

 















“Go West, young man, 
and grow up with 
the country.”

 - John B. L. Soule, 1851
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In Scandinavia today many old harbour areas are devel-
oped into residential and commercial areas. For example 
are both Helsingborg city and Malmoe city in south Swe-
den planning to restructure some of their harbour areas 
to accommodate shops, schools, offices, residences et 
cetera. In Copenhagen in Denmark new plans for Nord-
havn is also underway. In almost every plan proposal to 
redevelope an old harbour area the harbour activities are 
set a side to give room for new development. In Reykjavik, 
however, this has not been the case. In the international 
architect competition for the old harbour of Reykjavik in 
2009 the main goal was to receive proposals on how to 
combine residences, shops and offices with ongoing har-
bour activities. That required a new form of planning and 
especially a deepened awareness and consideration in 
harbour redevelopment.

This master thesis will focus on that kind of harbour rede-
velopment with the old harbour of Reykjavik as a specific 
subject of interest. The main question for the thesis is: 

How can ongoing harbour activities be combined with a 
diversified city environment, with room for residences, cul-
ture, leisure, tourism and commerce? 

As a result of lack of literature and information regarding 
harbour redevelopment with contained harbour activities 
a method to find important and relevant aspects in this 
field has been utilized. The method procedure has been to 
broadly look at three ongoing Scandinavian harbour rede-
velopments (H+ projektet in Helsingborg, Västra hamnen 
in Malmoe and Nordhavnen in Copenhagen) and compare 

them with planning aspects presented in the New urban-
ism and Compact city ideologies as a way to identify dis-
tinct similarities or differences. Through a discussion of the 
results of the analysis a conclusion of important aspects to 
consider in a harbour redevelopment has been identified.

Based on the conclusion of the analysis the prerequisites 
of the harbour is later discussed in order to obtain a deeper 
understanding of the harbour conditions. 

Through this discussion and the conclusion of the analysis 
the main question of the thesis is answered and illustrated 
with a plan proposal. 

However, since the thesis has been conducted by two 
master programme students the thesis has been divided 
into one jointly written report and two separate plan pro-
posals. This is the report section of the work which com-
prises of the theoretical analysis, the prerequisites of the 
harbour and a discussion of the prerequisites based on the 
conclusion of the analysis. The answer to the main ques-
tion is based on the conclusions and discussions found in 
this document but will be carried out by each student alone 
and presented in two separate documents.
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I Förord
Under hela detta arbete har vi båda från tid till tid stått råd-
villa och handfallna inför vad vi egentligen gör, ska göra 
och hur man bör göra för att det ska bli rätt. I början hade vi 
inte mer än en rastlös vilja att bevisa våra färdigheter inom 
planering att komma med. Otaliga samtal senare däremot, 
med än den ene och än den andre, hade vi ett examen-
sarbetesprogram klart och den yvigt flackande viljan att 
skapa ett examensarbete hade samlats till ett skarpladdat 
engagemang att omvandla Gamla hamnen i Reykjavik. 

När det myckna examensarbetet väl började insåg vi dock 
att utan den hjälp vi fick från så många, många människor 
hade vårt arbete havererat illa kvickt. Utan de råd, samtal, 
vägledning och den information vi biståtts med hade vårt 
arbete fortfarande tett sig mer eller mindre som en hårt 
bunden väv av Gordiska knutar. För all denna hjälp är vi 
evigt tacksamma! 

I synnerhet vill vi rikta ett stort tack till personalen på 
Faxaflóahafnír som tog emot och sörjde för oss med behjär-
tansvärd värme. Bland dessa vill vi särskilt uppmärksam-
ma Vignir Albertsson, planeringschef på Faxaflóahafnír, 
som med beundransvärt tålamod handledde oss varje dag.
 

Simon Thellbro och Martin Tång.
Karlskrona den 12:e september 2010.

Bild 1. Simon, förevigad på en blåsig dag utefter Esjans sluttningar.

Bild 2. Martin, med Esjafjällets karaktäriskiska branter i bakgrunden.
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Sitt namn till trots är den gamla hamnen i Reykjavik inte 
äldre än ca 90 år. Det dröjde ända till 1913 innan arbeten 
med att bygga ut hamnen i större skala påbörjades. Ut-
fyllnader, hamnlägen och vågbrytare med innerhamn och 
ytterhamn byggdes upp för att kunna försörja större last- 
och fiskefartyg. 1917 var utfyllnaden ut till Örfirisey klar 
och Reykjaviks hamn ansågs vara färdigbyggd även om 
flera utbyggnader och förändringar kom att ske under de 
följande åren och decennierna. Dessförinnan hade ham-
nplatsen i allt väsentligt varit oförändrad sedan den förste 
nybyggaren Ingólfur Arnarsson lade grunden för Reykjavik 
tusen år tidigare. Mindre förändringar i form av trä- och 
stenpirar anlades i bukten men landskapet hade i stort sett 
varit oförändrat innan hamnutbyggnaden genomfördes i 
början av 1900-talet.

Hamnens utbyggnad förde med sig flera förändringar för 
Reykjavik och Island. Teknik och maskiner som aldrig tidig-
are skådats i landet, såsom grävskopor, kranar och ett ån-
glok, fördes till hamnen för att underlätta arbetet. Platsen 
stod för utveckling och framåtanda. Utbyggnaden av ham-
nen var förövrigt vid den tiden det största och mest omfat-
tande byggnadsprojekt som någonsin företagits i landet. 
Samtidigt bar platsen, och bär än idag, på en historia som 
kan spåras tillbaka till Islands upptäckt och födelse. Plat-
sen har alltid varit porten till Reykjavik. Det finns därför 
både spår och berättelser om området som minner om 
tider ända tillbaka till den tiden då Island började befolkas. 
Det berättas till exempel i Landnámabók att den förste ny-
byggaren på Island välte omkull sina högsätesstolpar då 
han nalkades landet och att de sedermera vägledde hon-
om till platsen där han uppförde sitt nybygge. Samma plats 

Bakgrund
utvecklades under årens lopp till att bli staden Reykjavik. 

Hamnområdet blev efter färdigställandet en marknadsmäs-
sig nod för Reykjavik. Den försörjde många fartyg och 
hjälpte staden att växa. Den var under en period den största 
hamnen för trålare. Däremot ansågs hamnen under gen-
eralplanearbetet för Reykjaviks stad i mitten på 1960-talet 
allt för liten för att kunna tillmötesgå den nya tidens skepp 
och mer intensiva hamnverksamhet. Planer på att bygga 
ut hamnen fanns men slopades i ljuset av alternativet att 
anlägga en ny hamn med bättre förutsättningar längre 
västerut där djupförhållandena och försörjningsmöjlighet-
erna var bättre. 

Gamla hamnen är idag fortfarande en levande hamn och 
används främst av fiskeindustrin men i området finns även 
oljedepåer och uppställningsplatser. Flera planer har gjorts 
för att förändra markanvändningen i och kring hamnom-
rådet men inget har förverkligast. Områdets centrumnära 
läge är idylliskt för många olika användningar, inte minst 
bostäder, vilket har påpekats i olika planer för att få en 
mer samlad bebyggelse och intensiv markanvändning av 
Reykjavik stad och centrum. Av denna anledning utlyste  
Associated Icelandic Ports i juni 2009 en tävling om hur 
den övergripande planeringen av Gamla hamnen i Reykja-
vik och Örfirisey, som i dagligt tal kallas ”den gamla ham-
nen”, skall se ut. Syftet var att ompröva ett av de viktigaste 
områdena i Reykjavík och det huvudsakliga målet var 
att stimulera olika idéer och kreativa lösningar på hur en 
framtida användning och planering av Gamla hamnen kan 
se ut. En tanke med tävlingen har varit att säkerställa att 
hamnen och dess omgivning ges möjligheter att utvecklas 
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Den gamla hamnen har både ett symbolvärde och ett ekon-
omiskt värde för staden. Hamnen har en unik historia med 
ett stort kulturellt och historiskt arv som är nödvändig att 
respektera och skydda. Samtidigt används hamnområdet 
av en aktiv fiskeindustri och ger plats åt stadens oljedepå 
som står för ca 70% av Reykjaviks olje- och bränslebehov. 
Vid en omstrukturering och ny planering av hamnområ-
dets markanvändning är dessa aspekter viktiga att beakta. 
Därutöver finns även andra problembilder att beakta. 

Begränsningar för en utvecklad användning av hamnen är 
till exempel:

-  bistert lokalklimat och klimatförändringar med   
 förhöjda havsnivåer

-  skyddsavstånd till hamnverksamheterna för att und 
 vika buller och luktstörningar

-  trafik- och transportproblematik med förväntade  
 barriäreffekter

-  stadens stora oljedepå.

Samtidigt finns det i området förutsättningar för att skapa 
en ny attraktiv stadsdel med närhet till både hav och stad. 
En mer genomtänkt markanvändning med utrymme för en 
diversifierad användning och bebyggelse skulle i samk-
lang med platsens historia och kultur kunna skapa en unik 
stadsdel med en påtaglig identitet.

Problem och möjligheter
och att denna utveckling skall kombinera hamnverksamhet 
med övriga verksamheter som handel, turism och boende. 

Med undantag för en allmän plan, har ingen övergripande 
planering gjorts för detta område fast det är mycket viktigt 
i det övergripande systemet för Reykjavík. Det finns där-
för en unik möjlighet att skapa ett område intill Reykjaviks 
stadskärna, med anknytning till hamnen, hamnverksam-
heten och dess historia, som kan bli en viktig del av stadens 
centrum och det sociala livet där med kulturinstitutioner, 
butiker, tjänster och bostadsområden. 

Ett gediget arbete lades inför tävlingen ner för att ge de 
tävlande ett bra underlag och förutsättningar för att ta fram 
bra förslag. Tävlingsunderlaget togs fram av en arbets-
grupp med representanter från både Associated Icelandic 
Ports och Reykjaviks planeringskontor, man hade också 
ett samråd med det isländska arkitektförbundet. Tre infor-
mationsmöten om tävlingen hölls och under ett av dessa 
möten deltog två utländska föreläsare som höll föredrag. 
Jörn Walter, en planeringsspecialist från Tyskland, talade 
om utvecklingen och planering av Hamburg Harbour, och 
Karl-Gustav Jensen, en arkitekt från Danmark och före-
detta chef för utveckling av hamnen i Köpenhamn, dis-
kuterade utveckling av hamnen i Köpenhamn och en ny 
tävling för den norra delen av denna (Nordhavnen). Det 
är annars svårt att hitta exempel på hamnstäder där ham-
nområden har omorganiserats men samtidigt bibehållit 
hamnverksamhet efter en omorganisation. Utnämningar 
till juryn var klar i mars 2009, och efter detta färdigställdes 
tävlingsspecifikationen.
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Syfte och avgränsning
Examensarbetet syfte är att ge planförslag till hur Gamla 
hamnen i Reykjavik kan omdanas och omstruktureras på 
ett genomtänkt och hänsynsfullt sätt för att innerymma 
både bostäder, handel, service och turism tillsammans 
med en fortsatt hamnverksamhet. 

Huvudtanken har varit att beakta platsens säregna 
förutsättningar, såsom historia, lokalklimat samt närhet till 
staden, och i samklang med dessa förutsättningar försöka 
skapa planer för en unik stadsdel med egen identitet som 
är väl integrerad i den omgivande staden.  

Eftersom detta arbete bedrivs av två studenter är arbetet 
även uppdelat i två separata avsnitt; en gemensam rap-
port och var sitt enskilt planförslag. Denna del utgör rap-
portavsnittet och har som syfte att undersöka, inventera 
och diskutera planförutsättningar, ideologiska synvinklar 
och referenshamnområden. Detta rapportavsnitt kommer 
därigenom ingalunda att besvara någonting utan har som 
uppgift att frambringa ett underlag inför det senare enskil-
da avsnittet. I det enskilda avsnittet kommer sedermera 
summan av rapporten att tolkas, uttecknas och formuleras 
för att besvara arbetets frågeställning.

Arbetsområdet är geografiskt avgränsat till att omfatta ett 
cirka 72 hektar stort område med Faxagata och Ingólfs-
gardur som östlig gräns, Eyjagardur som västlig gräns och 
Myrargata som sydlig gräns.

Frågeställning
Syftet med vårt arbete är att försöka ge förslag till hur man 
genom fysisk omstrukturering kan utveckla den gamla 
hamnen till en levande stadsdel och därigenom också in-
lemma den i resten av staden. För att nå detta krävs en 
fysisk struktur som möjliggör att stadens innevånare och 
besökare kan vistas i och röra sig mellan hamnen och 
stadens centrum. Den fysiska strukturen bör därför bestå 
av sådana funktioner som möjliggör och uppmuntrar 
denna rörelse och användning, funktioner som till exem-
pel bostäder, torg, handel, service, gator, gångstråk och 
grönytor med mera. 

Det övergripande frågan för vårt arbete har således varit 
att utröna om detta är möjligt, det vill säga:

-  hur kan man kombinera en varierad stadsmiljö,  
 med utrymme för bostäder, kultur, nöjen, turism  
 och handel, med en pågående hamnverksamhet?



14  III - Inledning

I vårt arbete har vi nyttjat en blandning av litteraturstudier, 
studiebesök och fördjupning av nutida skandinaviska ham-
nprojekt samt inventering och utvärdering av Gamla ham-
nen i Reykjavik. De olika momenten i arbetet har bestått 
av en kunskapsinsamlande period, en inventerande och 
analyserande period och slutligen en planförfattande pe-
riod. De två förstnämnda momenten har genomförts ge-
mensamt medan det sistnämnda har varit ett enskilt mo-
ment i arbetet. 

Kunskapsinsamling.
I det kunskapsinsamlande momentet använde vi oss av 
litteraturstudier och studiebesök för att förbereda oss inför 
de senare inventerande, utvärderande och planförfattande 
momenten.
 
