
Ett attraktivt Söder
stadsförnyelse i Helsingborg



förord

Detta är mitt examensarbete
och den avslutande delen av
min utbildning på programmet
för Fysisk Planering vid Ble-
kinge Tekniska Högskola. Arbe-
tet omfattar 20 poäng.

Handledare har varit Anders
Törnqvist, professor, institutio-
nen för Fysisk Planering, Ble-
kinge  Tekniska Högskola.

Jag vill tacka alla på stadsbygg-
nadskontoret i Helsingborg för
en trevlig tid. Ett särskilt stort
tack till Caroline Olsson för
goda råd och kloka synpunkter.
Tack!

Malmö 2001-10-26

Emma Pihl





inledning

teoretisk del

stadsanalys

upplevelseanalyser

slutsats

förslag

1-5

7-19

21-42

45-53

55

57-80

innehåll





i
n
l
e
d
n
i
n
g

SYFTE
Syftet med mitt arbete är att ge för-
slag till fysiska åtgärder i stadsdelen
Söder i Helsingborg för att öka dess
attraktivitet och integrering med res-
ten av staden.

Delsyften:
Att utreda begreppet attraktivitet
samt vad som är attraktivt för Söders
del för att på så sätt se vilken typ av
åtgärder som behövs.

Att genomföra analyser av Söder för
att komma fram till var i området åt-

gärder främst behövs och vilken typ
av åtgärder detta kan röra sig om.

PROBLEMFORMULERING
Hur kan Söder utvecklas för att bli
attraktivare och bättre integrerat med
resten av staden? Att detta inte är
fallet i dag beror på både sociala och

fysiska faktorer och ett samspel mel-
lan dessa. Jag kommer dock att foku-
sera på de fysiska för att se vad man
kan åstadkomma med åtgärder i den
fysiska miljön. Detta måste dock gö-
ras med en medvetenhet om att fy-
siska åtgärder inte kan lösa alla pro-
blem. Åtgärder i den fysiska miljön
kan dock påverka den sociala miljön
exempelvis genom åtgärder som ökar
integration, trygghet och trivsel. Det-
ta kommer jag därför att ha i tankar-
na under arbetets gång.

Hur kan kontakten mellan Söder och

omgivande områden förbättras så att
områdena kan berika varandra men
så att Söders speciella karaktär ändå
finns kvar? Hur kan de barriärer som
finns överbryggas och hur utformas
dessa övergångsområden mellan Sö-
der och omgivningen?

Var i ligger Söders karaktär? Vad är
speciellt för Söder och hur kan detta
bevaras och förstärkas?

Vilka problem finns och i vilken ut-
sträckning kan de lösas med åtgärder
i den fysiska miljön?

Vad i den fysiska miljön är viktigt för
attraktiviteten, för staden i allmänhet
och för Söder i synnerhet?

AVGRÄNSNING
Attraktivitet är ett komplext begrepp
och kommer därför i detta arbete att

avgränsas till att gälla en definition
som är anpassad till syftet med mitt
arbete med Söder. Se vidare om det-
ta under det avsnitt som behandlar
olika aspekter av attraktivitet, s 8.

Målet med attraktiviteten är i detta
fall att skapa en god livsmiljö för de
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människor som bor och vistas på Sö-
der samt att skapa en positivare in-
ställning till stadsdelen. Målet är även
att Söder ska bli attraktivare för män-
niskor från andra delar av staden som
därmed vill bosätta sig och vistas där
och bidra till en mer blandad befolk-
ningssammansättning.

Fysisk miljö brukar ofta definieras
som de permanenta fysiska objekt
staden är uppbyggd av � byggnader,
gator, landskapselement och deras
rumsliga fördelning.

I detta arbete förs resonemanget om
attraktivitet och fysisk miljö med ut-
gångspunkt från en något  vidare de-
finition av den fysiska miljön. Denna
definition omfattar även rumsliga ar-
rangemang bestående av människor
som gör saker, de rumsliga flöden av
personer, gods och information som

detta resulterar i, och de fysiska for-
mer som på något sätt påverkar rum-
met samt människans förhållande till
platsen. (Lynch, 1981).

UPPLÄGG
Arbetet inleds med en teoretisk del
som behandlar begreppet attraktivi-
tet och fysisk forms betydelse för
denna. Först görs några allmänna re-
flektioner om attraktivitet samt en
genomgång av olika aspekter av att-
raktivitet. Därefter görs en kunskaps-
översikt med kopplingar mellan olika
teorier om den fysiska miljöns bety-

delse för attraktiviteten samt vad
denna attraktivitet består i. Avslut-
ningsvis dras några allmänna slutsat-
ser. Därefter tillämpas på Söder det
som framkommit i den generella kun-
skapsöversikten. Först görs en kort
genomgång av Söders förutsättning-
ar för att på så sätt klargöra vad som

är viktigt att ta hänsyn till i arbetet
med att öka just Söders attraktivitet.
Utifrån detta ges några exempel på
fysiska åtgärder som kan öka Söders
attraktivitet. Vidare ges här även för-
utsättningar för hur analysarbetet
kan ske.

För att få en överblick av Söders ut-
veckling och förstå vilka faktorer som
skapat stadsdelen så som den är i dag
görs en stadsanalys. Denna analys
består av en historisk beskrivning där
viktiga perioder i Söders utveckling
beskrivs. Även en beskrivning av pri-

mära element, dvs överordnade
strukturella element som har präglat
och fortfarande präglar platsens fysis-
ka utveckling, görs.

Stadsanalysen avrundas med en slut-
sats med principer för utveckling uti-
från vad som framkommit av denna

analys.

Som komplement till stadsanalysen
som främst dokumenterar fysiska fe-
nomen görs en upplevelseanalys.
Med denna analys försöker jag fånga
sådant som stadsanalysen inte kan
registrera, exempelvis upplevelser
och rörelse, dvs livet på Söder. Upp-
levelseanalysen består av tre delar:
drifting, recording och rörelsemöns-
ter.

Det viktigaste som framkommit av
upplevelseanalyserna visas också på

kartor efter varje analysdel och ställ-
ningstaganden görs om hur Söder bör
utvecklas utifrån vad som framkom-
mit av varje enskild del av analysen.

Analysavsnitten avslutas med en
sammanfattande slutsats. Här visas
på problem och möjligheter samt
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görs en prioritering av vad som är vik-
tigt att ta med från analysen till för-
slaget. På så sätt kan analys och för-
slag kopplas till varandra.

Utifrån vad som framkommit i teori-
och analysdelarna kommer jag slutli-
gen fram till vilka delar av Söder jag
ska ge förslag till åtgärder för. Först
visas ett översiktligt strukturerande
förslag och vilka principer detta byg-
ger på. Därefter visas mer detaljera-
de planförslag för tre delar jag kom-
mit fram till är extra viktiga att arbe-
ta med.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Söder utgör den södra delen av Hel-
singborgs centrala delar. Stadsdelen
växte fram under 1800-talets andra
hälft som en arbetarstadsdel och de
sociala skillnaderna mellan norr och
söder har ända sedan dess funnits.
Under 1900-talet har Söder genom-

gått stora förändringar. Stora delar av
den äldre småskaliga bebyggelsen är
riven och ersatt med storskalig 60-
och 70-talsbebyggelse. Infartsleden
avskärmar stadsdelen från omkring-
liggande områden i söder och väster
och skär genom de yttre delarna på
ett onaturligt sätt.

Söder är i dag en socialt belastad
stadsdel och upplevs som ett område
med låg status, trots sitt centrala läge
och en traditionell stadsstruktur med
bostäder, arbetsplatser och service
blandat som ger förutsättningar för

en levande och trivsam stadsmiljö.
Samtidigt har Söder stora potentialer
att utvecklas till en spännande och lite
annorlunda del av staden med en
egen karaktär. En mångkulturell prä-
gel, liv och rörelse, mycket handel och
småbutiker finns här. Något som ock-
så kan ge Söder ett lyft är lokaliser-

ingen av högskolan till Tretornfastig-
heten som består av gamla fabrikslo-
kaler och ligger i anslutning till Söder
strax väster om infartsleden.

För att underlätta för Söder att ut-
vecklas i positiv riktning krävs att
man överbrygger de största fysiska
barriärerna i form av järnväg och in-
fartsled. I mitt arbete förutsätter jag
i enlighet med kommunens planer att
järnvägen läggs under jord och att
vissa förändringar av infartsleden
görs. Detta frigör ytor som kan an-
vändas för fysiska åtgärder, exempel-

vis komplettering av bebyggelse.

Ovan nämnda åtgärder i trafikappa-
raten tillsammans med etableringen
av högskolan gör att Söder ges förut-
sättningar att bli Helsingborgs mest
expansiva stadsdel. Och det är främst
på Söder det finns plats att bygga nya

bostäder i ett så centralt läge.

