
Nedan redovisas de två metoder, Realistisk
stadsanalys och Estetiskt stadsformning, som i
föregående kapitel ansågs vara mest aktuella
för projektet. I slutet av genomgångarna redovi-
sas kort reflektioner över respektive metod. Sist
redovisas en diskussion som mynnar i en
slutsats. Slutsatsen är ståndpunkten angående
vilken metod som ska användas.

REALISTISK STADSANALYS
Realistisk byanalyse (Ellefsen & Tvilde, 1991) är
en norsk skrift och byanalyse betyder således
stadsanalys.
Det är en metod för att analysera stadens
arkitektur – en modell för att beskriva och tolka
arkitektoniska fenomen. Den ska kunna använ-
das av både förslagsställare och godkännande
myndigheter.
Metoden är resultatet av ett forskningsarbete
som sedan har testats genom en kurs i
stadsplaneläggning på Norges Tekniska Hög-
skola (NTH).

IDÉGRUNDER
Syftet är att kunna ge ett underlag som kan
användas som grund för att diskutera nya
projekt.
Metoden ska ses som ett ramverk som ska
anpassas till lokala förutsättningar.
Staden är ett uttryck för mänsklig kultur. Genom
tiden har kulturen ändrats och därmed har
bland annat arkitekturen utvecklats. För att i
stadsbyggandet få en kontinuitet bör vi förhålla
oss analytiskt till denna utveckling.
Modellen ser stadens arkitektur som ett resultat
av många olika sorters påverkan genom histo-
rien, en historisk produkt. Ett bra exempel på
sådan påverkan är de planer som har styrt
byggandet.
Arkitekturen och andra fysiska objekt är alltså
läsbara objekt som bär stadens historia, som
reflekterar kulturella värderingar, stilideal,
konjunkturläge etcetera. Detta gör att förfat-
tarna menar att kunskap om arkitektoniska
ordningsprinciper bör vara grunden för diskus-
sioner om ändringar av stadens arkitektur.
I bedömningen av den fysiska miljön handlar det
om en önskan att förstå. Analysen ska inte
värdera arkitekturen och skilja ut vackert och
fult etcetera, utan förklara den på ett lätt-

förståeligt och objektivt sätt. Detta ska ge
riktlinjer för arkitektonisk formgivning och ligga
som grund för att diskutera projektet.
Enligt modellen ska stadens arkitektur tolkas på
ett realistiskt sätt, det vill säga omgivningen ska
beskrivas objektivt som den faktiskt framträder,
och vidare ska det typiska visas. Man undviker
alltså att vara subjektiv genom att inte bara visa
det tillfälliga. Istället ska den realistiska model-
len ska plocka fram en övergripande föreställ-
ning om arkitekturens grundläggande ordnings-
och formprinciper genom att bortse från detal-
jer. Principerna tolkas sedan i förhållande till
strukturell och typologisk utveckling.
Analysen bygger på en begreppsapparat med
olika kategorier som är ömsesidigt beroende av
varandra och ordande i en hierarki. Den här
hierarkin återspeglar graden av dynamik i
kategorierna, med dynamik menas här hur stabil
eller föränderlig en kategori är med avseende
på stadens transformation.

BEGREPP

PRIMÄRA ELEMENT
Överordnade element som är strukturerande
genom att de påverkar ändringar i stadens
arkitektur. De kännetecknas av sin permanens.
Det behöver inte vara fysiska element, det kan
även exempelvis vara stadsplaner, egendoms-
gränser eller händelser, som till exempel stads-
bränder.

BEBYGGELSESTRUKTUR
De geometriska principerna som bebyggelsen i
de olika delarna av staden är ordnad efter.
Återspeglar funktionella och kulturella villkor.

TOMTSTRUKTUR/EGENDOMSSTRUKTUR
Betecknar egendomsuppdelningen inom staden.
Egendomsuppdelningen är oftast bestämmande
för hur en principiell bebyggelsestruktur faktiskt
blir utbyggd.

TOPOLOGI
Stadens rumsliga sammanhang (platser, gator
etcetera), topologin är systemet av stadsrum.
Det finns ett nära samband med bebyggelse-
struktur.

VAL AV METOD
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BEBYGGELSEMÖNSTER
Inom en huvudstruktur kan byggnation ske på
olika sätt, bebyggelsemönster betecknar efter
vilken princip bebyggelsen är ordnad på denna
nivå. Det gäller exempelvis vilken princip tomt-
uppdelningen har och på vilket sätt de enskilda
tomterna är bebyggda.