Genom litteraturstudierna försökte vi skaffa oss verktyg 
för att analysera hamnens förutsättningar och möjligheter. 
För detta ändamål  studerade vi nyurbanismen och den 
kompakta staden samt H+ projektet i Helsingborg, Västra 
hamnen i Malmö och Nordhamnen i Köpenhamn. Syftet 
med studiet av ideologierna var att de skulle få ligga till 
grund för vår analys. Genom att undersöka och jämföra 
ideologierna och de olika hamnprojekten sinemellan hop-
pades vi få vägledning i vårt eget planförfattande. Denna 
metodik grundade sig i de svårigheter vi stötte på med att 
finna relevant litteratur för ämnet och arbetets frågeställn-
ing. Därigenom gjorde vi även ett ställningstagande i och 
med att vi valde att använda oss av en analysmetod som 
ledde till ett breddat istället för fördjupat resultat. Anled-
ningen till detta var att vi ansåg att det var nödvändigt att 
genom analysen finna relevanta ämnen för hamnplanering 

Metod
Ur den frågeställningen har vi även brutit ut flera under-
frågor som varit relevanta att belysa för att nå ett tillfred-
ställande svar till den övergripande frågeställningen:

-  hur kan vi bevara hamnens kulturella och   
 historiska värde?

-  hur kan vi planera för fortsatt, och helst stärkt,   
 hamnverksamhet?

-  hur ökar vi tillgängligheten till och mellan   
 hamnområdet och staden för fotgängare, cyklister  
 och transporter?

-  hur ska vi lokalisera bostäder, handel, service,   
 kultur, gator och grönytor för att deras och   
 hamnens funktion och användning ska komma   
 bäst till gagn?



15Inledning - III

förutsättningar diskuterades därefter utifrån de slutsatser 
analysen frambringade. Denna diskussion gav på så sätt 
en djupare förståelse av hur hamnen fungerar och vilka 
möjligheter och begränsningar som finns för en framtida 
hamnomvandling.

Planförfattande
De enskilda planförslagen utgick från de resultat som anal-
ysen och diskussionen av Gamla hamnens förutsättnin-
gar ådagalagt. Eftersom analysen och diskussionen inte 
syftade till att besvara frågeställningen utan endast fram-
bringa ett underlag för hur frågeställningen kan besvaras 
byggde de enskilda planförslagen på en vidare tolkning av 
dessa. Genom ett resonerande av dessa kunde vi enskilt 
besvara arbetets frågeställning med varsitt planförslag 
med korresponderande planbeskrivning.

istället för att i blindo fördjupa oss inom ett på förhand ut-
valt ämne inom hamnplanering och riskera att det ämnet i 
ett senare skede visat sig vara irrelevant för besvarandet 
av frågeställningen. 

Ideologiernas roll i litteraturstudiet var att ge nödvändig 
kunskap inom två välkända planeringsidéer; var de kom 
ifrån, hur de utvecklats samt vilken kritik och vilka prob-
lem utsätts för. Studiebesöken och studierna av Västra 
hamnen i Malmö, Nordhamnen i Köpenhamn och Hels-
ingborg hamn genomfördes med förhoppningen att få en 
djupare förståelse av nutida skandinavisk hamnplanering. 
Därutöver var tanken även att de skulle få fungera som 
referensområden att jämföra Gamla hamnen i Reykjavik 
med. 

Inventering och analys
Analysen av de två ideologierna och de tre referenhamnar-
na genomfördes genom att försöka finna distinkta likheter 
och skillnader sinsemellan referenshamnarna och dessu-
tom mellan referenshamnarna och ideologierna. Genom 
denna analys kunde vi bryta ut ämnen och aspekter som 
varit återkommande, kritiserade och även saknade i refer-
enshamnarnas konkreta intentioner och planer.

Inventeringen och undersökningen av Gamla hamnen 
i Reykjavik byggde på den kunskap vi erhöll genom lit-
teraturstudierna och studiebesöken. I inventeringen av 
Gamla hamnen försökte vi även att skapa oss en bild av 
hur hamnområdet idag är kopplat till staden, vilka funk-
tioner och verksamheter som finns där och hur området i 
stort fungerar. Denna inventering och insamling av hamn-
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I det följande avsnittet kommer två välkända planering-
sideologier kortfattat att beskrivas, nämligen den kompak-
ta staden och nyurbanismen. Dessa två kommer att ligga 
till grund för den senare analysen av de tre olika referen-
shamnar som vi fördjupat oss inom. 

I den följande beskrivningen av planeringsideologierna har 
vi försökt ta fasta på deras upprinnelse, vad de förespråkar, 
hur de praktiserats samt i vilken mån och i vilka avseenden 
de blivit kritiserade.

Den kompakta staden
Historia och teori
Teorin med den kompakta staden växte fram i Nederlän-
derna under efterkrigstiden. Efter att andra världskriget låg 
stora delar av Nederländerna i spillror och en storskalig 
uppbyggnad skred i verket. När oljekriserna sedan lamslog 
världen under 1970-talet började staten att byta inriktning 
och utfärdade planer för att koncentrera den fysiska plan-
eringen. Planeringsprincipen blev sedermera benämnd 
och känd som ”compact city” (de Roo, Miller 2000). 

Syftet med teorin var som det beskrevs av the Dutch Min-
isterial Department for Land Use Planning:

“more than any before, aimed at concentration of functions 
(living, working, provisions) in the city” (Ibid.).

Ideologin kan även sägas vara en utveckling av nyurbanis-
men och liknar den i många avseenden. Tankar om funk-
tionsblandning, kompakt stadsform, levande stadsdelar 
och transport sammanfaller i mångt och mycket med de 
tankar som man finner hos nyurbanismen även om själva 
huvudinriktningen i den kompakta staden är mer fokuserad 
på kompakt stadsbyggande än andra inriktningar inom ny-
urbanismen (Grant 2006). 

Genom att förtäta städer effektiviserar man markanvänd-
ningen i större utsträckning. Med medveten planering kan 
det ge mer intensiva och intressanta stadsmiljöer, större 
utbyte mellan människor och kortare transportsträckor. Ge-
nerellt kan man säga att den kompakta staden är menad 
att ses som ett brott från den äldre zoneringsplaneringen 
i och med att den förespråkar en mer blandad stadsform. 

Inledning
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vilket den kompakta staden möjliggjorde genom att skapa 
närmare förbindelser mellan leverantör och konsument (de 
Roo, Miller 2000).

Olika former av förtätning
För att utröna vilka effekter olika förtätningar av den byg-
gda miljön får hos boende och besökare utförde M. Jenks, 
K. Williams och E. Burton en undersökning hos 445 lokala 
planeringskontor i Storbritannien och i vissa slumpmäs-
sigt utvalda bebyggelseområden. Resultaten visade på att 
förtätning ofta blir styvmoderligt emottaget av innevånarna 
i det specifika området medan besökare oftare uppskattar 
det. Anledningen till det tolkade författarna som att det inte 
är själva förtätningen i sig som är problemet utan det som 
förtätningen åstadkommer. Genom sina undersökningar 
kunde de dra slutsatser att olika typer av förtätning leder 
till större acceptans än andra. Exempelvis blir förtätning på 
ledig och allmänt ouppskattade platser, det vill säga så kal-
lade ”dödytor”, ofta accepterade. Förtätning som innebär 
utökade arbetsplatser eller sysselsättning såsom till exem-
pel butiker för shopping med mera tas också emot bättre. 
Däremot råder det delade meningar kring förtätning som 
innebär mer folk och rörelse. Förtätning som innebär mer 
folk och rörelse som inbegriper arbete och rörelse under 
dagtid är oftast mer välkommet än förtätning som innebär 
pubar, diskotek och utbud som ger ett mer aktivt nattliv. En 
annan aspekt som avgör hur väluppskattat en förtätning 
blir är estetik och arkitektur. Nybyggnader som höjer este-
tiken och ger välvårdade och vackra omgivningar är ofta 
mer välkomna än andra (de Roo, Miller 2000).

Däremot är grundtanken med den kompakta staden att 
dela upp landområden i stads-, landsbygds- och naturom-
råden för att dessa ska få egna fredade utvecklingsytor. 
Till exempel ska inte staden utan goda skäl tillåtas att växa 
ut över landsbygds- och naturområden utan dess inre om-
råden ska i första hand ses som utbyggnadsområden. Mot 
den bakgrunden kan man sammanfatta den kompakta sta-
dens strävan som:

“intensive use of existing urban areas; concentration of 
functions instead of dispersion; mixing functions instead of 
separating them and building in high densities” (ibid.)

Under 1990-talet vidareutvecklades detta i Nederländerna 
och blev mer konkret vilket följande formulering ger uttryck 
för:

“support of urban capacity; reduction of car use; promotion 
of the use of bicycles and public, transport, and limiting the 
urbanisation of the countryside” (Ibid.)

Den kompakta staden i Nederländerna
Genom flera decennier av ett fritt byggande hade planerin-
gen under 1980-talet en grannlaga uppgift med att struk-
turera upp det fortsatta byggandet och frångå det utspridda 
bebyggelsemönster som rådde. Att förtäta redan utbyggda 
stads- och bebyggelseområden blev den främsta uppgiften. 
Syfte var att bevara landsbygden och naturområden men 
även att skapa levande multifunktionsområden och bli kvitt 
det uppdelade stadsmönstret. Med oljekriserna blev det 
även uppenbart att transporterna behövde rationaliseras 
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För att utröna hur människor upplever att bo i närheten av 
industrier genomförde R.Burby och D.Moore år 1996 en 
undersökning hos 11 industrisamhällen i den cirka 136 km 
långa industrikorridoren i Louisiana mellan New Orleans 
och Baton Rouge som hyser cirka 130 industrier. Genom 
slumpvis utvalda telefonnummer hos 612 vuxna individer 
över 18 år och av varierande socio-ekonomi, kön och et-
nicitet skapade de en uppfattning om hur människor ser 
på sitt boende och närområde i frågor som hur de såg på 
levnadsstandarden i deras bostadsområde, attityd gen-
temot industrier och uppfattning om industrier och staten 
(Ibid.). 

Undersökningen visade att individerna som intervjuades 
skiljde sig från U.S.A i stort när de frågades om de skulle 
benämna sitt bostadsområde som ”exellent” att bo i. De 
var mer benägna att klassificera deras boendeområde 
som ”average”. Den insamlade datan visade på få skill-
nader mellan de olika grupperingarna såsom etnicitet eller 
inkomst. Inte heller visades någon större skillnad i svaren 
mellan kön eller hushåll med och utan barn. De faktorer 
som däremot gav störst spridning i svaren handlade om 
olika grannskaps- och samhällsattribut såsom till exempel 
säkerhet. Att kunna känna sig säker i sitt bostadsområde 
från kemikalier och föroreningar gav det enskilt högsta be-
tyget av alla frågeställningar. I fråga om säkerhet kunde 
en viss skillnad göras bland de som levde cirka 3 km från 
industri och de som levde längre ifrån industrierna. Sam-
bandet mellan avstånd och säkerhet uppfattades däre-
mot svagt eftersom svaren gällande säkerhet hos de som 
bodde 3 km eller närmre inte skiljde sig nämnvärt. Däremot 
var uppfattningen om hur skadlig industrin var, i stället för 

Slutsatserna författarna drar av undersökningarna är att 
förtätning är en mer delikat fråga än just de aspekter som 
nämnts här ovan. De menar på att det finns inga färdiga 
bruksanvisningar för hur man bör företa en förtätning. 
Däremot bör vissa aspekter såsom socio-ekonomiska, 
miljömässiga och geografiska karakteristiska drag försöka 
fångas upp och färga den förtätning som ska ske. Enligt 
författarna är dessa unika karakteristiska drag viktiga att 
beakta för att förtätningen ska kunna accepteras av in-
nevånarna som ska beröras av förtätningen (de Roo, Miller 
2000).

Den kompakta staden och industri
Ett stort huvudbry, och en vagel i ögat för många före-
språkare, är hur industriområden ska behandlas i den kom-
pakta staden. Hur ska verksamheter som kan vara direkt 
skadliga och farliga kunna anpassas till handel-, kontors- 
och bostadsområden? 

Tidigare har det varit ett oemotsägligt faktum att planering 
för industriområden ska följa den gamla zoneringsideolog-
in vilket i praktiken ledde till hälsoskadliga verksamheter 
förlades i perifera områden. I kontrast till den övertygelsen 
menar R. Burby och D. Moore att en viss närhet mellan 
industriområden och bostadsområden inte behöver vara 
något problem och bör kunna lösas genom planering (de 
Roo, Miller 2000). De menar att problematiken inte ligger i 
om det är tekniskt möjligt att förlägga industri i relativ närhet 
till bebyggelse utan problemet ligger hos de psykologiska 
och kulturella förbehåll som människor kan känna inför att 
bo i närheten av industriområden. 
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inte allt för utbrett område. De påpekar dock att det kan 
vara mycket vanskligt att försöka ändra bostadsområden 
som redan är belägna nära industrier eftersom det kan 
göra innevånarna mer uppmärksamma på deras situation 
och skapa mer missnöje än tillfredsställelse (Ibid.). 

“Because of this paradox, the best approach to dealing 
with LULUs, such as heavy industry, is to employ appro-
priate planning before industry is sited, so that, as Robert 
Lake (1993; 91) observed, ‘ ... we wouldn’t need to try to fix 
things up after the fact - at the expense of the communities 
that we put in place before we recognised that something 
was wrong’.” (Ibid.)

Problem
Ett problem med den kompakta staden är att ju tätare och 
mer bebyggt ett område blir desto mer lidande blir stad-
smiljön. När en koncentration av bostäder, arbete och 
nöjen växer skapar det även större tryck på den omgi-
vande miljön. Det kan skapa smutsigare luftkvalitet, mer 
buller och kanske till och med sämre vattenkvalitet. När 
staden växer och all potentiell stadsmark blir av intresse 
för utbyggnad finns det risker med att bebygga de om-
råden som av naturliga skäl lämnats obebyggda, som till 
exempel gammal industrimark. Marker som sedan länge 
fått utstå föroreningar kan bli hälsovådliga områden (de 
Roo, Miller 2000). Det blir knäckfrågor som måste lösas 
för att den kompakta staden ska bli användbar. 

omfattningen av eller närheten till den, det som verkligen 
var utslagsgivande i hur respondenterna svarade när det 
gällde säkerhet. De som uppfattade industrin som skadlig 
för hälsan var mindre tillfredställda med säkerheten i deras 
boendemiljö än de som uppfattade industrin som mindre 
skadlig. En viktig grundkomponent i detta har att göra med 
tilliten till industrierna och statlig kontroll. Som Clark och 
Freudenberg skriver:

“Current social science converges on the conclusion that 
the crucial factors in risk perception have to do with the 
trust and credibility enjoyed by those who are responsible 
for managing science and technology.” (Ibid.)