BAKGRUND
I Helsingborg pågår för närvarande
projektet Söder i förändring. I en
skrift från 1997, Hela Söder - Söder-
city, ges en del förslag på hur Söder
kan utvecklas. Dessa är dock av stra-
tegisk karaktär och ganska generella
och övergripande. Söderprojektet
började i slutet av 2000 att utvecklas
vidare. I och med detta har man på
allvar börjat arbeta med Söder och ge
mer konkreta förslag till åtgärder.
Man fokuserar nu på medverkan från

de som bor och verkar på Söder samt
att ge förslag på konkreta åtgärder
som också kan genomföras på ett ti-
digt stadium för att visa att något
verkligen sker.

Jag har under examensarbetets gång
deltagit i ett antal seminarier som

från området  intryck från området  intryck från området  intryck från området  inryck från
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anordnats i samband med projektet
Söder i förändring och där Söders
framtid diskuterats utifrån olika te-
man. Såväl tjänstemän från stads-
byggnadskontoret som politiker samt
boende och företagare på Söder har
deltagit i dessa seminarier.

Stadens avsikter med förändrings-
arbetet är följande:

Söder ska utvecklas till en levande
och blomstrande stadsdel som präg-
las av god miljö, bra service, mång-
fald och framtidstro. Stadsdelen ska

sammansättning behålls.

Förändringarna ska skapa förutsätt-
ningar för en långsiktigt hållbar ut-
veckling på Söder genom att ta hän-
syn till såväl sociala och kulturella
som miljömässiga och ekonomiska
aspekter.

Boende och företagare ska göras del-
aktiga i förändringarna. En naturlig
utgångspunkt för förändringsarbetet
är deras problembilder och önskning-
ar. Särskilt kvinnors och ungdomars
erfarenheter ska tas tillvara.

Söder, etc innebär. Jag utgår delvis
från de förslag till förändringar i tra-
fikapparaten som här ges.

I Helsingborgs gällande över-
siktsplan från 1997 tas Söder upp
som utbyggnadsområde för 500-
1000 nya lägenheter. Där tar man
även upp vikten av överdäckning av
trafikapparaten och att skapa en hel-
are stadsbild, återupprättandet av
Södergatan som huvudgata med en
bättre avslutning söderut samt tills-
kapande av grönytor och platser för
rekreation som är för få i denna de-

förändras så att den blir attraktivare
för boende, företagare och besökare.

Stadsdelen ska få ett utseende som
är minst lika bra som övriga stadsde-
lar samtidigt som Söders genuina
karaktärer förstärks och dess mång-
kulturella och varierande befolknings-

Övrigt material som berör Söder är
Utvecklingsprogram för Campus
Helsingborg i Tretornfastigheten
från 1999. Detta program redovisar
konsekvenserna av en förväntad ut-
veckling av högskolan och bygger på
de fysiska förändringar som järnvä-
gens nedgrävning, stadsförnyelse på

len av staden jämfört med övriga de-
lar.

området  intryck från området  intryck från området  intryck från området  intryck från omr
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Affärslivet på Söder är
omfattande. Framförallt
längs med stadsdelens
huvudstråk, Södergatan,
finns många småaffärer
som framförallt säljer livs-
medel. Området framför
Gustav Adolf kyrkan do-
mineras av frukt- och
grönsaksförsäljning som
ger extra mycket färg och
liv till denna del av Söder.

Livet på Söder är färgrikt
och livfullt och grått och
slitet på samma gång.

Söder domineras av stor-
skaliga byggnader från ti-
den efter saneringarna på
1960-80-talet. Ett exem-
pel är den stora byggna-
den i hörnet Södergatan/
Nedre Eneborgsvägen.

Några äldre offentliga
byggnader är framträ-
dande i Söders stadsbild,
bl a Gustav Adolf kyrkan
och Gustav Adolf skolan.

Närheten till vattnet och
framförallt hamnområdet
finns även om det på
många ställen inte är så
påtagligt.

5
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Denna del av examensarbetet
är en teoretisk del och behand-
lar begreppet attraktivitet. Syf-
tet är bla att finna olika sam-
band mellan attraktivitet och
fysisk form. Utifrån detta dras
slutsatser som är kopplade till
Söders situation och som ska
kunna fungera som utgångs-
punkter för åtgärder som ska
göra Söder attraktivare.

Allmänt resonemang om begreppet attraktivitet
Vad en attraktiv stad är, är svårt att entydigt definiera. Begreppet kan ha olika innebörd beroende på vem man
frågar och det går knappast att fastställa en enda definition på en attraktiv stad.  Några absoluta sanningar finns
inte om vad det är som gör en stad attraktiv eller vilka metoder som bör tillämpas för att uppnå attraktivitet. Många
olika teorier om detta finns dock. Denna del av examensarbetet tar upp och jämför några av dessa.

Vad som är attraktivt varierar mellan olika städer eller stadsdelar och beror mycket på platsens förutsättningar.
Därför är det svårt att sätta upp några generella kriterier för attraktivitet. Det kan dessutom ofta vara svårt att
beskriva exakt vad det är som gör ett ställe attraktivt. Mycket har det att göra med sådant som är svårt att fånga,
som man inte direkt kan peka på, som platsens själ, karaktär, identitet. Men det finns också mer konkreta faktorer
som inverkar på en stads attraktivitet, tex bra bostäder, skolor, kultur, etc.
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Om man ändå ska försöka kategori-
sera vad en stad i allmänhet kan ha
att erbjuda som kan framstå som
attraktivt, vilka faktorer människor
upplever som positiva i en stad, kan
detta delas in det enligt följande
(Andersson, 1998):

Fysiskt kapital, miljökapital
Naturgivna, lägesmässiga förutsätt-
ningar som ger fördelar och kanske
bättre förutsättningar för en plats
att utvecklas till en attraktiv stad el-
ler stadsdel. Exempelvis närhet till
hav, skog, vackra vyer, parker, pro-
menadstråk, etc. Viktigt är hur de na-
turgivna, lägesmässiga förutsätt-
ningarna utnyttjas och tas tillvara.

Tillverkat realkapital
Av betydelse för en plats attraktivi-
tet är tillgången till och utformning-
en av trafikanläggningar, bostadsbe-
stånd, företag, kontor, butiker, etc. Är
exempelvis bostadsbeståndet ända-
målsenligt? Har möjligheterna att
bygga i attraktiva lägen utnyttjats?
Är företag, kontor och butiker dyna-
miska och blomstrande?

Humankapital
Kvalitet och inriktning på de skolor
som finns har betydelse för nivån på
den kompetens som finns.

Hälsokapital eller socialt kapital
Förekomsten av bra sjukvård, barn-
omsorg, etc har betydelse för invå-
narnas hälsotillstånd, förekomsten

av sociala problem, etc. Även kvalite-
ten på boendemiljö och miljö i övrigt
samt möjlighet till inflytande, etc in-
verkar på hälsotillståndet.

Kulturellt kapital
Exempelvis förekomsten av konst-
hall, museer, teatrar, etc. Det kultu-
rella kapitalet har också att göra med
platsens särprägel, identitet, själ.

Trygghetskapital
Om invånarna kan vistas utomhus
och i sin bostad och känna sig tryg-
ga är det något positivt som gör att
staden/stadsdelen ur trygghetssyn-
punkt är attraktiv.

Relationskapital
Graden av närhet i människor rela-
tioner till varandra inom staden/
stadsdelen och även mellan olika
städer/stadsdelar.

Den typ av attraktivitet jag behand-
lar i mitt examensarbete, och där-
med också utgår från i följande reso-
nemang, är kopplat till den fysiska
miljön.

Av ovan nämnda kapital är det
främst fysiskt kapital, miljökapital
och tillverkat realkapital, dvs sådant
som direkt handlar om fysiska ting,
som påverkar den fysiska miljön. I
viss mån kan även kulturellt kapital
(eftersom en plats särprägel och
identitet är nära förbundet med
dess fysiska miljö), samt trygghet-
skapital och relationskapital (efter-
som den fysiska miljön också delvis
kan påverka möjligheten till trygghet
och möten mellan människor), på-
verka.

Vilka samband finns mellan attrakti-
vitet och fysisk miljö? Vad i den fysis-
ka miljön är det som är centralt för
att uppnå attraktivitet? Det är kring
dessa två frågeställningar följande
resonemang främst är uppbyggt.

Aspekter på attraktivitet
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Problematisering/kunskapsöversikt

Problematiseringen/kunskapsöversikten som görs utifrån resonemanget kring attraktivitetskapitalen och fysisk miljö bygger på följande idéer (se vidare
information angående källor under källförteckningen s. 83):

Handboken bygg, Fysisk planering, kap F16 Stadsbyggnad, gestaltning
människans fysiska förutsättningar grundläggande för gestaltning

Kevin Lynch, Good City Form och The Image of the City
samband mellan form och dess värde, tyngdpunkt på det visuella, orienterbarhet, upplevelsen/tolkningen av staden

Johan Rådberg, Towards the Human City for the 21:st Century, Projekt �Den mänskliga staden�
samband mellan det fysiska och sociala viktigt, men det fysiska är avgörande

Space syntax
rörelse, rumsliga strukturer, samband mellan struktur och funktion

Bo Grönlund
urbanitet, mänsklig närvaro och mänskliga verk

Situationisterna
stadens påverkan på känslor och beteende
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ATTRAKTIVITET OCH FYSISK
MILJÖ
Ett samband finns mellan den fysis-
ka miljön och attraktivitet, även om
detta samband inte är helt tydligt.
Genom att göra kopplingar mellan
och jämförelser av olika teorier om
vilken betydelse den fysiska miljön
har för stadens attraktivitet samt
vad denna attraktivitet består i räk-
nar jag med att detta samband ska
kunna göras tydligare.

