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Sammanfattning 
 
Titel:  Att planera för stadsmässighet – En fallstudie av Brunnshög/ Lund NE 
Författare:            Ulrika Thulin  
Handledare:           Agneta Sundberg 
 
Problem:  När man planerar för nya områden idag är ett av de vanligaste ledorden för den framtida 

stadsutvecklingen att bygga stadsmässigt. Att med funktionsblandning, tät bebyggelse och ett aktivt 
folkliv skapa en attraktiv stadsmiljö är det som eftersträvas i enlighet med gamla traditionella ideal. 
Samtidigt råder det en stor skillnad i hur man använder begreppet som vision mot hur det realiseras i 
planeringen. Hur planerar man för stadsmässighet i en helt ny stadsdel, i detta fall applicerat på 
Brunnshögområdet i Lund? Vad innebär begreppet stadsmässighet i Brunnshög/Lund Ne´s 
planeringsunderlag i jämförelse med den vetenskapliga litteraturen?  

 
Syfte: Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka det Vetenskapliga och kunskapsmässiga 

innehållet i begreppet stadsmässighet samt tillämpningen i fallet Brunnshög/Lund NE. 
 
Metod:  Till grund för arbetet ligger en kunskaps och forskningsöversikt där vetenskapliga teorier och 

definitioner som rör stadsmässighet utreds. En fallstudie görs på Brunnshögsområdet där tillgängligt 
vision och planmaterial studeras. I fallstudien görs en innehållsanalys över begreppets förekomst i 
kommunens dokument och en kompletterande SpaceScape analys samt intervju. I analysen jämförs 
sedan teorin med fallstudiens resultat. Arbetet avslutas med en diskussion och slutsats. 

 
Resultat: Uppsatsen visar på att stadsmässighet är ett diffust begrepp. I studien framkom att stadsmässighet 

definieras och används olika i Lunds kommuns planeringsdokument och den vetenskapliga litteraturen. 
Skillnaderna ligger i att det är mer lättsamt använt i kommunens underlag där man planerar i främsta 
hand för de fysiska strukturerna i området medan de funktionella och sociala aspekterna får en sekundär 
betydelse i planeringen för att uppnå en stadsmässig stadsdel.    

 
Nyckelord:  Stadsmässighet, Stadskvaliteter, Brunnshög/Lund NE, planeringsförutsättningar 



 

FÖRORD 
 
Den uppsats som nu ligger framför dig utgör mitt examensarbete inom kandidatprogrammet på Fysisk planering.  
Uppsatsen är skriven under vårterminen 2013 vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Efter 3 lärorika och givande år 
rundar detta arbete av min kandidatutbildning och jag är nu redo för nya utmaningar.  
 
Till grund för detta arbete ligger timmar av sittande, sovande, läsande och skrivande framför datorn. Alla dessa timmar 
gjorde att jag till och med har börjat dricka kaffe, så tack för mina nya vuxenpoäng. 
 
Med detta förord skulle jag även vilja tacka de som hjälp mig i arbetsprocessen.  
Tack till min handledare Agneta som kommit med tips och råd.  
Tack till Lunds kommun och Eva för material och inspiration.  
Till sist ett extra stort tack till min familj och vänner som hjälpt och stöttat under arbetets gång. 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrika Thulin 
 

Augusti 2013 
 

Lund 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORIENTERINGSKARTA 
Visionsbild över det planerade Brunnshögområdet i Lund 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Förord 
Orienteringskarta  
Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING 
1.2 Problemformulering 
1.3 Syfte 
1.4 Frågeställning 
1.5 Avgränsningar 
1.6 Definitioner 
1.7 Min roll som forskare 
1.8 Disposition  
 
2. METOD 
2.1 Forskning och kunskapsöversikt 
2.2 Fallstudie 
2.2.1 Dokumentanalys 
2.2.2 Spacescape-analys 
2.3 Intervju 
 
3. FORSKNING OCH KUNSKAPSÖVERSIKT 
3.1 Teoretisk referensram 
3.1.1 Jane Jacobs 
3.1.2 Leon Krier 
3.1.3 Jerker Söderlund 
3.1.4 Sara Westin 
 
3.2 Stadsmässighet som begrepp 
3.3 Kritik mot stadsmässighet 

 
3.4 Sammanfattning – Tre aspekter av stadsmässighet 
3.4.1 Fysiska/rumsliga strukturer 
3.4.2 Urbana funktioner och verksamheter 
3.4.3 Sociala aspekter 
 
4. FALLSTUDIE AV BRUNNSHÖG 
4.1 Introduktion  
4.1.1 Studieområdet Brunnshög/Lund NE 
4.1.2 Kommunala dokument 
 
4.2 Fysiska/rumsliga strukturer 
4.3 Urbana funktioner och verksamheter 
4.4 Sociala aspekter 
4.5 Spacescape 
 
5. ANALYS 
5.1 Fysiska/rumsliga strukturer 
5.2 Urbana funktioner och verksamheter 
5.3 Sociala aspekter 
5.4 Spacescape 
5.5 Sammanfattning 
 
6. DISKUSSION 
6.1 Slutsats 
6.2 Egen reflektion 
 
Källförteckning 
Bilagor



 

1. INLEDNING  

 
 

1.1 Bakgrund  
 
Dagens strävan efter stadsmässiga miljöer kan härledas bak till 60-
talet. (Nationalencyklopedin, 2013c) Då uppkom en kraftig kritik 
mot modernismens monotona byggande med ledord som ljus och 
luftighet. Den tidigare uppdelningen av funktioner ifrågasattes, de 
stora skalorna, bristen på rumsindelning och upprepning av former. 
Nya idéer om hur de gamla medeltida städernas intimare stadsrum 
skulle återtas och hur stadens stadsmässighet skulle återupprättas 
uppkom. Efter denna trendvändning på 1960-talet och framåt har 
stadsbyggnadsteoretiker åter förespråkat stadsmässighet som 
eftersträvansvärt i stadsplaneringen. I början av åttiotalet uppkom 
”stadsmässighet” som ett utryck i debatten. Inom 
stadsbyggnadsplaneringen var strävan att återupprätta torget, 
platsen, och gatan i staden och allt fler började referera till den 
traditionella, europeiska staden som ett slags ideal. 
(Imberg, Plan 5/1993: 246) Runt 1990 uppkom ytterligare en trend 
och hållbar stadsutveckling uppmärksammas allt mer. 
Utglesningen av tätorterna avtog och den täta, blandade staden 
med ”Stadsmässig bebyggelse” blir det nya idealet (Kummel, 2006).  
 
Arbetsområdet som berörs i denna uppsats ligger utanför Lund i 
den peri-urbana staden. Här kommer en ny stadsdel som fått 
namnet Brunnshög/ Lund NE i snabb takt växa fram. Den nya 
stadsdelens första etapp ska vara färdig 2030. Det som lockar i 
området är de två nya forskningsanläggningar som ska byggas och 
man marknadsför områdets planerade karaktär som just 
”stadsmässig”.  
 
 

 
I ”ramprogram för Brunnshög” från 2006 utvecklades planförslaget 
mot en inriktning att vara en blandad stadsdel med både bostäder, 
kontor och verksamheter samt handel, service och kultur. Sedan 
dess har planerna för de två stora forskningsanläggningarna, MAX 
IV och ESS färdigställts. När området är fullt utbyggt kommer 
uppemot 40 000 människor att bo, arbeta eller studera här. Trots 
att stadsdelen ligger exkluderad från befintliga strukturer 
marknadsförs i Lunds kommuns egna plan, mål och visioner 
området som en ”stadsmässig” och levande stadsdel. Hur används 
begreppet i jämförelse med vad teorin säger? Och hur planerar 
kommuner för att en helt ny stadsdel ska bli ”Stadsmässig”? 
 
Vad stadsmässighet betyder för stadsutvecklingen i Lund, hur 
begreppet används och vilka förväntningar det ger, antyds i 
användningen av begreppet i deras planeringsdokument. Följande 
citat ger en bild av hur man förhåller sig till begreppet. 
 

”Brunnshög skisseras som en blandstad med tät och stadsmässig 
bebyggelse” Olsson. L & Wikström (2012, s.8) 

 
Citatet vittnar om en koppling mellan fysiska strukturer och 
stadsmässighet. Vad gör en bebyggelse stadsmässig? Framkommer 
stadsmässighet av stadsmässiga strukturer? 
 I nästa citat gör Lunds kommun en koppling mellan stadsmässig 
karaktär i en blandad stad.  
 

“Därtill planeras Brunnshög för mycket god 
kollektivtrafikförsörjning och med ambitionen att bygga en 
resurseffektiv blandstad, och med stadsmässig och tilltalande 
karaktär..” 



 

Karaktär syftar till att bebyggelsens kännetecken är stadsmässighet 
och att den "karakteriserar" platsen (SAOB, 2013). Ger en blandad 
stad en stadsmässig karaktär? 
Det sista citatet kopplar stadsmässighet till en tät kvartersstruktur.  

 
“Huvudidén är att bygga en ny tätare och mer stadsmässig 
kvartersstruktur med i huvudsak kontor inom Höjdpunkten 2 m fl. 
samt i högre utsträckning än gällande detaljplan (L 790) medge en 
etappvis utbyggnad. Avsikten är också att skapa en bättre relation 
till övriga delar av Brunnshögsområdet.”. 
 

Sammantaget visar citaten på att stadsmässighet finns med i 
planeringen av den nya stadsdelen men har ett brett 
användningsområde och kopplas till så väl fysiska strukturer som 
till en viss karaktär och känsla. Lund vidhåller det rådande idealet 
med en stadsmässig blandstad. Hur planerar man för att uppfylla 
denna vision? (Kummel, 2006). 
 
1.2 Problemformulering  
 
När kommuner planerar för nya områden idag är ett av de 
vanligaste ledorden för den framtida stadsutvecklingen att bygga 
stadsmässigt. Att med funktionsblandning, tät bebyggelse och ett 
aktivt folkliv skapa en attraktiv stadsmiljö (Region Skåne, 2010). 
Varför denna strävan efter stadsmässighet? Garanterar det en viss 
kvalitetsnivå av ett område eller är det endast ett säljargument i 
marknadsföringssyfte. Stadsmässighet som begrepp är ett diffust 
område (Tunström. M ,2009). Handlar det om en känsla som ska 
uppnås, en viss befolkningstäthet eller handlar det endast om 
fysiska strukturer? Hur planeras stadsmässighet in i nya 
byggprojekt? 
 
 

Den ursprungliga uppfattningen är att det finns en problematik 
hur yrkesverksamma förhåller sig till begreppet Stadsmässighet i 
dagens planering.(Westin, S ,2005) Inom kommunen planerar man 
med stadsmässighet som visionsmål medan det finns en stor 
osäkerhet i hur begreppet stadsmässighet planeras in och realiseras 
i praktiken. Problematiken kan ligga i att man eftersträvar att 
planera in en kvalitet som i de flesta stadsmiljöer funnits och växt 
fram i stadskärnor som är flera sekel gamla (Westin, 2005). 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med detta examensarbete är att undersöka det 
vetenskapliga och kunskapsmässiga innehållet i begreppet 
stadsmässighet samt tillämpningen i fallet Brunnshög/Lund NE.  
Arbetet ringas in som en planeringsutmaning. Hur planerar man 
för stadsmässighet i en helt ny stadsdel?  
 
Själva målet med arbetet är att närmare studera begreppet, vad det 
finns för skillnader i Lunds kommuns användning och vad den 
vetenskapliga teorin uttrycker. Förhoppningar är att uppsatsen ska 
bidra till en ökad medvetenhet inom området och ge förståelse för 
vilka krav som ställs på planering rörande stadsmässighet samt 
fungera som underlag för en vidare diskussion.  

 

 

 



 

1.4 Frågeställning 

Hur planerar man för stadsmässighet i en helt ny stadsdel, i detta 
fall applicerat på Brunnshögområdet i Lund?  
 
Underfrågor: 
- Hur definieras stadsmässighet i den vetenskapliga litteraturen? 
- Hur används begreppet Stadsmässighet i Lunds kommunala 

planeringsunderlag? 
- Överensstämmer Brunnshögs stadsmässiga planering med 

forskningens teorier? 

1.5 Avgränsningar 

I arbetet görs en avgränsning inom begreppet stadsmässighet. Det 
kommer särskiljas på planerad stadsmässighet och upplevd 
stadsmässighet. I uppsatsen ligger endast fokus på den planerade 
stadsmässigheten då området än inte är realiserat och det därför 
inte är möjligt kommentera upplevd stadsmässighet i 
studieområdet. Studiens avgränsning mot den planerade 
stadsmässigheten i stadsdelen, inkluderar därmed inte förslag på 
lösningar till eventuella problem.  
 
När planerare, arkitekter och byggbolag pratar om stadsmässighet 
kan aspekter som den ekonomiska basen, andra administrativa 
kriterier, avstånd och funktionalitet innefattas. I min rapport 
avgränsas ämnet från ekonomiska faktorer och andra 
administrativa juridiska kriterier. 

 
 

Geografiskt görs en avgränsning till endast det nya 
Brunnshögområdet som ligger intill ESS och Max IX. Fokus 
ligger alltså inte på forskningsanläggningarna utan på det 
funktionsblandade området som ska växa fram bredvid.  
 
Teorimässigt är arbetet avgränsat till ett fåtal av de många 
teoretiker som är verksamma inom området på grund av att arbetet 
inte ska bli för brett. Läs vidare under metod hur urvalet gått till. 
 
Tidsmässigt undersöks stadsmässighet i nutid med en historisk 
tillbakablick avgränsat bak till 1960talet då det skedde ett 
trendbrott inom stadsutveckling. 
 
1.6 Definitioner 
 
Stadsmässighet  
Stadsmässig beskrivs i Svenska Akademins ordbok som något som 
liknar, kännetecknas av eller är vanligt förekommande i en stad, 
stadsförhållanden som liknar staden. 
(saob.se, 2013) 
 
Utan att göra anspråk på att låsa fast begreppets betydelse, utgår 
definitionen i detta arbete ifrån den som framkommit från 
forskning och kunskapsöversikten (se 3.2 och 3.4) 
 
Planerad stadsmässighet 
Stadsmässighet kan inte byggas, utan växer fram successivt, men 
däremot kan det skapas olika förutsättning för den att uppkomma 
när stadens identitet planeras. (Stadsbyggnad, 2013) 
 
 
 
 



 

Blandstad 
Blandstaden fungerat som en funktionell, social, estetisk blandning 
Funktionsblandning i en stad handlar om att funktioner som 
bostäder, arbetsplatser, skola och handel är blandade med varandra. 
Motsatsen till funktionsblandning är funktionsuppdelning som 
förespråkas inom funktionalismen. (Söderlind, 1998) 
En blandstad är enkelt uttryckt en urban miljö med en hög grad av 
funktionell, social och estetisk blandning. Blandstaden beskrivs som 
komplex till utformning och innehåll med en tät 
bebyggelsestruktur vilken minskar avstånden mellan verksamheter 
och människor, kontinuerliga upplevelser och händelser i rummet. 
Blandstaden syftar till att skapa ett omväxlande och rörligt folkliv. 
En avgörande kvalitet i blandstaden är att den är befolkad fler 
timmar om dygnet och därigenom ger förutsättningar för en känsla 
av ökad trygghet (Lunds kommun, 2012)  
 
1.7 Min roll som författare  
 
Det finns en del etiska implikationer att ta hänsyn till när man 
skriver en vetenskaplig uppsats. Forskarens roll är central då 
dennas bakgrund, identitet, fördomar och övertygelser kan få 
betydelse för tolkning och urval av material och i sin tur den 
slutliga karaktären i arbetet (Denscombe 2009).  
 
Det har därför varit viktigt att i arbetsprocessen kritiskt granska 
mina egna val och tankeled för att göra uppsatsen så legitim som 
möjligt.
 
 
 
 
 
 

1.8 Disposition 
 
Kapitel 1 – I det inledanande kapitlet ges en bakgrund följt av en 
problemformulering för arbetet. Detta leder fram till arbetets syfte 
följt av frågeställning och avgränsningar. 
 
Kapitel 2 – I  metodkapitlet görs en redovisning av det 
tillvägagångssätt som valts för att kunna besvara  
problemformuleringen. I kapitlet diskuteras för- och nackdelar  
med metod.  
 
Kapitel 3 – I kunskap och forskningsöversikten presenteras fyra 
teoretiker. Därefter följer en studie om stadsmässighet och vilken 
kritik som kan riktas mot begreppet. Kapitlet mynnar ut i en 
sammanfattande definiering av stadsmässighet som senare ligger 
till grund för den fortsatta studien 
 
Kapitel 4 – För att jämföra teori med empiri görs fallstudien på 
Brunnshögsområdet där tillgängligt vision och planmaterial 
studeras och appliceras på de teoretiska utgångspunkterna. Inom 
fallstudien görs en innehållsanalys och en Spacescape-analys 
 
Kapitel 5 – I analyskapitlet jämförs resultatet med teorin. Analysen 
delas upp efter tre aspekter av stadsmässighet. 
 
Kapitel 6 – I det avslutande kapitlet råder en diskussion där 
frågeställningen besvaras och en egen reflektion samt förslag på 
fortsatt diskussionsunderlag avslutar arbetet.  
 
Till sist presenteras referenser och bilagor. 
 