I de fall där industrierna skapat en kontakt och dialog med 
samhället och medborgarna har farhågorna och oron för 
skador eller sjukdom som kan uppkomma genom närhet 
till industrin minskats, såsom Burby och Moore skriver:

“The efforts of industrial plants to improve public relations 
by joining a chemical-industry-sponsored community ac-
tion panel also led to increased satisfaction with neigh-
bourhood safety.” (Ibid.)

Undersökningen visade att det jämförelsevis inte är särskilt 
uppskattat att bo i närheten av industrier. Samtidigt lyfter 
författarna frågan om hur man ska handskas med industri-
er om man inte kan ha dem i närheten av bostäder och up-
pehållsplatser. Genom kontrollstyrning av utsläpp genom 
lagar och förordningar och med genomtänkt planering med 
skyddzoner samt utrymningsplaner föreslår författarna att 
man kan planera så att de båda kan samexistera inom ett 



 IV - Ideologier20

Nyurbanism
Historia
Nyurbanismen och dess ideologi har alltsedan mitten på 
1900-talet utvecklats som en reaktion mot de många sam-
hällsproblem som nyurbanisterna själva tillräknar tidigare 
tiders planeringsideologi och praxis (Grant 2006). Mån-
ga gånger får The Garden City och dess framgångsrika 
planeringsideologi klä skott för nyurbanismens kritik och 
misstycke för den fysiska strukturen i städer och samhäl-
len.   

Planeringsideologin bakom The Garden City utvecklades 
utifrån de många gånger misärliknande förhållandena som 
industrialismen skapat men det var inte förrän Ebeneezer 
Howard framlade sin vision av hur den nya tiden borde 
planera sina städer som begreppet The Garden City kom 
till och vann erkännande.

Som planeringsideologi har The Garden City, från dess 
tillblivelse fram till 1980-talet, haft stor inverkan på sam-
hällsplaneringen. Under den tiden kom ideologin att kläs 
i olika skepnader beroende på var och av vem eller vilka 
den tillämpades. Ideologin modifieras och skapade tillsam-
mans med konsumtionssamhället, kapitalism och bilism 
många av de samtida samhällsproblemen såsom sprawl, 
zonplanering och utbredda städer (Ibid.).

Liksom The Garden City blev till för att lösa de problem 
som industrialismen hade skapat började nyurbanismen 
från och med mitten på 1900-talet att höja kritiska röster 
mot nya tiden planeringsproblem. Med starka urbanteo-
retiker och, framförallt till en början, nytänkande planering-
spraktiker grydde ett ifrågasättande mot den förhärskande 

stadsplaneringen och den segregation, funktionsuppdeln-
ing, bilberoende och sovstäder som den skapat (Ibid.). 

Teori
Teoretiskt sett har nyurbanismen har tagit mycket inspi-
ration från Camillo Sittes verk från 1889 Der Städtebau 
nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Däremot kan 
nyurbanismens teoretiska grundvalar på samma gång up-
pfattas som en aningen motsägelsefulla. De kan anamma 
mycket av de teorier som myntats av tillexempel Sitte 
och Raymond Unwin men på samma gång avfärda de 
teorier som Sitte och Unwin vunnit mest erkännande och 
uppmärksamhet genom (Grant 2006).
 
Från annat håll har City Beautiful-rörelsen bidragit med 
inspiration till nyurbanismen. Även The Garden City och 
modernismen finns att hitta i den teoretiska utvecklingen 
av nyurbanismen än fast nyurbanister själva älskar att hata 
de båda (Ibid.). En av de större inspiratörerna till nyurban-
ismens teoretiska utveckling är dock Jane Jacobs och i 
synnerhet hennes bok The death and life of great Ameri-
can Cities (1961). Hennes kritik mot höghus med inhyst 
fattighjon och stora parker som utvecklats till rövartillhåll 
stod, och står alltjämt, som allmänt avskräckande exem-
pel för nyurbanisterna. ”Eyes on the street”, som Jane 
Jacobs skrev för att uppmuntra till en mer human stad-
splanering, tilltalade också nyurbanisterna och deras ävlan 
efter en mer fullkomlig stadsstruktur. Enligt Grant (2006) 
kan man dock urskilja en särdeles viktig teoretisk anfad-
er för den nyurbanistiska ideologin nämligen Leon Krier. 
Krier utvecklade sin lära om planering hos Aldo Rossi i 
den rationalistiska eller neo-rationalistiska arkitektskolan. 
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Utifrån den grunden utvecklade han senare sina teorier 
om samhälle och samhällsbyggnad. Krier menade bland 
annat att demokrati och socialism är mer utbrett och har 
bättre utvecklingsmöjligheter inne i den täta staden än ute 
i de konservativa förorterna. Krier attackerade även den 
modernistiska staden och förespråkade det äldre sättet 
att planera kvarter så att de erbjöd bostäder, arbete och 
fritid och därigenom i sig blev till mindre stadsenklaver inuti 
staden. Gator och torg skulle vara väl avgränsade och ty-
dliga att urskilja, både som offentlig plats och privat plats. 
De gamla europeiska städernas uppbyggnad och utformn-
ing var inspirationen och målet för nya urbana exploaterin-
garna (Ibid.). 

Principerna
Under den senare delen av 1980-talet började intresset för 
hållbar utveckling och hälsosamma samhällen att ge nya 
tankegångar och nya tillvägagångssätt för nyurbanismen. 
De nya rörelserna förespråkade ett mer resursvänligt le-
verne i avsikt att beakta och tillgodose framtida genera-
tioners behov vilket nyurbanismen tog akt på (Grant 2006). 
Van der Ryn och Calthorpe skriver:

”…these trends will set a new direction for the urban de-
sign: more compact, mixed-use communities, more ef-
ficient buildings, diverse transit systems, an ecologically 
sound agriculture, water and waste conservation, and ulti-
mately, a greater sensitivity to the uniqueness and integrity 
of each region.” (Ibid.)

I U.S.A är Duany och Plater-Zyberk  två av de mest in-
flytelserika förespråkarna för nyurbanism. De utformade 

bland annat Seaside och skapade därmed också ett fy-
siskt föregångsexempel för nyurbanistisk planering. Enligt 
Lennertz menar Duany och Plater-Zyberk att:
 
”believe design structures functional relationships, quanti-
tatively and qualitatively, and that it is a sophisticated tool 
whose power exceeds its cosmetic attributes.” (Ibid.)

Duany och Plater-Zyberk artikulerade behovet av visuellt 
och funktionellt samspel. De är även betydelsefulla ur ett 
teoretiskt perspektiv eftersom de var med och formulerade 
Ahwahnee-principerna. Dessa principer uttrycker behovet 
av kompletta och integrerade samhällen, funktionsblandn-
ing, promenadvänlighet och resurshushållning för framtida 
samhällsbyggande vilket har gett efterklang inom nyurban-
ismdiskursen (Ibid.).

Nyurbanismen handlar i grund och botten om den of-
fentliga sfären. Det handlar om att skapa attraktiva ga-
tor, bostadsområden, torg och parker som bjuder på en 
mängd olika användningsmöjligheter och som människor 
kan känna stolthet inför. Nyurbanismen riktar därför ofta 
sin kritik mot själva planeringsstyret, det vill säga den of-
fentliga planeringen och lagarna som styr det. Även om 
det i mångt och mycket råder gängse enighet kring att den 
offentliga sfären bör omvandlas till mer attraktiva platser 
finns många åsikter kring hur det ska ske. Ett tvistemål rör 
till exempel frågan om hur grönska och miljö ska hanteras 
och utformas i planeringen av städer och stadsområden. 
Calthorpe skriver exempelvis:
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”Environmentally sound communities need parks, region-
al greenbelts, and high-quality open space, but they also 
need density and street-life.” (Ibid.)

Kritiken handlar ofta om man ska använda grönska för att 
definiera stadsmiljöer och att försök till att skapa naturliga 
växtmiljöer inte är lika visuellt effektivt som till exempel 
raka rader av trädalléer (Ibid.). 

Inriktningar
Det finns enligt Grant (2006) fyra stora inriktningar inom 
nyurbanismen. Dessa är: 

- Traditional neighbourhood design (TND)
- Transit oriented design (TOD)
- Urban villages (UV)
- Smart growth (SG)

Alla delar de inställningen gällande funktionsblandning, 
blandade upplåtelseformer, kompakt stadsbyggande, ori-
enterbarhet, stadsplanering av hög kvalitet och definierade 
centrum och gränser för urbana bostadsområden, men 
sinsemellan skiljer de sig åt när det kommer till vilken eller 
vilka av dessa stadsbyggnadsmål som är mest framträ-
dande. Utöver de redan nämnda gemensamma nämnarna 
delar de olika inriktningarna också uppfattning om prome-
nadvänlighet, alternativa transportsätt, attraktiva offentliga 
rum, stadscentrum med blandning av verksamheter och 
utbud, tydlighet i stadsrummet och smala gaturum (Ibid.). 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av var inriktnings hu-
vudmål och fokus. 

TND = inriktat på lokal och/eller klassisk arkitektur. Skapar 
tydliga torg och promenadvänliga vägar

TOD = fokuserar på kollektivtrafiknav med regionala kop-
plingar

UV = fokuserar på självförsörjning med funktionsblandning 
och omvandling av brunmark 

SG = syftar till att skapa statliga och kommunala riktlinjer 
och incitament för att skapa förändring (Ibid.)

Traditional neighbourhood design
Traditional neighbourhood design utgår från att människor 
mår bra i tydligt avgränsade ytor med påtaglig mänsklig 
närvaro. Duany menar att gatumiljöer behöver upplevas 
som rum och att den från gaturummet synliga delen på 
bostadshus och byggnader bör ges stor omtanke i hur de 
utformas och framhävs. De olika honnörsbegreppen inom 
inriktningen är synlighet, ljus, öppenhet, ordning, harmoni, 
mänsklig skala, samband och kontakt samt tydlighet (Grant 
2006).

Transit oriented design
Själva grundidén med Transit oriented design är att plan-
eringen ska utgå från transporter och transportnoder. Byg-
gnader och funktioner ska byggas upp kring transportnav 
och tanken är att det i förlängningen ska minska bilberoen-
det. Teorin inom inriktningen utgår från att ett transportnät-
verk har en effekt på de från transportnätverket sett närlig-
gande områdena och dess markanvändning. Planeringen 
för Transit oriented design går därför ut på att man först 
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planerar upp ett nätverk för transporter och sedan plan-
erar upp bebyggelsen kring de olika transportnaven där 
densiteten på byggnaderna är som störst runtom själva 
transportnavet och glesar därefter ut mot kanterna. Funk-
tionsblandning och tydliga gränser är bärande tankar vilket 
påvisas genom följande formulering: 

”The nodes have the ’fundamental qualities of real towns: 
pedestrian scale, an identifiable centre and edge, inte-
grated diversity of use and population, and defined public 
space’” (Grant 2006). 

Transit oriented design förespråkar blandade upplåtelse-
former, kompakt stadsbyggande, promenadvänliga gator, 
offentliga och kommersiella centrum längsmed transport-
korridorerna, välfungerande publika transportsystem, nät-
verk med offentliga platser och attraktiva offentliga rum. 
Calthorpe, en av förespråkarna, lägger också vikt vid att 
det ska finnas urbana utvecklingsgränser för att inte låta 
bebyggelsen breda ut sig obehindrat (Ibid.).

Urban villages
Enligt Grant är Urban villages i stort sett väldigt likt en 
blandning av de två ovanstående inriktningarna. Ett konkret 
exempel på Urban villages kan man finna i England där re-
geringen strax innan millenniumskiftet lovade, med Prinsen 
av Wales som drivkraft och förespråkare, att bygga så kal-
lade Millennium villages. Inspirationen till dessa var häm-
tade från Urban villages och hade stora likheter med Kriers 
”urban quarters”. Dessa Millenium villages skulle husera 
cirka 3000-5000 människor, ha ett tydligt identifierbart och 
synligt torg eller grönyta, vara i stort sett självförsörjande, 

promenadvänliga och ha en blandning av verksamheter 
och funktioner. Allt som allt var målen med dessa mindre 
byar samma som målen som stiftats för Urban villages. 
Meningen med Millennium villages var, förutom de mål 
som sammanföll med Urban villages, att därutöver skapa 
uppvisningsexempel som visade den mest hållbara inrikt-
ningen som fanns när det gällde samhällsbyggnad och 
samhällsutveckling (Grant 2006).

Smart Growth
Efterhand som nyurbanismen vann popularitet under 
1990-talet började politiker att intressera sig av ideologin. 
När alltfler väljare i U.S.A började protestera mot städer-
nas utbredning började politikerna att söka efter nya sätt 
att hantera stadsutbredningen. Lösningen blev ”Smart 
Growth” som till sin karaktär delar tankar med nyurbanis-
men. Förespråkarna för Smart Growth menar att efterkrig-
stidens standardiseringslösningar och hårda zonplanering 
i stadsplanering och stadsutbyggnad skapat utglesning, 
exkluderande planeringsriktlinjer, långa pendelavstånd och 
höga huspriser (Grant 2006). Tanken med Smart Growth 
är inte att hindra utbredningen av städer utan istället att 
hantera den. Förhoppningen är att om städers utbredning 
hanteras på ett särskilt sätt efter särskilda principer kan det 
i sin tur skapa bättre samhällen (Ibid.).

Utgångspunkten för inriktningen är att utbredningen av 
städer är oundvikligt. Lösningen som Smart Growth pre-
senterar för denna utbredningsproblematik låter kommu-
nerna själva planera för deras utbredning inom de region-
ala ramarna för stadsutveckling. Därigenom utnyttjas den 
redan utbyggda infrastrukturen medan man dessutom 
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minskar negativa externa effekter. Smart Growth fungerar 
bra i kulturer som har förbundit sig till en fri marknad eft-
ersom den föreslår strategier för kommunala riktlinjer som 
underlättar utveckling och utbyggnad (Ibid.).

I Smart Growth är det alltså inte mycket tal om utformn-
ing eller design utan den förespråkar istället en hållning 
eller styrning som ger incitament till den kommunala och 
privata sektorn att anamma och följa principerna i inriktnin-
gen (Ibid.).