I sin bok �Good City Form� begränsar
sig Lynch till den fysiska aspekten av
staden. Han menar dock att det är
oundvikligt att det fysiska även till
viss del flyter ihop med andra aspek-
ter. Hans teori behandlar ställnings-
taganden om stadens attraktivitet,
men för att kunna göra det måste
man även göra antaganden om hur
staden fungerar. Lynch menar att en
plats kvalitet beror på ett samspel
mellan platsen i sig och de som an-
vänder den, vilket gör att den fysis-
ka aspekten även flyter ihop med
den sociala. Sociala och fysiska
strukturer hänger alltså delvis sam-
man och påverkar varandra genom
en gemensam nämnare, nämligen
mänskliga handlingar. Det går inte
att helt skilja dem från varandra. Han
inbegriper därför även sådana soci-
ala faktorer som har betydelse för
platsens kvalitet i sin definition av
den fysiska miljön genom att be-
handla människans förhållande till
platsen. Denna koppling mellan plat-

sen i sig och människorna som an-
vänder den gör man även i space
syntax där man menar att i vilken
mån platser används beror på dess
läge in en övergripande struktur.

Lynch visar på att vissa problem finns
när det gäller att definiera den fysis-
ka formens betydelse eftersom vad
som är bra eller dålig fysisk form byg-
ger på värderingar. Han tycks dock
mena att det är hur den fysiska mil-
jön utformas som är avgörande för
stadens attraktivitet. Lynch har även
i sitt tidigare arbete, �Image of the
City�, konstaterat att den fysiska for-
men är viktig för stadens kvalitet och
människans upplevelse av staden.
Visuella kvaliteter är av stor vikt även
om inte vackra miljöer i sig är ett
självändamål. Han menar att det
som bestämmer vår föreställnings-
bild av staden är identitet, struktur
och betydelse och det är dessa kom-
ponenter som är avgörande för om
staden upplevs som vacker eller inte.
Orientering är av särskild betydelse
för om en stad upplevs som vacker
och trivsam, och det är detta be-
grepp som främst präglar hans teori
om vad som gör en vacker stad.
Orientering tillfredsställer männis-
kans behov av trygghet samt för-
stärker upplevelsen av en plats och
gör att man lättare kommer ihåg
den. Lynchs teorier kan alltså sägas
ta sin utgångspunkt i det visuella och
att god form gör staden till en attrak-
tiv stad. Men han betonar även be-

tydelsen av sociala faktorer genom
att behandla människors förhållande
till och föreställning av staden.

Medan Lynch tar upp relativt allmän-
na aspekter av hur den fysiska mil-
jön påverkar attraktiviteten, i form
av orienterbarhet, struktur, etc, går
Rådberg in på mer konkreta sam-
band mellan urban form och attrakti-
vitet. Han hänvisar till undersökning-
ar som visar på hur vissa typer av
områden, hustyper, etc generellt sett
anses som mer attraktiva än andra.
Småskalighet, små grupper, tydliga
gränser mellan offentliga och priva-
ta rum är något som föredras av
många. Även traditionella inner-
stadskvarter anses som attraktivt,
medan storskaliga 60-70talshus,
speciellt loftgångshus, anses som
mindre attraktiva.

Rådberg ser, liksom Lynch, också
sambandet mellan fysiska och socia-
la faktorer. Han menar att problemet
med oattraktiva områden ofta är
nära förbundet med problem som rör
social segregation. Om olika grupper
av människor koncentreras till olika
områden uppstår inget positivt utby-
te dem emellan och delade städer
riskerar i stället bli resultatet. Den
sociala miljön är viktig för ett områ-
des attraktivitet. Rådberg menar
dock att orsaken till den negativa
segregationen, som gör områden
mindre attraktiva, i grund och botten
verkar vara den fysiska miljön. Den

fysiska miljön har därmed stor bety-
delse för områdens attraktivitet,
även om den första kopplingen man
gör är mellan attraktivitet och socia-
la faktorer. Processen då ett område
försämras är ett resultat av olika fak-
torer i samverkan med varandra (so-
ciala faktorer � typen av invånare och
deras problem, underhåll � bostads-
företagen, fysisk form � våningshöjd,
skala, utformning, osv). Vissa av de
studier Rådberg refererar till menar
att den fysiska formen är huvudorsa-
ken i denna process och att andra
faktorer, som exempelvis sociala för-
hållanden, bara hjälper till att skapa
den onda cirkeln och är en följd av
dålig fysisk miljö.

För Rådberg liksom för Lynch gäller
att den fysiska miljön är viktig för en
attraktiv stad. Rådberg betonar dock
vikten av integrering. Det man behö-
ver uppnå för att en attraktiv stad
ska skapas är områden med en ba-
lanserad och blandad befolkning.
Men för att detta ska lyckas har den
fysiska miljön en avgörande betydel-
se.

Medan Lynch talar om orientering
och det visuella och Rådberg ser in-
tegrering samt områdenas skala och
uppbyggnad med olika hustyper
som viktiga delar av stadens attrak-
tivitet betonar space syntax rörelse
och ser det som avgörande för sta-
dens attraktivitet. Graden av rörelse
beror dock på utformningen av den
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fysiska miljön.

Livet och rörelsen i staden beror en-
ligt space syntax-metoden alltså på
den fysiska miljön, eller mer exakt
främst på den fysiska miljöns struk-
tur. Olika platser har olika potential
att utvecklas till en plats med myck-
et rörelse. Att förbättra en plats ut-
seendemässigt kan bara hjälpa om
platsen redan har en fördelaktig pla-
cering, som beror på platsens förhål-
lande till en övergripande struktur,
hur väl integrerad platsen är i syste-
met. Graden av rörelse beror främst
på platsens lokalisering och i andra
hand på dess utformning. Vissa plat-
ser har därför bättre rumsliga förut-
sättningar pga sitt läge. Att upp-
märksamma och utnyttja detta för-
hållande är viktigt för att uppnå en
attraktiv stad.

Space syntax försöker svara på frå-
gor som om stadens rumsliga kom-
plexitet spelar någon roll och i så fall
vilken, hur strukturen är samman-
bunden med funktionen, vilken effek-
ten är av den byggda miljön i sig
själv på vad som händer i staden,
hur de rumsliga systemens uppbygg-
nad och form påverkar rörelsemöns-
ter och hur det påverkar annat, som
tex sociala faktorer. Man har kommit
fram till att sociala, ekonomiska och
miljömässiga faktorer påverkas, och
därmed förbättras, av utformningen
av stadsmiljön. Fysisk form och rums-
liga system påverkar även brottslig-

het, utsläpp från fordon, markvärde,
etc. Alltså kan man se att fysiska,
rumsliga strukturer även påverkar
hur staden fungerar och att det finns
ett samband mellan struktur och
funktion.

Rumsliga strukturer och dess påver-
kan på rörelse är avgörande för sam-
bandet mellan den byggda miljön och
hur den fungerar socialt. Det är det
sociala livet, rörelsen, man främst är
ute efter. Den fysiska miljön, utform-
ningen, men framförallt den rumsliga
strukturen, är ett medel för att upp-
nå väl fungerande rörelsesystem och
socialt liv. Space syntax behandlar
inte direkt upplevelsen av den fysis-
ka miljön utan mer hur den fysiska
formen påverkar det sociala livet.

Närvaron av människor och dessa
människors rörelse i staden är cen-
trala begrepp också i Grönlunds idé-
er om urbanitet. Han menar att urba-
nitet handlar om kvalitativa dimensi-
oner av staden som livsform, och
speciellt om förhållanden i de offent-
liga rummen. Han definierar det ur-
bana med utgångspunkt från före-
komsten av offentliga rum, närvaron
av en viss minsta koncentration av
människor, närvaron av unika män-
niskoskapade verk i eller längs med
dessa rum, närvaro av främlingar och
en grad av oförutsägbarhet. Hans
idéer sammanfaller med space syn-
tax idéerna när det gäller livet och
rörelsen i staden, men han lägger

mänskliga verk till mänsklig närvaro.
Han menar att upplevelsen av den
fysiska miljön och en estetisk upple-
velse av de människoskapade ver-
ken också är viktig. Den fysiska mil-
jön är inte bara något som påverkar
rörelsemönster och det sociala livet
utan kan också ha ett egenvärde.