  



 

2. METOD  

Uppsatsen kommer genomföras med fallstudie som huvudsaklig 
metod för att kunna besvara den aktuella problemformuleringen.  
Till grund för arbetet ligger litteraturstudier där en relevant 
kunskap- och forskningsöversikt träder fram genom en 
innehållsanalys av materialet. Det huvudsakliga källmaterialet är 
tryckt litteratur innefattande teorier inom tidigare forskning i 
ämnet och kommunens grundläggande plandokument som finns 
tillgängligt på deras webbplats.  

2.1 Forskning och kunskapsöversikt  
 
I forsknings och kunskapsöversikten har aktuellt och tongivande 
material inom området behandlats för att hitta användbar teori. Till 
grund för innehållsanalysen ligger böcker inom stadsbyggnad och 
avhandlingar. Även hemsidor så som bloggar och debattartiklar har 
ingått i studien för att förstå den pågående debatten kring 
stadsmässighet. Data samlas in från ett tvärsnitt av relevanta 
personer. De teoretiker som valts ut har skett vid ett Subjektivt 
urval och ”handplockats” baserat på en viss förkunskap och 
kännedom om deras förekomst inom den pågående stadsmässiga 
debatten. Dessa är etablerade teoretiker och har valts ut då det 
anses troligt att just dessa ger mest värdefull data. Vad det gäller 
kunskapsbärare har både äldre profiler och nya namn inom området 
eftersöks. Subjektivt urval kan uppvisa en bredare variation, 
eventuellt med extremfall, för att belysa den aktuella översikten 
(Denscombe, 2009, s. 37)  
 
Metodkritik:  
I samband med uppsatsens forsknings- och kunskapsöversikt är det 
viktigt att samla in empiriskt material som har hög trovärdighet 
och som är representativt då det annars kan brista i resultatens  

 
 
generaliseringar (Denscombe, 2009). Vissa dokument som används 
är utgivna av statliga myndigheter. Detta gör att det finns risk för 
att dessa skulle vara ensidiga i vissa frågor.  

2.2 Fallstudie 

Ett fallstudieområde har valts ut för att undersöka hur 
stadsmässighet används i ett kommunalt byggprojekt aktuellt 2013 
och en period framåt. Området som valts ut är Brunnshög/Lund 
NE . Området är i planeringsfas och har gott om material att 
fördjupa sig i (Läs vidare under 4.1.1).  Vid valet av 
fallstudieområde krävs två saker. Att valet av område sker efter 
kända attribut och att detta måste vara uttryckligt och förankrat i 
teorin istället för att välja ett slumpmässigt område. (Denscombe, 
2009, s. 63-64).  
 
Det som utmärker fallstudiemetoden är att den endast riktar in sig 
på en enda enhet som undersöks. Målet blir att belysa det generella 
genom att studera detta enskilda fall (Denscombe 2009, s. 59-60). 
Enligt Denscombe är det lämpligt att använda sig av en fallstudie 
när forskaren vill undersöka en fråga på djupet och få en förklaring 
på en komplex situation. Det som ingår i denna fallstudie är en 
dokumentanalys, en kartanalys och en space syntaxanalys.  
 
Området Brunnshög/Lund NE har valts ut efter attributen att det 
är ett intressant, aktuellt och representativt fall för att studera 
planerad stadsmässighet i nya stadsområden. Falllstudieobjektet är 
speciellt då det inte är fullt utbyggt och det därför inte finns någon 
stadsmässig verklighet att studera än utan arbetet begränsats till 
att endast behandla den planerade stadsmässigheten, Trots att det 
inte går att jämföra intentioner och verklighet i detta fall är det 
intressant att studera den planerade stadsmässigheten för att 



 

kunna resonera kring hur området kan ges de stadsmässiga 
ambitionerna de bästa förutsättningarna att realiseras redan på 
plannivå. I fallstudien undersöks tillgängligt material i form av 
projekt, planer och visioner. 

Metodkritik:  
En fördel med fallstudien är att man kan använda sig av flera olika 
källor, typer av informationsinsamling och data. I fallet Brunnshög 
finns en tydlig fördel då det finns gott om material och en chans till 
informella intervjuer med inblandad part vilket utnyttjas till 
metodens fördel. 
 
Den största nackdelen är att fallstudiens generalisering av 
materialet kan få kritik och då sänka dess trovärdighet. För att 
motverka att urvalet av material upplevs som generaliserat och icke 
trovärdigt är det viktigt att vara tydlig med vad som är specifikt 
med det här fallet i jämförelse med andra fall av planerad 
stadsmässighet (Denscombe, 2009, s. 72) Det är även viktigt att 
inse att forskarens bakgrund, värdegrund, identitet och övertygelse 
påverkar insamlingen av data och själva analysen av fallstudien 
(Denscombe 2009 s.323). För att med större säkerhet kunna 
generalisera resultaten krävs att fler fallstudier görs, men på grund 
av arbetets givna tidsram har endast en fallstudie varit möjlig 
(Denscombe, 2009, s 72). 
 
 

2.2.1 Dokumentanalys - Innehållsanalys 
 
För att analysera innehållet i de insamlade relevanta dokumenten 
användes en innehållsanalys inom fallstudien. Denna metod är 
lämplig när dokumenten utgörs av olika slag, då framställs 
kvantiteten av innehållet i dessa dokument på ett systematiskt sätt 

utifrån förbestämda kategorier. (Denscombe, 2009, s. 307  och 
Bryman, 2008, s. 275).Det centrala i metoden ligger i hur 
innehållet värderas eller framställs i uppsatsen. Olika källor kan ha 
olika värderingsyn på samma fenomen och värdera positivt eller 
negativt. Innehållsanalysen möjliggör för författaren att se vad 
som egentligen kommuniceras i texten och eventuellt upptäcka 
oavsiktliga budskap eller ledtrådar. (Denscombe, 2009, s. 308).  
 
I denna innehållsanalys ligger fokus på att undersöka tre olika 
aspekter av stadsmässighet vid genomgång av materialets innehåll. 
Dessa tre aspekter förklaras mer djupgående under kapitel 3.3. De 
dokumenttyper som undersöks är Lund Vision och mål, Fördjupad 
översiktsplan (FÖP), Ramprogram Brunnshög samt Hållbar 
stadsutveckling (bilaga) och Mötesplats Lund NE. Dessa har valts 
ut för dokumentanalysen då det är de senaste reviderade 
dokumentet som används i Lunds kommuns planeringsprocess.  
 
Metodkritik:  
En fördel med att använda innehållsanalys är att den enkelt kan 
upprepas som metod av andra vilket visar på en öppenhet vilket 
gör texten kommunicerbar.  Detta bidrar till en större trovärdighet 
för de generaliseringar som görs vid resultatframställningen. 
Metoden är transparent och uppföljningsstudier är möjliga då de 
tre kategorierna som undersöks i analysen är tydliga. (Bryman, 
2008, s. 275). 
 
Innehållsanalys är också en flexibel och diskret metod då den kan 
används på en stor mängd material med ibland ostrukturerad data 
och med endast en inblandad part, det vill säga forskaren själv. Det 
som kan utgöra en nackdel med analysen är att det kan vara svårt 
att hantera textens riktiga budskap om det inte framgår tydligt. 
(Denscombe, 2009, s. 308-309).  
 



 

En innehållsanalys resultat är i direkt anknytning till vilken 
kvalitet dokumenten den behandlar håller. Varje dokument ska 
bedömas efter dess trovärdighet, representativitet och 
tillförlitlighet (Scott, 1990, se Bryman, 2008, s. 291).  
 
I detta arbete ses dokumenten från Lunds kommun som tillförlitliga 
och trovärdiga. De präglas dock av politiska krafter så som 
kommunfullmäktige som upprättar delegationsordningen för 
detaljplaner för att säkerställa att planen antas på rätt politisk nivå. 
Lund har ett starkt fäste inom Folkpartiet och Miljöpartier i 
jämförelse med övriga landet. Sedan valet 2006 har Alliansen 
majoritet i kommunfullmäktige och övriga nämnder. 
(Valmyndigheten, 2013) Nuvarande ordförande i 
kommunfullmäktige heter Mats Helmfrid (M). (Lunds kommun, 
2013) 
 

2.2.2 Spacescape-analys 

Stadens liv kan studeras på en mängd olika sätt. Spacescape-
analysen bygger främst på kvantitativa mätbara metoder, vilket har 
gjort att analysmetoden ansetts passa syftet och den geografiska 
avgränsningen. 
Metoden för att mäta stadskvaliteter är baserad på en studie gjord i 
Stockholm stad där stadskvaliteter mäts med hjälp av 8 olika 
parametrar. Analysresultaten av metoden visar på betalningsviljan 
givet dagens värderingar och vad som finns på bostadsmarknaden 
idag, och är alltså ett svar på dagens utbud och efterfråga där 
resultatet ger en prognos om huruvida kommunens mål om 
stadsmässighet kommer uppfyllas.  
 
Metoden spacespace är influerad av Hilliers Space syntax metod 
som behandlar rumsliga förhållanden och försöker ge svar på varför 
människor samlas till vissa förbindelser (Olsson. L & Wikström.T 

2012) Bland de analyserade och uppmätta variablerna finns 
olika attraktioner som handel, grönområden, vattenområden, 
kollektivtrafik, skolor, vårdcentraler, stadsrum. Tillgänglighet till 
dessa analyserades med olika avståndsmått som orienterbarhet, 
gångavstånd, cykelavstånd, gatunätsavstånd, restider med 
kollektivtrafik och bil. Även bebyggelsens struktur i 
sig analyserades som täthet, rumsintegration, kvartersutformning, 
entréplacering, hushöjder, fastighetsstruktur. 
Spacescape analysen är lämplig som stadsbyggnadsanalys då man 
kan utvärdera planalternativ och kvalitetssäkra planprogram och 
detaljplaner (Ståhle, A. 2011).  
 

1. Närhet till city, gång och gatunätsavstånd till centralhallen 
2. Närhet till spårstation, T-bana, pendel eller spårvagn inom 

500m 
3. Tillgång till gång- gatunätet, gator och gångstråks 

centralitet med 12 axialstegs radie (Space syntax) 
4. Tillgång till urbana verksamheter, antalet verksamheter 

inom restaurang, sällanköpshandel och kultur inom 1km 
gångavstånd 

5. Tillgång till park, kvm parkyta inom 1km gångavstånd 
6. Tillgång till vatten, gångavstånd till vattenområde större 

än 5ha 
7. Kvartersform, grad av slutenhet samt andel utåtvända 

entréer mot gata. 

Dessa parametrar som utgör grunden i analysen är baserade på 
faktorer gällande Stockholm stad och inte i Lund. Sju av 
variablerna består av rena stadsbyggnadsfaktorer och den åttonde 
är ett socioekonomiskt index vilket avgränsats från uppsatsen, se 
1.5 (Ståhle, A. 2011).  
Då faktorerna är utarbetade för en analys över Stockholmsstad 
kommenteras här de anpassade parametrarna till denna analys för 
att göra läsarna medvetna om eventuella felkällor 



 

Parametrar anpassade efter Lunds förutsättningar 

1. Närhet till city, gång och gatunätsavstånd till centralhallen 
I Brunnshögfallet finns det två sätt att se på 
centrumbildningen. Antingen räknar man centrum som 
stadskärnan vid centralstationen och då är det 3km. 
Alternativet är att Brunnshög centrum utgör ett alternativt 
centrum vilket gör Lund till en polycentrisk stad. I denna 
fallstudie ser man båda alternativ som möjliga.  

2. Närhet till spårstation och spårvagn inom 500m 
I detta fall räknas spårstation då det finns en planerad 
spårvagn i undersökningsområdet. 

3. Tillgång till gång- gatunätet, gator och gångstråks 
centralitet med 12 axialstegs radie (Space syntax) 
Denna parameter kan ifrågasättas utifrån vilken karaktär 
man vill att stadsdelen ska erhålla. Men i denna 
undersöknings görs ändå en space syntax analys utifrån 
Sindre visions modell och stadsmässiga ideal.  

4. Tillgång till urbana verksamheter, antalet verksamheter 
inom restaurang, sällanköpshandel och kultur inom 1km 
gångavstånd 
Denna parameter blir en uppskattningsfråga då det ännu 
inte än är klart vilka verksamheter som kommer etableras 
eller i vilken mängd trots att där är planerad plats för 
verksamheter, handel och urbana funktioner.   

5. Tillgång till parkyta eller naturpark inom 1km gångavstånd 
Här blir det en tolkningsfråga vad gäller vad som räknas till 
park. I Lund är det ett planerat naturområde inom 
undersökningsområdet som kommer att ligga till grund för 
beräkningarna.   

6. Tillgång till vatten, gångavstånd till vattenområde  
Då Lund ligger inåt landet finns det ingen anknytning till 
havet på samma sätt som i Stockholm. Därför görs ytan på 
vattenområdet ospecificerat.  

7. Kvartersform, grad av slutenhet samt andel utåtvända 
entréer mot gata. 
Då detaljplanen inte ligger klar ligger en strukturplan till 
grund för denna parameter. En strukturplan är däremot 
inte juridiskt bindande och ger därför inte en säkerhet på 
att det byggs så som det är planerat.  

 
 
Metodkritik:  
Ståhle menar att fördelen med Spacescape är att dem jobbar 
”evidensbaserat” – nämligen med vetenskapliga metoder som 
verifierats (Ståhle, A. 2011). 
 
Men analysmetoden har även kritiserats i debattforum på 
arkitek.se. Arkitekten Tomas Lewan argumenterar här mot 
expertplanering och menar att det var modernismens stora 
problem. Han menar att stadsplanering inte behöver 
teoriöverbyggnad och expertlösningar likt Spacescapes 
uträkningar. Lewan menar att det traditionella arkitektarbetet 
alltid har inriktat sig på att sammanföra en stor mängd kunskap till 
en ny helhet. 
 
Om det kan sägas vara ett av modernismens stora missgrepp - 
sättet att ställa samman information till en helhet - så säger Lewan 
samma sak om hur Spacescape arbetar, eller hur deras resultat just 
nu används i planeringen. Lewan menar att det handlar det om att 
se helheten i stället för expertens enögdhet.  
(Lewan, 2011)  
 
Även Brunnshögs projektledare Eva Dahlman ger viss kritik till 
Spacescape analysen. Dahlman ifrågasätter den nya så kallade 
evidensbaserade stadsbyggandet där stadsbyggandet blir svårt att 
problematisera och ifrågasätta. Det som är positivt med analysen 



 

menar hon är att forskare systematiskt ökar kunskapsbasen för 
planering som kan leda till goda stadsmiljöer. Samtidigt menar hon 
att det finns en stor risk att återigen förenkla arkitektens 
komplicerade arbetsuppgift. Följande citat sammanfattar den kritik 
som framgår i Dahlmans krönika. 
 

”Det finns inga super recept på lyckad stadsbyggnad. Varje 
planeringsuppgift styrs till sist av valda prioriteringar av 
funktioner och kvaliteter. Varje uppgift har sitt generalitet, men 
också sin unicitet. Och i ivern att lyckas väl i den mätbara klassen 
kan andra kvaliteter missas.” (Dahlman, 2012) 

2.3 Intervju 

Under arbetets gång har även en intervju genomförts för att 
komplettera övriga analysmetoder. Det finns flera sätt att 
genomföra en intervju på. Det centrala är att det är författaren som 
bestämmer agendan för diskussionen och att hur mycket den styrs 
beror på intervjustilen (Denscombe, 2009, s. 231-232) Den 
strukturerade intervjuformen innehåller förbestämda frågor som 
ställs i bestämd ordningsföljd, Den öppna intervjumetoden däremot 
är flexibel och inte lika strukturerad. Här får den intervjuade 
respondenten fritt berätta om ämnet. Intervjuer används lämpligast 
när subtila och säregna fall ska undersökas. Det är lämpligt med 
intervjuer med nyckelpersoner som är beredda att dela med sig av 
privilegierad information som annars är svår att nå. (Denscombe, 
2009, s. 232-233). 
 
Intervjun skedde den 21 maj på Lunds Plankontor genom ett 
personligt möte med Eva Dalman som är projektledare för 
Brunnshög/Lund NE. För intervjuguide med svar se bilagor. Den 
intervjumetod som användes var semistrukturerad. Det vill säga en 
mer flexibel form av intervju där respondenten pratade fritt utifrån 
ett fåtal förberedda centrala frågor från en lista . Den 

semistrukturerade intervjun präglas av att den intervjuade ska få 
möjlighet att utveckla sina idéer (Denscombe, 2009, s. 234-235) I 
åtanke låg att svaren vinklas och påverkas av den intervjuades 
tjänst och position. Den intervjuade kan då välja att lyfta fram det 
positiva och dölja det negativa och tvärtom. Valet att intervjua en 
kommunanställd och i detta fall projektledaren bedömdes som 
viktigt då den intervjuade har det huvudsakliga ansvaret över 
projektet. Detta även för att skapa en djupare förståelse för de 
kommunala dokument som analyserats och för grundsynen i stort.  
Dalman har deltagit i Brunnshögs utveckling en längre tid, vilket 
har gett henne erfarenhet och kunskap inom projektet som är svårt 
att hitta hos någon annan person.  
 
Syftet med intervjun var att få reda på vad som låg till grund för 
visionen av Brunnshög och hur central del stadsmässighet 
begreppet har samt hur Lunds kommun tänker kring framtiden.  
 