Utveckling och befästande av ideologin
I början på 1990-talet finansierade Galen Weston ett möte 
för de mest inflytelserika personerna som förespråkade 
Traditional neighbourhood design och Transit oriented de-
sign. Mötet ledde till skapandet av Congess for the New 
Urbanism vilken 1993 antog en stagda i vilken kongress-
medlemmarna själva formulerade principerna för nyurban-
ism. CNU har ställt samman en lättförståelig summering av 
deras strävanden. I stadgan har de därefter mer ingående 
utvecklat vad dessa strävanden innebär i detalj.

”We advocate the restructuring of public policy and devel-
opment practices to support the following principles: neigh-
bourhoods should be diverse in use and population; com-
munities should be designed for the pedestrian and transit 
as well as the car; cities and towns should be shaped by 
physically defined and universally accesible public spaces 
and community institutions; urban places should be framed 
by architecture and landscape design that celebrate local 
history, climate, ecology, and building practice.” (Grant 
2006) 

En grundläggande tanke, som motsade den allomfattande 
planeringstanken under 1980- och 1990-talet, var att sätta 
allmänna värden framför privata intressen. Under 1980- 
och 1990-talet var den dominerande diskussionen inom 
planeringsteori fokuserad på mångfald medan nyurbanis-
terna hävdade att man genom rätt design och utformning 
kunde skapa samhällen där allmänhetens bästa var tillgo-
dosett (Ibid.).

Kritik
En aspekt som nyurbanismen har fått svår kritik för är hur 
den förhåller sig till urbana problem som till exempel brotts-
förebyggning. Många gånger har den kritiken besvarats 
med ”eyes on the street”, citerat från Jane Jacobs (1961). 
Duany et al besvarar kritiken med att, i samma anda, häv-
da att områden inte kan brottförebyggas genom hänglås 
och grindar utan med dörrar och fönster som vätter mot 
området (Duany et al 2000:73 se Grant 2006). Även Fou-
cault är av samma mening när han i sina argument hävdar 
att om människor är iakttagna eller känner sig iakttagna 
beter de sig därefter (Foucault 1977 se Grant 2006). Kri-
tiker mot nyurbanismen anklagar däremot ideologin för att 
vara enögt inriktat på utformning och estetik medan de 
breda samhällsdimensionerna där till exempel ekonomiska 
och sociala förhållanden och aspekter ingår ofta förbises. 
Därigenom, menar kritikerna, förbises också mycket av det 
som ger upphov till urbana problem och urbana mönster 
(Grant 2006).
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Inledning
För att få inblick i samtida hamnplanering och hamnom-
byggnad har vi valt att fördjupa oss inom tre skandinaviska 
hamnombyggnadsprojekt; H+ projektet i Helsingborg, Väs-
tra hamnen i Malmö samt Nordhamnen i Köpenhamn.

I detta arbete ingick ett studiebesök till vart och ett av om-
rådena för att på plats få se i vilka miljöer dessa hamnar 
planeras, det vill säga för att få en större inblick i de rumsli-
ga, fysiska, dimensionerna av hamnprojekten. Vi fick även 
tillfälle att samtala med projektledare och planerare som 
hade hand om projekten för att förhöra oss om metoder, 
mål och framtida planer. 

Det följande avsnittet kommer att summera dessa 
planeringsområden på ett kortfattat sätt där upprinnelsen 
till planeringen, planeringsområdets karaktär samt mål och 
visioner inför planeringen presenteras.

Köpenhamn

Malmö

Helsingborg

Oslo

Stockholm

Köpenhamn

Bild 4. Karta över Öresund med städer för studiebesök.
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Västra hamnen, Malmö
Bakgrund
Efter varvskrisens ödeläggande av hamnområden i Sver-
ige blev Västra hamnen i Malmö i stort sett ett havsnära 
tomrum i staden. I krisens spår följde en tvekan och os-
äkerhet inför vilka spår Malmö skulle slå in på efter att 
tidigare ha varit en industristad. Genom några mer eller 
mindre genomtänkta drag, och med framåtanda och ett rå-
gat mått mod, blev Västra hamnen så småningom platsen 
för bomässoutställningen 2001 – Bo01. Stärkt av åskå-
darnas kritik och de eftersvallningar mässan gav runtom i 
Europa och världen blev det mer och mer klart för Malmö 
stad att de funnit en ny inriktning för den gamla industrista-
den. Tillsammans med upprättandet av en lokal högskola, 
Malmö högskola, har devisen sedan lytt: ”från industris-
taden till kunskapsstaden”. Stadsmässigt har det tagit sig 
uttryck i att Malmö arbetar för att ses som föredöme och 
vara föregångare i energihushållning, hållbarhet och kun-
skaps- samt tjänsteutbud. Västra hamnen har sedan dess 
vuxit fram i planer och visioner som en ny stadsdel, stöpt 
i hållbar form med tanke på liv, rörelse, ekonomi, ekologi 
och socialt samspel.

Platsen
Västra hamnen har kommit till genom flera utfyllnader, 
gjorda i etapper från och med mitten på 1800-talet till den 
sista under 1980-talet. Under 1700-talet togs området i 
bruk i större omfattning genom att en brygga anlades vilk-
en senare kom att skyddas av en vågbrytare. Med tiden ut-
vecklades hamnområdet och Kockum uppförde verkstäder 
och industrihallar. Före och efter andra världskriget fylldes 
hamnen ut ytterligare och fler och mer ytkrävande verk-
samheter kom till, bland annat en oljehamn. Kockum ex-
panderade med åren som kom och den stora bockkranen 
som stått som symbolmärke för området togs i bruk 1974. 
1986 lades skeppsvarvet ned och den sista utfyllnaden 
gjordes av den stora hamnbassängen vilket gav Västra 
hamnen dess nuvarande utseende (Malmö stad , PEAB 
2008). Efter att skeppsvarvet lämnat hallarna övertogs de 
av SAAB som tillverkade bilar där till 1991. I dagsläget an-
vänds hallarna i huvudsak som mäss- och kongresshallar 
och i dess sydvästra ände har ICA öppnat ett ICA MAXI 
(Malmö stad 2008a). Bockkranen skruvades ned år 2002 
och såldes till Sydkorea (Malmö stad 2008b). 

Idag står fortfarande många industrihallar och röda 
tegelbyggnader kvar som märken efter en svunnen tid.  På 
andra sidan Universitetsholmen står mycket av de gam-
la spåren kvar och skapar associationer till tidigare tider. 
Det tidigare så signifikanta landmärket för Västra hamnen, 
Kockums bockkran, har däremot monterats ner och ett nytt 
landmärke i form av Turning Torso präglar nu stadsbilden. 
Det hela blir till ett starkt symbolvärde som en övergång 
från den industriella till den post-industriella staden. 
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Västra hamnsområdet spänner över ca 160 hektar och är 
till största delen skapat på konstlad väg genom utfyllnader.  
Mycket av Västra hamnen har byggts ut, till största delen 
utmed kuststräckan. Kontorskomplex har uppförts i ”Dock-
an” och en mer diversifierad byggnadsarkitektur av låga 
och höga hus har kommit till i ”Bo01” och ”Flagghusen”. 
I mitten av Västra hamnsområdet är det dock fortfarande 
öde och tomt.

Planerna
Målsättningen, planerna och visionerna för Västra hamnen 
är att skapa en ny stadsdel i Malmö med innerstadskarak-
tär. Inom en tidshorisont på cirka 20-30 år ska hela området 
vara utbyggt och husera runtomkring 7000 lägenheter och 
13 000 arbetsplatser. För att skapa bästa möjliga miljöer 
har en värdebaserad planeringsideologi formulerats som 
ska genomsyra planeringen, projekteringen och byggan-
det. I planeringen är framtaget och bestämt att:

- ekologin ska integreras
- mångfald och funktionsblandning ska eftersträvas
- mötesplatser ska vara användbara för alla
- kunskapsnoder ska vara många och starka så att  
 nätverk och mötesplatser uppstår
- en blandning av nytt och gammalt i bebyggelsen  
 finns
- många intressenter och såväl enskilda som   
 offentliga initiativ ska kunna rymmas i projektet
- bebyggelsestrukturen och infrastrukturen ska bilda  
 en tålig stomme som ska kunna anpassas efter  
 behov
- gång- och cykelvägar ska premieras

Bild 5. Ny bebyggelse i Västrahamnen, Malmö.

Bild 6. Tematisk bild för grönområden i Västra hamnen.
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- grönskan ska vara en viktigt beståndsdel
- täthet ska skapa förutsättning för stadsliv,   
 mångfald och dynamik samt långsiktigt hållbar   
 social, ekonomisk och stadsbyggnadsteknisk   
 utveckling 

(Malmö stad, PEAB 2008)

Inom värdebasen inneryms även stadens krav på att en 
viss grönytefaktor måste finnas, för att ge tillgång till lät-
tillgängliga gröna rekreationsplatser.
För utbyggnaden av Västra hamnen har även 5 övergri-
pande mål för fortsatt utbyggnad fastställts:

- Nationellt exempel på hållbar stadsutveckling
- Kunskapsstad
- Mötesplatser
- Den blandade staden
- Överraskningar och attraktivitet 

(Malmö stad 2007)

På grund av områdets storlek har det brutits upp i fyra min-
dre delområden som planeras var för sig. Även om områ-
det i sig är uppdelat i delområden bestämmer de övergri-
pande målen hur hela området kommer att vara upplagt 
för att fungera som en helhet. Målen finns utskrivna i ”Mål 
och gestaltningsprinciper för Västra Hamnen” som public-
erades 2007 och skisserar upp hur området ska knytas 
samman. Det som regleras genom de övergripande målen 
är i stora drag:

Bild 7. Tematiska bilder för mötesplatser i Västra hamnen.

Bild 8. Bilder för trafiklösningar i Västra hamnen.
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- Trafik, transport och parkering (där kollektiv- cykel-  
 och gångtrafik premieras)
- Vägnät (med hierarkier; huvudgata, uppsamlings 
 gata, lokalgata och gränd)
- Uppblandning av bostäder och verksamheter (i en  
 brokig blandning)
- Lågenergikrav och en genomgående grönytefaktor
- Ekologi, dagvattenhantering
- Klimataspekter (för att skapa skyddade miljöer   
 samt för att möta ett förändrat klimat)
- Allmän tillgänglighet till havet
- Det historiska arvet (att tillvarata hamnens byggda  
 historia)
- Service, butiker och kunskapsutbud
- Kopplingar, stråk och vägar till och från    
 Västra hamnen
- Korta siktlinjer och händelserika gaturum
- Exploateringstal och gestaltningsprinciper

(Malmö stad 2007)

Bild 9.Vision för ett fullt utbyggt Västra hamnen.

Bild 10. Vision för ett fullt utbyggt Västra hamnen.
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Bild 11. Utställningsförslag översiktsplan för Västra hamnen 2013
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Bakgrund
Tankarna på att utveckla Helsingborg centrum åt sydväst, 
mot sundet, har växt fram under lång tid. Ett problem har 
varit den hamnverksamhet som idag finns där, en verk-
samhet som har förändrats under senare år och den inre 
piren behövs inte längre för hamnens verksamhet. Detta i 
kombination med ett fullmäktigebeslut under hösten 2006 
att gräva ner de spår från Knutpunkten söderut i det som 
kallas Södertunneln har gjort att tankarna konkretiserats i 
vad man kallar H+ projektet. Projektet bildades i organise-
rad form inom Helsingborgs kommun under hösten 2007. 
Under 2008 formulerade man en vision för projektet och 
man fick en egen organisation. Visionen med H+ är att:

”Utveckla centrala södra Helsingborg kring stadens hamnin-
lopp och skapa ett kreativt centrum i Öresundsregionen…” 
(Helsingborgs stad 2009a).

Platsen
Centrala Helsingborg ligger utsträckt längs Öresund med 
en tydlig uppdelning mellan stadens norra och södra delar. 
De norra delarna har alltid åtnjutit kontakt med sundet 
medans de södra delarna berövades denna möjlighet när 
industrialiseringen tog fart och dessa områden användes 
för hamn- och industriverksamhet. Mellan de norra och 
södra delarna finns stadens resecentrum för kollektivtrafik, 
Knutpunkten, som samlar buss, tåg och färjetrafik för resor 
inom Skåne, till övriga Sverige samt Helsingör. 

Området som ska omvandlas sträcker sig från Knutpunk-
ten i norr över Gåsebäck i söder och från landborgen- 
och stadsdelen Söder i öst till inre piren och Sjögatan i 

H+ projektet, Helsingborg

Bild 12. Flygbild över Helsingborg, sett från sydöst

Bild 13. Karta över Helsingborg med H+ området.



33Referenshamnar - V

väst. Området omfattar ungefär 100 hektar och är därmed 
nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala Helsing-
borg, Norra hamnen, Centrum, och Söder tillsammans 
(Helsingborgs stad 2009b).

H+ området kan delas in i tre delområden med olika iden-
titet och karaktär, dessa är Södra hamnen, Söder och 
Gåsebäck.

Södra hamnen ligger i H+ områdets norra del och är till 
största del byggt på utfylld mark. Området utvecklades i 
samband med industrialiseringen och präglas av industri 
och hamnverksamhet. I dag har området få förbindelser 
till omgivande områden. Området är anpassat för biltrafik 
och inte användarvänligt för gång och cykeltrafikanter. Un-
dantaget är ett tydligt cykelstråk längs Bredgatan som i sin 
förlängning sträcker sig hela vägen till Råå. De öst-västliga 
kopplingarna till staden är få och otydliga medans de nord-
sydliga är mer framträdande. Sjögatan utgör ett centralt 
stråk för trafik till och från uppmarschområdet där person- 
och lastbilar leds på- och av färjorna. Inom delområdet 
finns bland annat Helsingborgs resecentrum Knutpunkten 
samt Campus Helsingborg (Ibid.).

Vad gäller området Söder ingår endast dess västra del 
inom H+ området, men hela Söder ses som ett naturligt in-
fluensområde. Den östra delen av Söder karaktäriseras av 
en rutnätsplan från sent 1800-tal. Bebyggelsen är tät med 
blandade funktioner främst boende och handel. Söderga-
tan är avstängd för bilar men tillåter busstrafik. På Söder 
finns flera viktiga offentliga platser och byggnader såsom 
stadsbiblioteket, Simhallsbadet, gallerian Söderpunkten 

Bild 14. Karta över delområde ”Södra hamnen”.