TYPOLOGI
Typologin beskriver principerna för hur de
enskilda byggnaderna är sammansatta. Typen
visar lokala kulturella och sociala förhållanden.

MORFOLOGI
Beskriver variationer i typologin – i byggnader-
nas formuttryck. Variationer med utgångspunkt i
geografi, topografi, tid (den tidens förutsätt-
ningar) och individuella beslut.

IKONOGRAFISKA DRAG
Meningsbärande tecken och symboler av social
eller kulturell karaktär som kan vara det som
skiljer ut en lokal byggnadstradition.

ANALYSENS UPPLÄGG
Tillvägagångssättet består av fyra hierarkiska
steg:

1. HISTORISK UTVECKLING AV STADENS FORM
Meningen är att visa hur stadens form har
utvecklat sig genom tiden. Det är nödvändigt för
de andra stegen i analysen. Källorna är gamla
kartor och historiska beskrivningar kombinerat
med studier av staden i dag.

2. STADENS ÖVERORDNADE STRUKTURELLA
ELEMENT
Den historiska utvecklingen ger grunden för att
hitta de primära elementen. Det vill säga de
permanenta element som har betydelse för hur
stadens form utvecklas.
De kategoriseras efter vad för typ av kraft de
påverkar med, exempelvis kommunikationslinjer,
händelser eller styrande planer.

3. STADENS BEBYGGELSESTRUKTUR
Syftet är att hitta stadens fysiska organisations-
principer. Bebyggelsestrukturen beror på att
vissa regler och principer har följts, exempelvis
styrande planer.
Dessa principer syns i stadens rumsliga bild,
dock ofta endast fragmentariskt, men dom
förklarar enskilda byggnaders samband med
helheten.

Enligt den realistiska modellen görs
klassifikationen genom indelning i olika typer av
bebyggelsestruktur. Nedan redovisas exempel
på begrepp som kan användas:

- Linjär; bebyggelse som är strukturerad i
förhållande till en gata eller liknande.

   Princip                      Illustration

- Gren; bebyggelse som är strukturerad i
förhållande till en huvudgata med krys-
sande mindre gator.

  Princip                      Illustration

- Kam; bebyggelse som är strukturerad i
förhållande till en huvudgata med mindre
gator som leder in till denna.

  Princip                       Illustration

- Lamell; enskilda byggnader strukturerade
som ”kam”, men oftast vända åt samma
håll i motsats till kam.

  Princip                      Illustration
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- Bred tvärgata; bebyggelsen är strukturerad i
förhållande till ett större uppehåll i bebyg-
gelsen som leder exempelvis ned till ham-
nen.

  Princip                      Illustration

- Plats; bebyggelsen är strukturerad i förhål-
lande till en öppen yta och vänder sig mot
denna.

  Princip                       Illustration

- Fält; bebyggelse som är strukturerad runt en
öppen yta, men vänder sig från denna, mot
gator.

  Princip

- Rutnät; bebyggelse strukturerad i förhål-
lande till ett gatusystem som består av
likvärdiga korsande gator.

  Princip                      Illustration

- Institutioner; enskilda byggnader som ingår
som en viktigare del i ett axelsystem av
gator.

Illustration

- Hamn; bebyggelse som är strukturerad
mellan hamn och en tillfartsväg.

Dessa tio olika klassifikationsgrupper måste
förmodligen anpassas till det aktuella projektet.

4. AVGRÄNSNING AV HOMOGENA OMRÅDEN
Delar av staden som har en klar strukturell,
typologisk och morfologisk homogenitet avgrän-
sas som ett enhetligt område.
De fysiska kännetecknen sammanfaller oftast
med tidpunkt för byggnation, sociala och organi-
satoriska förhållanden. Genom att kolla dessa
fakta kan man således ”kontrollera” de fysiska
kännetecknen.
Dessa fyra stegen ger ett material som beskriver
och indelar området som är föremål för under-
sökningen. Man får ett bakgrundsmaterial om
stadens arkitektur som nya projekt kan diskute-
ras i förhållande till.
Analysen gör det också möjligt att klassificera
projekt efter hur de förhåller sig till stadens form
och hur stor betydelse de får för omgivningen.

REFLEKTIONER
Förenklat kan man alltså säga att analysen visar
stadens historia, vad som påverkar och har
påverkat stadens form, vilka principer staden är
uppbyggd efter och homogena områden. Man
synliggör och framhäver de underliggande
faktorer som hittills har format staden till hur
den idag ser ut.
Metoden uppfyller ganska väl vad som beskrevs
som syftet med analysen och således bör den
kunna ge en ganska bra grund för att finna ett
bra sätt att bygga ut staden.
Analysmetoden är dock till stor del en beskriv-
ning, även om det givetvis finns analyserande
moment. Problemet ligger förmodligen till viss
del i att analys i högre grad kanske förutsätter
bedömningar som påverkar objektiviteten
negativt.