Metodkritik:  
Intervjumetoden valdes ut som lämplig då fallstudie låg till grund 
för arbetet och det då är lämpligt att samla in empiriskt material 
med en intervju som ger mer djupgående data.  
 
Intervjumetoden gör det, som sagt, möjligt att få fram djupgående 
data som kan leda till viktiga insikter som nyckelpersoner har 
grund att ge och dela med sig av (Denscombe, 2009, s. 267). Då 
intervjun gjordes vid ett personligt möte kunde även 
ansiktsuttryck och kroppsspråk avläsas i svaren vilket kan 
förtydliga hur svaren ska tolkas. En annan fördel med intervju är 
direktkontakten som sker, vid ett personligt möte kunde även 
ansiktsuttryck och kroppsspråk avläsas i svaren vilket kan 
förtydliga hur svaren ska tolkas. Detta ger hög svarsfrekvens och 
en validitet som kan kontrolleras (Denscombe, 2009, s. 268).  
 



 

En nackdel med intervjumetoden är att tillförligheten kan 
ifrågasättas då sammanhang och relation till intervjukorrespondent 
kan försvåra objektiviteten (Denscombe, 2009, s. 268-269). En 
annan nackdel är det så kallade ”Intervjueffekten” fenomenet. Detta 
fenomen visar på att människor vid en intervjusituation ger olika 
svar beroende på hur de bedömer den som utför intervjun. Faktorer 
som kan påverka de svar som fås är kön, ålder, yrke och etniskt 
ursprung.  Det kan även uppstå situationer där den intervjuade 
anpassar sina svar efter vilka resultat de tror förväntas svara 
(Denscombe, 2009, s. 244-245). ”Intervjuareffekten” påverkar 
kvaliteten på de data som samlas in och utgångsläget var därför att 
vara mottaglig och neutral i framtoningen vid intervjun. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. FORSKNINGS OCH KUNSKAPSÖVERSIKT 
 
I följande kapitel görs en forskning och kunskapsöversikt inom 
området och reda ut besläktade begrepp och teorier inom den 
stadsmässiga diskursen. 
 

3.1 Teoretisk referensram 
De teoretiker som diskuteras inom den teoretiska referensramen 
kan ses som några av de mer framträdande personerna i 
stadsbyggnadsdebatten från 1960-talet och fram till idag. De har 
valts ut för att de är representativa och av betydelse för staden och 
stadsmässighetens gällande diskurs. De teoretiker som 
handplockats är Jane Jacobs, Leon Krier, Jerker Söderlind och Moa 
Tunström. Dessa har subjektivt valts ut med förkunskapen om att 
alla är tonsättande inom debatten och på ett eller annat vis ligger i 
fronten inom kunskapsområdet. Vissa har en kritisk inställning till 
begreppet stadsmässighet medan andra är förespråkare. De har 
även varit verksamma under olika tidsperioder och med både 
klassiska stadsbyggnadskritiker och nya profiler med aktuell 
avhandling inom ämnet.  Geografiskt och tidsmässigt skiljer sig 
teoretikerna ifrån varandra men de behandlar samtidigt samma 
ämne. Jacobs är verksam i USA i början på 60talet. Krier är från 
Luxemburg och har gett ut böcker under både 80- och 90-talet. 
Söderlind är arbetsam i Sverige och är fortfarande aktiv. Sist har vi 
Moa Tunström som fungerar som en frisk fläkt i uppsatsen då hon 
är ett relativt nytt namn inom området och ifrågasätter 
diskussionen.  

3.1.1 Jane Jacobs 
Jane Jacobs (f. 1916-2006) är en av vår tids största 
stadsbyggnadskritiker. Jacobs hade ett stort engagemang för att 
skapa mänskligare miljöer i storstäderna och var mest verksam i 
USA. Hon har publicerat flera berömda verk så som The Death and 

Life of the american cities från 1960. I boken som handlar om 
Amerikanska städers förfall kritiserar Jacobs New Yorks 
utveckling på 50 och 60talet. Trots att Jacobs saknade utbildning 
som stadsplanerare introducerade hon banbrytande idéer om hur 
en stad bör fungera och utvecklas. Boken väckte en stor debatt 
kring den modernistiska stadsplaneringen, en debatt som är aktuell 
än idag och Jacobs teorier fungerar som riktlinjer för många 
arkitekter och planerare, (Ne 2013). Jacobs har valts ut som aktuell 
för den teoretiska referensramen då hennes arbete fortfarande är 
aktuellt inom stadsplaneringsfrågor.   
 
Jacobs upplevde städer som integrerade system som hade sin egen 
logik och utvecklingsmönster som skulle förändras över tiden 
beroende på hur de användes. Jacobs var starkt kritisk till bilismen 
och den förändrade skalan i stadsrummet. Istället förespråkade 
Jacobs en högre täthet i städerna, kortare kvarter och lokala och 
blandade funktioner. Jacobs la även stor vikt vid detaljer och den 
offentliga möbleringen i stadsrummet. Vidare menade Jacobs att 
självorganisering i bostadsområden var viktigt. Hon menade att 
det är viktigt att människor har en relation till platsen och att den 
lokala befolkningen är med i utvecklingen av de platser där de bor, 
arbetar och vistas på sin fritid.  (Jane Jacobs Walks ,u.å.) 
 
Jacobs förespråkade också mindre kvarter. Med kortare gator 
stöter den gående oftare på korsningar och får en möjlighet att 
välja en annan väg- Dessa alternativ skapar enligt Jacobs fler 
platser för handel och mötet bidrar både till stadsdelens sociala och 
ekonomiska hållbarhet. 
 
Jacobs lyfte även fram vikten i att ha varierande byggnader i olika 
former med olika funktioner för att främja mångfald i stadsmiljön. 
Hon uttrycker att ”Nya idéer behöver ofta gamla byggnader”. 
Stadsdelen ska innehålla bebyggelse av blandad ålder och skick. Ny 



 

byggda hus har ofta högre hyror vilket konkurrerar ut 
verksamheter och hyresgäster.  En blandning av gamla och nya 
byggnader får små företag att samexistera med större och en 
blandning av människor från olika ekonomiska klasser. Jacobs 
betonar att vi inte rutinmässigt och utan eftertanke ska försöka 
återskapa eller kopiera stadsdelar och gatumönster som är 
framgångsrika. Fysiska strukturer i sig är inte själva lösningen, 
utan vi måste lära oss förstå de principer för hur städer och 
stadslivet fungerar. (Jacobs 1961, s 150) 
 
Den sista principen förutsätter att stadsdelen har en täthet i 
bebyggelsen som motsvarar koncentrationen av antalet människor i 
området. Jacobs hävdade att högre koncentrationer av människor 
gör bostadsområden säkrare och ger området möjlighet att få ett 
större kundunderlag och därmed ett större utbud av tjänster och 
varor. Att stora mängder människor samlas i olika stadsdelar bör 
inte bara ses som ett fysiskt faktum. Jacobs menar att människorna 
är en tillgång inom stadsplanering och de möjligheterna och 
mångfalden de ger området är en möjlighet till stadsmässighet. 
Orsaken till varför människorna vistas i området är av sekundär 
betydelse, ju fler utöver de boende som besöker området desto 
bättre grund för stadsmässighet ger det området menar Jacobs. 
(Jacobs, 2004). 
 
Det som bör ligga i åtanke när Jacobs teorier används är att hon 
kritiserar dåtidens moderna samhällsbyggande och planering i 
Amerika under 50-talet. Området hon utgår från är även 
amerikanska städer och invånare vilket har stora skillnader från 
Sveriges städer och invånarnas behov. 

3.1.2 Leon Krier 

Leon Krier (f 1946), en luxemburgisk arkitekt, är en av de mest 
framträdande stadsbyggnadsteoretikerna och debattörerna i 
modern tid. Hans mest kända verk är The Reconstruction of the 
European City i Léon Krier: Drawings, Archives 
d’ArchitectureModerne  från 1980 samt Building cities som utgavs 
1999. Han var mest verksam under 1980talet som 
förgrundsgestalterna inom ”The movement of the reconstruction of 
the European city” men är fortfarande ett aktuellt namn inom 
stadsbyggnation. Rörelsen arbetade för återskapandet av den 
europeiska staden och en återgång till den traditionella staden som 
den såg ut innan modernismens ingång. Krier har också kopplingar 
till den liknande amerikanska rörelsen New Urbanism. Krier menar 
att det är viktigt att se stadsplanering som en etablerad kunskap 
om hur det går att bygga stadsstrukturer som är hållbara ur ett 
praktiskt, estetiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv snarare än 
att se det som en ideologi (Krier 1999). 
 
När det gäller stadsmässighet menar Krier att de fysiska och 
rumsliga strukturerna är en grundprincip. De ska övervinna ålder, 
klimat och kulturer. Han liknar de fysiska strukturerna vid det 
mänskliga skelettet. Han poängterar att inte endast den historiska 
aspekten spelar roll för stadens uppbyggnad utan storlek, karaktär, 
estetik och täthet visar att staden är tidlös och i ständig utveckling. 
(Krier 1999, min översättning) Krier menar att det inte är själva 
åldern i den traditionella staden som ger den dess värde utan 
strukturen, idéerna och den tydliga organisationen i staden. Men 
det är inte bara dessa grundläggande principer som ska ligga till 
grund för en fungerande stadsmiljö. Krier lägger även tyngd vid 
anpassandet till den geografiska platsen så som topografi, klimat 
samt den kulturella kontexten på platsen. (Krier 1999) 
 



 

Krier menar att staden inte bara ska vara fysiska strukturer 
uppförda inom en ekonomisk budget. Att stadsbyggandet är ett 
moraliskt projekt där staden ses som en permanent organism och 
inte en konsumtionsvara. Krier menar att offentliga rum alltid ska 
överleva sina skapare och leva vidare för att få sitt sanna värde. 
(Krier 1980) 
 
Krier hävdar att en mängd byggnader och människor tillsammans 
inte behöver utgöra en stadsmässig miljö. En riktig stad kräver 
särskilda mått, proportioner. Skalan ska anpassas efter den gående 
människan istället för bilen. Urban quarter är hans lösning på en 
mänsklig skala vid uppförande av nya stadsområden. Urban quarter 
är ett område med begränsad yta och volym samt bestämt 
befolkningsantal på 15 000 invånare. Ett kvarter likt detta är den 
minsta enheten i ett stadssystem, en småstad kan bestå av ett 
kvarter medan en stad kan bestå av högst 4 enligt Krier. Kvarteren 
ska fungera som ett självständigt samhälle mellan by och stad där 
nödvändiga funktioner och aktiviteter ska finnas inom gångavstånd 
på maximalt 10minuter. Regionala funktioner så som kollektivtrafik 
som placeras vid avenyer och torg. Samhället ska ha en tydlig 
gränsdragning mot landsbygden och ha ett centrum. De olika 
kvarteren i staden kan kopplas ihop med hjälp av promenadstråk 
och parkområden. (Porphyrios, (ed): Krier, 1984) 
 
Kvarteren bör även ha olika estetiska kvaliteter som skiljer dem åt 
och ger dem karaktär. Den röda tråden I Kriers resonemang om 
stadens stadsmässiga kvaliteter handlar om att skapa offentliga 
rum. I dessa rum handlar det om att  
 

“Estetiska kvalitéer och social styrka är frukten av den 
civilisation som bor här. De boende gör kvarteret beboeligt 
och sätter villkoren för dess framtida gestaltning och 
utveckling.” ( Krier , 1980) 

3.1.3 Jerker Söderlund 
Jerker Söderlind (f.1955) är arkitekt och journalist som arbetar vid 
avdelningen för regionala och urbana studier vid KTH i 
Stockholm. Stadens Renässans är Sönderlinds mest berömda verk 
och handlar om den splittrade stadens uppbyggnad som han 
kritiserar (Söderlind,1998). Söderlind kallar sig för 
”marknadsurbanist” vilket han menar innebär att anpassa sig efter 
dagens marknad och strävar efter att bygga städer där människor 
vill bo i.  
 
Söderlind menar att planerare och arkitekter bör frånse gamla 
invanda tankemönster om hur en stad bör se ut för att fungera och 
ställer sig kritisk till begreppet stadsmässighet. Han menar att 
staden idag kan ses som en ytlig estetisk kuliss där det ser ut som 
en stad men inte uppfyller dess funktioner. Istället vill Söderlind 
främja byggandet av stadsmiljöer som innehåller pluralism av ny 
mångfald och nya verksamheter istället för att likt Krier eftersträva 
gamla stadsideal. Söderlind påpekar vikten av att anpassa 
stadsmiljöer till kommande generationer och skapa hållbara miljöer 
som kan förändras utifrån föränderliga behov. (Söderlind, 2007)  
 

”Staden är stadens förebild. Det är den mest grundläggande 
sanningen om staden. ” (Söderlind, 1998, s.69)  

 
Söderlind är kritisk till stadmässighet som begrepp och uttrycker 
det som att när vi talar om ”stadsmässiga” bostadsområden visar 
ordet ”-mässig” att projektet inte har något med den verkliga 
staden att göra. De stadsliknande områdena som har vuxit fram 
under senare år använder sig av många av stadens ord i visionerna 
men resultatet ,blir enligt Söderlind, oftast osammanhängande 
meningslösa ramsor. En ordlista är inte ett språk som han 
uttrycker det . Detta är en metafor för att poängtera problematiken 
mellan skillnaden mellan stadens funktioner och gestaltning. 



 

Stadsmässighet och besläktade ord inte utgör en stad menar 
Söderlind. (Söderlind, 1998, s.69) Med andra ord avser Söderlind 
att ett område inte endast kan se ut som en stad, utan området 
måste i grund och botten även fungera som en. Det är inte 
utseendet som skapar stadsmässighet, utan dess innehåll.  
 
Söderlinds tankar kan jämföras med Jane Jacobs om hur de ser på 
staden som den täta innerstaden och inte innefattar de moderna 
förorterna i denna stadsuppfattning.   

3.1.5 Moa Tunström 

Moa Tunström (f.1975) är doktor inom Kulturgeografi vid Örebro 
universitet och har skrivit en avhandling som heter På spaning efter 
den goda staden. Diskussionen i avhandlingen behandlar urbana 
begrepp vilka problematiseras.. Tunström menar att planerare, 
forskare och debattörer blir viktiga aktörer då de konstruerar stad, 
stadsideal och det urbana genom sitt sätt att kommunicera genom 
text och tal (Tunström, 2009, s. 14).  

Stadsmässighet enligt Tunström likställs ofta med den traditionella 
staden med funktionsintegrering. Hon menar att det handlar om att 
återskapa platser, torg och gatorna i staden. Stadsmässighet syftar 
dels till den fysiska miljöns utformning men även det sociala 
klimatet. Att skapa en levande attraktiv mångfaldig miljö, med 
strukturer av det urbana är centralt för att stadsmässighet ska 
uppfyllas. (Tunström, M ,2009, s.52) 

Tunström har även givit ut Den traditionella staden där hon vill 
reflektera över hur stadsidealen återspeglar hur människor lever i 
dag (foskning.se, 2009) Då stadsmässighet ofta jämförs med en 
strävan att efterlikna den traditionella staden är det intressant att 
se hur den idealiseras. Tunström ifrågasätter den traditionella 
staden som ett ideal. Den är tät, har kvartersstruktur och har gärna 
affärer i bottenvåningarna på husen. Att bo, arbeta, handla och gå i 

skola där man bor framhålls som en bra lösning för miljö, ekonomi 
och hälsa. Den moderna staden menar Tunström, framställs som 
en motsats. Här problematiseras detta istället och man skyller 
uppdelningen av funktioner, dålig hälsa, dålig ekonomi, dålig miljö 
och negativa avstånd på den moderna stadens strukturer.  
 
Tunström pekar även på att denna starka idealisering av den 
traditionella staden gör att vi inte vill se problematiken och dess 
negativa aspekter, så som trängsel, buller och social 
exkludering.(Tunström 2009) 
 
Vad det gäller stadsmässighet och täthet i staden uttrycker sig 
Tunström likt följande;  
”Täthet har framkommit som ett frekvent mått på graden av stad, och 
som ett verktyg för att öka stadsmässigheten. Den täta staden innebär 
framför allt en kompakt bebyggelse, men ofta kopplas täthet till annat, 
såsom funktionsblandning och ett varierande socialt liv.” (Tunström, 
2009, s.89) 
 
3.2 Stadsmässighet som begrepp 
 
Utifrån rådande diskurs inom samhällsplanering kan ordet 
stadsmässig beskrivas som en ambition att nå mål med 
användningar och utformning som liknar äldre traditionella 
stadsbildningar. Ordet stadsmässighet kan då tolkas som en 
synonym till det historiska ordet stadskaraktär i betydelsen att en 
plats har ett stadsliv med ett kommersiellt utbud och en viss tät 
form (Steffner , 2009). 
 
I Svenska akademins ordbok beskrivs Stadsmässighet som något 
som liknar eller kännetecknas av något som är vanligt i en stad 
eller Stadsförhållande som liknar staden. 
(SvenskaAkademinsOrdlista. 2013)  



 

 
Jane Jacobs precisering av vad en stad är, visar att stadsmässighet 
är något som förutsätter ”en anhopning av främlingar” samt att 
”variation eller mångfald maximeras” (Jacobs, J. ,1961). När det 
kommer till begreppet stadsmässighet menar Jacobs att det är en 
paradox. Hon menar att det är omöjligt att skapa något som växer 
fram av sig själv. Hennes teorier väcker frågan om det går att skapa 
stadsmässighet utifrån byggda fysiska strukturer.  
 