Bild 15. Karta över delområde ”Gåsebäck”.
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och Gustav Adolfs torg. Det finns även flera grönområden, 
i norr ligger Stadsparken med biblioteket och i söder Fu-
rutorpsparken med en stor öppen gräsyta och lekplats 
(Ibid.).

Gåsebäck kännetecknas av småskalig industribebyggelse 
och verksamheter som till exempel däckfirmor, bilverk-
städer och pizzerior. Området har en brokig och kreativ at-
mosfär som bottnar i ett livligt förenings- och musikliv, detta 
tillsammans med områdets industriella karaktär ger det en 
särskild charm. Trots det centrala läget är stora delar av 
Gåsebäck isolerat från den kringliggande staden. Gåse-
bäck är kluvet i två delar av järnvägsspår och en vägbro. 
Området omges av motorväg i norr och öster, hamnverk-
samhet och bostadsområden i väster samt bangården i 
söder (Ibid.).

Planerna
För att lyfta fram de frågor som påverkar omvandlingen 
och utbyggnaden av H+ området har Helsingborgs kom-
mun arbetat fram en fördjupning av översiktsplanen för H+ 
området, fördjupningen har även föregåtts av ett program. 
Våren 2008 beslutades att en tävling för H+ området med 
omgivningar skulle genomföras och ett tävlingsprogram 
skrevs i samråd med Sveriges Arkitekter som också god-
kände programmet. Tävlingen fick namnet ”Imagine Hels-
ingborg” och fokus låg på kreativ rumslig stadsplanering. 
Förhoppningen var att få H+ området belyst av tvärveten-
skapliga team med kunskaper inom samhällsplanering, 
arkitektur, landskapsarkitektur samt trafikplanering och 
hantering av miljöstörningar. Även kunskaper om sociala 
frågor inom samhällsplanering, i kulturgeografi, fastighe-
tsekonomi och experter inom hållbartbyggande efterfrå-
gades. Anmälningstiden gick ut den 1 september 2008 och 
då hade 63 anmälningar kommit in. Efter ett första urval 
där tjugo team valdes ut, valde man i en andra runda ut 
fem team som bjöds in att delta i tävlingen (Helsingborgs 
stad 2009a).

Det man efterfrågade i tävlingen var analyser och förslag 
kring:

-  strukturer, funktioner och innehåll
- processer för planering och strategier för 
 förverkligande
- kvaliteter och identitet

Teamen fick ett antal förutsättningar att utgå från, dessa 
var uppdelade under följande rubriker: Stadslandskapet, 

Bild 16.  Uppmarchområdet en februaridag i Helsingborg
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Stadens publika rum och stråk, Trafik, Bostäder och verk-
samheter, Genomförandeekonomi, Övrig miljöpåverkan 
och teknisk infrastruktur samt Projekt i närområdet. Täv-
lingen pågick drygt tre månader och efter detta utsågs en 
vinnare (Ibid.).

Det vinnande förslaget ”The Tolerant City” är skapat av ett 
team som leddes av Schönherr Landscape från Danmark. 
Planområdet delas upp i fyra delområden som alla ska ha 
en tydlig karaktär, varje delområde är dock blandat med 
bostäder och verksamheter. Förslaget bygger på några 
bärande punkter. 

- Staden och planområdet, som idag är ganska åt- 
 skiljda, ska flyta ihop och integreras med varandra. 
- Det ska finnas en mångfald av människor och 
 upplevelser i området. 
- Det gröna och blåa ska mötas i området.

Området ska utgå från en mänskligskala med en tydlighet 
mellan privata, halvprivata och offentliga platser. I varje 
delområde ska det finnas ett områdestorg som blir den 
största öppna ytan i området och skapar möjligheter för 
större sammankomster, festivaler med mera. Som kontrast 
till detta finns små intima mötesplatser utspridda i området. 
Gaturummet ska vara befolkat och spännande med nya 
intryck allteftersom man rör sig längs det och ett prome-
nadstråk ska anläggas i gränsen mellan havet och staden. 
Man vill underlätta för människor att röra sig i staden men 
vill samtidigt att trafiken ska vara ett positivt tillskott i det 
offentliga rummet. Olika transportsätt ska vara tillgängliga 
och säkra för alla, privatbilismen ska minska och istället 

Bild 17. Illustration över planområdet från det vinnande förslaget The Tolerant City
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planeras för kollektiva transportmedel såväl som för gång- 
och cykeltrafik. Detta menar man ger mer mänskligt liv och 
närvaro på gatan, möjliggör för ögonkontakt och spontana 
möten mellan människor (Ibid.).

Varje delområde ska ha en distinkt karaktär och alla om-
råden ska ha en blandning av funktioner. I de områden 
som ligger närmast centrum blir det en övervikt av verk-
samheter medans det i de längre från centrum blir mer 
bostäder. I varje område planeras också för bevarande av 
värdefull bebyggelse och exploateringstalen ligger mellan 
1,61 och 0,61.

Kanalstaden
Kanalstaden är det delområde med störst andel verksam-
heter, upp mot 70 procent, då det ligger närmast centrum. 
Eftersom området även ligger nära havet menar man att 
det ska tillåtas vara mer exklusivt och dyrt, det är också här 
man föreslår den högsta exploateringen.

Campusområdet
Campusområdet ska som namnet antyder präglas av Cam-
pus Helsingborg, med vetenskap, lärande och nyfikenhet 
som honnörsord. Området ska vara fyllt av studenter, lärare 
och forskare; människor av olika åldrar och nationaliteter. 
Det ska finnas gott om mötesplatser i olika skalor för dessa 
människor att träffas på. I området planeras också för stu-
dentbostäder.

Rönnowska
I området suddas gränsen mellan Rönnowska och Söder 
ut och det gröna möter det blåa. I ett grönstråk från öst 

rinner Gåsebäcken och mynnar ut i en kanal som dras in 
från havet. Kanalen och grönstråket möts vid ”övergång-
storget”, där sött möter salt och grönt möter blått.  Torget 
omges av en aktiv och familjevänlig stad med små affärer, 
skolor och daghem.

Gåsebäck
Gåsebäck ska vara ett område med lite biligare hyra, för 
mindre verksamheter och kreativa människor. Man vill se 
små kaféer, nattklubbar och scener för uppträdanden ute i 
det fria tillsammans med intima och trevliga torg. 

I förslaget föreslås också att en hemsida, ”HelsingWEB” 
skapas. Här ska medborgare kunna följa utvecklingen, 
lämna förslag och kommentarer på planer. Hemsidan kan 
också innehålla information om olika evenemang och fes-
tivaler eller liknande som anordnas i området (Ibid.).

Nästa steg är att arbeta fram en strukturplan för området, 
denna ska vara klar i slutet av 2010. Planen ska ses som 
en övergripande strategi för utbyggnaden av H+ områ-
det och kommer innehålla en nätverksplan som beskriv-
er hur områdets kopplas till omkringliggande stadsdelar, 
en stadsrumsplan som övergripande beskriver områdets 
stadsrum, ett antal urbana principer som ska se till att 
projektets grundvärden inte försummas i utbyggnaden av 
området samt en aktionsplan med etappindelning som 
beskriver hur H+ området ska växa fram och åtgärder för 
att uppmärksamma och stimulera området i inledningsfa-
sen (Helsingborgs stad 2009b).
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Målsättningen är att hela H+ området ska vara utbyggt år 
2035, det ska då bestå av cirka 5000 bostäder samt även 
inrymma handel och service (Ibid.).

Bild 18. Vision för H+ området enligt det vinnande tävlingsbidraget.
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Nordhamnen, Köpenhamn
Bakgrund
Köpenhamn har under de senaste decennierna genom-
gått en utveckling från industristad till kunskapsstad. In-
vånarantalet har ökat och idag bor ca 500 000 personer i 
Köpenhamns kommun, fram till 2025 förväntas en ökning 
med ytterligare 45 000 personer. I takt med denna förän-
dring har nästan alla industriområden längs vattnet idag 
förändras till områden med blandade funktioner. Hamn-
bassänger har blivit blå rekreationsområden i staden till 
förmån för stadens invånare och besökare. Nu har så tiden 
kommit för att ta ett helhetsgrepp för utvecklingen av det 
väldiga område som kallas Nordhamnen (CPH City and 
Port Development 2009).

Det företag som äger, utvecklar och driver hamnarna heter 
By og havn och ägs till 55 % av Köpenhamns kommun 
och till 45 % av regeringen genom transportministeriet, 
företaget genomförde under 2009 en öppen internation-
ell idétävling för utformningen av Nordhamnen. Bidraget 
“Nordholmene - Urban Delta” valdes som vinnare och skall 
utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Samtidigt beslöts 
att COBE, SLETH Modernism, Polyform och Rambøll kon-
sulter ska hjälpa till i utvecklingen av Nordhamnen (Ibid.).

Bild 19. Den lille havefru, Köpenhamn.
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Platsen
Nordhamnen är byggt på utfylld mark och de första delarna 
går tillbaka till 1880-talet. Det finns vatten på tre sidor och 
den fjärde sidan gränsar till en regional väg, ett järnväg-
sområde och stadsdelen Österbro. Området ligger endast 
fyra kilometer från Köpenhamns centrum och  speglar 
förändrade behov av utrymme för hamnverksamhet och 
transport samt olika byggnadsstilar under 1900-talet. Om-
rådets struktur är enkel och rationell, tomter och byggnader 
är i grunden organiserade i det rutnät som infrastrukturen 
utgör. Ungefär hälften av området används idag för ham-
nrelaterade aktiviteter, medan resten är oanvända (Ibid.). 
Den norra änden av hamnen utgörs av ett storskaligt land-
skap som kännetecknas av öppna områden med vildvuxen 
växtlighet. Bristen av skötsel gör att området verkar över-
givet men det erbjuder också livsmiljöer åt ett brett utbud 
av flora och fauna. 

Bild 20. Ortofoto över Köpenhamn med Nordhamnen

Bild 21. Bild över ett öde område i Nordhamnen.
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Planerna
Med sitt utmärkta läge tror man att Nordhamnen kommer 
att bli en ny unik stadsdel i Köpenhamn, men på grund av 
storleken beräknas området byggas ut under inte mindre 
än fyrtio till femtio år. Fullt utbyggt skall det rymma bostäder 
för 40 000 invånare och arbetsplatser för ytterligare 40 000 
(CPH City and Port Development  2009).

Man menar att det troligen är det den mest omfattande och 
mest ambitiösa utvecklingsprojekt i Skandinavien under de 
kommande åren. Att skapa en hållbar stad för framtiden 
är en övergripande vision för projektet och man menar att 
ett miljövänligt Nordhamnen kommer att öka Köpenhamns 
image som ”miljömetropol”. Man vill även att Nordhamnen 
ska bli en modell för hållbar utveckling och hållbar design 
där man visar hur kommuner kan bidra till att vända kli-
matförändringarna utan att ge avkall på livskvalitet, välfärd 
och demokrati. Som tidigare nämnts har man under 2009 
genomfört en idétävling för utformningen av området. Det 
vinnande förslaget bygger på sex teman som nu kommer 
att beskrivas i korthet (Ibid.).

Öar och kanaler
Det viktigaste strukturella konceptet i Nordhamnen är att 
skära igenom området med korsande kanaler och hamn-
bassänger, alltså att dela upp området i ett antal små öar. 
Stadsdelen kommer därmed att omges och genomkorsas 
av vatten, vilket kommer att ge den en speciell karaktär 
och dela upp den i mindre lokala områden.

Bild 22. Symbolbild för de 6 teman i det vinnande förslaget.

Bild 23. Bild för konceptet med öar och kanaler i det vinnande förslaget.
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Identitet och historia
Placeringen av nya byggnader utgår från den nuvarande 
strukturen, detta innebär att ny bebyggelse kan utveck-
las utan att störa befintliga byggnader och verksamheter. 
Den framtida vägstrukturen kommer till stor del baseras 
på återanvändning av befintliga vägar, det är därför möjligt 
att genomföra en gradvis övergång från hamn till stad. 
Naturmiljön i Nordhamnen är vildvuxen och känneteck-
nas av stora öppna vidder av gräs, buskar och grupper av 
träd. Den nya grönstrukturen i Nordhamnen bygger på en 
grundlig kartläggning av de naturliga kvaliteter som finns i 
landskapet.

Fem-minuters staden
Fem-minuters staden är en referens till den tid det tar att 
gå fyrahundra meter, och tanken är att främja hållbara 
transportsätt i Nordhamnen. Det ska vara lättare att gå, 
cykla eller använda kollektivtrafik än att resa med bil. Korta 
avstånd från bostäder och arbetsplatser till kollektivtrafik, 
cykelvägar, grönområden, offentliga institutioner och kom-
mersiella lokaler eftersträvas i hela området. En ”grön 
slinga” införs, slingan innehåller någon form av högklas-
sig typ av kollektivtrafik samt en “super cykelväg” som gör 
att cyklister kan ta sig till sina destinationer snabbt och ef-
fektivt. Utbildning, idrott, handel och kulturella inrättningar 
kommer att ligga på platser som skär slingan, där många 
människor passerar. Den gröna slingan kommer därför att 
bli ett livlig stadsrum med en mängd olika urbana funk-
tioner. 

Bild 24. Bild över existerande grönområden, byggnader, gator och tomter.

Bild 25. Bild över utbyggnadsstrategi.
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Blå och grön stad 
Nordhamnen har vatten som sin närmaste granne och 
vattenutrymmen kommer att integreras med intilliggande 
anläggningar på land. Tillgång till vattnet kommer att ges 
genom trappor, stränder och kajer. Den gröna strukturen 
i Nordhamnen är anlagd som ett oavbrutet bälte som är 
sammanvävt med den blå strukturen. Det ska alltid finnas 
ett grönt område runt hörnet, allt från lokala parker, prom-
enadstråk och gröna stadsrum till kustens öppna vidder, 
stränder och stora natursköna områden.

CO2-vänlig stad
Hållbar energiförsörjning är en viktig del av visionen för den 
hållbara staden. El, uppvärmning och kyla ska genereras, 
transporteras och konsumeras på ett hållbart sätt. På kort 
sikt kommer välkända och beprövade hållbara energikällor 
att användas. På lång sikt kommer ett gemensamt system 
för fjärrvärme, fjärrkyla att se till att stadsdelen kommer att 
kunna använda framtidens bästa teknik och energikällor, 
till exempel jordvärme, solenergi, vindkraft och grundvat-
ten som används för kylning.