ESTETISK STADSFORMNING
Även Estetisk stadsformning är en norsk metod,
den ingår som en del i boken Byens
uttrykksformer – en metode för estetisk
byformning. (Thiis-Evensen, 1992) Bokens avsikt
är att kunna ge ett visst stöd till arkitektens
arbete med att forma stadens rum, och även till
andra som har en roll i det arbetet. Den är
främst inriktad på att komma till användning vid
kommunernas stadsbyggnadskontor eller dylikt.

IDÉGRUNDER
Syftet med estetisk stadsformning är att få en
översikt över stadens visuella särdrag att
använda som underlag till utformningsriktlinjer i
samband med planering av ny bebyggelse.
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Det poängteras att syftet alltså inte är beva-
rande, utan att ge motiv för det nya utifrån
kunskap om det existerande.
Metoden är starkt inriktad på det visuella och
använder sig inte av andra faktorer i någon
högre grad. Meningen är att den ska användas
till just det estetiska arbetet och därmed som ett
komplement till de andra delarna av planerings-
arbetet.
Metoden ska vara ett redskap som kan göra den
visuella delen av stadsplanearbetet så objektivt
som möjligt. För att nå det här målet är metoden
baserad på två principer:
-     nybyggnation ska ta hänsyn till kvaliteterna

som finns i stadens helhetsprägel och
-     metoden som används för att visa dessa

kvaliteterna ska vara tillämpbar i så hög
grad som möjligt.

Analysen bygger på att det finns vissa
gestaltningslagar eller visuella lagar. De sam-
manfattas i fig. 5 nedan.
Med utgångspunkt i de här lagarna ger boken
ett typredskap som hjälper att förstå
bebyggelsens visuella egenskaper. Hur olika
former, och former i förhållande till omgiv-
ningen, uppfattas och upplevs.

BEGREPP
Stadsbilden består av en samverkan mellan tre
principiellt olika rumsnivåer:
-      landskapet, som staden ligger i
-      bebyggelsen, som staden består av
-      möbleringen, som finns i staden
Dessa är i sin tur sammansatta av flera olika
element:
Landskapet består av slätter, dalar, berg och
kuster.
Bebyggelsen består av byggnader med olika
storlek, form, höjd och detaljer.
Möbleringen är träd, ljusarmaturer, skulpturer,
bänkar och skyltar etcetera.
Nivåerna är olika både vad gäller storlek och
innehåll, men som rum berörs de ändå av
samma gestaltningslagar och därför kan också
samma typredskap användas. Grunden för
typindelningen är en karaktärisering av stads-
elementens viktigaste riktningsform. Karaktäri-
seringen sker efter tre principer: fält, linje och
punkt.

Fig. 5 Sammanfattande diagram: gestaltningslagar
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syfte. Om det är en generell helhets-
utvärdering, om den ses i förhållande till
konkreta projektförslag eller om det är båda
delar.

MOMENT 2: KARAKTÄRISERING
Stadens särdrag beskrivs med registreringen
som grund och med hjälp av typredskapet.

A. Typredskapet
När ett stadsområde ska karaktäriseras är
insikten om att områdets särdrag är en funktion
av hela stadslanskapet viktig. Stadslandskapet
är i sin tur uppbyggt genom samverkan mellan
fyra rumsliga nivåer som är: landskapet,
topografin, bebyggelsen och möblerna.
Olika nivåer består av olika element, men som

Fig. 6 Sammanfattande diagram av typredskap anpassat till bebyggelsenivån – stadens rumselement, deras grundläggande
riktningar och principiella typer

ANALYSENS UPPLÄGG
Metoden består av tre huvudmoment: registre-
ring, karaktärisering och val av utformnings-
riktlinjer.

MOMENT 1: REGISTRERING
Registreringen består av tre delmoment:
-    Lokalisering, där stadsområdets nuvarande

tillstånd registreras med karta och foton och
skisser från allmänt viktiga punkter. Dessa
ska visa området sett utifrån och in och
inifrån och ut.

-    Historik, där stadsområdets utvecklingshisto-
ria registreras genom kartor och gamla
foton, genom socialhistoria, användning och
betydelse och genom namnursprung.

-    Problem, där man redogör för analysens
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rum betraktat organiseras de emellertid efter
samma tre principer beroende på hur de är
utformade.
De tre principerna fält, linje och punkt visar de
viktigaste rumsformerna som uppstår mellan
golv, väggar och tak. Det gäller oavsett om
väggarna består av fasader eller dalsidor
etcetera, och kan därför användas oberoende
av den rumsliga nivån.