”It is impossible to create something that grows by itself” 
(Jacobs, 1961, s 139). 
 
 Ett citat från Jacobs vilket väcker den grundläggande frågan om 
Stadsmässighet kan skapas av fysiska strukturer? Den fysiska 
stadsplaneringen ska enligt Jacobs utgå ifrån fyra grundprinciper 
för att skapa en fungerande stadsdel och ge sedan en möjlighet för 
stadsmässighet att växa fram av sig själv (Jacobs, 1961, s 139). 
 
De fyra grundprinciperna enligt Jacobs är; 
 
1. Skapa livliga och intressanta gator 
2. Skapa gatunät med ett så kontinuerligt nätverk som möjligt över 
hela stadsdelen. 
3. Använda parker, torg och offentliga byggnader som en del av 
gatunätet och för att intensifiera och binda sam.  nätets komplexitet 
och fler användning (inte användas till att skapa gränser mellan 
olika användningar eller områden). 
4. Accentuera den funktionella identiteten hos områden som är 
tillräckligt stora att fungera som stadsdelar (districts) (Jacobs,1961 
,s.139) 
 

När det gäller stadsmässighet menar Krier att de fysiska och 
rumsliga strukturerna är en grundprincip. De ska övervinna ålder, 
klimat och kulturer.  
 
Söderlind menar att man idag försöker skapa stadsmässiga miljöer, 
för att bemöta människors efterfrågan av det urbana stadslivet, 
pulsen, mångfalden och det stora utbudet av service och affärer. 
(Söderlind, 2011)   
 
Att skapa stadsmässighet handlar enligt Tunström 2009 att skapa 
en levande miljö med mångfald och strukturer av det urbana. Det 
sätter både krav på de fysiska strukturernas utformning men även 
till det sociala klimatet och stämningen och upplevelsen av miljön. 
Att ”skapa” stadsmässighet i stadsbyggandet är just nu en trend 
vilket syns då begreppet vanligtvis förekommer flitigt i 
plandokument och visionsplaner runt om i Sverige. Syftet är att 
man vill både uppnå de stadsmässiga strukturerna och den 
stadsmässiga atmosfären (Tunström, 2009).  
 
”Stadsmässighet är täthet, täthet möjliggör blandning, blandning skapar 
stadsmässighet. Stadsmässighet och täthet ska skapa närhet till ”allt”, det 
minskar transportbehoven och ökar jämställdheten, tillväxten och 
”stadslivet” (Tunström, 2009, s.86) 
 
Slutligen menas att det krävs en specificering av begreppet och en 
tydligare definition inom varje byggprojekt för att det inte bara ska 
bli en ytlig kuliss för vad den gamla traditionella staden var och 
fungerade som. (Tunström, 2009).  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.3 Kritik mot stadsmässighet 
 
Men några teoretiker poängterar även att begreppet kan innehålla 
en negativ betydelse. Söderlind ställer sig kritisk till hela begreppet 
stadsmässighet. Han menar att staden ses som en ytlig estetisk 
kuliss där det ser ut som en stad men inte uppfyller dess funktioner. 
Han menar att det finns ”en oförmåga att skilja mellan stadens 
grammatik (stadens funktionssätt) och stadens ordförråd (stadens 
gestalt)” (Söderlind, 1998, s. 35). Han menar att arkitekterna under 
de senaste två decennierna, det vill säga då stadsmässighet blivit 
något trendigt, har behandlat staden som en formfråga. Men det är 
inte tillräckligt att ett område ser ut som en stad, det måste fungera 
som en också. (Westin, 2005)  
 
Jacobs menar att det inte blir stadsmässigt bara för att det finns 
fysiska förutsättningar i form av strukturer. Stadsmässighet kan 
tillges en betydelse av att området är som en stad, fast inte fungerar 
som en (Jacobs, 1961). Jacobs  anser att planering som en universal 
lösning är slutet för våra städer. Storskalighet och 

funktionsseparering likt Corbuidiers teorier är tvärtom vad Jacobs 
förespråkar.  Jacobs förespråkar istället planerad stadsmässighet i 
lagom mängd och att en naturlig utveckling av stadsmässighet är 
det optimala. Jacobs menar att boende själva upplever vilka miljöer 
som fungerar. Jacobs menar att det är ledorden äktheten, 
anonymiteten, överraskningar och möten med främlingar som gör 
staden (Jacobs.J , 1961). 
 
Krier menar att staden inte endast ska vara fysiska strukturer 
uppförda inom en ekonomisk budget. Att stadsbyggandet är ett 
moraliskt projekt där staden ses som en permanent organism och 
inte en konsumtionsvara. Krier menar att offentliga rum alltid ska 
överleva sina skapare och leva vidare för att få ditt sanna värde. 
(Krier 1980)  
 
Tunström försöker reda ut begreppet stadsmässighet då det 
används flitigt i planmaterial. Hon pekar på att det kan ges en 
negativ betydelse då det felaktigt pekar på något som är stad men 
inte är det i praktiken. Men hon poängterar dock att det vanligaste 
är att begreppet förknippas med en positiv innebörd.  Det kan 
bland annat poängtera stadsprägeln av en plats eller områden av 
tvivelaktig karaktär markeras som stad. (Tunström. 2009) 

 
 



 

3.3 Sammanfattning - Tre aspekter av stadsmässighet 
 
Begreppsdiskussionen ovan har visat att det inte finns någon enkel förklaring till vad stadsmässighet är eller vad det innebär. De fyra 
teoretikerna som har studerats behandlar alla vad som gör en stad attraktiv och levande. Samtliga utgår från att funktionalismen haft en 
negativ påverkan på städerna och att den klassiska staden är det ideal som är mer eftersträvansvärd. Samtliga lägger stor vikt vid stadens 
invånare och funktioner som viktiga för stadsmässigheten. För att kunna arbeta vidare och granska stadsmässighet i mina fallstudier har det 
utlästs tre dimensioner. I materialet är det framför allt fysiska strukturer som står i fokus, och i någon mån också dess funktioner och den 
sociala mångfalden, men då ofta kopplat till den fysiska miljön. Enligt stadsmiljörådet skulle kunna hävda att de olika aspekterna av 
stadsmässighet, vinner på att associeras med varandra. Tillsammans utgör de tre aspekterna som fördjupas nedan en kedja av löst definierade 
och sammankopplade begrepp framträda – traditionell, tät, funktionsblandning, levande och mångfald - som utgör stadsmässighet om alla tre 
aspekterna uppfylls. (Stadsmiljörådet 1999)  Dessa tre aspekter kommer ligga till grund för de tre analysmetoder som kommer att göras inom 
fallstudien. Förhoppningen är att genom uppdelningen tydligare kunna utreda stadsmässigheten i Brunnshög och uppfylla uppsatsens syfte.  

3.3.1 Fysiska/rumsliga strukturer 
Med fysiska strukturer innefattar strukturer, bebyggelsemönster, 
byggnaders utformning, täthet och gaturum. 

Den första aspekten som urskiljs inom stadsmässighet är fysiska 
och rumsliga strukturer. Dessa beskriver förhållandet mellan 
byggnader och det offentliga rummet så som gator, torg och 
parker. Jacobs och Söderlind lägger vikt vid de fysiska 
strukturerna, hur byggnader ska placeras i staden. Enligt Jacobs 
kan teoretiskt en levande stad växa fram om stadsdelarna är 
utrustade med väl blandade funktioner, tätt liggande gator, en 
finkornig variation av hus i olika åldrar och en hög koncentration 
av människor (Jacobs.J , 1961). Krier går ytterligare ut en skala om 
hur kvarteren bör utformas som måttenheter (Krier. L, 1980). 
Tunström däremot förklarar inte stadens strukturer utan 
ifrågasätter begreppet och om det är möjligt planera in 
stadsmässighet med hjälp av fysiska strukturer (Tunström.M, 
2009). 

 

 

 

Stadens struktur har stor påverkan på hur vi uppfattar och 
förhåller oss till den. För Jacobs är de fysiska strukturerna det 
centrala. Med rumslig utformning skapas vad hon kallar Socio-
spatiala förhållanden, det vill säga ett förhållande mellan 
människor och verksamheter i ett område. (Jacobs 1961) 

Krier hävdar att en mängd byggnader och människor tillsammans 
inte behöver utgöra en stadsmässig miljö. En riktig stad kräver 
särskilda mått, proportioner. Skalan ska anpassas efter den gående 
människan istället för bilen (Krier. L, 1980).. 

Som nämns tidigare syftar estetik till form och gestaltning för att 
skapa en stadsmässig känsla där det estetiska skapar associationer 
av stad, och på så sätt påverka vårt beteende i miljön. Estetik och 
gestaltning används för att skapa karaktär åt området genom val 
av fasaders färg och material, grönska och vägmaterial. 

Den fysiska miljöns estetik och utformning är en förutsättning för 
hur stadsmässighet ter sig. Jerker Söderlind resonerar att fasader 



 

och estetik inte är tillräckligt för att skapa en stadskänsla, och 
underordnas därmed utformning och funktioner. (Söderlind.J ,1998) 
Denna åsikt delar han med Jane Jacobs som anser att estetiska och 
arkitektoniska utformningen är av sekundär betydelse, men inte att 
den är irrelevant. 

 Jacobs syftar snarare på vikten av den fysiska utformningen, och 
menar på att ”A city can not be a work of art.” (Franzén, 2004).  

3.3.2 Urbana funktioner och verksamheter 
I de urbana funktionerna och verksamheterna innefattas service, 
kommunikationer, kollektivtrafik, rekreation. 

Funktioner är en av Jane Jacobs fyra förutsättningar för 
stadsmässighet, att staden kräver pluralism av funktioner för att 
skapa mångfald och genomströmning av människor. Även en 
blandning av gamla och nya byggnader framkallar möjlighet för 
variation i hyreskostnader för att skapa potential för både stora och 
små företag med ekonomiska skillnader (Jacobs.j , 1961). 
Funktionsintegrering och blandade verksamheter, tätare gaturum, 
varierande byggnader och koncentrerad bebyggelse förespråkade 
Jacobs. Hon poängterar att en stadsdel måste bestå av mer än en 
primär funktion för att fungera. 
 
Hon förtydligade att blandad bebyggelse inte behöver bli rörigt. 
“Intricate minglings of different uses in cities are not a form of 
chaos,” Hon menade att tvärtom utgör de en komplex och högt 
utvecklad form av ordning. När kontor existerar parallellt bostäder, 
butiker och restauranger, är en stadsdel aktiv under dygnets flesta 
timmar. Denna pågående aktivitet skapar säkrare gator, erbjuder 
möjligheter för företagare att få större utrymme att driva 
verksamheter, och förser invånarna med nödvändiga tjänster. 
(Futureofny.org ,2013) 
 

Krier menar att staden inte endast ska vara fysiska strukturer 
uppförda inom en ekonomisk budget. Att stadsbyggandet är ett 
moraliskt projekt där staden ses som en permanent organism och 
inte en konsumtionsvara. Krier menar att offentliga rum alltid ska 
överleva sina skapare och leva vidare för att få ditt sanna värde. 
(Krier 1980) 
 
Söderlind vill främja byggandet av stadsmiljöer som innehåller 
pluralism av ny mångfald och nya verksamheter istället för att likt 
Krier eftersträva gamla stadsideal. Söderlind påpekar vikten av att 
anpassa stadsmiljöer till kommande generationer och skapa 
hållbara miljöer som kan förändras utifrån föränderliga behov. 
(Söderlind, 2011 ) 
 
Tunström menar att en integrerad och blandad stad är ett starkt 
ideal där miljöer ska ha flera funktioner, men samtidigt vara 
tydliga och enkla att kategorisera. Det är en paradox som antyder 
en spricka i diskursen menar Tunström. (Tunström.M, 2009) 
Tunström menar att inom planeringen för stadsmässighet handlar 
det om att ”bygga stad” i linje med dagens stadsideal, snarare än 
dimensionera och lokalisera olika funktioner (genom trafik-, 
boende- och serviceplanering).  

 

 

 

 



 

3.3.4 Sociala aspekter   
 

Den tredje sociala aspekten innefattar folkmängd, sysselsättning, 
attityd och upplevelser till området. 

“Cities have the capability of providing something for 
everybody, only because, and only when, they are created by 
everybody.” – (Jacobs, 1961) 

Vidare menade Jacobs att självorganisering i bostadsområden var 
viktigt. Hon menade att det är viktigt att människor har en relation 
till platsen och att den lokala befolkningen är med i utvecklingen av 
de platser där de bor, arbetar och vistas på sin fritid.  (Jane Jacobs 
Walks, u.å.) 
Den sista av Jacobs principer förutsätter att stadsdelen har en viss 
täthet i bebyggelsen, vilket motsvarar koncentrationen av antalet 
människor i området. Jacobs hävdade att högre koncentrationer av 
människor gör bostadsområden säkrare och ger området möjlighet 
att få ett större kundunderlag och därmed ett större utbud av 
tjänster och varor. Att stora mängder människor samlas i olika 
stadsdelar bör inte bara ses som ett fysiskt faktum (Jacobs.j , 1961).   
Även Krier tar upp tätheten i staden som en viktig aspekt. Urban 
quarter som han förespråkar är ett område med begränsad yta och 
volym samt bestämt befolkningsantal på 15 000 invånare (Krier. L, 
1980). 

Jacobs menar att människorna ska ses som en tillgång och 
uppskatta möjligheterna och mångfalden de ger området. Orsaken 
till varför människorna vistas i området är av sekundär betydelse, 
men ju fler utöver de boende som besöker området desto bättre 
grund för stadsmässighet ger det området menar Jacobs. (Jacobs, 
2004). . Att stadsbyggandet är ett moraliskt projekt där staden ses 
som en permanent organism och inte en konsumtionsvara. Krier 

menar att offentliga rum alltid ska överleva sina skapare och leva 
vidare för att få ditt sanna värde. (Krier 1980) 
 
Krier menar vidare att om det finns människor i en miljö med en 
mängd byggnader behöver det inte utgöra stadsmässighet. Krier 
poängterar att staden behöver mått och proportioner anpassade 
efter den gående människan. I övrigt nämner inte Krier några 
sociala dimensioner i stadsbyggandet (Krier. L, 1980).  
 
Söderlind poängterar vikten av att ha människor från olika socio-
ekonomiska förhållanden i samma stadsdel för att skapa en social 
blandning för är viktigt för stadsmässigheten (Söderlind, s 325). 
Han är också kritisk till uppdelningen av olika grannskap i 
planeringen. Detta gör det svårare att uppnå en gemensam 
samhällskänsla och kan bli exkluderande med social segregation 
som följd. (Söderlind, s.306) Söderlind förespråkar istället den 
traditionella stadens offentlighet och sociala öppenhet. Han menar 
att här skapas möten och sammanförande mellan olika 
samhällsgrupper med olika ålder och yrke. Han liknar den vid en 
blandad stad med en rik mänsklig kultur. Söderlind menar att man 
i staden skapas ”ett socialt förhållningssätt mellan människor, 
baserat på tolerans, mångfald, samverkan, icke-uteslutande 
tänkesätt och frihet” om man efterliknar den traditionella och 
blandade staden (Söderlind s 24).  
 
Tunström stämmer in och menar att man i detta ideal om den 
traditionella blandade staden har en stor tilltro till fungerande 
mötesplatser och möten mellan människor (Tunnström. M ,2009).  
 
 



 

4. FALLSTUDIE AV BRUNNSHÖG  

I följande kapitel kommer en fallstudie utifrån de tre utarbetade aspekterna av stadsmässighet utföras. Förhoppningsvis ger fallstudien en 
tydligare bild över hur Lunds kommun i Brunnshög planerat för stadsmässighet.  
 

4.1 Introduktion och metod 
Ett förtydligande av vad som har studerats för de tidigare nämnda 
tre aspekterna följer här; 
 

1) Fysiska/rumsliga strukturer 
Syftar områdets struktur till att bidra till stadsmässigheten, 
hur har i så fall gaturum, kvarter, trafik ordnats? Vilken 
grad av täthet planeras och vilken karaktär eftersöks? 

2) Urbana funktioner och verksamheter 
Hur ska människor leva i området? Vilka funktioner och 
verksamheter finns eller ska enligt planerna finnas? Har det 
planerats för en funktionsblandning? Hur ser planeringen ut 
för kollektivtrafik? 

3) Sociala aspekter 
Till vem riktar sig stadsdelen? Hur har det planerats för 
mötesplatser? Hur arbetas det med integrering och 
mångfald? Under vilka av dygnets timmar är staden 
levande? 
 
Metoden som används inom fallstudien är först en 
innehållsanalys av kommunala dokument och en 
Spacescape-analys över stadsdelens stadskvaliteter.
 
 

4.1.1 Studieområdet Brunnshög/Lund NE  

Det aktuella fallstudieområdet ligger i Lunds nordöstra del, därav 
namnet Lund NE/Brunnshög. Området avgränsas i nordväst av 
E22an och i söder av Sölvegatan samt Utmarksvägen i öster. De 
båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS utökar området 
något ytterligare. Området ligger på den högsta punkten i lund 
med 89 meter över havet. Idag innan det bebyggs är karaktären ett 
svagt kuperat öppet landskap. Det finns några enstaka bostadshus 
och verksamheter etablerade, övrig markanvändning är jordbruk.  
 