Det intelligenta nätet
Det intelligenta nät delar in öarna i flexibla utbyggnadsom-
råden som gränsar till den rätvinkliga strukturen på plats-
en. Varje byggnadszon är ett område där byggnader får 
uppföras. Zonerna kommer att fyllas med tiden och kan 
omvandlas och delas upp när det behövs. Det intelligenta 
nätet strukturerar funktioner i förhållande till kollektivtrafik-
en och med en spridning av stora byggnader kan problem 
med vindtunnlar och vindpinade platser minska (Ibid.).

Det ursprungliga tävlingsförslaget ska utvecklas ytterligare 
och kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklin-
gen av Nordhamnen. För att möjliggöra en etappvis utbyg-
gnad av området ska lösningarna för en hållbar miljö och 
den rumsliga utformningen definieras till den grad att de 
kan styra utvecklingen.

Bild 26. Ortofoto över Köpenhamn med Nordhamnen.
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Bild 27. Strukturplan för det vinnande förslaget.
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Inledning
Den följande analysen har som syfte att jämföra de stud-
erade ideologierna med de planer och mål som finns 
beskrivna för de olika referenshamnområdena. 

Metodiken baserar sig på ett förbehållslöst granskande 
där vi försöker finna likheter i ämnen och aspekter som 
beaktas hos de olika referenshamnarna och ideologierna. 
Detta tillvägagångssätt kan uppfattas som okonventionellt 
men grundar sig på svårigheter att finna relevant litteratur 
och ämnesområden för besvarandet av frågeställningen. 
Därav har vår metodik som syfte att finna aspekter och 
ämnen som är av vikt för besvarandet av frågeställningen 
istället för att, som brukligt är, utgå från redan bestämda 
ämnespunkter. Skillnaden ligger alltså i att vi söker en 
breddad istället för fördjupad förståelse när det kommer till 
det analytiska förfarandet.

De resultat vi kommer fram till kommer senare att utgöra 
den ram inom vilken vi kommer att föra vår diskussion kring 
de förutsättningar som råder i Gamla Hamnen i Reykjavik 
och de möjligheter och begränsningar som dessa ger up-
phov till.

Bild 28.  Vilka delar passar ihop i analyspusslet?
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Västra hamnen, Malmö
Till skillnad från de andra två referenshamnarna har västra 
hamnen i Malmö inte blivit översiktsplanerad. Både i Hels-
ingborg och Köpenhamn har hamnområdena fått en över-
siktlig planering i allt större omfattning än Västra hamnen. 
Västra hamnen har istället vuxit fram utifrån ett annat ut-
byggnadsförfarande. Genom vunna erfarenheter, i synner-
het med Bo01, har visionerna vuxit fram och allt omsider 
formulerat  hur området kan utvecklas. 
 

Nyurbanism
Likt de andra områdena bär planerna för Västra hamnen 
på många likheter med tankegångarna inom nyurbanis-
men. Öppna allmänna ytor, närhet och tydliga centrum och 
stävjandet av bil- och fordonstrafik är tydliga indikatorer på 
ett nyurbanistiskt tänkande. Det uttryckta målet att skapa 
en ”innerstadskänsla” med en mängd verksamheter och 
utbud stämmer väl överrens med tankegångarna med att 
skapa mindre städer inom städerna, tankegångar som 
liknar de tankar Leon Krier gav uttryck för (Grant 2006). 
Dessutom stämmer mycket av de nedtecknade värdegr-
undsmålen för Västra hamnen väl överens med de så kal-
lade Ahwahnee-principerna som myntades av bland annat 
Duany och Plater-Zyberk. 

Ska man jämföra Västra hamnens planeringsmål utifrån de 
fyra uppställda nyurbanistiska inriktningarna bär de kan-
ske mest likhet med ”urban villages” än om den beräknade 
befolkningsmängden i Västra hamnen är avsevärt myck-
et större än 3000-5000 personer. Planeringsmålen delar 
även vissa likheter med de andra fyra inriktningarna på så 
vis att området planeras att bli behagligt för människan att 
vistas i och att man vill skapa ett hållbart resande för både 
boende och besökare. 

Det som dock kan ifrågasättas när det gäller planerna för 
Västra hamnen, och som nyurbanismen även fått kritik 
för, är hur de hanterar sociala och ekonomiska problem. 
Västra hamnen har som strävan att vara öppen och inbju-
dande för alla samhällsklasser. I värdegrunden formuleras 
mål för trygghet men det ges ingen fingervisning mot hur 
det ska uppnås. Vidare är planerna något diffusa när det 

Bild 29. Södra varvsbassängen i Västra hamnen.



46  VI - Analys

Den kompakta staden
Den kompakta staden är en ideologi som förespråkar 
förtätning, rationalisering och, trots motsägelsefullheten, 
en zonering mellan stad, landsbygd och natur. Västra ham-
nen bär många likheter med den kompakta staden i sin 
ävlan att förtäta stadsnära områden. Den införlivar själva 
idén med den kompakta staden på så vis att den tillva-
ratar gammal utfylld industri- och hamnmark och gör den 
tillgänglig för utbyggnad av Malmö. Hade utbyggnaden av 
staden skett i andra delar, på bekostnad av natur- eller åk-
ermark, hade kopplingen mellan planerna och ideologin 
inte varit lika självklar. Eftersom den kompakta staden är 
så besläktad med nyurbanismen, och i vissa fall kan sägas 
vara en direkt del eller inriktning inom nyurbanismen, är 
det svårt att särskilja likheterna med å ena sidan Västra 
hamnen och nyurbanism och å andra sidan Västra ham-
nen och den kompakta staden. De båda leder åt samma 
riktning. Däremot finns det vissa skillnader; den kompakta 
staden är mer fokuserad på sociala och ekonomiska as-
pekter. I de sociala aspekterna finns vissa kriterier för till 
exempel vilken slags utbyggnad som sker, vilken kvalitet 
de håller och vad de i förlängningen ger. Dessutom upp-
märksammas även de effekter som kommer till stånd vid 
förtätningen gällande den omkringliggande omgivningen 
och belastningen på stadsmiljön. 

När man ser på Västra hamnen genom dessa kriterier märk-
er man att planeringen kommer något till korta. Genom un-
dersökningar genomförda av M. Jenks, K. Williams och E. 
Burton konstaterade de att socialt uppblandade områden 
är mer öppna för förtätning än välbeställda homogena om-
råden (de Roo, Miller 2000). I Västra hamnen finns däremot 

gäller utformning och grönska. Grönska i sig är ett väldigt 
kontroversiellt ämne inom nyurbanismen eftersom det finns 
flera olika grupperingar som förespråkar olika tillämpnin-
gar av grönska i stadsområden. Malmö har hanterat grön-
skan inne i städer genom en särskild grönytefaktor. Hur 
den kvoten av grönska uppfylls ges det däremot inte prov 
på. Det finns inga indikatorer som visar om grönskan ska 
utgöras av ansade trädgårdar eller vildvuxna skogsstråk. 
Däremot visar planerna på att grönskan är viktig i det fram-
tida byggandet både som rekreation och kontrast till de 
hårda materialen. Utöver detta finns det heller inte angivet 
om Västra hamnen ska följa några utformningsnormer an-
nat än att det ska skapas innerstadskaraktär och att plan-
eringen ska leda till hållbart byggande och boende.

Bild 30. Ombyggnad vid Västra hamnen.
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inga indikatorer på vad den redan nu bosatta befolkningen 
anser om en framtida ”innerstadsliknande” karaktär på de-
ras bostadsområde. Måhända är de väl medvetna om det 
och valt att bosätta sig där ändå. 
Jenks, Williams och Burton konstaterade även i sin under-
sökning att besökare och boende uppskattar olika former 
av förtätning på olika sätt. De förtätningar som gav fler ar-
betsplatser och mer folk och rörelse under dagtid såg de 
var mer uppskattade än de som gav mer krogar, pubar och 
diskotek och därmed mer rörelse under kvälls- och nattid 
(Ibid.). Utifrån den aspekten ger planerna för Västra ham-
nen inga indikationer på vilket slags ”innerstadskaraktär” 
som planerna kommer rendera i. 

Vidare anges även i undersökningen av Jenks, Williams 
och Burton att förtätning som bidrar till estetiken och ska-
par vackrare områden mottas med öppna armar (Ibid.). I 
planerna för Västra hamnen ges inte heller här några in-
dikatorer på vilken arkitektur som kommer att prägla om-
rådet. Hur planerna kring bevarandet av kulturarvet ser ut 
finns inte heller angivet annat än att det uttryckligen for-
mulerats att kulturarvet ska bevaras. 

Bild 32. SVTs nya lokaler i Västra hamnen.

Bild 31. Ny bebyggelse i Västra hamnen.
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Nyurbanism
I planerna och beskrivningarna av planeringsområdet 
framgår att bostäder, kontor och utbildning ska vara de 
ledande verksamheterna. Bilismen ska få ge vika för gång- 
och cykeltrafik och lättframkomlighet ska premieras. Allt 
detta ska knyta ihop staden, norr med söder och väster 
med öster. Gaturummen ska även bli intimare och de of-
fentliga stadsrummen ska utformas för att bli mötesplatser. 
Det ska bli en stad där människan fått utgöra måttstock. 
Målen och de ritade planerna på omdaningen visar på ett 
nytt tänkande inom planering som frångått zonering och 
standardiseringar. Det stämmer väl överrens med nyurban-
ismen. Människan i fokus för planeringen, mindre bilism 
och framkomlighet, skapandet av ett centrum i den annars 
så linjärt utbredda staden, allt hänger väl ihop med tankeg-
ångar inom nyurbanismen även om dessa känns mer 
konkretiserade än de många gånger väldigt övergripande 
målformuleringarna som den nyurbanistiska ideologin 
pläderar för. Utformningen av H+ bär också prägel av att 
ha utvecklats med tanke på sociala, ekonomiska och ekol-
ogiska aspekter. Det handlar mycket om möten; de spon-
tana mötena, de planerade, de utvecklande mötena. Det 
ska skapas mötesplatser, både där människor kan mötas 
men även där vatten och grönska och där bostäder, kon-
tor och verksamheter kan mötas och dela utrymme. Norra 
delen av staden ska mötas med södra precis som västra 
hamndelen ska möta den östra delen av staden. Det han-
dlar om att planera in bostäder och verksamheter och att 
utveckla vissa områden så att de bjuder på förutsättningar 
för att skapa dessa möten. Förutsättningarna som ska ska-
pas är delvis att det ska skapas privata, halvprivata och 

Dagens Helsingborg är en stad som präglas av en upp-
delad stadskärna. Tidigare seklers planering och byggna-
tioner har lämnat efter sig en stad med en stadsplanering 
som inte längre är önskvärd. Som lösning till detta har H+ 
projektet sjösatts. Projektet har genom en arkitekturtävling 
och olika tankesmedjor systematiskt försökt hitta nya an-
greppssätt till en ny stadsstruktur i dess västra delar som 
bättre tillgodoser dagens och framtidens Helsingborgare. 
Genom utställningar och undersökningar har även med-
borgare fått ta del i projektet och gett sina åsikter om hur 
de vill att staden ska fungera. Projektet har kommit fram till 
en rad olika målpunkter och ett vinnande tävlingsförslag 
till en fysisk omdaning har utsetts men än är projektet fort-
farande bara i startgroparna. 

Den följande analysen kommer att inrikta sig på det vin-
nande förslaget i arkitekturtävlingen av H+ projektet.
  

H+ projektet, Helsingborg

Bild 33. Sliten skylt i Helsingborgs hamn.
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offentliga ytor som i sin tur kan bjuda på olika omgivningar 
och miljöer i vilka människor kan umgås.

Tanken om att skapa en stad för människan utifrån männi-
skan stämmer överrens med nyurbanismen liksom tanken 
att skapa en central nod för staden. Att skapa platser som 
människor trivs att vistas i är något av en kärnpunkt inom 
nyurbanismen och denna aspekt känns väl igen i planerna 
för H+. Men i de tankarna finns inget som anger för vilka 
människor det ska vara trivsamt. I H+ anges att det ska 
finnas utbud för nära nog varje intresse vilket i förlängnin-
gen kommer attrahera en mängd olika människor, men vil-
ka ska bo inom området? Blir H+ en plats som bara besöks 
av vissa grupper medan den bara bebos av andra grupper? 
Planerna uppger inte vilka förutsättningar som ska skapas 
för att erbjuda områden för en bred grupp av människor. 
Detta är även aspekt som kritiserats mycket i nyurbanis-
men eftersom ideologin enligt dess kritiker ofta förbiser de 
breda dimensionerna i samhället såsom sociala problem, 
kriminalitet och brottsförebyggning.

Den kompakta staden
Eftersom H+ inte bara innebär att vissa delar av den norra 
hamnsträckan frigörs och blir tillgänglig för allmänheten 
utan att även landområden inåt landet omdanas skiljer 
sig det mot de andra referensområdena. H+ förespråkar 
och vill få till stånd en förtätning av områdena och en mer 
intensiv användning av marken. Däri finns en likhet med 
den kompakta staden. Fler likheter finns att hitta i de ratio-
naliseringar av transporter, vägnät och fordonstrafik som 
finns omnämnda i planerna. Den framtida Södertunneln är 
en del av H+ projektet liksom en planerad förändring av 
vägnätet, i synnerhet gällande Järnvägsgatan som idag 
utgör en betydande barriär i Helsingborgs centrala delar. 
Denna förändring, som förväntas skapa ett mer funktio-
nellt transportsystem och en promenadvänlig stad, delar 
tankegångar med den kompakta staden. 

Planerna för H+ projektet kan i viss mån tyckas vara ge-
nomtänkta i bakgrund av nyurbanismen men i skenet av 
den kompakta staden kommer planerna många gånger till 
korta. Tankar kring utformning, användning, utbud och tryg-
ghet finns inte så utförligt beskrivna i planerna. Förmodli-
gen beror det på att projektet fortfarande är i ett startskede. 
Däremot finns en uppdelning mellan områdena, och vad de 
olika områdena ska hysa i form av bostäder och aktiviteter, 
beskrivet vilket sannolikt är väl motiverat men därutöver 
finns ingen förklaring över vilka de riktar sig och vilken kon-
sekvens eller effekt denna planering får för området. Det 
uppges även att universitetet, i samklang med olika före-
tag, ska fungera som en drivkraft vilket förhoppningsvis 
ska leda till synergieffekter. Frågan som infinner sig är hur 
det kommer att korrespondera mot resten av området och 
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staden, det vill säga hur dessa synergieffekter kommer att 
påverka området och staden.  