B. Karaktäriseringens ordningsföljd
Det är viktigt att studera de olika rumsliga
nivåerna var för sig för att en översikt över varje
nivås inverkan på stadslandskapet ska kunna
ges.
Nivåerna topografi och bebyggelse kombineras
och analysen sker sedan i ordningen landskap,
topografi/bebyggelse och möbler. Analysen
presenteras med korta texter och enkla diagram
med pilar.

-     B1. Landskapsnivån: Landskapsanalysen
ska försöka beskriva de stora dragen i
landskapsrummet som staden är placerad i.
Karaktäriseringen görs med hjälp av de tre
principerna i typredskapet; fält, linje och
punkt.

-     B2. Bebyggelsenivån: Ses tillsammans med
topografin, det område som staden ligger
på. Karaktäriseringen följer samma principer
med fält, linje och punkt och i bebyggelse-
nivån motsvaras de av områden, gator och
platser. Följande typer och varianter finns
och ska ”provas” på det stadsområdet som
analyseras för att finna vilka av dem som
präglar arkitekturen:
Området (fält), det som gör att en plats kan
karaktäriseras som ett område är
visualiseringen av minst en av följande tre
faktorer; gräns, mönster eller fokus.
- gränser (fig. 6) som definierar område:
topografidrag, gatusträckningar, gatuvägg,
portmarkeringar och hörnmarkeringar.
- mönster (fig.7) som definierar om
råde: topografidrag, gatumönster och
bebyggelsemönster.
- fokus (fig. 8) som definierar område:
topografidrag, byggnadsmassa,
gatumönster, platsrum och gaturum.

Gatan (linje) definieras som; genom-
skärningsgata(fig. 9), målgata(10), gräns-
gata(11) eller sekvensgata(12).

Fig. 6 Gräns

Fig. 8 Fokus      Fig. 7 Mönster

Fig. 11 Gränsgata      Fig. 12 Sekvensgata

Fig. 9 Genomskärningsgata      Fig. 10 Målgata

Platsen (punkt) definieras som;
likriktad(fig. 13), riktad(14),
centraliserad(15) eller kopplad(16).

Fig. 15 Centraliserad Fig. 16 Kopplad

Fig. 13 Likriktad Fig. 14 Riktad
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-     B3. Möbelnivån: Representerar det som
placeras in i plats- och gaturum och följer
fält, linjer och punkter, precis som landska-
pet och bebyggelsen. Fält kan bestå av
blomrabatter, gräsytor, trädgrupper etcetera.
Linjer kan bestå av alléer, rader med lampor
eller pollare etcetera. Punkter kan bestå av
fontäner, statyer, paviljonger, enskilda träd
etcetera.

-     B4. Sammanhanget mellan nivåerna: Efter
karaktäriseringen studeras nivåerna tillsam-
mans för att se om de kontrasterar eller
understryker varandra.

Det här görs som en summering av platsens
viktigaste särdrag och används sedan som
grund i sista delen av analysen där valet av
riktlinjer sker.

C. Förhållandet mellan stadsområdet och
omgivningen
Metodiskt gäller följande för alla typer av
stadsområden:
-     Först analyserar man stadsområdets egen-

karaktär så isolerat som möjligt.
-     Därefter tänker man sig att det aktuella

området tas bort, så att närliggande område
kan karaktäriseras och beskrivas. Denna
analysen sker i princip efter samma metod,
men inte lika omfattande.

-     Sist sätter man samman områdena igen för
att se om de liknar varandra eller kontraste-
rar.

Den här ”sammansättningen” utgör det slutliga
underlaget för utarbetandet av utformnings-
riktlinjerna.

MOMENT 3: VAL AV  UTFORMNINGSRIKTLINJER
Slutsatser som framkommer genom registre-
ringen och karaktäriseringen är signalerna som
stadsområdet självt ger för sin egen utveckling.
Med det som grund görs en prioritering av de
särdrag i stadsområdet som man önskar betona,
i förhållande till historiska, användningsmässiga
och visuella hänsyn.
När dessa särdrag har övervägts och valts,
anges utformningsriktlinjer med hjälp av typred-
skapet.

Beroende på önskad detaljeringsgrad kan
utformningsriktlinjerna delas upp i tre olika
nivåer:
-     Huvudriktlinjer; anger överordnade principer

för styrkeförhållandet inom de stads-

områdena som är värderade (som t ex att en
gata ska vara överordnad andra i ett om-
råde).