Öster om Brunnshög finns naturvårdsintressen, dock finns det inga 
riks- eller länsintressen som berör natur- eller friluftslivet. 
Kulturintressen inom området utgörs i stort av befintligt vägnät 
och några fornminnen under mark. En arkeologisk utgrävning 
gjordes 1998 över området.  Inom området finns ett antal gällande 
detaljplaner. Förutsättningarna för teknisk försörjning inom 
området är generellt goda. Det finns anslutningsmöjligheter till 
övriga Lunds försörjningssystem med dagvattenhanteringen 
kommer kräva nya dammar. Området har redan till viss del 
etablerad kollektivtrafik genom lundalänken,  Med bil nås området 
via E22an eller från Odarslöv. Gång- och cykelväg finns etablerade 
åt alla håll.  (Lunds Stadsbyggnadskontor ,2006, s.8-9) 
 



 

 

4.1.2 Kommunala dokument 
Dokumentanalysen syftar till att undersöka stadsmässigheten i 
lunds kommuns plandokument utifrån de tre utarbetade aspekterna. 
Den syftar också till att ge svar på följande underfrågor som togs 
upp i inledningen. 

Den politiska hållningen är att Lund ska utvecklas och växa. 
Efterfrågan på bostäder är stor, och Lund är en betydande 
arbetsort. Förhållningsättet för planeringen är att kommunen ska 
ha en realistisk och hög beredskap för detta. (Lunds kommun, 
Brunnshögsprojektet, 2013)  

Dokument som studeras i analysen: Vision och mål, Fördjupad 
översiktsplan (FÖP), Ramprogram Brunnshög samt Hållbar 
stadsutveckling (bilaga), Mötesplats Lund NE. Dokumenten 
förklaras mer ingående nedan. 

Lund NE/Brunnshög Vision och mål  
Detta visionsprogram ska sammanfatta stadsdelens grundläggande 
och övergripande visions mål. Det har valts ut som passande för 
fallstudien då det ger en inblick av hur ursprungsidéerna ser ut, sen 
är det en annan sak hur det verkliga resultatet växer fram i 
praktiken. Dokumentet beskriver kommunens visioner och mål med 
utgångspunkt i det ramprogram som gick i kraft 2006. 
Ambitionerna har ändrats något men är i stort sett samma som i 
starten. Vision och mål dokumentet utgör en bilaga 
 till den fördjupade översiktsplanen och fungerar som ett underlag 
för det kommande arbetet. Det är alltså inte juridisk bindande utan 
ett vägledande öppet dokument som ska ligga till grund för all 
planering i Lund NE/Brunnshög. Dokumentet godkändes av 
byggnadsnämnden och styrgruppen i maj 2012. (Lund 
NE/Brunnshög vision och mål s.3) 

 

Lunds kommun är medveten om att man har höga mål och visioner 
och kommenterar det med att den höga målbilden kan hjälpa dem 
att släppa invanda arbetsmönster och planeringsidéer. Kommunen 
vill även att visionen ska skapa en diskussion om vad som är 
möjligt, inte möjligt eller icke önskvärt. Man menar att 
visionsdokumentet och dess mål kan bli en motor i den 
framskridande diskussionen som leder projektet framåt.  

 
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 

 
Översiktsplanen för Lunds kommun antogs hösten 2010. 
Fördjupning av denna översiktsplan vill nu inrikta sig på den 
nordöstra delen av Lund, Brunnshög. Stadsbyggnadskontoret har 
som mål att konkretisera och tydliggöra målen för området. 
Förslaget som presenteras i fördjupningen grundar sig på ”Vision 
och mål Lund NE/Brunnshög. 
Genom denna fördjupning kan en långsiktig struktur läggas fast 
som ett stöd för den kommande planläggningen och en enighet nås 
mellan stat och kommun kring synen på avvägningen mellan 
allmänna intressen och säkerställande av riksintressen. 
Fördjupningen ger markägare och andra aktörer signaler om 
kommunens vilja och dessa kan i samverkan med kommunen i 
efterkommande detaljplanläggning och lovgivning bidra till en 
önskad utveckling. 
 
Fördjupningens formella planförslag har ett 20-årigt 
tidsperspektiv och siktar framåt till år 2030. Fram till omkring år 
2030 bedöms ca hälften av den totala utbyggnaden av Lund 
NE/Brunnshög har tillkommit. Utbyggnader möjliggör för ca 12 
000-18 000 boende, studerande och arbetande i stadsdelen. Inom 
avgränsat planområde för markanvändning år 1-20 ersätter denna 
fördjupning (ÖP 2010). 
 



 

Mötesplats Lund NE 
Skriften Mötesplats Lund Ne har producerats inom EU-projektet 
ESS, MAX IV för Lunds kommun. Syftet med projektet vid namn 
Tita- projektet har varit att stärka strukturer, tillgängligheten och 
attraktiviteten i södra Sverige i samband med etableringen av 
forskningsanläggningarna.  Detta projekt har undersökt vilka 
förutsättningar det finns i Brunnshögområdet för att skapa 
mötesplatser genom att ta fram underlag för hur miljöerna kan 
göras mer tillgängliga för allmänheten. I skriften finns två studier 
publicerade inom delprojektet TI3. Den först, Kreativa 
mötesplatser är en intervjustudie om forskares behov av 
mötesplatser då den inte anses ligga inom ramen för detta arbete så 
tas den inte upp. Den andra studien, programmering av 
mötesplatser är ett idématerial som tagits fram av Sweco och som 
är den skrift som analyseras (Lunds kommun, 2012).  
  
Ramprogram Brunnshög samt Hållbar stadsutveckling  
Ramprogrammet är det instrument som ska ligga som grund för 
detaljplaneringen av Brunnshög och för genomförandet av 
intentionerna för området. Ramprogrammet behandlar 
Brunnshögsområdet som en komplett stadsdel med möjligheter till 
en varierad stadsmässig miljö (Lund stadsbyggnadskontor, 2006). 
Ramprogrammets syfte är att, tillsammans med gällande 
fördjupning av översiktsplanen för Brunnshögsområdet, ligga till 

grund för kommande detaljplaner för respektive kvarter eller 
delområde. 
 
Dessa ska: 
- Fungera som underlag för de politiska besluten om det 

framtida Brunnshög.  
- Utgöra underlag för information till Lunds medborgare och 

de kommande brukarna om intentionerna med området.  
- Samla intressenterna och andra aktörer mot det 

gemensamma målet.  
- Ange kvalitetsnivå för gestaltning och funktion för 

byggnader och mark/offentliga rum genom beskrivning 
och anvisning.  

- Fungera som program för den etappvisa 
detaljplaneläggningen.  

- Utgöra underlag för avtal med områdets intressenter.  
(Lund stadsbyggnadskontor, 2006). 

 
Arbetet med områdets förverkligande ska hela tiden lyfta fram och 
förmedla styrkan i ett stadsmässigt förhållningssätt, som ska 
kunna inspirera till en konstruktiv dialog  
 
 



 

4.2 Fysiska/rumsliga strukturer 
Lunds kommun definierar stadsmässighet  i enighet med 
grönstruktur enligt följande: 
 

 “Med stadsmässighet avses en tydlig avgränsning mellan 
bebyggelse och grönytor, en uppdelning 
mellan till övervägande del hård- respektive gröngjort. 
Stadsmässighet projicerat på park och 
grönstruktur innebär uppdelning i skilda gröna 
gestaltningselement.” 
 (Lunds stadsbyggnadskontor, 2006) 

 
Lund Ne/Brunnshög Vision och mål 
I det inledande kapitlet i dokumentet uttalar 
Stadsbyggnadskontoret sig följande om visionerna om de fysiska 
strukturerna i området. 
”Hör finns en tät och blandad stadsmiljö med fantastiska bostäder 
och parker, affärer och skolor.”( Lunds Stadsbyggnadskontor 
2012b, s.5) 
 
Det lyfts fram 5 centrala idéer gällande stadsbyggnationen i 
Brunnshög.  

1. Att skapa en tät, levande stadsmiljö utefter spårvagnsgsatan 
2. Att skapa en sammanhängande urban struktur av platser, 

stråk och gator som flätas ihop med blå/grön struktur. 
3. Att skapa en grönstruktur av parkrum sammanlänkade av 

gröna passager 
4. Att tydligt koppla Lund NE/Brunnshög till omgivande 

stadsområden 
5. Att koppla Lund NE/Brunnshög till grönområden i 

nordväst, norr och öster. (Lunds Stadsbyggnadskontor 
2012b, s.32) 

 
För de fysiska strukturerna och den rumsliga utformningen i 
centrala Brunnshög är visionen att bebyggelsen ska utformas på ett 
öppet, fristående sätt ut mot de gröna stråken. De gröna 
kopplingarna tillsammans med mindre parkområden ska utgöra ett 
genomgående tema i området och genom att ge grönområdena 
olika karaktärer skapas intressanta mötesplatser, underlättas 
orienteringen i området och uppmuntrar att ta sig via fot eller 
cykel.   
 
När det kommer till att efterlikna fysiska strukturer efter äldre 
ideal så väljer kommunen att använda sig av den klassiska 
kvartersstaden och den funktionalistiska stadsplaneringen. Lund 
Ne/Brunnshög benämns för en postindustriell stadsmiljö. 
 

 
Figur 1. Bebyggelsemönster från vänster; Klassisk kvartersstad, 

Funktionalistiska grönstråk, Postindustriell stadsmiljö. 
 
Stadsbyggnadskontoret vill inspireras av gatustrukturen från den 
klassiska kvarterstaden. Den innehåller ett tätt gatunät med gator, 
kvarter och torg. Även mindre gröna områden i stadens struktur. 
Dock tas det avstånd från den funktionella stadens uppdelning av 
funktioner genom delade fysiska strukturer och vill istället värna 
om en blandstad. Men man vill samtidigt använda sig av de 



 

funktionalistiska grönområdena som ofta består av tydliga cykel- 
och gångstråk som sammanflätar olika delar av staden.  
(Lunds Stadsbyggnadskontor 2012b ,s.32) 
Lunds kommun menar att med goda fysiska strukturer frigörs 
människors tid och energi då det blir enklare att ha en hållbar 
livsstil med kortare avstånd och vardagliga funktioner runt hörnet.  
 

”Brunnshög har en utbyggnads tid på 30 till 40 år, en tidsrymd 
som innebär att specifika mål kontinuerligt behöver justeras i takt 
med omvärldsförändringar, teknikutveckling och ökad kunskap. 
För att helheten skall bli bra måste varje del utbyggnadsetapp 
uppfylla sin tids krav.” (Stadsbyggnadskontoret , 2012) 

 
ÖP 2010 ger stöd för 424 bostäder/år i Lunds tätort mellan 2010 
och 2030. I Brunnshög tror man kunna bygga 150 bostäder/ år 
(Lunds kommun, Brunnshögsprojektet , 2013) 
Visionen syftar till att skapa ett huvudgatunät som är 
dimensionerat för att få plats med två grundkvarter enligt 
rutnätsstaden i en storlek på 60x60m. (s.33) Mellan dessa två 
kvarter skapas ett grönt stråk. Detta ses som en flexibel 
utgångspunkt i stadsplaneringen där det finns möjligheter att 
förändra strukturen för framtida behov.  
 
I visionsdokumentet kommenteras skalan på strukturen med att 
bilarnas framtida behov inte ska äventyra den stimulerande miljö 
och ges väg som fotgängarna behöver. Alltså utgår 
stadsbyggnadskontoret från den mänskliga mindre skalan i första 
hand i planeringen. (Lunds Stadsbyggnadskontor 2012b, s.33) Rent 
utseendemässigt ska byggnaderna vara varierande i form och 
material. Kommunen vill efterlikna Lunds innerstad med hus på 4-5 
våningar med vissa undantag för att skapa en enligt Lund 
intressant och varierande stadsbild.  
 

Vad det gäller kvarter och hus i området poängterar kommunen att 
blandade upplåtelseformer möjliggör det för många olika 
människor att bosätta sig i området. Blandningen har som strävan 
att vara hälften bostäder och hälften kontor och 
verksamhetslokaler. Detta med motivet att Lund vill ha en aktiv 
stadsdel under dygnets alla timmar. Det nämns inget om blandade 
upplåtelseformer och bostäder i olika prisklasser och skick. 
Lunds kommun skriver att ”Ambitionen är att skapa en intim och 
stadsmässig känsla”. (Lunds Stadsbyggnadskontor 2012b ,s.55) 
 
Om hur man vill att området Lund Ne/Brunnshög ska växa fram 
med tiden skriver stadsbyggnadskontoret att 
stadsbyggnadsidealen och behoven förändras över tid. Stadsdelen 
kommer formas bit för bit och utvecklas även när den är färdig 
bygd.  
 
Visionsbilder: 
I anknytning till visionsdokumentet har flera visionsbilder tagits 
fram. Till denna analys har fyra bilder valts ut som anses 
representativa och visar bäst det aktuella fallstudieområdet. 
Bilderna är framtagna av fristående arkitektkontor och inte Lunds 
kommun. De behöver därför inte fullt ut överstämma med 
kommunens övriga visionsdokument utan är fristående.  
Visionsbilderna visar en befolkad stadsdel med mycket blandad 
bebyggelse med liv och rörelse. Samtliga visionsbilder ger ett 
intryck av att kommunen arbetat med öppna och storskaligare 
fysiska strukturer. Man har arbetat mycket med varierad 
bebyggelse och fyllt rummet mellan byggnaderna med öppnare 
ytor. Mellan husen ges det plats åt grönska och vatten, olika 
funktioner och verksamheter samt kommunikationer och 
kollektivtrafik. Visionsbilderna visar upp en bred bild med flera 
olika former av stadsrum så som bostadskvarter, torg, esplanad och 
stadspark. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIONSBILDER - LUNDS KOMMUN 
Visionsbild 1: Spårvägsgsatan, Solbjer.  

 
 

Visionsbild 2. Nya esplanaden 

Visionsbild 3. Nya torget Visionsbild Visionsbild 4. Övre delen av torget och parken. 
 

Den tredje 
visionsbilden visar 
det nya torg som 
planerats i 
Brunnshög. Torget är 
omringat av sluten 
bebyggelse i 4-5 
våningar. 
Markbeläggningen 
är varierad och 
skapar tydliga ytor 
som bildar stråk tvärs 
över torget. På 
torget ges fysiska 
förutsättningar för 
olika funktioner så 
som uteservering 
och blomsteraffär. 

Den andra visionsbilden 
visar den planerade nya 
esplanaden. Här går 
spårväg, bilväg och 
cykelväg parallellt bredvid 
varandra. En väldigt 
trafikerad yta med 
blandade användning. Vid 
sidan om cykelvägen finns 
det plats att gå. Hur man 
korsar esplanaden ör mindre 
tydligt. Även här är 
omgivande byggnader av 
varierandekaraktär och 
våningsantalet varierar 
mellan 3-6våningar. 

Den första 
visionsbilden visar en 
öppenyta med 
mycket folk i rörelse. 
Det finns en 
indragen vattenknal 
och grönska. 
Omgivande fysiska 
strukturer är 4-5 
våningar och av 
blandad karaktär. 
Bebyggelsen sluter 
samman och bildar 
en öppen yta i 
mitten. Fasaderna är 
varierade med olika 
materialval. 

Den sista 
visionsbilden visar 
slutet av torget och 
ger en skymt av en 
park i bakgrunden. 
Byggnaderna ger 
intrycket om att 
inhysa bostäder. 
Mellan 
byggnaderna finns 
en öppen plats med 
möblering i form av 
bänkar och 
plantering.  
 



 

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 
Fördjupningen bedömer att Brunnshögs helhets struktur kommer 
att bestå av olika delområden med olika karaktär. Genom mer eller 
mindre tydligs gränser kan de fysiska strukturerna och det 
offentliga rummet binda samman staden.  
Kommunen säger att huvudstrukturer i linje med visionens mål ska 
fläta ihop det gröna rurala landskapet och en ny urban tät 
stadsmiljö. Man menar även här att en blandning mellan den 
klassiska kvarterstaden och funktionalismens stadsplanering blir en 
sammankopplad postindustriell stad.  
 
Lunds kommun har som motivering att ”Då kan bostäder och 
verksamheter blandas och det går att skapa goda betingelser för 
många olika sätt att använda marken. I Lund NE/Brunnshög skall 
det vara korta avstånd mellan stadens urbanitet och parkens 
grönska.” (Lunds Stadsbyggnadskontor ,2012a. s. 25) 
 
I den fördjupande översiktsplanen nämns även att gatunätet ska 
vara anpassningsbart till en framtida flexibilitet efter ändrade 
behov. Lunds kommun anger även samma 5 stadsbyggnadsidéer 
som man vill utgå från som i Visions och mål dokumentet. 
 