Grönlund menar att urbanitetsper-
spektivet ska ses som ett upplevel-
seperspektiv, upplevelsen av staden.
Förhållandet mellan människan och
staden är viktigt. Det handlar både
om hur individer agerar i staden och
tillför staden och stadslivet mening
och om hur staden och stadslivet bi-
drar till att utveckla och forma den
personliga identiteten. På denna
punkt sammanfaller hans tankar med
situationisternas idéer om stadens
påverkan på människors känslor och
beteende. Situationisterna är dock
främst intresserade av den sociala
dimensionen och menar att det vikti-
ga i staden är skapandet av situatio-
ner och att sociala strukturer är det
viktiga rummet för människor att ut-
veckla kontakter i. Situationisternas
tankar tar sin utgångspunkt i psyko-
geografiska studier, dvs den geogra-
fiska miljöns påverkan på individens
känslor och beteende. Situationiste-
rna ersätter vanliga kartor med nå-
got som benämns som psykogeogra-
fiska kartor och som visar på just
människors upplevelser av staden och
dess känslomässiga kvaliteter. Den
fysiska miljön i sig har ingen betydel-

se utan det är dess känslomässiga
kvaliteter som är intressant. Detta
kan antagligen ändå avspeglas i idé-
er om den fysiska miljöns utformning
som något som understödjer en
mångfald av situationer och labyrinti-
ska, komplicerade nätverk för lek
och äventyr som situationisterna
menar är viktiga för stadens påver-
kan på individens känslor och bete-
ende. Se vidare om situationisterna
under Upplevelseanalysen, s. 45ff.

Jag har här tagit upp olika teoriers
syn på kopplingen mellan fysisk mil-
jö och attraktivitet samt vad attrak-
tiviteten består i.
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CENTRALA FAKTORER I UTFORM-
NINGEN AV DEN FYSISKA MILJÖN
Jag har kunnat konstatera att ett
områdes attraktivitet åtminstone
delvis beror på dess fysiska form.
Vad är det då i den fysiska miljön som
är avgörande vid utformningen av
denna? Vad är det som gör att män-
niskor trivs och som därmed kan in-
verka på stadens attraktivitet? Vad
som är attraktivt kan åtminstone
delvis bygga på individuella åsikter
om vad som är bra och inte, vad man
vill ha och inte, osv. Tillsammans med
det faktum att staden är ett så kom-
plext fenomen innebär det vissa svå-
righeter att med säkerhet säga vad
exakt i den fysiska miljön som verkli-
gen har betydelse för ett områdes
kvalitet och attraktivitet. Det finns
ändå en del ganska generella och
grundläggande tankar och idéer om
vilken betydelse den fysiska miljön
har, dess inverkan på människor och
vad som är viktigt vid utformandet av
den fysiska miljön. Det är dessa idé-
er jag i följande stycke tar upp.

Jag börjar med en genomgång av
människans grundläggande förut-
sättningar för upplevelsen av den
fysiska miljön. Dessa idéer är hämta-
de ur Handboken bygg � fysisk pla-
nering, vilken i sin tur bygger på ett
flertal olika teorier av vilka jag tar upp
några i mitt resonemang.

De grundläggande förutsättningarna
för gestaltningen av staden och

dess rum bygger på människans fy-
siska förutsättningar för sinnesupp-
levelser samt hennes psykiska och
sociala behov.

Miljön upplevs med synsinnet, med
hörseln, med luktsinnet, via beröring
(olika markbeläggningar, fasaders
textur, temperatur, vind) och genom
förändringar i kroppens läge och
hastighet (nivåskillnader, trappor,
tvära svängar).

Det sätt på vilket dessa sinnesintryck
tas om hand i hjärnan är av stor be-
tydelse för hur man uppfattar sin
omgivning. Olika delar av hjärnan tar
hand om den medvetna respektive
den omedvetna varseblivningen.
Merparten av varseblivningen är den
omedvetna. Omgivningen kan alltså
värderas och kroppen reagera med
känslor utan att detta når medve-
tandet. I en miljö som är ny för den
som upplever den är medvetandeni-
vån hög, och tvärtom. När man har
vant sig vid en miljö upplevs den
främst på ett omedvetet plan. Långt
efter att man lärt känna en miljö,
vänjer sig vid den och inte medvetet
påverkas av den, fortsätter man
ändå att omedvetet påverkas av
den. Den fysiska miljön påverkar i
hög grad människor känslomässigt,
vilket måste betyda att dess utform-
ning är av stor betydelse. Den del av
hjärnan som tar hand om den omed-
vetna varseblivningen är kanske den
som främst ska stimuleras, eftersom

det till stor del är denna som tar hand
om intryck och eftersom de flesta
miljöer är sådana som man inte upp-
lever för första gången och som då
inte i så hög grad upplevs på ett
medvetet sätt. Denna delen av hjär-
nan reagerar med känslor på bla en-
kel rytm, starka, klara färger, ljus, glit-
ter, kaos, jätteskala samt vissa enkla
figurer som cirkel, kvadrat, triangel,
sicksacklinje och våglinje. Dock erhålls
den rikaste estetiska upplevelsen
när miljön också intresserar den de-
len av hjärnan som tar hand om den
medvetna varseblivningen och som
reagerar på form, rumsuppfattning,
färg, textur, mönster och mer sam-
mansatt rytm.

Människans psykiska och sociala be-
hov har också stor betydelse för sta-
dens gestaltning och påverkas i hög
grad av den fysiska miljön. De psy-
kiska och sociala förutsättningarna
som har med den fysiska miljön att
göra och som är viktiga att beakta
vid utformningen av den fysiska om-
givningen är:

Trygghet (tex tydligt markerade grän-
ser, platser där dess utsatthet kom-
pletteras med trygghet, kontinuitet i
tid och i skala genom varsam stads-
förnyelse).

Identifikation (tex grupptillhörighet
genom en fattbar fysisk form, brukar-
inflytande).

Ordning (som gör miljöns uppbygg-
nad begriplig och möjlig att hitta i).

Fattbar form (form som är lätt att
minnas och lätt att föreställa sig).

Komplexitet (sammansatthet och
mångtydighet , inte oklarhet).

Uttryck för samhällets gemensamma
värderingar, politiska och kulturella.

Gemenskap med andra människor.

Passiv upplevelse av människor och
händelser (ex genom att inte sprida
utan samla ett områdes människor
och genom tydliga offentliga, halvof-
fentliga, halvprivata och privata zo-
ner).

Kontakt med människor (också ex
genom att inte sprida utan samla ett
områdes människor och genom tyd-
liga offentliga, halvoffentliga, halv-
privata och privata zoner).

Avskildhet (ex genom tydliga offent-
liga, halvoffentliga, halvprivata och
privata zoner).

Skönhet (som förutom på ovan
nämnda behov och den omedvetna
delen av hjärnans behov beror på
den med tiden, platsen och kulturen
varierande bedömningen av materi-
al, färg och proportion).
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Lynchs kriterier att värdera platser
utifrån
Jag har tidigare fört ett mer allmänt
resonemang om bl a Lynchs idéer om
den fysiska miljöns betydelse för att-
raktiviteten. Jag har där konstaterat
att viktiga nyckelbegrepp i hans re-
sonemang är identitet, struktur och
betydelse. Dessa begrepp återkom-
mer i följande stycke, men då tillsam-
mans med en rad andra begrepp
som Lynch menar är grundläggande
vid värderingen av platser.

Detta är teorier om viktiga formfrå-
gor, kriterier för en god stad. Hans
ambition är att dessa kriterier för att
vara användbara bl a ska vara ge-
nerella och gå att koppla till olika kul-
turers mål och värderingar, främst
hantera stadens fysiska form, kunna
hantera förändringar över tid samt
vara oberoende av varandra. Med
det menar han att det inte är rele-
vant att sätta upp kriterier för hur en
stad ska vara på ett sådant sätt att
man talar om en optimal befolknings-
täthet, bebyggelsetyp, planmönster
eller liknande. Sådana saker går inte
att generalisera om. I stället bör man
sätta upp kriterier utifrån vilka man
kan värdera vilken stad eller plats
som helst. Utifrån detta föreslår
Lynch följande kriterier för en god
stad:

Vitalitet
I vilken grad den fysiska formen
stödjer människans fysiska förutsätt-

ningar, hälsa och biologisk funktion.
Tre olika faktorer är av betydelse för
detta förhållande:

Näring, beror på tillgång till mat, en-
ergi, vatten, etc.

Säkerhet, avsaknad av gifter, sjukdo-
mar och andra faror.

Harmoni mellan den fysiska omgiv-
ningen och människans grundläg-
gande biologiska förutsättningar.
Omgivningen ska för att vara bra
understödja människans naturliga
rytm och ge henne en lagom mängd
av stimulering.

Mening, betydelse
I vilken grad den fysiska omgivning-
en är fattbar och identifierbar. Detta
består av olika delar utifrån vilka
omgivningen kan analyseras:

Identitet � i vilken mån en plats upp-
fattas som olik andra platser och har
en egen karaktär.

Struktur �en plats orienterbarhet,
om man vet var man är och hur den-
na plats förhåller sig till andra plat-
ser.

Överensstämmelse � sambandet
mellan omgivningens fysiska struktur
och dess icke fysiska struktur. Om
sambandet mellan form och funktion
stämmer överens och omgivningen
upplevs som meningsfull. Dvs om

man exempelvis kan koppla leder
utformade som huvudleder till de
stora trafikströmmarna, platser vars
fysiska form signalerar intensitet,
täthet, etc till mycket aktivitet, osv.