Förhoppningarna är att binda samman staden genom att 
ta bort fysiska hinder som vägar och järnväg och skapa 
ett sammanhållande kitt av parker, grön- och vattenstråk, 
bostäder och verksamheter. Tankarna är idel goda men 
hur dessa mål kommer att införlivas, behandlas och sed-
ermera vilka konsekvenser de kommer att ge upphov till 
redovisas inte.

Något som särskiljer H+ projektet från de övriga referen-
sområdena är att det redan idag innefattar områden som 
redan har en viss typ av verksamhet som området i fram-
tiden kommer att präglas av. Ett sådant område är till ex-
empel Gåsebäck. Planerna för Gåsebäck meddelar givet-
vis att området ska förändras men att verksamheten där till 
stor del kommer bestå av den verksamhet som stadsdelen 
redan nu har. Planerna ger däremot inga indikationer på 
om den nu befintliga verksamheten ska bevaras och tillå-
tas fortsätta sin verksamhet eller om den ska förflyttas. 
Kommer det att ges plats för den brokiga skara av olika 
verksamheter som nu finns i området eller kommer det nya 
Gåsebäck att utesluta olika företag? Innebär omvandlin-
gen av dessa områden att de ska byggas om från grunden 
eller kommer planeringen att bygga vidare på det redan nu 
befintliga genom förtätningar och markeffektiviseringar?
 

Bild 34. Spårområde med Knutpunkten i bakgrunden.

Bild 35. Skepp vid kaj i Helsingborgs hamn med karakteristiska kranar i bakgrunden.
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Nordhamnen, Köpenhamn
Nordhamnen är det i särklass största området vi har 
besökt och fördjupat oss i. I dagsläget är området relativt 
glesbebyggt och bär en påtaglig industriell karaktär. Den 
framtida utbyggnaden av Nordhamnen kommer därför att 
effektivisera markanvändningen. Till stor del kommer den 
gamla hamnverksamheten att flyttas när området bebyggs 
och endast en anläggningsplats för kryssningsfartyg och 
småbåtshamnar kommer att finnas kvar i det framtida Nor-
dhamnen.

Vid den tidpunkt då vi valt att besöka och fördjupa oss i 
projektet med Nordhamnen har planeringen inte kommit 
längre än att en internationell arkitekturtävling avslutats 
och en vinnare korats. Analysen av området baseras där-
för på det vinnande förslaget och den vision och de mål 
som slagits fast för den kommande utbyggnaden av ham-
nområdet. De teman som ligger till grund för Nordhamnens 
framtida uppbyggnad, och som analysen till stor del byg-
ger på, är: 

- Öar och kanaler
- Identitet och historia
- Fem-minuters staden
- Blå och grön stad 
- CO2-vänlig stad
- Det intelligenta nätet

Nyurbanism
Planerna för Nordhamnen bär i stora delar drag av det 
vinnande förslaget i den internationella arkitekturtävlin-
gen och har därutöver kompletterats med planeringsmål 
och visioner. Dess värdegrund kan därför beskrivas ha 
en tudelad upprinnelse. I den fysiska utformningen finns 
drag och stilgångar som känns okonventionellt för nordiskt 
stadsbyggande och som möjligen är tillkommet i syfte att 
skapa något nytt, unikt och uppseendeväckande. I Nor-
dhamnens planer föreslås flera öar som i sig ska utgör 
mindre samhällen men sammankopplade med varandra 
för att tillsammans skapa en sammanhängande stadsdel. 
Denna uppdelning tolkar vi som ett försök till att skapa en 
stadsdel som bjuder på intryck som inte återfinns någon 
annanstans i Köpenhamn. Det bryter helt klart med tidi-
gare planeringstraditioner, vilket i sig är en handling som 
bland annat uppmuntras från nyurbanistiskt håll. Nyurban-
ismen pläderar bland annat för att dagens stadsplanering 
bör frångå tidigare planeringstraditioner vilka har skapat 
många homogena och stimulanslösa stadsmiljöer (Grant 
2006). 

Utöver de utritade planeringsförslagen återfinns nyurban-
istiska stilgångar även i mångt och mycket i visionerna 
och planeringsmålen för omvandlingen av Nordhamnen. 
Målen, de sex olika teman som ska genomsyra planerin-
gen, uppfattar vi däremot som mer eller mindre anpassade 
och skräddarsydda efter vad som anses som attraktiv 
boendemiljö. Rent konkret kan detta återfinnas i visionen 
om den ”blå och gröna staden”. Grönska och vatteninslag 
är oftast ansett som något som förgyller stadsrummet men 
samtidigt är det ett väldigt kontroversiellt ämne inom nyur-
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ska bevaras då planerna i dag ger sken av att hamnom-
rådet ska genomgå en totalsanering och därefter byggas 
upp på nytt i ny skepnad. 

banismen. Målsättningarna med ”fem-minutersstaden” 
och ställningstagandet om att bevara identitet och historia 
överrensstämmer till fullo med nyurbanistiska strävanden. 
Detsamma gäller målet med en ”CO2-vänlig stad” även 
om miljöhänsyn rent generellt är ett senare tillkommet in-
slag inom nyurbanismen.

Nyurbanismen har, som tidigare nämnts, blivit kritiserad 
för att vara nostalgisk och enögt fokuserad på utformning 
och design. Nordhamnen känns i de fall mer genomtänkt 
då planeringsmål som beaktar miljö, klimat och lokalväder 
redovisas. I fråga om utformning finns det inget i de planer 
vi läst som anger olika stilval av arkitektur. Planerna re-
dovisar istället hur området översiktligt ska utformas med 
kanaler och havsnärhet. 

Där planerna för Nordhamnen däremot kommer till korta 
är, i likhet med kritiken mot nyurbanismen, avsaknaden av 
vissa trygghetsaspekter i planeringen. Många trygghet-
saspekter finns visserligen redovisade och formulerade 
såsom service och tjänster för att ge tillgång och utbud 
inom det mesta. Trafik och kollektivtrafik ska planeras för 
att skapa lugna gator och genomtänkta vägnät ska skapas 
i och med det ”intelligenta nätet” som redovisas som ett av 
de sex planeringsteman. Subventioner och detaljstyrning 
av bygget kommer att utföras för att säkra en blandning av 
samhällsklasser. Däremot finns det inget som antyder att 
något ska planeras för att tillgodose den kroppsliga tryg-
gheten för envar i området. Målsättningar och planer för att 
stävja brottslighet och kriminalitet finns, utifrån det mate-
rial vi fördjupat oss i, inte angivet. Något som också höjer 
ögonbrynen en aning är hur hamnens identitet och historia 

Bild 36. Amerikakajen i södra delen av Nordhamnen.
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Den kompakta staden
I likhet med Västra hamnen i Malmö består planområdet 
i Nordhamnen av glesbebyggd utfylld industri- och ham-
nmark. Den framtida utbyggnaden av området kommer 
därigenom att effektivisera markanvändningen genom att 
fler människor vistas, bor och arbetar i området än tidigare. 
Att området dessutom också ligger inom stadens gränser 
och att industrimark, så kallad “brunmark”, blir omvandlad 
till ett nytt bostadsområde följer helt och hållet de ideolo-
giska föresatserna för stadutveckling enligt den kompak-
ta staden. Om vi går djupare in i ideologin blir likheterna 
däremot mer vaga och diffusa. Det kan möjligen till viss 
del förklaras genom att planerna för Nordhamnen till dags 
dato inte är helt och hållet klara.
 
I de visioner och mål som slagits fast för det nya Nord-
hamnen har många idéer och förslag myntats gällande 
den sociala sammansättningen i den framtida stadsdelen. 
Målen och visionerna sträcker sig även vidare till vilka 
slags verksamheter, fritidsaktiviteter, arbetsplatser, service 
och tjänster som ska erbjudas inom området. Grundtanken 
är att området i framtiden ska kunna tillhandahålla alla de 
utbud och tjänster som krävs för att Nordhamnen ska bli en 
fullkomlig stadsdel inom Köpenhamn. 

De översiktliga planerna och målen ger vid en första anblick 
ett gediget intryck då de bland annat visar på beaktande 
av buffertzoner mellan störande verksamheter och bostad-
sområden samt även ett genomtänkt vägnät. Något som 
man dock kan ställa sig frågande inför är det ö- och kanal-
system som ska genomkorsa området och vilken effekt det 
får för framkomligheten. Kan ett område som genomkor-

sas av vatten erbjuda lättframkomlighet och åtkomlighet 
för det större flertalet? Nog bör det tilläggas att planerna 
med all säkerhet kommer att bjuda på vattennärhet och 
möjlighet till att ha bostadsnära båtplats. Dessutom ger 
den för Köpenhamn nyplanerade tunnelbanelinjen lättfram-
komlighet i och runt staden men för de som kräver hjälp 
för att ta sig fram kan möjligen områdets planering skapa 
svårigheter och ett fordonsberoende. Där kanalerna grävs 
fram går området även miste om landyta. Värdet av vad 
den marken och dess närmaste områden kunde utgöra i 
form av uteplatser, fotbollsplaner eller strövområden et ce-
tera har inte redovisats i planerna. Det kan tyckas vara en 
småaktig anmärkning men när ett område erhåller en viss 
utformning ger det i sin tur en eftersläpande effekt på dess 
funktion. Form följer som bekant funktion likväl som funk-
tion följer form. Det leder vidare till ett annat spörsmål; om 
ett område skapas för att vara attraktivt och framträdande 
kan det då undgå att bli exklusivt och exkluderande? 
Vilken karaktär skapar planerna för området och vad får 
det för effekter på stadsdelens framtida befolkningssam-
mansättning och status? Kan det innebära att området blir 
exkluderande för vissa grupper. Dessa farhågor har vis-
serligen beaktats i planerna genom de bostadssubven-
tioner som ska komma tillstånd för att säkra en blandad 
befolkningssammansättning men hur väl det faller ut beror 
på var och vilka slags bostäder eller bostadsenklaver som 
blir föremål för dessa subventioner.   
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ansatser till ”eye on the street” som Jane Jacobs beskrev 
det i hennes bok The death and life of great american cities 
(1961) men inte några förslag till vidare trygghetsåtgärder. 
Utifrån den litteratur vi tagit del av värjer sig nyurbanis-
ter ofta mot denna trygghetskritik genom att åberopa just 
“eyes on the streets”. Tanken bygger, som vi uppfattar det, 
på en slags övertygelse att civilkurage och social övervakn-
ing  räcker för att skapa trygga samhällen. Huruvida detta 
stämmer kan diskuteras, och man kan spekulera i om det 
inte ställer krav på en viss vakenhet och beredvillighet från 
befolkningen.

Social blandning
I alla planbeskrivningar över de tre referenshamnarna har 
social blandning varit ett formulerat planeringsmål. Nor-
dhamnen har gått längst i dessa ambitioner genom att 
övergripande beskriva hur området i framtiden ska erb-
juda subventionerade bostäder. Slutsatsen av hur de olika 
hamnarna hanterar detta ger intycket av att planering för 
en blandad befolkning innebär att skapa förutsättningar för 
att det kan ske. Det innebär bland annat att förekomma 
en utveckling åt å ena sidan exkluderande områden och å 
andra sidan förslummade och stigmatiserade områden. I 
beskrivningarna över referenshamnarna har vi funnit att de 
hanterar detta genom att skapa olika upplåtelseformer i oli-
ka prisklasser, olika former av bostadshus och tillfredsstäl-
lande utbud av samhällstjänster, fritidssysselsättningar och 
rekreationsområden som förhoppningsvis sedermera ska 
attrahera en mångfacetterad befolkning. Samtidigt väcks 
frågor kring var, hur och i vilken omfattning dessa skapade 
förutsättningar bör upprättas. Var ska, till exempel, de sub-
ventionerade bostäderna placeras? Hur många bör de vara 

Diskussion av analysen
I mångt och mycket har vi funnit att den kritik som riktats 
mot de olika ideologierna varit fruktsam för vår skärskådn-
ing av referensområdena. Samtidigt har vi även återfun-
nit mycket av de mest hyllade aspekterna i ideologierna 
i de olika planeringsförslagens formuleringar och stilgån-
gar. Det som vi funnit otydligt i de olika hamnområdena 
gäller främst trygghet, strävan efter social blandning, be-
varande av verksamheter och historisk återknytning. Des-
sa aspekter finner vi endast kortfattat beskrivna i de olika 
planförslagen för hamnområdena, ett faktum som kan te 
sig något märkligt då större delen av dessa aspekter ofta 
ses som ytterst viktiga frågor inom samhällsplanering – i 
synnerhet trygghetsaspekten. Just otydligheten är något 
som är återkommande i analysen och berör stora delar av 
vad som behandlats hos de olika hamnarna. Otydligheten 
grundar sig i att planbeskrivningarna och målformulerin-
garna oftast målar upp visioner för planeringsområdet men 
sedan lämnar ämnet, eller aspekten, därhän med undan-
tag för hur de i vissa fall illustreras i planförslaget. Det kan 
röra sig om till exempel aspekter som grönska eller bev-
arande av platsidentitet. Ambitionerna överträffar i många 
fall innehållet, vilket å andra sidan kanske beror på att do-
kumenten kanske hellre ska ses som visionära och inte 
som slutgiltiga byggdokument.

Trygghet
Planering för trygghet är inom nyurbanismen en välkritiserad 
aspekt eftersom kritikerna anser att ideologin inte behan-
dlar trygghetsfrågorna på ett tillfredställande sätt. Kritiken 
handlar inte sällan om att den nyurbanistiska ideologin ofta 
förbiser att behandla de bredare sociala och ekonomiska 
dimensionerna i samhället. I de olika förslagen finner vi 
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innebär oundvikligen att platsen antingen får behålla ett 
arv från gångna tider eller att platsens historia och fysiska 
form skrivs om helt och hållet. Just denna aspekt behand-
las av Ola Mortensøn i Nordiska ministerrådets publikaka-
tion Havnemiljø i Norden (2001). I hans diskussion om 
omvandlingar av gamla hamnområden framför han sina 
åsikter om bevarande och hamnens värde.