I den fördjupade översiktsplanen fokus legat på att ta fram 
strategier för utbyggnaden. De tre elementen är Bebyggelse, trafik 
samt grön och blå struktur.  
De Bebyggelsetyper som ska ligga till grund är;  
 
• Tät stadsbebyggelse
Tät kvartersbebyggelse med företrädesvis flerbostadshus upp till 5-
6 våningar. Motsvarar traditionell innerstadsbebyggelse och 
rymmer affärslokaler i gatuplanet. 
• Tät tvåvånings bebyggelse 

Tät bebyggelse med dominans av tvåvåningshus. Tätheten i 
kvarteret är högre jämfört med villa-/radhusbebyggelse. 
• Småstadsbebyggelse 
Blandad bebyggelse från stadsvillor till flerbostadshus upp till ca 
fyra våningar. Småstadsbebyggelsen antas få ett betydande inslag 
av mindre hushåll. 
• Villa/radhusbebyggelse 
Radhus, parhus och kedjehus samt friliggande villor i varierande 
kvartersstruktur. Vid blandad villa- och radhusbebyggelse 
motsvarar detta en genomsnittlig 
tomtstorlek på 200-300 m2 för radhus och 600-700 m2 för villor 
(Lunds Stadsbyggnadskontor 2012a ). 
 
Ramprogram Brunnshög  
Brunnshögområdet ligger idag i ett öppet landskap där den 
framtida bebyggelsestrukturen blir av stor betydelse för 
landskapsbilden och Lunds stadsbild. I anslutning till området 
finns redan ett mindre antal bostäder uppförda som planeras in att 
ha med i utvecklingen. Området berör 100ha och planeras för att 
bli en komplett stadsdel vilket sätter stora krav på de fysiska 
strukturerna. Karaktären i den östra delen som är aktuellt för detta 
arbete har en planerad stadsmässig småskalig uppbyggnad med en 
blandning av bostäder, service och arbetsplatser. Det ska ge 
möjligheter till en varierad och stadsmässig miljö med en tydlig 
gatustruktur som inringar olika kvarter. Vad det gäller skalan står 
det i ramprogrammet att utgångspunkten är den mänskliga skalan 
där miljön ska inbjuda till att vistas i och röra sig till fots i. 
Kvarteren ska anpassas till en måttfull storlek som inte bör 
överstiga 60m och varje kvarter ska ges en individuell utformning.  
Bebyggelsen planeras att bli 4-6 våningar hög men kommunen 
reserverar sig för att i vissa lägen där byggnader inte ligger i 
direkt kontakt med gaturummet kan högre hus göra ett tillskott 
till karaktären i området.  



 

 
”Det sammanhållande temat är stadsmässig bebyggelse med tydlig 
park- och grönstruktur” (Lund stadsbyggnadskontor, 2006, 
s.11)  

 
Gatorna ska ordnas i en hierarkisk struktur där esplanader och 
boulevarder I området smyckas med Alléer och gator smyckas med 
enkelrader av träd eller solitära stamträd. Vidare uttrycks en 
önskan om att “Gaturummen ska uppfattas som stadsmässiga men med 
grön karaktär.” Lund stadsbyggnadskontor, 2006, s.41) 

 
Figur 2. Till vänster, planerat gång och cykelnät , till höger gatuhierarki 

 
Vad det gäller just byggnaderna poängteras att dessa bör förmedla 
omsorg och kvalitet i utformning och detaljer i fasaderna vad gäller 
materialval och färgskala. Förebilden rent karaktärsmässigt är 
stenstaden med dess putsade eller murade fasader. Övriga material 
så som trä bör endast förekomma i undantagsfall. Övrigs detaljer 
som nämns i programmet som ska ge god estetik i området är 
vackra balkonger, takterrasser, inbjudande entréer och smyckade 
innergårdar.  

 
”Platser och torg ges en stadsmässig karaktär, som inbjuder till 
vistelse och möten. Ytmaterial, gatumöblering, belysning och 
vegetation ska hålla hög kvalitet som ger platsen en positiv 
identitet.”  
(Lunds stadsbyggnadskontor, 2006, sid. 20) 

 
Vad det gäller grönstrukturen så tar kommunen i ramprogramet 
fram ledordet ”Green front”. Detta begrepp tar fasta på det 
växtligheten i området genom att lägga en grön rand genom 
området och förbinda området med grönstråk till närliggande 
områden och grönvolymer i landskapet.  Inne i bebyggelsen 
planeras för parkrum och trädplanterade gaturum. De ytorna 
mellan byggnaderna, parker och planteringar ges olika karaktärer 
så som smalkroniga stamträd längst gaturummen, hårdgjorda ytor 
eller kortklippta gräsytor. I de centrala delarna föreslås i rapporten 
en mer stadsmässig parkmiljö som beskrivs som enhetlig och strikt 
i motsats till parkens växtlighet som ges en friare karaktär. ”För 
att understryka växtlighetens stadsmässiga karaktär i gaturummet 
bör den utformas så att byggnadernas anslutning till markytan inte 
döljs av skymde buskage.” Lunds stadsbyggnadskontor, 2006, s 41) 
 
Mötesplats Lund NE 
Mötesplats Lund NE betonar det offentliga rummets betydelse. 
Stadsbyggnadskontoret menar att det fysiska rummets utformning 
och kvalitet har stor betydelse för hur de kan användas och hur 
attraktiva de uppfattas. Att det finns flera offentliga platser som 
upplevs som icke platser där ingen vill vara påpekas och den 
uppleva stadsmässighet uteblir trots att det är planerat för det. 
Strukturerna liknas vid en väv av kvarter, platser och stråk. 
(Region Skåne, 2012) 
 
 



 

Planerade mötesplatser i Brunnshögområdet 
 
Fintorget- Torget är planerat att ligga placerat mellan de två 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Det ska även ligga i 
anknytning till en kollektivtrafikhållplats. Torget ska bestå av en 
öppen yta omringad av viktiga byggnader som är attraktiva 
besöksmål för allmänheten. Den karaktär som eftersträvas är en 
storskalig centrumplats, en exklusiv och välordnad plats.  
 
Bibliotek  ”Dagens ord”–  Dagens ord är ett bibliotek som är 
planerat att ligga i en hörna på Fintorget. Karaktärer ska vara en 
lugn oas mitt bland det upplivade torget. Det ska vara småskaligt 
men med utsikt över det större öppna torget. 

 
 
Orangeriet – Är ett uppvärmt växthus med saluhall och 
restaurang. Även detta växthus ska ligga placerat vid ett torg och 
en buss/spårvagnshållplats. Karaktären ska utgöras av 
växtligheten som gör det till en mysig, småskalig och lugn plats. 
 
Stadsparken -  Parken ska ligga i anknytning till befintlig 
bebyggelse. Parken ska innehålla många olika karaktärer men 
genomgående vara en levande och öppen plats med dominerande 
växtliga inslag. Här ska även finnas en damm eller liknande 
vattendrag (Region Skåne 2012). 

 



 

4.3 Urbana funktioner och verksamheter 

Vision och mål 
Förutom de båda forskningsanläggningarna och science centret 
som avgränsats från detta arbete planeras flera andra funktioner i 
området. Kommunen menar att funktionerna ska skapa en länk 
mellan forskare och allmänheten. Här planeras för restauranger, 
kaféer och konferensanläggningar för att skapa mötesplatser. 
(Region Skåne, 2012) Det resoneras som så att det inte räcker med 
en bra aktivitet för att skapa en mötesplats utan att det krävs 
många för att skapa ett rikt folkliv i området. Det läggs även vikt 
vid att ge utrymme i det offentliga rummet till spontana 
verksamheter som uppmuntrar engagemang, lek och andra 
aktiviteter (Region Skåne 2012). 
 
Planerade mötesplatser i Brunnshögområdet och deras 
funktioner; 
 
Fintorget- Stor yta där människor kan samlas, betrakta andra eller 
bara passera. Här är planerat för uteservering, Spårvagnstation och 
Spegeldamm som kan användas året runt.  
 
Bibliotek  ”Dagens ord”–  Dagens ord är planerat som en del av 
fintorget. Här ska litteratur och kultur ligga i fokus. Byggnaden ska 
fungera som samtalsrum, bibliotek och plats för kulturella 
evenemang. 
 
Orangeriet – Detta är ett planerat uppvärmt växthus med odlingar 
året runt. Här finns även restaurang, kafé, odlingsverksamhet och 
saluhall.  
 
 

Stadsparken - Stadsparken ska bli ett nytt rekreationsområde där 
man planerat för ett Leklabb, Utomhusbad och Finträdgård 
(Region Skåne, 2012)  
 
Ramprogram 2006 
I ramprogrammet utarbetat av Lunds stadsbyggnadskontor 
framhåller man att Brunnshögområdet ska utnyttjas för 
kunskapsorienterad verksamhet.  Verksamheterna utgör 
huvudanvändningen i området med i översiktsplanen har det även 
avsatts 10 000m2 för handel och serviceorienterade ändamål. Även 
skoltomter är planerade i området. 
 
I konsekvensbeskrivningen i Ramprogrammet uttrycker man det 
såhär; 

”Genom en delvis mer tät och stadsmässig bebyggelse bedöms 
området att kunna inrymma ca 700 000 m2 våningsyta totalt. 
Mer än 400 000 m2 är avsedda för olika slags verksamheter 
varav merparten förutsätts bli kunskapsorienterade.” 
(Lunds stadsbyggnadskontor, 2006, s.25) 

 
För att ge en översikt över verksamheterna i området har olika 
High Points tagits fram som anses viktiga för områdets 
attraktivitet och identitet. Exempel på så kallade High Points i 
området är platsen framför MAX IV, Science centret och den 
högsta punkten i Lund som ligger på Brunnshög. I 
ramprogrammet har Kommunen tagit fram några nyckelord för att 
beskriva funktionerna i området, dessa är Nätverk, Mötesplatser, 
Trivsel och Crossover (Lunds stadsbyggnadskontor, 2006 ). 
 



 

Kommersiell småskalig service planeras att etableras längst en 
central stor esplanad. Här planeras i bottenplan för butiker, 
servering och frisörer. I en bilaga till ramprogrammet presenteras 
beräkningar som visar att 15-18 mindre butiksenheter i 
storleksordningen 50-100 kvm har kundunderlag att etableras på 
Brunnshög. Stadsbyggnadskontoret  föreslår blomsteraffär, närlivs, 
optiker, apotek och mäklare som exempel. 
 
Med i planeringen finns även en etablering av en livsmedelshall då 
det finns ett beräknat underlag för detta. 
 
 ”När Brunnshög är utbyggt kommer ca 8 900 personer att bo på 
Brunnshög och i upptagningsområdet. Dagligvaruhandeln i 
bostadsområdena bör teoretiskt nå en omsättning som motsvarar 50 % av 
köpkraften hos de boende på Brunnshög, d v s 103 Mkr. Detta ger 
underlag för etablering av en större livsmedelsbutik, ca 2 500 kvm, 
alternativt två mindre butiker, ca 1 250 kvm vardera” 
 (Lunds stadsbyggnadskontor, 2006, s. 25) 

 
Studien i ramprogrammet visar även en efterfrågan från företagen i 
området på hotellrum, vilket beräknas att öka i takt med att fler 
arbetsplatser tillkommer. 
I området kommer det även finnas underlag för skola och 
dagisverksamhet. Detta sägs även öka viljan att bosätta sig i 
området. Dessa funktioner planeras att integreras i 
bostadskvarteren och i anslutning till park. 
 
I norra delen av Brunnshög planeras det för verksamheten med 
fokus på hälsa och idrottsanknytning. Det som finns på förslag är 
idrottshall, motionslokal och eventuellt ett friluftsbad. Det ska 
även ges plats åt utomhus rekreationsbehov för spontana 
fritidsaktiviteter så som motionsleder, lekplatser och platser för ro 
och vila. 

 



 

4.4 Sociala aspekter  
 
Vision och mål 
I vision och mål dokumentet poängterar Lunds kommun vikten av 
att det måste finnas mötesplatsen i Brunnshög. Mötesplatserna ska 
bidra till kreativa möten och möjliggöra nya kopplingar mellan 
näringsliv, boende, studenter och forskare.  
Vissa mötesplatser ska vara stillsamma medan andra är mer livliga. 
Den planerade parken ska erbjuda flera rekreativa gröna 
mötesplatser (Lunds Stadsbyggnadskontor ,2012b).  
 
I visionsplanen eftersträvas även mångfald i Brunnshög. Lunds 
kommun menar att mångfald gör platsen mer dynamisk och 
intressant. För att skapa mångfald vill man vända sig till en stor 
målgrupp med varierade kontor och bostäder.  
Boende i området uppmuntras till delaktighet i det offentliga 
rummet. Torg, gator och platser ska vara anpassade efter 
människan som även får ta största platsen. Stadsbyggnadskontoret 
vill även skapa delaktighet och gemenskap genom att uppmuntra 
till engagemang i sin närmiljö. Ett förslag som nämns är 
stadsodling (Lunds Stadsbyggnadskontor ,2012b). 
 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
I den fördjupande översiktsplanen syftar kommunen till att skapa 
en blandning mellan olika grupper för att skapa en social 
blandning. I samma kvarter ges det plats åt människor med olika 
ålder, inkomst, sociokulturer etc. Ett alternativ som tas upp är att 
blanda upplåtelseformer vilket gör så att olika prisnivåerna lockar 
en blandad samling människor. Kommunen menar att det är 
avgörande är att det finns en blandning av billiga och dyra 
lägenheter i olika storlek för att social blandning ska uppstå. 
 (Lunds Stadsbyggnadskontor ,2012a) 

 
Ramprogram Brunnshög samt Hållbar stadsutveckling  
Som nämnt innan beräknas det i ramprogrammet för att ca 8900 
människor kommer bo på Brunnshög när det är färdig byggt. De 
sociala aspekterna i området beror inte minst på tillgänglighet men 
också på kvaliteten i bebyggelse och verksamheter 
(Lundstadsbyggnadskontor, 2006, s.41).  
 
I det ursprungliga ramprogrammet star det inte mycket om de 
sociala aspekterna I förhållande till den planerade 
stadsmässigheten utan detta hittas I bilagan till ramprogrammet 
Hållbar stadsutveckling – Bilaga till ramprogram för 
Brunnshögområdet. (SindreVision, 2006)  
 
I Sindrevision (2006) tas det fram en vision i området gällande 
livskvalitén som man benämndes ”Det goda livet”. Sindrevision 
menar att alla de boende i området strävar efter ett gott liv men att 
detta är individuellt efter olika behov. Man utvecklar att ”Det 
totala livsrummet” det vill säga bostad, arbetsplats och platser för 
upplevelser är avgörande för att “det goda livet” ska uppnås. 
Sindrevision menar att det finns ett eget ansvar för att detta ska 
ske utifrån den byggda strukturen 
 

”När staden förnyas och växer ges möjlighet att – i samspel med 
berörda individer och aktör(rer – forma en livsmiljö (inomhusmiljö 
& närmiljö) som är gynnsam för hälsan.” (Sindrevision 2006) 

 
 
 



 

I bilagan Hållbar stadsutveckling är utgångspunkten fatt närmiljö 
och infrastruktur som uppmuntrar rörelse, motion och avkoppling 
är av största betydelse. Kommunen uttrycker även vikten av att 
etablera en social hållbarhet från början i området.  ”Att 
åstadkomma en stadsutveckling som från början attraherar 
människor med skild social bakgrund och olika etniska ursprung 
innebär förmodligen att bryta ny mark.” (Sindrevision, 2006)  
 
I bilagan menar Sindrevision att de tre faktorer som är önskvärt 
hos alla människor är Livskvalitet, entreprenörskap och upplevelse. 
Vidare menas att när det gäller den planerade stadsmässigheten är 
det möjligt att, ur ett funktionalistiskt perspektiv planera fram alla 
rätta lösningar. Men i praktiken när det kommer till 
stadsmässighetens sociala aspekter måste det finnas utrymme för 
oväntade och spontana möten och initiativ för att skapa en 
dynamisk social samvaro.  
 En god planering kan i en del fall innebära icke planering som det 
uttrycks i texten. Vidare påpekas det att det behövs en fortsatt 
diskussion om hur det i praktiken erbjuds mångfald och variation 
för en socialt hållbar stadsmiljö (SindreVision ,2006). 
 
Mötesplats Lund NE 
I Mötesplats Lund NE poängterar kommunen åter igen vikten av 
att en blandad grupp människor ska bosätta sig i området.  De 
ifrågasätter att det ska bestämmas en given målgrupp för området 
och jämför med Hammarby sjöstad där an planerade för seniorer 
som målgrupp men där området togs i anspråk av barnfamiljer.  
Region Skåne menar istället  att det är svårt att förutspå vilka som 
kommer bosätta sig i Brunnshög och att det istället ska skapas 

ramar samtidigt som det behålls en viss flexibilitet (Region Skåne, 
2012). Region Skåne  poängterar att en förutsättning för att det ska 
uppnå möten, både spontana och organiserade, är att området får 
tillräckligt många besökare och boende och att det finns platser att 
mötas där människor naturligt rör sig.  
 
Planerade mötesplatser i Brunnshögområdet och deras 
målgrupp och social interaktion;  
 
Fintorget- Torget ska rikta sig till samtliga. Besökare, anställda 
vid forskningsanläggningarna m.fl. Här kan spontana möten ske 
och människor kan se och synas.   
 
Bibliotek  ”Dagens ord”–  Även på denna plats riktas funktionerna 
till samtliga i en bred målgrupp. Besökare till Expot, Orangeriet, 
anställda och besökare,  pendlare och förbipasserande. Lugnare 
atmosfär för mer ingående möten eller egentid. 
 