Omedelbarhet � om det som försiggår
i omgivningen är lätt att uppfatta. I
vilken mån man kan ta del av livet i
området och därmed förstå platsen
bättre. Kan man se människorna som
arbetar i området, kan man höra ha-
vet i närheten, kan man se vad som
säljs i affärerna, etc. Får man möjlig-
het att använda alla sinnen i upple-
velsen av staden?

Läsbarhet � i vilken grad människor-
na i ett område kan kommunicera via
�symboler� i den fysiska miljön, så-
dant som säger något om ägande,
status, grupptillhörighet, etc.

Anpassning, avpassning, passform
Om platsens fysiska form passar för
de handlingar som försiggår på den-
na plats och om en anpassning av
funktion och form till varandra kan
ske. Flexibilitet är viktigt för att detta
ska kunna ske. Sannolikheten att en
bra anpassning mellan formen och
funktionen/beteendet sker är om de
som använder en plats också har
kontroll över platsen eftersom de
antagligen har den kunskap som
behövs för att få platsen att funge-
ra.

Tillgänglighet
I vilken grad man kan nå andra män-
niskor, aktiviteter, resurser, service,
platser samt information. Tillgänglig-
het är en viktig kvalitet när man be-
dömer en plats attraktivitet. Det man
eftersträvar är en optimal nivå av till-
gänglighet och som vid behov är
möjlig att utöka. Tre viktiga delar av
tillgänglighetskriteriet är mångfald
bland det man har tillgång till, rättvi-
sa mellan olika gruppers tillgänglig-
het samt kontroll över denna.

Kontroll
Om användandet och tillgången till
platser och aktiviteter kontrolleras
av de som använder, arbetar och bor
där. Avgörande för stadens attrakti-
vitet är om den kontroll man har över
platsen präglas av:

Inbördes överensstämmelse, dvs tex
i vilken utsträckning familjer äger sina
hus, anställda kan påverka sin ar-
betsplats, osv.

Ansvar � om de som kontrollerar en
plats har de rätta kunskaperna för
att kunna göra detta på ett bra sätt.

Säkerhet (i betydelsen visshet) � i
vilken utsträckning människor förstår
hur kontrollen över platser fungerar
och känner sig trygga med det. Tyd-
lighet när det gäller rättigheter till
olika platser är viktigt.

13



Effektivitet och rättvisa
Effektivitet och rättvisa skiljer sig
från de fem första kriterierna på det
sättet att de krävs för att de övriga
fem grundläggande kriterierna ska
kunna uppnås.

Effektivitet handlar om hur fördelar
och nackdelar för någon grupp förde-
lar sig mellan de olika kriterierna/vär-
dena i en god stad och beskriver
balansen mellan de olika kriterierna.

Rättvisa beskriver fördelningen av
fördelar och nackdelar mellan olika
personer.

Genom att använda dessa kriterier
menar Lynch att man ska kunna vär-
dera en plats på ett objektivt sätt.
Olika personer lägger antagligen oli-
ka tyngd på de olika kriterierna och
värderar olika delar av dem. Men
genom att mäta dem är det möjligt
att värdera en stad och därmed få
den information som är nödvändig
för att förbättra eller behålla en
stads attraktivitet.

En attraktiv stad, med avseende på
kvaliteter i stadens fysiska form, är
enligt Lynch allt detta som nämns
ovan och som uppnås genom effek-
tivitet och rättivisa.

Kärnan i det urbana
Grönlund har samma föresats som
Lynch, nämligen att teorier om vad
som är viktigt i gestaltningen av sta-

den ska ha en allmän användbarhet
för att vara relevanta i olika kulturer,
på olika platser och i olika tider.
Han menar att kärnan i det urbana
som kan påverkas genom den fysis-
ka miljöns utformning har att göra
med följande:

Att möta nya människor man inte
känner, som är olika en själv och som
man inte vet så mycket om i förväg.

Att möta unika mänskliga verk, som
visar andra människors uttrycksvilja
och skaparglädje.

Att dessa möten är högfrekventa och
omfattar så många sinnen som möj-
ligt.

Att dessa möten är delvis oförutsäg-
bara och har öppna möjligheter, dvs
som inte huvudsakligen är program-
merade eller avgränsade i förväg,
och ger möjligheter till gemensamma
handlingar.

Att dessa möten inte primärt handlar
om pengar utan om andra intressen
och behov.

Att själv kunna uttrycka sig i det of-
fentliga rummet.

Att göra det komplexa samhället och
den lokalt specifika kulturhistorien
närvarande och direkt sinnligt upp-
levbar i tid och rum.

Skönhet i den fysiska miljön
Skönhet är något som återkommer i
diskussionen om utformningen av
stadens fysiska miljö. Vilken betydel-
se har skönhet för vår upplevelse av
staden och vad är egentligen skön-
het? Upplevelsen av skönhet i stads-
miljön är viktig för de flesta, liksom
tex skönhetsupplevelsen av land-
skapet eller ens eget hem. Det är
ganska uppenbart att det som om-
ger oss också påverkar hur vi tänker
och känner och hur vi mår. Att det
som finns runt omkring oss uppfattas
som vackert, tilltalande borde då
också vara av betydelse.

Skönhet i den fysiska miljön verkar
alltså vara viktigt för attraktiviteten.
Men det är svårt att beskriva varför
och hur eftersom skönhet till stor del
verkar bero på tycke och smak. Det-
ta är delvis fallet. Vissa forskningsre-
sultat visar dock att upplevelsen av
skönhet inte så mycket beror på ytt-
re faktorer. Utan man menar att es-
tetik snarare handlar om att upple-
va meningsfullhet och identitet i en
miljö. Gör man det upplever man ock-
så platsen som vacker. Detta tar sig
antagligen ändå rent fysiska uttryck,
men vilka dessa är kan vara svårt att
peka på varför det är svårt att lägga
resonemanget om skönhet till grund
för något konkret. I stället måste
man kanske arbeta med just identi-
tet och mening, områdets karaktär
samt en anpassning av den fysiska
miljön till människans sinnen

Denna del har på ett konkret men
generellt sätt tagit upp vad i den fy-
siska miljön som är viktigt vid utfor-
mandet av denna och som därmed är
av betydelse för attraktiviteten. Vad
som är det centrala i utformningen av
den fysiska miljön måste dock för att
vara användbart för ett särskilt om-
råde anpassas efter det aktuella
områdets speciella förutsättningar.
För Söder görs detta i nästa del där
jag tillämpar det som framkommit i
kunskapsöversikten och kopplar det
till Söder. Först dras dock några mer
allmänna slutsatser av kunskapsö-
versikten.
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ALLMÄNNA SLUTSATSER

Den fysiska miljön är i hög grad avgörande för attraktiviteten.
Den fysiska miljön är inte enbart ett estetiskt eller visuellt problem.
Fysisk miljö har stor betydelse för det sociala livet och för upplevel-
sen av en plats och fysiska förändringar är ett viktigt medel för att
uppnå andra mål än estetiska, tex sociala.

Sociala faktorer är viktigt för om ett område upplevs
som attraktivt. Det sociala beror dock till stor del på den
fysiska omgivningen.

Fysiska miljöer som påverkar kontakter mellan människor
samt har en positiv inverkan på liv och rörelse är viktigt för
attraktiviteten.

Identitet och meningsfullhet samt att den fysiska miljön utformas
utifrån den specifika platsens förutsättningar är viktigt för om en
plats uppfattas som attraktiv.

Den fysiska miljön ska vara anpassad till människans grund-
läggande fysiska, sociala och psykologiska förutsättningar,
anpassning mellan form och funktion. Alla sinnen ska använ-
das i upplevelsen av staden.

Lagom avvägning mellan ordning och kaos, igenkänn-
barhet och överraskning, trygghet och spänning, akti-
vitet och passivitet, gammalt och nytt, dvs kontraster.

Skönhet. Det finns ingen anledning att inte göra en plats
både väl fungerande (socialt, praktiskt, etc) och dessutom
vacker. Vad skönhet är, är visserligen svårt att definiera. Det
verkar dock som att skönhet i den fysiska miljön delvis har
att göra med frågor om identitet och mening.

Mångfald, både då det gäller tillgång till olika saker och då det
gäller olika typer av människor eller situationer. Integrering av män-
niskor och områden. Närvaro av människor och av olika typer av
människor samt möten mellan dessa.

Påverkan och kontroll, om platser är till för de som använ-

der dem.
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SÖDERS FÖRUTSÄTTNINGAR
För att den allmänna delen om att-
raktivitet ska vara möjlig att koppla
till Söder görs en kort beskrivning av
hur Söder uppfattas generellt. En
mer fyllig beskrivning av Söders för-
utsättningar görs i analysdelen.