-     Generella riktlinjer; anger vilka konsekven-
ser detta styrkeförhållande får för de vikti-
gaste elementen som utgör det aktuella
stadsområdet (som t ex att den övergri-
pande karaktären ska synas i mark-
beläggning och möbler).

-     Speciella riktlinjer; anger vad detta kan
betyda för konkreta situationer i stads-
området (som t ex konkret utformning av en
plats).

ANALYSENS OMFATTNING
Vad som beskrivits är enligt författaren en
totalanalys genom att landskap, bebyggelse och
möblering behandlas med lika stor vikt och att
registrering och karaktärisering kommer före
utarbetandet av utformningsriktlinjerna. Ofta är
det emellertid tillräckligt med delanalyser
beroende på intention och sammanfattning.
Ibland är det önskvärt att tyngdpunkten läggs på
en av huvuddelarna på bekostnad av en annan,
till exempel kan registreringen vara mest intres-
sant om historiska planer prioriteras som
viktigare för riktlinjerna än visuella egenskaper.
Det är dock viktigt att alla analyskomponenter är
med, grunden till det är att det gör konklusionen
hållbar samtidigt som nya projektförslag måste
analyseras utifrån stadslandskapet som helhet,
inte utifrån isolerade delar.

REFLEKTIONER
Det här är alltså en metod som är starkt inriktad
på det visuella, även om det finns ett inslag av
historik. Den tydliggör de olika nivåernas visu-
ella egenskaper och hur dessa egenskaper
samverkar alternativt kontrasterar sinsemellan
och mellan de olika nivåerna.
Gentemot syftet som tidigare har satts upp för
analysen är metoden bristfällig framför allt vad
gäller att det ska vara en metod som förstår
stadens historia och ser stadens värden för att
kunna bevara och utöka dom.
Metoden kan emellertid vara att föredra när det
gäller projekt inom befintlig bebyggelse som är
lite ”historiefattig”. Den estetiska metoden
upplevs nämligen kunna leda fram till mer
konkreta slutsatser vad gäller utformning.
Det beror förmodligen på att den i högre grad är
inriktad på analys än beskrivning, jämfört med
den realistiska metoden.
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DISKUSSION
Den realistiska metoden skiljer sig från den
estetiska på ett grundläggande plan. Den
realistiska stadsanalysen söker efter de grund-
läggande strukturer och ordningsprinciper som
har styrt den historiska utvecklingen av stadens
arkitektur medan den estetiska stadsformningen
ser arkitekturen som ett estetiskt problem.
(Ellefsen & Tvilde, 1991) Detta är visserligen att
hårdra det något, båda metoder innehåller båda
delar, men i olika grad. Men det får givetvis
betydelse för vilken metod som är lämpligast i
olika projekt.
Jag upplever att den estetiska metoden kan
fungera ganska bra på järnvägsområdet in mot
centrum. Det beror dels på att det finns befintlig
bebyggelse att förhålla sig till, dels på att det
inte handlar om strukturer utan snarare en-
skilda byggnader. Gentemot syftet jag beskrivit
brister metoden emellertid i sin hantering av
kulturhistoriska värden och hänsyn till stadens
historia. När det handlar om större utbyggnader
och strukturer tycker jag metoden tar för lite
hänsyn till staden, enbart det visuella räcker
inte att ha som grund för utformning.
Min åsikt är att metoden passar bättre för
relativt små, unga och redan bebyggda områden
som inte har viktigare kulturhistoriska värden.
Den realistiska metoden däremot, har kvalitén
att den tar hänsyn till staden på ett mer grund-
läggande sätt och kan därför ge hjälp på en mer
strukturell nivå. Gentemot mitt syfte har den inte
heller några större brister. Nackdelen jag kan se
med den realistiska metoden, jämfört med den
estetiska, är en förmodad sämre förmåga att
hitta principer för utformning.
För att ta tillvara på landskapets möjligheter och
värden bör en enklare landskapsanalys göras
över Bäckaslövsgärdet. Jag anser inte att den
behöver vara så omfattande att en speciell,
erkänd metod behöver användas i och med att
lokaliseringen redan är klar, dessutom gäller det
ett ur landskapssynpunkt litet område.

SLUTSATS – VAL AV METOD
Den realistiska stadsanalysmetoden används
som grund för att utforma både Bäckaslövsom-
rådet och Kilen, eftersom metoden är den mest
lämpliga för området med dess förutsättningar
och för projektet som helhet.
En enkel landskapsanalys görs som komplette-
rande stöd för utformning av Bäckaslöv, den
utförs i samband med en inventering av områ-
det.
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