Orangeriet – I det uppvärma växthuset riktar området sig till alla 
åldersgrupper. Unga, pensionärer och kulturföreningar m.fl. Finns 
plats för eget engagemang för att påverka platsen och skapa social 
aktivitet där igenom. 
 
Stadsparken: Stadsparken riktar sig också till en bred målgrupp 
med både barnfamiljer och forskare m.fl. Stadsbyggnadskontoret 
vill här skapa flera möten genom lek, motion och avkopplade 
aktiviteter.  

 



 

4.4.2 Spacescape-analys 
 
Stadens liv kan studeras på en mängd olika sätt. Spacescape-
analysen bygger främst på kvantitativa mätbara metoder, vilket har 
ansetts passar syftet och den geografiska avgränsningen. 
Strukturkartan som grund till Spacescape analysen; 
I strukturplanen framgår det att stadsdelen består av olika 
delområden. Idéerna som präglar planen är täthet och integrerad 
grönska. Man försöker skapa en grönstruktur a parkrum med 
sammanlänkande gröna passager. Man vill även skapa en urban 
struktur i området med tydliga gatunät och platsbildningar (Lunds 
kommun, 2012). 
 
Strukturplanen är ett av instrumenten för att skapa den vision man 
har om Brunnshög som en upplevelserik och stadsmässig stadsdel. 
Lund NE/Brunnshög kommer att bestå av många olika delområden 
med olika karaktär. Det offentliga rummet med sina parker, stråk, 
gator, torg, platser och gränder samt stigar och smitvägar kan både 
förena eller dela upp stadsmiljön. Genom mer eller mindre tydliga 
gränser kan bebyggelsens arkitektur, stadens infrastruktur och det 
offentliga rummet binda samman staden.  
 
Människans rörelse utgör grunden - inte bilens storlek och 
hastighet. Den promenadvänliga staden är logisk med korta 
avstånd, jämna underlag och hög tillgänglighet, men framför allt 
bjuder den på upplevelser. Tydliga huvudstråk blandas med  
 
 

 
 
 
lugnare, mer privata omgivningar. Spårvägsgatan ger stadsdelen 
en tydlig struktur genom sina spår och sin täthet. Centrala 
Brunnshög domineras av affärer, service, skolor och bibliotek. Vid 
torget ges plats för såväl trädplantering som porlande vattenkonst, 
och här leds vi vidare till områdets centrala park, 
Brunnshögsparken. Spännande och omväxlande miljöer som får 
påverkas av de boende och verksamma i området gör stadsdelen 
föränderlig. Nya detaljer upptäcks efterhand och gör promenaden 
händelserik (Lunds kommun, 2012).  
 
Parametrar anpassade efter Lunds förutsättningar 
(Se metodkritik 2.4) 
 

1. Närhet till city, gång och gatunätsavstånd till centralhallen 
2. Närhet till spårstation och spårvagn inom 500m 
3. Tillgång till gång- gatunätet, gator och gångstråks 

centralitet med 12 axialstegs radie (Space syntax) 
4. Tillgång till urbana verksamheter, antalet verksamheter 

inom restaurang, sällanköpshandel och kultur inom 1km 
gångavstånd 

5. Tillgång till parkyta eller naturområde inom 1km 
gångavstånd 

6. Tillgång till vatten, gångavstånd till vattenområde  
7. Kvartersform, grad av slutenhet samt andel utåtvända 

entréer mot gata. 



 

 

SPACE SCAPE ANALYS 
1. Närhet till city, gång och gatunätsavstånd till centralhallen 

 
 
 

2. Närhet till spårstation eller spårvagn inom 500m 

3. Tillgång till gång- gatunätet, gator och gångstråks centralitet     
Space syntax 

4. Tillgång till urbana verksamheter, antalet verksamheter inom 
restaurang, sällanköpshandel och kultur inom 1km gångavstånd 

Kartan 
visaravståndet från 
Centrum till 
Brunnshög. 

Till Lund innerstads 
centrum, räknat till 
Saluhallen som 
centralhall är det 
3km. Räknar man 
Brunnshögs 
planerade centrum 
som ett polycentriskt 
centrum i Lund är 
det gångavstånd. 

Kartan visar 
planerade 
hållplatser inom 
området för 
Spårvagn. 

Hållplats till Spårvagn 
ligger inom 500m 

Hållplats till busslinje 
ligger även det inom 
gångavstånd 

Hållplats för tåg 
ligger 3,5km bort.  

 

Lokaliseringen utanför den 
urbana periferin, gör 
området exkluderat från 
tidigare bebyggelse. Den 
enda koppling in mot 
Lund blir Sölvegatan- 
Neversvägen och det så 
kallade kunskapsstråket. I 
den lokal centraliteten 
finns en tydlig mittpunkt 
som sedan inte kopplas 
vidare. Det finns tydliga 
stråk genom hela 
området och både 
huvudgator och mindre 
gator.  

 

Det finns flera planerade 
hotspots i området inom 
1km och det ges plats i 
planen för både skolor, 
handel och större 
verksamheter att etablera 
sig i området. Enligt 
Dahlman finns det en del 
verksamheter som uttryckt 
sitt intresse att etablera sig 
här men änsålänge är det 
svårt att spekulera i vilka 
verksamheter som 
kommer ta plats. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPACE SCAPE ANALYS 
5. Tillgång till parkyta eller naturområde inom 1km gångavstånd 6. Tillgång till vatten, gångavstånd till vattenområde 

 

7. Kvartersform, grad av slutenhet samt andel utåtvända 
entréer mot gata. 

 

Grönstrukturen ligger till 
stor del i Brunnshög 
planerade 
stadsmässighet.  
Parkkategorierna som är 
planerade är följande: 
Gröning (liten park) 0,2 - 
1ha: inom 200m 
Närpark 1 - 3ha: inom 
300m 
Stadsdelspark minst 3ha: 
inom 500m  

(FÖP s. 38) 

 

Det finns inte tillgång 
till vattenområde 
större än 5ha inom 
området. Dock som 
nämnt i inledningen 
kan denna storlek 
ifrågasättas dåd 
området ligger inåt 
landet. Istället finns 
det några 
dagvattensdammar 
och integrerade 
Blåstråk på 
gångavstånd 
genom hela 
området.  

Den antydda kvartersstrukturen i 
Strukturplanen består av flera 
olika kvarter av olika storlek. 
Flera kvarter är relativt små för 
att vara stadsmössiga då de 
ligger under en bredd på 
60meter. Samtliga entréer är 
utåtvända mot gaturummet. 
Handel och verksmaheter är 
planerade längst huvudstråken 
medan kollektivtrafik i vissa fall 
ligger utan aknytning till 
huvudgatorna. 
 



 

5. ANALYS  

5.1 Fysiska/rumsliga strukturer 
 
Fallstudien av Brunnshög visar att kommunen lagt stort fokus på 
planeringen av de fysiska strukturerna. Likt Söderlind och Jacobs 
riktar Lunds kommun kritik mot den moderna funktionalistiska 
staden och eftersträvar istället en funktionsblandad stad i 
Brunnshög som efterliknar den traditionella staden. Men i Fallet 
Brunnshög arbetar man inte med en renodlad traditionell stad utan 
menar likt Tunström att den även har negativa aspekter och 
arbetar istället utifrån en mix av den traditionella staden och de 
funktionalistiska stråken vilket de kallar en postmodernistisk 
stadsdel.  
 
Jacobs grundprinciper för en stadsmässig miljö uppfylls till viss del 
i planeringen av Brunnshög.  
 
1. Skapa livliga och intressanta gator 
2. Skapa gatunät med ett så kontinuerligt nätverk som möjligt över 
hela stadsdelen. 
3. Använda parker, torg och offentliga byggnader som en del av 
gatunätet och för att intensifiera och binda sam.  nätets komplexitet 
och fler användning (inte användas till att skapa gränser mellan 
olika användningar eller områden). 
4. Accentuera den funktionella identiteten hos områden som är 
tillräckligt stora att fungera som stadsdelar (districts)  
(Jacobs, 1961,s.139) 

Livliga och intressanta gator har det planerats för och 
visionsbilderna visar på flera funktioner och livfulla platser. Dock 
anses gatunätet inte är tillräckligt ihopkopplat med omgivande 
stadsdelar och gör området exkluderat från övriga staden 

(Sindrevision, 2013). Men i enlighet med den tredje punkten så 
används både parker, torg och offentliga byggnader i 
strukturplanen. Området får också en identitet med kunskap och 
forskning som är tillräckligt stor för att karakterisera stadsdelen.  
 
Lunds kommuns egna grund principer stämmer till stor del 
överens med Jacobs punkter. 

1. Att skapa en tät, levande stadsmiljö utefter spårvagnsgatan 
2. Att skapa en sammanhängande urban struktur av platser, 

stråk och gator som flätas ihop med blå/grön struktur. 
3. Att skapa en grönstruktur av parkrum sammanlänkade av 

gröna passager 
4. Att tydligt koppla Lund NE/Brunnshög till omgivande 

stadsområden 
5. Att koppla Lund NE/Brunnshög till grönområden i 

nordväst, norr och öster. 
 
Det som kan bli problematiskt är som nämnt tidigare att det är 
svårt att koppla området till den övriga staden då den ligger på 
andra sidan av motorvägen från centrum. För ytterligare analys 
över gatustrukturerna se Spacescapeanalysen nedan. (5.4) 
Brunnshög området är anpassat efter den mänskliga skalan i likhet 
med Kriers teorier om måttenheter. Kriers urban quarters har en 
begränsad yta så att man ska kunna promenera genom kvarteret på 
mindre än 10minuter, vilket det är möjligt att göra i Brunnshög. 
Visionen syftar till att skapa ett huvudgatunät som är 
dimensionerat för att få plats med två grundkvarter enligt 
rutnätsstaden i en storlek på 60x60m. Mellan dessa två kvarter 
skapas ett grönt stråk. Detta ses som en flexibel utgångspunkt i 
stadsplaneringen där det finns möjligheter att förändra strukturen 
för framtida behov. 



 

 

 
Figur 3.  Beräkning över invånare, arbetstillfällen och bostäder i Brunnshög. 

(Brunnshögsprojektet, 2013) 
 
Befolkningsantalet och tätheten ska ligga på 15 000 invånare. I 
Brunnshög planerar man för 200 bostäder 2015, 700 bostäder till 
2020 och 3000 bostäder 2030 med en reserv för ytterligare 1000 
bostäder (Lund.se, 2013) . En beräkning med 2,07 boende i snitt per 
bostad (Statistikcentralen, 2013) ger 414 boende 2015, 1 449 
boende 2020, 6210 boende 2030 men kapacitet för 8280. Detta 
betyder att Brunnshög vid maximal utbyggnad inte kommer nå upp 
till Kriers befolkningstäthet. Under de första tio åren når man 
knappt upp till 10 % av Kriers mått på stadsmässig täthet. Om detta 
är för lite inplanerad befolkningstäthet för att det ska erhålla en 
stadsmässigkänsla kan diskuteras. Krier menar också att de fysiska 
strukturerna ska övervinna både klimat, kultur och ålder vilket 
sätter stora krav på de materialval och byggnadssätt som kommer 
att användas i Brunnshög.  
 
Ett annat problem för Brunnshög när det gäller att uppnå 
stadsmässighet är att det är ett helt nytt område och därmed inte 
uppfyller Jacobs krav om att bebyggelsen ska ha hus i olika åldrar. I 
intervjun med Eva Dahlman tar hon upp det som ett problem för 
stadsmässigheten att det är ett helt nytt tema som behöver skapas. 
En alternativ lösning kan bli att blanda utformning och material för 

att på så vis nå upp till en variation och mångfald.  
 
Söderlind menar att miljön estetik och främst utformning är en 
förutsättning hur stadsmässigheten ter sig och enligt den 
planerade strukturen uppfylls många ad de krav på täthet, 
funktionsblandning och grönska som ställs.  
 
”Platser och torg ges en stadsmässig karaktär, som inbjuder till vistelse 
och möten. Ytmaterial, gatumöblering, belysning och vegetation ska hålla 
hög kvalitet som ger platsen en positiv identitet.”  
(Lunds stadsbyggnadskontor, 2006, sid. 20) 
 
Man kan inte bestämma mer om utformningen i planeringsfasen än 
vad som kan regleras i detaljplan. Detta skapar en problematik hos 
kommunen då mycket av makten över områdets framtida karaktär 
ligger i byggföretagens händer. Dalman menar att ett problem i 
Brunnshög är att trafikverket stället andra krav än kommunens 
visioner och inte tillåter vissa innerstadslösningar i vad de menar 
är ett ytterstadsområde. Detta gör det problematiskt att planera 
för de estetiska och utfromningskrav som ställs för att uppnå 
stadsmässighet i området om de inte godkänns i ytterstadsmiljöer. 
 

5.2 Urbana funktioner och verksamheter 
 

Fallstudien över Brunnshög visade att man planerat för en 
mångfald av funktioner och verksamheter. Blandningen har som 
strävan att vara hälften bostäder och hälften kontor och 
verksamhetslokaler. Detta med motivet att Lund vill ha en aktiv 
stadsdel under dygnets alla timmar. Detta helt i enighet med 
Jacobs teorier att pågående aktivitet skapar säkrare gator, erbjuder 
möjligheter för företagare att få större utrymme att driva 
verksamheter samt förser invånarna med nödvändiga tjänster. 
(Futureofny.org 2013)  



 

Lunds kommun skriver att ”Ambitionen är att skapa en intim och 
stadsmässig känsla”. (Lund vision och mål, s.55)  
 
Man planerar både för ett stort torg, ett bibliotek, orangeriet och 
stadspark. Det har avsatts 10 000m2 för handel och service i 
området. Det görs en uppskattning att det finns plats för 15.18 
mindre butiker i bottenplan längst den planerade esplanaden i 
mitten av Brunnshög. Dock har man inte planerat eller undersökt 
vilka verksamheten som kan vara intresserade här då företagen ofta 
väntar på ett kundunderlag innan de etablerar sin verksamhet. 
Detta innebär ett problem i början av utbyggnaden av Brunnshög. 
Det kommer alltså troligen i första etappen brista i stadsmässiga 
funktioner och verksamheter då det inte finns nog med 
kundunderlag och efterfrågan.  
 
En beräkning gjord av Lunds kommun gör en bedömning att när 
det bor ca 9000 personer här utgör det 50 % av köpkraften hos de 
boende på Brunnshög vilket ger underlag för etablering av en 
större matbutik. Detta är inte möjligt att uppnå man inte denna 
mängd boende förrän 2030. Krier menar att staden inte endast ska 
bestå av verksamheter byggda ur en ekonomisk budget utan att 
stadsbyggandet ska bli en permanent lösning och inte en 
konsumtionsvara. Därför bör man kanske planera för lokaler som 
inte är beroende utav specifika företag utan kan anpassas efter 
tidens behov och kan fungera som lokal för olika funktioner. Krier 
menar att offentliga rum alltid ska överleva sina skapare och leva 
vidare för att få ditt sanna värde, detta talar emot att låta planera 
för kedjor att själva få bygga stora komplex. Även Söderlind 
påpekar vikten av att anpassa stadsmiljöer till kommande 
generationer och skapa hållbara miljöer som kan förändras utifrån 
föränderliga behov, detta är något som bör tas med i Brunnshögs 
verksamhetsplanering.  
 

Lund hamnar här i fällan som Tunström tar upp i sin avhandling 
där hon menar att kommunerna försöker ”bygga stadsmässighet” i 
linje med dagens stadsideal, snarare än att dimensionera och 
lokalisera olika funktioner (genom trafik-, boende- och 
serviceplanering).  
 
En undersökning av Lunds kommun visar att området kommer ha 
gott om ”High Points” i området. Dessa utgörs ad de båda 
forskningsanläggningarna som håller på att byggas och kommer i 
vilket fall oberoende av bostadsbebyggelsen locka arbetande och 
studerande människor till området. Jacobs betonar att det behövs 
mer än en primär funktion för att en stadsdel ska fungera.  

 
5.3 Sociala aspekter 
Fallstudien i Brunnshög visade att man tänkt mycket på de sociala 
aspekterna i området. Det har getts ut två speciella bilagor som 
handlar om just mötesplatser och hur man skapar möten mellan 
människor. I teorin framkom det att de tre aspekterna fysiska 
strukturer, verksamheter och funktioner och sociala aspekter hör 
ihop och utgör stadsmässighet tillsammans. I denna rad kommer 
de sociala aspekterna till sist då verksamheten och funktioner 
endast kan etableras om det finns fysiska strukturer och 
verksamheter och sociala möten sker endast om det finns 
verksamheter och funktioner. Jacobs menar att människorna ska 
ses som en tillgång och uppskatta möjligheterna och mångfalden 
de ger området. Måste den sociala aspekten komma till sist? 
 
I det ursprungliga ramprogrammet star det inte mycket om de 
sociala aspekterna I förhållande till den planerade 
stadsmässigheten utan detta hittas I bilagan till ramprogrammet 
Hållbar stadsutveckling – Bilaga till ramprogram för 
Brunnshögområdet. (SindreVision, 2006)  



 

Jacobs menar att en plats måste förstå betydelsen av mänsklig 
närvaro och en maximering av funktionell mångfald för att skapa 
något som liknar en stad. Med denna bakgrund arbetar även Lunds 
kommun i sina visionsdokument. Mångfald är ett av de tyngsta 
ledorden.  
 