Söders rötter går tillbaks till industri-
alismen då stadsdelens huvudsakli-
ga expanderade. Områdets utseen-
de präglas dock i hög grad av de sa-
neringar och förändringar i trafikap-
paraten som skett under 1960-, 70-
och 80-tal. På Söder, och då främst
koncentrerat till dess huvudstråk
Södergatan, finns mycket affärer och
en omfattande torghandel som ger
en speciell karaktär åt stadsdelen.
Söder är ett område med invånare
från många olika länder och med en
stadsstruktur med bostäder, arbets-
platser och service blandat vilket bi-
drar till en livfull stadsdel. Å andra
sidan är Söder ett område med låg
status, segregerat från resten av
staden både fysiskt och socialt. Sto-
ra delar av området är nedgånget
och domineras av trista miljöer och
stora ytor för trafik och inte lika
många platser för människorna. Sö-
der har dock en speciell stämning
och är annorlunda än övriga delar av
staden och det är delvis i dessa fak-
torer Söders förutsättningar för en
ökad attraktivitet ligger.

TILLÄMPNING
Med hjälp av de allmänna slutsatser-
na av problematiseringen samt Sö-
ders generella förutsättningar kan
jag tillämpa på Söder vad som fram-
kommit i teoridelen.

Mot bakgrund av detta kan direkta
exempel på konkreta åtgärder som
gör Söder attraktivare och som sena-
re blir till hjälp vid utformningen av
förslaget ges. Dessutom ger den
teoretiska delen vägledning för hur
analysen av Söder kan ske. Dels ge-
nom att ge uppslag till vilken eller vil-
ka typer av analyser som kan vara
lämplig, dels vad det är som behöver
analyseras, dvs att titta på rätt sa-
ker.

En röd tråd kan då följas genom teo-
ridelen via analyserna och fram till
förslaget, och jag kan på detta sätt
visa att de åtgärder som slutligen
föreslås verkligen har förutsättning-
ar att öka Söders attraktivitet.

Tillämpning på Söder
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EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER
Utifrån de allmänna slutsatser som
dragits av den teoretiska delen samt
utifrån Söders specifika förutsätt-
ningar har jag kommit fram till att föl-
jande är särskilt betydelsefullt i arbe-
tet med att göra Söder attraktivare:

Sambanden mellan fysisk och
social miljö/fysiska miljöns på-
verkan på den sociala miljön

Integrering

Kontakt, liv och rörelse

Omtanke och skönhet, me-
ningsfullhet och identitet

För Söders del är sambanden mellan
fysisk och social miljö det övergripan-
de att ta fasta på för att Söder ska
bli attraktivare. Sociala åtgärder är
viktiga för ett område som Söder
som är socialt segregerat. Som tidi-
gare nämnts beror det sociala i hög
grad på den fysiska miljön och fysis-
ka förändringar är ett viktigt redskap
för att uppnå sociala mål.

De övriga tre punkterna kan sägas
vara viktiga faktorer för hur åtgärder
i den fysiska miljön kan påverka den
sociala miljön och också öka attrak-
tiviteten.

De kunskaper jag fått i teoridelen
används här för att ge exempel på
åtgärder som gör Söder attraktivare
och som kan kopplas direkt till försla-
get. Vissa exempel på åtgärder kan
återkomma i liknande former under
flera av punkterna. Detta beror i så
fall på att det påverkar både exem-
pelvis integrering och rörelse.

Integrering - av stadsdelen i staden
och mellan människorna inom
stadsdelen
Vikten av integrering och en blandad
befolkningssammansättning för ett
områdes attraktivitet betonas tex av
Rådberg. Integrering kan till stor del
uppnås med fysiska åtgärder som i
sin tur för med sig sociala förbätt-
ringar. Genom kopplingar till andra
områden, så att även människor som
inte bor på Söder kommer hit, kan en
fysisk integrering av Söder i staden
ske. En blandad befolkningssam-
mansättning, dvs integrering mellan
olika människor, kan understödjas av
den fysiska miljön. Det är ur denna
synpunkt viktigt med miljöer och bo-
städer som olika människor kan lock-
as av, även människor som inte bor
på Söder i dag. Av betydelse är även
närvaro av olika typer av människor
och därmed fysiska miljöer som un-
derlättar för möten mellan dessa
människor (se vidare om hur detta
kan uppnås under nästa punkt - kon-
takt, liv och rörelse).

Exempel på konkreta åtgärder för
Söder:

För att uppnå integrering av stads-
delen i staden:
Området kring Stadsparken utnytt-
jas som uppehållsplats och förenan-
de rum mellan norr och söder och
med tydliga kopplingar genom.

Öst-västliga kopplingar utvecklas/
förstärks från de inre delarna av Sö-
der och över infarten, som görs om
till stadsgata.

Södergatan förlängs söderut och en
naturligare koppling fås mellan Sö-
der och Gåsebäck.

För att uppnå integrering mellan
människorna inom stadsdelen:
Se exempel som underlättar kontakt,
liv och rörelse nedan.

Kontakt, liv och rörelse
Space syntax-metoden betonar be-
tydelsen av rörelse, som beror på
den fysiska miljön, för attraktiviteten.
Närvaron och upplevelsen av män-
niskor och deras rörelse i staden och
gemenskap med andra är något som
återkommer på flera ställen i det teo-
retiska resonemanget om attraktivi-
tet och är uppenbarligen av stor vikt.

Mötesplatser som stimulerar sociala
kontakter och där människor som är
olika kan mötas är viktigt för Söders
attraktivitet. Både kontakt mellan

människor och passiv upplevelse av
människor och händelser är viktigt.
Man bör därför samla ett områdes
människor snarare än att sprida ut
dem mer jämnt över området. Tydli-
ga gränser mellan olika rum är också
något man kan arbeta med. Det är
också viktigt att uppmärksamma de
rumsliga systemens forms, men
framförallt strukturs, påverkan på rö-
relsemönster. Olika platser har olika
förutsättningar för rörelse och det är
viktigt att uppmärksamma detta vid
åtgärder vars syfte är att förbättra
rörelsen. Viktigt för attraktiviteten är
även att platser för möten och rörel-
se är platser som fungerar och som
är till för de som använder dem. Det-
ta kan uppnås genom medverkan
från de som bor och verkar på Söder
och som lever sitt vardagsliv här.

Exempel på konkreta åtgärder för
Söder:

Förstärka Södergatan som är Söders
viktiga stråk. Förbättra dess norra
och södra delar genom fysiska åtgär-
der så att Södergatan fungerar bra i
hela sin sträckning. Ökad rörelse på
tvärgatorna kan också vara positivt
för Södergatan. Detta kan uppnås
genom målpunkter vid sidan av och
kanske främst genom kopplingar
över infarten och markerandet av
öst-västliga stråk.

17



Omtanke och skönhet, menings-
fullhet och identitet
Hur den fysiska miljön upplevs och
upplevelsen av skönhet är viktigt för
attraktiviteten. Vad exakt i den fysis-
ka miljön som gör att en plats eller
ett område uppfattas som vackert är,
som tidigare nämnts, svårt att defi-
niera. Det kan dock ligga ett skön-
hetsvärde i miljöer som är utforma-
de med omsorg, där det syns att
någon ansträngt sig för att göra mil-
jön vacker och trivsam. Omsorgsfullt
utformade miljöer även i de små de-
taljerna som ger en känsla av att
man bryr sig om och tar hand om Sö-
der skulle alltså kunna vara viktigt för
attraktiviteten.

Av betydelse för upplevelsen av
skönhet verkar även vara identitet,
meningsfullhet och stimulans av
människans alla sinnen.

Upplevelsen av identitet beror på om
ett område uppfattas som en plats
olik andra platser och om den är lätt
att föreställa sig och komma ihåg.
Det är därför viktigt att den fysiska
miljön understödjer den speciella ka-
raktär som just Söder har och som
gör detta till en stadsdel som inte är
lik något annat område i staden. Om
ett område förmedlar en upplevelse
av att ha en egen karaktär/identitet
upplevs det också som meningsfullt.

Upplevelsen av meningsfullhet i den
fysiska miljön kan även uppnås ge-

nom att omgivningen är fattbar, lätt
att uppfatta och förstå. Förutom att
miljön ska ha en begriplig uppbygg-
nad och vara möjlig att hitta i är det
också av betydelse att man kan ta
del av livet i området och därigenom
bättre förstå det. För Söders del
skulle det kunna innebära tex kon-
takt med sådant som ligger nära, ex-
empelvis vattnet, att man ser det
som säljs i affärerna, exempelvis ge-
nom torghandeln och att man kan se
och möta de som bor, arbetar och
studerar i och nära området. Om
platser upplevs som meningsfulla
beror även på i vilken utsträckning
platserna är till för de som använder
dem, dvs en anpassning mellan form
och funktion, vilket kan uppnås bla
genom medverkan som även kan
vara socialt fruktbart.