“I forbindelse med den traditionelle havns ophør opstår 
et tomrum som byder på to muligheder totalsanering eller 
en gradvis tilpasning af nye funktioner og nyt byggeri til 
det eksisterende. Der er mange argumenter pro et con-
tra totalsanering, men for havnemiljøet er der ikke tvivl 
om at miljøværdien øges ved at beholde markante gamle 
bygninger og give dem nye funktioner, hvis de ikke læn-
gere kan benyttes til deres gamle brug.” (Nordiska minis-
terrådet 2001).

Oberoende av vad som bestäms kan däremot en konkreti-
sering av denna värdering vara nödvändig för att klargöra 
själva värdet i det som planeras. För att skapa en klar bild 
av själva värdet i bevarandet, och strävan i och med denna 
värdering, om det inbegriper en verksamhet, en byggnad, 
en utsikt eller något annat, kanske ett klargörande över 
detta bör formuleras liksom även tillvägagångssättet för att 
bevara det. 

Funktionsblandning och industri
Oavsett form och skiljda platser bär referenshamnarna på 
många likheter sinsemellan, långt fler än de aspekter som 
skiljer dem åt. Likheterna kan man skönja i bland annat 
byggnadstäthet, i de kollektiva transporterna, gång- och 

och hur många kan de vara? Enligt litteraturen, och den 
kritik som nyurbanismen fått angående oförmågan att se 
de bredare dimensionerna i samhället, borde kanske alla 
ansatser till social blandning vara av godo men samtidigt 
väcker det frågor över hur dessa ansatser bör formas.   

Platsidentitet och historia
I de olika referensområdena stöter vi på olika inställnin-
gar till hur platsens historia ska inbegripas i planeringen, 
vilket oftast innebär ett bevarande av något slag. I H+ pro-
jektet har man valt att inbegripa Gåsebäcksområdet i pla-
nområdet och låta det delvis få fortsätta att vara ett brokigt 
verksamhetsområde. Det är en planering, och ett ställning-
stagande, som vi tolkar som en strävan efter att bevara, 
komplettera och utveckla ett specifikt områdes karaktär. I 
planeringen för Västra hamnen finns det uttryckt att det 
historiska arvet ska bevaras. Inom Västra hamnen finns 
det idag många gamla industribyggnader som minner om 
svunna tider. Däremot finns det inte angivet vad som ska 
bevaras och hur det ska gå till. I planeringsdokumenten 
för Nordhamnen finns det ett tema som beskriver “identitet 
och historia”. Det beskriver att man ska utgå från befintliga 
strukturer i planeringen och att byggandet av Nordhamnen 
ska ske utan att störa befintliga byggnader och verksam-
heter. Om det innebär ett framtida bevarande av byggnad-
er och verksamheter besvaras inte, däremot beskrivs det 
att landskapsbilden ska bevaras genom en kartläggning 
av de naturliga kvalitéerna. Hur det än förhåller sig kan 
man dra slutsatsen att planeringen för områdena föregåtts 
av en värdering huruvida något inom planeringsområdet 
bedömts som bevarandevärt eller om det ska, eller kan, 
omvandlas från grunden. Summan av vad som bestäms 
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demiljöer inte är särskilt uppskattade (de Roo, Miller 2000). 
En sådan vetskap går dessutom stick i stäv med nyurban-
ismen som bland annat talar för att skapa attraktiva gator, 
bostadsområden, torg och parker som bjuder på en mängd 
olika användningsmöjligheter och som människor kan kän-
na stolthet inför (Grant 2006).

Visserligen bygger detta påpekande på oprecisa subjek-
tiva fakta som är avhängig av definitionen av både “up-
pskattade bostadsområden” och den ovanstående nyur-
banistiska samhällsbyggnadsambitionen. Emellertid vore 
givetvis det mest eftersträvansvärda i samhällsplanering 
att kunna inkorporera industriområden i närhet till andra 
stads- och samhällsområden utan att ge avkall på at-
traktivitet och boendekvalitet. Det vill säga att skapa lika 
fullgoda bostadsområden som om de inte var i närheten 
av industriverksamhet. Om det inte är möjligt ställs själva 
syftet med en sådan funktionsblandning inför ett verkligt 
existensberättigande dilemma; är sådan funktionsbland-
ning verkligen nödvändig om den i förlängningen ändå 
skapar boendemiljöer som inte är helt tillfredställande för 
dess befolkning? I planerna för H+ projektet och för Nor-
dhamnen ges ingen ingående information i hur de tänker 
handskas med denna problematik. Utifrån de dokument vi 
har om Nordhamnen har vi  däremot kunnat utläsa att de 
tänker avgränsa bostadsområdena från färjehamnen med 
en buffertzon, ett särskilt skyddsavstånd täckt med gröns-
ka och natur. I dokumenten vi studerat gällande H+ projek-
tet har vi dessvärre inte funnit någon närmare beskrivning 
av Gåsebäck och de verksamheter som ska dela utrymme 
med en lika stor del bostäder.

cykeltrafik och i det offentliga rummet som man i alla förslag 
hävdar är viktigt för en levande stad. De olika hamnprojek-
ten delar även inställning i att stävja privatbilismen och att 
minska bilberoendet. I alla områden planeras det också för 
en blandad bebyggelse med service, handel, kontor och 
boende. Det är dock endast hos H+ projektet och Nord-
hamnen som lättare industriverksamhet planeras att finnas 
till vid sidan om handel-, rekreations- och bostadsområden. 
Detta i och med Gåsebäcksområdet i Helsingborg och den 
planerade färjeterminalen med mindre uppställningsplats 
i Nordhamnen. Detta är en intressant aspekt, inte minst 
utifrån själva arbetets frågeställning, och utifrån litteraturen 
något av ett trångmål för planerare. I litteraturen finner vi 
däremot stöd för lättare industriverksamhet i närhet till 
bostäder i undersökningar genomförda av R.Burby och 
D.Moore år 1996 (de Roo, Miller 2000). Slutsatsen av de-
ras undersökningar visade dock att det var föga uppskatta 
att bo i närheten av industrier. Samtidigt föreslog författar-
na, baserat på undersökningarna, att de båda borde kunna 
samexistera inom ett inte allt för stort område genom att 
förekomma alla farhågor som finns hos befolkningen av 
att bo nära industrier. Detta innebar exempelvis att skapa 
större tilltro till att industrierna inte är särskilt hälsoskadliga 
(genom utsläppskontroller baserade på lagar och förordn-
ingar) och att skapa genomtänkta planer med skyddzoner 
samt goda utrymningsplaner. 

Av detta att döma är det möjligt att blanda vissa verksam-
heter och bostäder, beroende på områdesstorleken, sky-
ddsåtgärder, verksamhetsföreskrifter och förebyggande 
säkerhetsplanering. Men även om det är möjligt kvarstår 
Burby och Moores inledande slutsats att sådana boen-
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Grönska och rekreationsområden
Vidare kännetecknas de olika referenshamnarnas planer-
ing av en ganska välbeskriven ambition att anlägga grön- 
och rekreationsstråk och områden. Denna ambition up-
pfattar vi som ett sätt att planera för fysisk aktivitet och 
välmående genom att erbjuda attraktiva miljöer och skapa 
en kontrast till stadens hårda material. Samtidigt är for-
muleringarna många gånger visionära och otydliga men 
å andra sidan förtydligas de i och med planförslagen som 
ger en översiktlig klarhet i hur rekreationsområdena och 
grönstråken ska anläggas och utformas. Utifrån de stud-
erade ideologierna framträder nyurbanismen som mest 
engagerad i att framhålla värdet av grön- och rekreation-
sområden även om det råder delade meningar kring hur 
det ska utformas. Den kompakta staden är inte lika utförlig 
när det gäller användandet av växtlighet och rekreation-
sområden. I undersökningen av olika slags förtätningar 
genomförd av M. Jenks, K. Williams och E. Burton fram-
kom dock i deras slutsats att vissa aspekter såsom socio-
ekonomiska, miljömässiga och geografiska karakteristiska 
drag bör fångas upp och färga den förtätning som ska ske 
(de Roo, Miller 2000). Med viss välvilja kan kanske en 
principiell antydan till hur miljö och grönska bör behandlas 
skönjas ur den slutsatsen. I övrigt har vi inte funnit annat 
stöd i litteraturen för hur grönska bör hanteras, annat än de 
delade meningar nyurbanismen talar om och den tolkning 
vi gjort av Jenks, Williams och Burtons slutsats rörande 
förtätning.

Klimathänsyn, energi- och resurshushållning
I varje planförslag för referenshamnarna har vi även funnit 
ett enhälligt förhållningssätt gentemot värdet, och nödvän-

digheten, av beaktande av klimathänsyn och energi- och 
resurshushållning i planering och genomförande. Graden 
av detaljrikedom i dessa aspekter skiljer däremot mellan 
referensområdena. Dessa aspekter finns upptagna inom 
både nyurbanismen och den kompakta staden då de 
båda propagerar för hållbar utveckling, miljömedvetenhet 
och resurshushållning. Detta tydliggörs från nyurbanis-
mens håll utifrån bland annat Urban villages-inriktningen 
men även genom beaktandet av hållbar utveckling och 
hälsosamma samhällen liksom myntandet av Ahwahnee-
principerna (Grant 2006). I den kompakta staden kläs om-
sorgen om resurshushållning i former av förtätning som 
möjliggör tätare kontakter, färre långfärda transporter och 
fler miljövänligare färdsätt. Dessa former av miljöhänsyn 
och hållbar utveckling finns beaktade i de olika förslagen 
genom de förut nämna likheterna med kollektivtrafik, gång- 
och cykeltrafik, funktionsblandning, byggnadstäthet och 
viljan att stävja privatbilismen och minska bilberoendet. 
Utöver det finns även beaktandet av omlandsförändringar 
inför en förväntad klimatförändring samt tekniska lösningar 
för en mer resurssnål livsstil utarbetat, mer eller mindre de-
taljerat, i varje planförslag. Några förbehåll för klimathän-
syn, energi- och resurshushållning har vi inte återfunnit i 
litteraturen utan däremot påpekas närmast en uppmaning 
till medvetenhet om dessa inför samhällsplanering och 
samhällsbyggnad. 

Transport och vägstruktur
Vägstrukturer och transportsätt är frågor som varje ref-
erenshamn har valt att behandla. Sett utifrån ett övergri-
pande perspektiv kan likheter mellan principerna för vägar 
och trafik skönjas men utfallet i varje förslag skiljer sig åt 



58  VI - Analys

Ideologierna vi studerat kommer något till korta eftersom 
de endast behandlar trafik- och transportfrågor utifrån en 
idémässig basis. Å andra sidan är denna aspekt ganska 
välbeskriven och i viss mån även noggrant utstuderad i 
särskilda detaljfrågor hos referenshamnarna. Den skillnad 
de uppvisar mellan varandra kan nog härledas till viss del 
av anpassningen till områdenas karaktär och vilka trans-
port- och vägmässiga problem som varit mest trängande i 
och runt omkring respektive planeringsområde. 

vilket delvis nog kan bero på olika grundförutsättningar. I 
H+ projektet i Helsingborg har tyngdpunkten legat på att 
reda ut den problematiska vägsträckan där både Järnvägs-
gatan och järnvägen delar av hamnområdet från resten av 
staden. En barriärproblematik som liknar den i Gamla ham-
nen. I Västra hamnen i Malmö redogörs den tänkta prin-
cipiella vägstrukturen på ett ganska ingående sätt med ett 
hierarkiskt nätmönster för att skapa olika vägrum och väg-
miljöer för olika trafiktyper. I Nordhamnen i Köpenhamn ska 
det gamla vägnätet ligga som grund för det nya. Därutöver 
ska den tyngre färjeterminaltrafiken besörjas med en väg-
sträckning avskiljt från bostadsområdet.  Dessa kortfattade 
tolkningar av hur referenshamnarna ska planera vägnätet 
och transportvägar må skilja sig åt på det sätt de valt att 
fokusera på olika transport- och vägfrågor. Dock är de ur 
ett idémässigt perspektiv väldigt lika bland annat eftersom 
alla tre uttrycker en vilja att förenkla och främja nyttjandet 
av kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik samtidigt som 
de vill minska bilberoendet. 

Trafik- och transportfrågor är även något som berörs i de 
studerade ideologierna, allra främst i den kompakta staden 
som delvis har sin upprinnelse i oljekrisen. Gena, välplan-
erade transportförbindelser är något som de framhåller 
som välgörande både ur en ekonomisk och ekologisk syn-
vinkel. Detta underlättas enligt den kompakta staden med 
tätbebyggda samhällen som i sin tur ger korta transport-
sträckor. Den nyurbanistiska inriktningen Trasit Oriented 
Design föreslår å andra sidan att planeringen ska utgå från 
transporter och transportnoder. Byggnader och funktioner 
ska byggas upp kring transportnav och tanken är att det i 
förlängningen ska minska bilberoendet (Grant 2006).
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Utifrån diskussionen har vi funnit några aspekter och äm-
nen där våra studerade referensområden och ideologier 
antingen skiljt sig anmärkningsvärt ifrån varandra eller 
där de är tankeväckande lika. Dessa aspekter har varit 
framträdande och blivit urskiljda bland andra genom att 
de återkommit antingen i varje referensområde och idologi 
eller i större delen av dem, utan att för den delen blivit tol-
kade eller praktiserade på samma sätt.

Den enskilt mest intressanta aspekten, med tanke på 
arbetets frågeställning, är diskussionen kring funktions-
blandning och inlemmande av industriverksamhet i närhet 
till bostäder. Den är även en av de mer komplicerade eft-
ersom den tillhör en av de aspekter där både ideologier 
och referenshamnar ger skiljda svar på dess vara eller icke 
vara.

Summan av den diskussion som vi fört, och kontentan av 
de aspekter som diskuterats, är att: 

- Trygghet
- Social blandning
- Platsidentitet och historia
- Funktionsblandning och industri
- Grönska och rekreationsområden
- Klimathänsyn, energi- och resurshushållning
- Transport och vägstruktur

är aspekter som vi uppmärksammat som viktiga inom de 
referenshamnar vi bedrivit fallstudier av och som även 
uppmärksammas som viktiga aspekter inom de ideologier 
vi fördjupat oss inom. Enligt vår metodik har det lett oss till 

slutsatsen att dessa ämnen, utifrån det material vi begag-
nat, är viktiga att beakta och behandla i en planeringspro-
cess för hamnomvandling.

Slutsats av analysen