Vad det gäller kvarter och hus i området poängterar kommunen att 
blandade upplåtelseformer möjliggör det för många olika 
människor att bosätta sig i området likt Söderlind som vill ha 
stadsdelar som kan erbjuda olika kvaliteter. Detta menar han gör 
att folk med olika socio-ekonomiska förhållanden kan mötas i 
samma stadsdel och det uppstår en social blandning. (s 325) I det 
undersökta materialet i fallstudien nämns dock inget om blandade 
upplåtelseformer och bostäder i olika prisklasser eller hur man ska 
reglera detta. I rapporten uppmuntrar de till ”nätverksstyrning” 
likt följande;  
 
”En stadsutveckling som tillkommer med ”nätverksstyrning” (samspel 
mellan flera olika inflytelserika aktörer) öppnar för olika och delvis nya 
intressen på samma gång som andra utestängs. Det krävs stor medvetenhet 
och ansvar från kommunens sida för att säkerhetsställa att även ”tysta” 
och mindre resursstarka intressen får ett reellt inflytande.”  
(Sindrevision, 2006)  
 
Dalman svarade i intervjun att man från kommunens sida vill 
uppmuntra till första boenden i området och att 30 % ska vara 
hyresrätter. Det är alltså planerat för en blandning med 
stadsmässig blandning men det kan bli problematiskt att reglera i 
avtalen med byggföretagen när det kommer till byggfasen.  
 
Tunström menar att man i detta ideal om den traditionella 
blandade staden har en stor tilltro till fungerande mötesplatser och 
möten mellan människor.  

Tunnström riktar dock kritik i att man i denna sociala bild 
förutsätter att alla kan enas och att alla människor är lika. 
Tunström ifrågasätter varför man sätter upp gemensamma sociala 
mål i en tid av individualisering och globalisering.  
 

”Kan den eftersträvade helhetssynen idag uppnås eller riskeras den 
mångfald av intressen som finns att exkluderas?”  (Tunström) 

 
Som Tunström menar kan en lösning inom den sociala planeringen 
i detta fall innebära ”icke planering” som det uttrycks i texten. 
Lunds kommun vill istället uppmuntra invånarna att själva delta 
och ta ansvar över det offentliga rummet. Stadsbyggnadskontoret 
vill skapa delaktighet och gemenskap genom att uppmuntra till 
engagemang i sin närmiljö.  
 
Region Skåne menar istället att det är svårt att förutspå vilka som 
kommer bosätta sig i Brunnshög och att det istället ska skapas 
ramar samtidigt som det behålls en viss flexibilitet (Region Skåne, 
2012). Region Skåne poängterar att en förutsättning för att det ska 
uppnå möten, både spontana och organiserade, är att området får 
tillräckligt många besökare och boende och att det finns platser att 
mötas där människor naturligt rör sig.  Återigen väcks här frågan 
hur många invånare som är tillräckligt för att det ska uppnå en 
stadsmässighet där spontana möten kan uppstå spontant. Krier ger 
en siffra på 15 000 i en stadsdel och Lunds kommun planerar för 
uppemot 9000.  
 
Sindre Vision påpekar det att det behövs en fortsatt diskussion om 
hur det i praktiken erbjuds mångfald och variation för en socialt 
hållbar stadsmiljö i Brunnshög. (SindreVision, 2006) Behöver man 
planera för den sociala aspekten inom stadsmässighet eller är det 
denna del som växer fram av sig själv efter en tid?  
 



 

 
5.4 Spacescape 

 
Analysresultaten av metoden visar på betalningsviljan givet dagens värderingar och vad som finns på bostadsmarknaden idag, och är alltså 
ett svar på dagens utbud och efterfråga där resultatet ger en prognos om huruvida kommunens mål om stadsmässighet kommer uppfyllas. 

1. Närhet till city, gång och gatunätsavstånd till 
centralhallen 
Till Lund innerstads centrum, räknat till Saluhallen som 
centralhall är det 3km. Räknar man Brunnshögs planerade 
centrum som ett polycentriskt centrum i Lund är det 
gångavstånd. m det uppstår en tillräckligt stor 
stadsmässighet kan området upplevas som ett alternativ 
centrum och då fylla dess funktioner. Om Lunds kommun 
dock inte lyckas få området att leva upp till den 
stadsmässiga prägeln blir området ett ytterområde till. 
Denna parameter är därför svår att mäta eftersom det beror 
på hur området kommer att uppfattas. 
  

2. Närhet till spårstation eller spårvagn inom 500m 
Det finns tre planerade hållplatser i Brunnshögområdet, 
samtliga inom nära avstånd. Spårvägen är även planerad till 
som färdig till 2020 (Lund.se, 2013) vilket gör att denna 
parameter bedöms som väl uppfylld.  
Hållplats till busslinje ligger även det inom gångavstånd 
och hållplats för tåg ligger 3,5km. Kollektivtrafiken är 
mycket god att bidra till att nå Lunds kommuns mål om att 
endast 1/3 av besökarna ska använda sig av bil. Dock 
etableras inte kollektivtrafiken direkt vilket kan bidra till att 
många blir bekväma med biltransporter och sedan inte vill 
om anpassa sina vanor. I motsättning till satsningen över 
mindre bil användande så ska motorvägen få en ny avfart 

och byggas till då trafikflödet kommer öka med 
arbetspendlingen. Detta är en tvetydlig motsättning.  
  

3. Tillgång till gång- gatunätet, gator och gångstråks 
centralitet med 12 axialstegs radie (Space syntax) 
Vad det gäller planområdets läge i staden ligger det utanför 
den urbana periferin, det vill säga exkluderat från tidigare 
bebyggelse. Den enda koppling in mot staden blir 
Sölvegatan- Neversvägen och det så kallade 
kunskapsstråket. När det gäller den lokal centraliteten i 
Brunnshög så skapas en tydlig mittpunkt som sedan inte 
kopplas till omgivande stadsdelar även om de flesta gator 
pekar in mot mittpunkten. De mest centrala gatorna har 
ingen koppling till ytterområden så som Fäladen eller Östa 
torn. Dock finns det tydliga stråk genom hela området och 
huvudgata samtidigt som det finns flera mindre gator i 
området.  
 
En koppling över motorvägen hade ökat tillgången in till 
den etablerade staden. Detta skulle innebära stora 
kostnader men samtidigt förhoppningsvis skapa ett större 
marknadsunderlag. Området kan även kopplas bättre ihop 
med intilliggande ytterområden. Inom området så är det en 
tydlig gatuhierki som både ger plats åt huvudstråk men 
också mer avskilda gator. Frågan är om det blir en lugn 
trivsam gata eller ödslig gata som inte passar in i den 
stadsmässiga profilen (Spacescape, 2010)  



 

 
4. Tillgång till urbana verksamheter, antalet verksamheter 

inom restaurang, sällanköpshandel och kultur inom 1km 
gångavstånd 
Lunds kommun planerar för ett rikt utbud av olika 
verksamheter inom 1km gångavstånd. Det finns flera 
planerade hotspots i området och det ges plats i planen för 
både skolor, handel och större verksamheter att etablera sig 
i området. Enligt Dahlman finns det en del verksamheter 
som uttryckt sitt intresse att etablera sig här men än så 
länge är det svårt att spekulera i vilka verksamheter som 
kommer ta plats. Parametern är därför svår att uppskatta. 
   

5. Tillgång till park, kvm parkyta inom 1km gångavstånd 
Grönstrukturen ligger till stor del i Brunnshög planerade 
stadsmässighet.  
Parkkategorierna som är planerade är följande: 
Gröning (liten park) 0,2 - 1ha: inom 200m 
Närpark 1 - 3ha: inom 300m 
Stadsdelspark minst 3ha: inom 500m  
 
Hela planområdet Brunnshög är 150hektar , 9 hektar 
parkyta ger 6% planerad parkyta inom 1km. Detta är i 
stadsbyggnadsperspektivt lågt (Spacescape, 2010). Frågan 
är om naturområdena och jordbruksmarken kan räknas in 
som betydande rekreationsområden. Spridningen av 
grönområdena är bra och det finns bra grönstråk genom 
hela området. Dock kunde stadsparken ges en yta som är 
större än 3,4 ha om man vill få en högre procent grönyta.  
 
 
 

6. Tillgång till vatten, gångavstånd till vattenområde 
större än 5ha 
Det finns inte tillgång till vattenområde större än 5ha inom 
området. Dock som nämnt i inledningen kan denna storlek 
ifrågasättas då området ligger inåt landet. Istället finns det 
några dagvattensdammar och integrerade Blåstråk genom 
området. Fyller dessa samma funktion kan diskuteras och 
därför är parametern svårbedömd. 
 

 Kvartersform, grad av slutenhet samt andel utåtvända 
entréer mot gata.
Den antydda kvartersstrukturen i Strukturplanen består av 
flera olika kvarter av olika storlek. Flera kvarter är relativt 
små för att vara stadsmössiga då de ligger under en bredd 
på 60meter trots att detta var ursprungsmåttet 
(Spacescape,2010). Samtliga entréer är utåtvända mot 
gaturummet. Handel och verksmaheter är planerade längst 
huvudstråken medan kollektivtrafik i vissa fall ligger utan 
anknytning till huvudgatorna. 
 
Vid planeringen av de små kvarteren kan bli svårt att ge 
dessa en bra slutenhet och samtidigt skapa goda 
stadsmässiga kvaliteter. Visionerna för att bebyggelsen ska 
fyllas med stadsmässiga användningar är svåra att fullfölja 
eftersom ekonomiska incitament och styrmedel för 
småskalig kommersiell verksamhet saknas eller kräver 
mycket speciella planeringsförhållanden. Ambitioner med 
nya offentliga platser som torg eller stadsmässiga gator har 
därför ofta misslyckats när handel och service inte etableras 
på det sätt som förespeglas i visionerna (Steffner, 2009).  



 

6. DISKUSSION  

6.1 Slutsats 
 
I detta arbete har det gjorts en undersökning med syftet att ta reda 
på hur man planerar för stadsmässighet i en helt ny stadsdel, i detta 
fall applicerat på Brunnshögområdet i Lund. I den vetenskapliga 
litteraturen var definitionen av begreppet stadsmässighet väldigt 
bred. Men efter att ha gjort en kunskap och forskningsöversikt 
kunde tre aspekter av stadsmässighet urskiljas. Dessa tre aspekter - 
Fysiska strukturer, Funktioner och verksamheter och sociala 
aspekter – visade sig alla ha betydelse för om en stadsdel får en 
stadsmässigkaraktär. Likt en sammankopplande kedja av 
återkommande begrepp så som – traditionell, tät, 
funktionsblandning, levande och mångfald – så kan en miljö bli 
stadsmässig om alla tre aspekterna uppfylls.  
 
I Lunds kommuns planeringsunderlag visade studien att begreppet 
användes något annorlunda än i den vetenskapliga litteraturen. 
Flera citat ger understöd till att stadsmässighet finns med i 
planeringsunderlaget av den nya stadsdelen men det förekom flera 
sammanhang och kopplas till så väll till fysiska strukturen som till 
en viss karaktär och känsla. Ofta liknades begreppet som ett ideal 
och något eftersträvansvärt. I en intervju med Eva Dalman 
bekräftas även detta då hon menar att Stadsmässighet inte har 
någon direkt definition hos dem utan att det används mer retoriskt. 
Det är ett begrepp som många förknippar som något positivt i 
enighet med Tunströms teorier och används därför ofta i 
marknadsföringssyfte snarare än som ett planeringsverktyg 
(Tunström.M, 2009).
 

Studien över Brunnshögområdet visade att de har en god 
planering för de fysiska strukturerna men svårare att planera i 
förväg innan det finns kundunderlag för de verksamheter och 
funktioner som behöver etableras för att få området stadsmässigt. 
Även de sociala aspekter blir underprioriterade och svåra att 
planera för då projektets framfart och befolkningsinflyttning beror 
på en rad olika faktorer. Beroende på hur utvecklingen framöver 
ser ut kan scenariot förändras. De största variablerna är hur tätt 
det kommer att byggas, hur många som kommer arbeta och vilja 
bo i området och om det finns ett intresse av att vistas i 
stadsdelen. Även fördelningen mellan verksamheter och bostäder 
kan komma att förändras, beroende på hur intressena och den 
rådande ekonomiska situationen utifrån ser ut. (Lunds kommun, 
Brunnshögsprojektet, 2013) 
 
Det är realistiskt att den stadsmässiga planeringen uppfylls enligt 
den utarbetade definitionen då det finns en beredskap som 
motsvarar de förväntningar som finns. Men samtidigt kommer det 
först vara i sista etappen i utbyggnaden av området som 
stadsmässighet har en möjlighet att infinna sig på grund av att det 
innan dess är en för låg befolkningstäthet och brist på etablerade 
funktioner och verksamheter (Lunds Stadsbyggnadskontor, 
2012a) . Fallstudien visar på att Lunds kommun i första hand 
fokuserar på fysiska strukturer i området medan 
verksamhetsplaneringen och den sociala aspekten blir 
underprioriterad i planeringen och kommer in i ett skede efter att 
boende flyttar in. 
 
Jacobs poängterar att stadsmässighet är beroende av tid och inte 
något som kan byggas upp med fysiska strukturer. Det är helheten 
och massan och inte endast det fysiska rummet som skapar 



 

stadsmässighet. Fallstudien pekar på att det i dagens planering 
finns en vilja att bygga stadsmässigt, även om det fortfarande finns 
problem med hur man kan planera för de sociala och funktionella 
aspekterna av stadsmässighet från början.  
 
Utifrån studiens resultat är det viktigt att poängtera att det finns 
ett glapp mellan stadsmässighet i vision och stadsmässig planering 
på detaljnivå. Det största problemet vid planering av 
stadsmässighet är att det oftast blir ett flyktigt begrepp när det inte 
realiseras enligt kommunens ursprungliga vision då vissa aspekter 
av stadsmässighet underprioriteras i planeringsfasen.  
 

6.2 Egen reflektion 

Jag tror att stadsmässighet är ett begrepp som blivit modernt och 
används för att visa att en ny miljö är kvalitativ då det associeras 
positivt (Tunström, 2009) . Det ligger i tiden att marknadsföra 
stadsdelar som stadsmässiga även fast inte kraven uppfylls i 
planeringen och genomförandet. Ska vi kunna bygga stadsmässigt 
så måste direktiven och styrningen komma från Stadsplanerarna 
själva. Vad vill vi lägga i begreppet? 
 
Vad händer om inte endast de fysiska strukturerna får ta plats i 
planeringens första skede? Vad händer om vi blir bättre på att se 
kvaliteter och förutsättningar med en bra verksamhetsplanering 
och socialplanering som lika bidragande till stadsmässighet genom 
hela processen. Att våga se både bakåt och framåt och ta inspiration 
i så väl den traditionella staden som den funktionalistiska. Att det
inom kommunen planeras för samtliga tre aspekter av 
stadsmässighet parallellt.  
 
 
 

 
För att vi i framtiden ska kunna planera för de stadsmässiga 
miljöer som efterfrågas med dagens rådande ideal om en 
traditionell blandstad  måste det ske en debatt om vad mångfald, 
blandning och variation är, och vad begreppet stadsmässighet ska 
fyllas med.  
 
I takt med omvälvande samhällsförändringar i en tid av 
globalisering och teknologisk utvecklig är det kanske dags att 
eftersträva nya kvalitativa stadsideal? 
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Bilaga 1 Intervjuguide med svarsanteckningar 
 

 
Intervjuare: Ulrika Thulin Tillfrågad person: Eva Dalman Datum: 21/5 2013 Plats: Brunnshög projektkontor 

Frågor: 
1. Vad betyder stadsmässighet för Lunds kommun?  

 

Svarsanteckningar: 
Det finns ingen direkt definition, utan är mer retoriskt. Det är ett begrepp som 
”alla” tycker om. Stadsmässigheten har 1800talets Kvartertstad som förebild 
utan förgårdsmarker. Det finns en tydligare bild av vad som inte är 
stadsmässigt än vad som är stadsmässigt. 

 
2. Hur bedömer ni förutsättningarna för att skapa 

stadsmässighet i Brunnshög?  
 

Inte alldeles enkla, då det är långt till centrum. Ingen stadsmässig bebyggelse 
bredvid utan det måste skapas ett helt nytt tema.  

 
3. Vilka förutsättningar / hinder finns det? 

 
+ Det finns en efterfrågan som högt markutnyttjande stämmer väl överens 
med . det ger underlag till spårvägslinjen. Kraven på projektet var tätehet och 
en spårvagn.  
Blandad bebyggelse med 30% hyresrätter planerad och kommunen vill 
uppmuntra till första boenden. Styra bebyggelseformen när man säljer mark!  
 
 Det som talar emot är att ett helt nytt tema måste skapas. 
 Trafikverket stället andra krav än kommunens planer. Man vill inte gå med 

på innerstadslösningar i ytterstadsmark. 
Motorvägen kan bli en barriär och bebyggelsemönster i östa torn har en 
ytterstadskaraktär.  

 
4. Varför är stadsmässighet eftersträvnadsvärt? 

 
Förortslivet har blivit vanryckt. Innerstadsmiljöer och mer händelser är 
efterfrågat. Mångfald och variation är på modet.  Många anser att 
stadsmässighet är något positivt.  

 