Den fysiska miljön registreras med
syn, hörsel, känsel och lukt. Om en
miljö upplevs som vacker beror an-
tagligen också till stor del på hur väl
den är anpassad till människans sin-
nen. Hjärnan har vissa behov, både
medvetna och omedvetna som be-
höver uppfyllas. Spännande rum och
rörelsesekvenser som talar till
många sinnen talar också till männis-
kors känslor och upplevs som vack-
ra. Det är främst här (när man talar
om sinnesupplevelser) den estetiska
dimensionen också kommer in. Det
man först förknippar med skönhet är
kanske yttre skönhet/estetik. Men
det jag kommit fram till i det teore-

tiska resonemanget är att skönhet
kanske inte allra främst beror på
detta utan på andra och djupare lig-
gande faktorer. Yttre skönhet är
dock ändå en viktig del av skönhets-
begreppet som man inte får glömma
bort. Trots att denna dimension av
skönhet sägs bero på tycke och
smak, finns det ändå vissa former,
färgkombinationer, proportioner, etc
som upplevs som vackrare än andra
utan att man kanske kan förklara
detta med begrepp som mening,
identitet, osv.

Exempel på konkreta åtgärder för
Söder:

Stärka Södergatan så att den i alla
sina delar har en fysisk form som
anknyter till dess funktion som Sö-
ders huvudgata och därmed upplevs
som meningsfull, fattbar � form och
funktion är anpassat till varandra.

Åtgärder som gör att man kan ta del
av livet på Söder och därmed förstå
platsen bättre. Genom att förstärka
följande förhållanden: Söder ligger
nära centrum � mer märkbart ge-
nom bättre koppling, närheten till
Campus � förstärka fysisk och visu-
ell koppling över infarten genom bla
nedgrävande av järnväg, övergång-
ar i samma plan samt öst-västliga
utsiktsstråk, närhet till vattnet � för-
stärka genom öst-västliga utsikts-
stråk.
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Understryka att stadsparksområdet
är en plats olik omgivande områden
med tydlig gräns och identitet utan
att det förhindrar att man tar sig över
gränserna. Ska fungera som uppe-
hållsplats och förenande rum.



UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYS
De kunskaper jag fått i teoridelen
används här för att ge förutsättning-
ar för hur analysarbetet bör ske.

Två förhållande som kan påverkas
genom fysiska åtgärder och som är
viktiga för att öka Söders attraktivi-
tet är:

att utforma den fysiska miljön uti-
från Söders förutsättningar, karak-
tär och identitet på ett som stärker
densamma

Vilka åtgärder som behövs för att
uppnå detta utreds med hjälp av en
stadsanalys. Denna typ av analys
visar ordningsprinciperna bakom den
fysiska formen, vilka faktorer som
skapat Söder som det ser ut i dag.
Detta ger också information om vad
som är viktigt att ta hänsyn till vid
förändringar på Söder.

att ta vara på och förbättra förut-
sättningarna för liv och rörelse

Vilka åtgärder som behövs för att
uppnå detta utreds med hjälp av en
upplevelseanalys. Denna typ av ana-
lys fångar livet i och upplevelsen av
staden. Detta ger information om vil-
ka områden som är viktiga att arbe-
ta med med hänsyn till upplevelsen
av Söder samt livet i stadsdelen.
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REALISTISK STADSANALYS
Den realistiska stadsanalysen tolkar
platsens form som ett resultat av en
historisk process. Man försöker genom
analysen fånga de ordningsprinciper
som styrt och styr platsens utveckling.
Dessa ordningsprinciper speglar även
yttre materiella och kulturella förut-
sättningar. Stadens form är ett resul-
tat av en process där olika krafter ver-
kat tillsammans eller i konflikt med
varandra. För att beskriva detta an-
vänder man sig av ett antal definiera-
de begrepp som primära element,
bebyggelsestruktur, tomtstruktur, to-
pologi, bebyggelsemönster, typologi,
morfologi och ikonografiska spår.

Det som är utmärkande för denna
stadsanalysmetod är att den gör an-
språk på att beskriva omgivningen så
som den faktiskt är. Analysen ska allt-
så vara objektiv och endast förklara,
inte värdera, platsens form. Dess hy-
potes är att det finns ett komplext
samband mellan platsens form, som
den är i dag, och strukturella fenomen.

Den realistiska stadsanalysen kan an-
vändas som bakgrundsmaterial vid
utarbetande av planer som baseras på
de arkitektoniska huvudprinciperna för
områdesindelning, bebyggelsestruk-
tur och typologi och på de viktigaste
krafterna som har styrt och styr för-
ändringar av stadens form. Analysen
ger en grund att klassificera projekt
utifrån hur stor betydelse de får på
omgivningen.

SYFTE
Syftet med att göra en stadsanalys för
Söder är att:

ge en överblick av Söders utveckling
och de faktorer som skapat stadsde-
len som den är i dag.

beskriva och förklara Söders form.

finna Söders inneboende förutsätt-
ningar och möjligheter för att med
detta i tankarna kunna utveckla krite-
rier för attraktivitet som är relevanta
just för Söder.

UPPLÄGG
Den realistiska stadsanalysmetoden är
generellt sett uppbyggd av:

Historisk utveckling av platsens form
Överordnade strukturella element el-
ler primära element
Bebyggelsestruktur
Avgränsning av enhetliga områden

Jag har valt att använda mig av de två
första stegen av den realistiska stads-
analysen då dessa två delar är de som
är mest relevanta för mitt fortsatta
arbete med Söder.

Nedan följer en kort beskrivning av
steg ett och två av den realistiska
stadsanalysen.

Historisk utveckling av platsens
form
Söders historia beskrivs i text och med

kartor som visar utvecklingen av om-
rådets form över tiden. De perioder
som utgör viktiga utvecklingsperioder
i Söders framväxt har valts som håll-
punkter och Söders form under dessa
perioder illustreras. Denna historiska
beskrivning fungerar också som un-
derlag för det vidare analysarbetet, i
detta fall framtagande av primära ele-
ment. De historiska beskrivningarna
ger tillsammans med en beskrivning
av Söders nuvarande form en förstå-
else för platsens fysiska utveckling.

Överordnade strukturella element
eller primära element
Dessa överordnade element som har
präglat Söders fysiska utveckling är
fortfarande av betydelse för områdets
utveckling. Primära element känne-
tecknas av sin permanens, dvs. är
fortfarande märkbara i platsens form.
De olika primära elementen står inte
nödvändigtvis i inbördes förhållande
till varandra. Staden är alltså samman-
satt av delar som var för sig har sin
egen karaktär och sitt eget strukturella
sammanhang.

De primära elementen kategoriseras
i analysen efter vilken typ av påver-
kanskraft de utgörs av. De primära
element som påverkat och verkat
strukturerande på Söders utveckling
är:

Topografi
Kommunikationer
Ägostrukturer

inledning
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Händelser
Terrängingrepp
Planer

METODENS STYRKA OCH SVAG-
HET
Den realistiska stadsanalysen ger en
bra och objektiv förståelse för hur plat-
sen har utvecklats och vad som styrt
utvecklingen. En av tankarna med
analysmetoden är en förhoppning om
att diskussioner om stadens form i
högre grad ska bygga på fakta och inte
så mycket på värderingar. Metoden
förklarar platsens fysiska form och de
grundläggande ordningsprinciperna
bakom denna. En plats karakteristis-
ka fysiska kännetecken beror på de
faktorer som har påverkat dess ut-
veckling. Platsens identitet hänger
därför nära samman med i vilken grad
dessa faktorer är läsbara.

De slutsatser man kan dra av stads-
analysen är främst sådana som är
kopplade till fysiska fenomen. Analys-
metoden är renodlad till att endast
behandla sådant som på ett eller an-
nat sätt syns. Den tar inte hänsyn till
att staden kan upplevas på olika sätt
och att det är omöjligt att inta ett helt
objektivt förhållningssätt till staden.
En realistiska stadsanalys beskriver
inte sådana upplevelser som bygger
på subjektiva uppfattningar, exempel-
vis hur människor upplever staden och
dess platser, livet, själen, hur man
använder och rör sig i staden, den fy-
siska formens påverkan på människor,

osv.

För att få ett bra underlag för mina
förslag till förändringar av Söder kom-
pletteras denna objektiva analys med
något som i viss mån kan fånga det
som inte stadsanalysen förmår att
registrera. Eftersom det jag då kan
utgå från är mina egna upplevelser blir
denna del mer subjektivt. Se vidare
under Upplevelseanalys.
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TIDEN FRAM TILL 1870 -
FÖRINDUSTRIELL PERIOD
Vid 1800-talets början var det som i
dag är Söder ett obebyggt öppet flyg-
sandsområde med betesmarker och
åkerstycken. Några väderkvarnar var
den enda bebyggelsen. På 1830-talet
började en mindre, oreglerad bostads-
bebyggelse växa fram längs med
landsvägen mot Landskrona, nuvaran-
de Södergatan.

Söder låg under denna period utanför
stadskroppen och bestod främst av
jordbruksmark. Jordbruksmarken in-
delades i vångar och fälader.

Den breda strandzonen, ca 1,5 km
lång och 1 km bred, söder om själva
stadskärnan bestod huvudsakligen av
flygsandfält, delvis skyddsplanterade
med tallskog. Den södra planteringen
motsvarar nuvarande husaretablisse-
mangets område och en liten triang-
elformad plantering motsvaras i dag
av Sturzen-Beckers park. Inom områ-
det fanns även ett antal lyckor, bl a
Bålbrolyckan (nuvarande Stadspar-
ken), samt Sandlyckorna.

Bebyggelsen koncentrerades även
fortsättningsvis till landsvägen. Öster
om landsvägen fanns den Essenska
villan, byggd i slutet av 1840-talet,
samt sedan 1816 en begravningsplats,
nuvarande Gamla kyrkogården. Lan-
derierna Eneborg, Närlunda och Furu-
torp fanns också inom området. Söder
avslutades med fäladsmark innan ut-

marken till Raus by tog vid i söder. Ca
1 km söder om stadskärnan anslöt
Ramlösavägen i östlig riktning och
böjde av söderut vid landborgen - den
markerade höjdrygg som går genom
hela staden i nordsydlig riktning.

Ovanför landborgen utgjordes Söder
av ett större område, Södra Vång, som
sträckte sig från nuvarande Gasverks-
gatan till Malmöleden.

1865 drogs Helsingborgs första järn-
väg från Landskrona � Eslöv � Billeber-
ga in till staden söderifrån. Centralsta-
tionen som utgjorde slutpunkt för järn-
vägslinjen förlades till området vid
Bålbrolyckan. Den gata som i dag är
Trädgårdsgatan anlades i Bålbrolyck-
ans norra kant i samband med central-
stationens invigning. På norra sidan
om gatan låg vid denna tid industrier.

Även hamnen började utvecklas under
denna period. Hamnen i Helsingborg
anlades på 1830-talet för att 1867
byggas ut till att motsvara nuvarande
Inre hamnen i Nordhamnen. Affärsli-
vet försköts mot hamnen och dess
närhet.

Den fortsatta hamnutbyggnadenbe-
rörde i hög grad den södra delen av
staden. Detta, men också järnvägsut-
byggnaden under 1870- och 80-talet,
är något som är avgörande för nästa
period i Söders utveckling.

historisk utveckling av platsens form
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1870-1890-TAL -
INDUSTRIALISMEN
Detta är den period i Söders historia
då störst förändringar skett. Staden
byggdes ut i en betydligt snabbare takt
än tidigare och den bebyggda ytan
nästan fördubblades för staden som
helhet. Helsingborgs befolkning öka-
de mellan 1870 och 1890 från ca 8000
till 20500. Den största ökningen sked-
de under 1880-talet. Söder var det
område där huvuddelen av den nya
bostadsbebyggelsen växte fram.

De industrier som uppstod under in-
dustrialismen förlades till Söder. Un-
der de kommande decennierna kom
Söder att utvecklas till ett renodlat
industriområde med arbetarkvarter.
Detta område var till ytan större än
den gamla stadskärnan.

Bland fabrikerna fanns bl a Helsing-
borgs bryggeri på Södergatan, Tegel-
bruket i närheten av Ramlösavägen
och Superfosfatfabriken på Carl
Krooksgatan.

Den första järnvägslinjen från 1865
kompletterades 1875 med en linje
mellan Helsingborg och Hässleholm.
Tio år senare var järnvägen mellan
Helsingborg och Halmstad också ut-
byggd.

1872-79 utvidgades stadens hamnan-
läggning med Södra hamnen. Marken
innanför bassängen fylldes ut och nya
tomter erhölls. En del fabriker lades på

denna utfyllnadsmark.

Fram till 1891 byggdes Norra hamnen
ut. Utfyllnadsarbetena var omfattan-
de och berörde även det södra hamn-
området. Strandlinjen i söder har se-
nare fyllts ut ytterligare och gett mer
mark att bebygga.

1873 anlades Stadsparken, Krookska
planteringen, efter att marken skänkts
till staden av släkten Krook. I områ-
det kring stationen och den anslutan-
de nyanlagda parken gick gränsen
mellan den högborgerliga och repre-
sentativa norra delen av staden och
det södra stadsområdet med sina ar-
betarkvarter och industrier.

Kvarteren norr om nuvarande Träd-
gårdsgatan, där industrier tidigare låg,
bildades i början av 1870-talet och
bebyggdes under 1870- och 80-talet.
Läget vid Stadsparken och närheten
till centralstation gjorde att Trädgårds-
gatan blev en exklusiv boendemiljö
med omsorgsfullt utformad bebyggel-
se som bildade en enhetlig front mot
parken.

De fyra kvarter belägna söder om
Stadsparken bildades även de under
1870-talet och bebyggdes under 70-
och 80-talet. Till skillnad från övrig
bebyggelse på Söder, som vid den här
tiden främst bestod av byggnader i en
till två våningar, var detta bebyggelse
i övervägande tre till fyra våningar.
Fasaderna på dessa hus var mer ut-

smyckade och den sociala samman-
sättningen av invånare något annor-
lunda. Övriga delar av Söder prägla-
des vid denna tidpunkt av trångbodd-
het och låg standard. Delar av områ-
det var mycket tättbefolkat och ensta-
ka kvarter kunde rymma över tusen
personer. Industrier låg insprängda i
bostadsområdet och bidrog till den
dåliga miljön.

Under 1870-talet började man arbeta
fram planer för de områden som hade
börjat bebyggas i och med befolk-
ningsökningen. 1878 gjordes ett för-
slag till reglering av södra förstaden,
Söder. Den snabbt framväxande be-
byggelsen reglerades med en enkel
rutnätsplan som orienterades efter
Södergatan. Ett kvarter sparades ut
som torg, nuvarande Gustav Adolfs
torg. Järnvägen skar diagonalt genom
flera kvarter. Någon hänsyn till ter-
rängen och befintliga förhållanden
togs inte.

Samtidigt med det omfattande indu-
stri- och bostadsbyggandet upp-för-
des en rad offentliga byggnader i Hel-
singborg. På Söder byggdes i början
av 1870-talet Södra skolan på Gustav
Adolfs tog. Den revs dock redan 1900.
Intill södra stadsgränsen förlades 1882
husaretablissemanget som finns kvar
i dag. Under nästa period i Söders ut-
veckling uppfördes kring sekelskiftet
fler offentliga byggnader på Söder av
vilka flertalet finns kvar i dag.
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KRING SEKELSKIFTET FRAM TILL
INNAN SANERINGARNA -
SÖDER BYGGS FÄRDIGT
Helsingborgs förvandling från småstad
till industriell storstad fullbordades.
Befolkningstillväxten kring sekelskiftet
var betydligt lugnare än under tidiga-
re period. Marken på Söder hade bör-
jat bli fullbyggd och tillväxten kom nu
i stället utanför stadsgränsen, främst
i Raus plantering söder om staden.

I de centrala delarna i norr manifes-
terades storstadsambitionerna. Nya
fina byggnader uppfördes vid sekel-
skiftet kring Stortorget. Den gamla
staden som främst bestod av lägre och
enklare bebyggelse försågs med en
fasad av rikt utsmyckade femvånings-
hus mot Järnvägsgatan och Drottning-
gatan.

1903 togs en spårväg i bruk med en
linje från södra stadsgränsen till Tåga-
gatan i norr samt en linje från Söder-
gatan via Bergaliden till Stattena. I
samband med att spårvägen drogs
fram breddades Trädgårdsgatan och
en allé mot Stadsparken togs bort.

Utbyggnaden av Söder som påbörjats
under 1870-talet fullföljdes. 1897 in-
vigdes Gustav Adolfkyrkan som upp-
förts vid Nya torget, i dag kallat Gus-
tav Adolfs torg. Ett salutorg för den
södra stadsdelen iordningställdes
bredvid kyrkan. Öster om torget bygg-
des i början av 1900-talet Folkets hus
som togs i bruk 1906. År 1900 fick

Söder en egen skola då Gustav Adolf-
skolan färdigställdes på landborgens
höjd ovanför arbetarkvarteren.

Strax efter sekelskiftet påbörjades
åter en livlig byggnadsverksamhet
som sträckte sig ut på ännu inte plan-
lagda delar av staden, exempelvis
nuvarande Eneborg och Högaborg.
Eneborg och Högaborg i söder och
Tågaborg (bostadsområde i norra de-
len av staden) i norr var de första stör-
re områdena som byggdes ut ovanför
landborgen. Eneborg och Högaborg
bebyggdes med hyreshus för arbetar-
klassen, medan Tågaborg bebyggdes
med flerfamiljshus och villor för främst
medelklassen. Uppdelningen av sta-
den i ett norr och ett söder fullföljdes
därmed även uppe på landborgen.

Byggnadsverksamheten i icke planlag-
da delar av staden ökade kring sekel-
skiftet behovet av en ny stadsplan. En
stadsplanetävling som omfattade hela
staden utlystes 1906. Det vinnande
förslaget med mottot �storstad� var
färdigt 1909. Planförfattarna hade
anslutit till sekelskiftets romantiska
stadsplaneideal med inspiration bl a
från Camillo Sitte. Planen anpassade
sig till befintliga förhållanden vilket är
särskilt påtagligt om man jämför med
1800-talets rutnätsplan. Omväxling
och hemtrevnad skulle uppnås genom
omväxlande böjda och raka gator
samt förgårdar. Mindre öppna platser
och planteringar skulle fördelas på
stadsdelarna och varje stadsdel skul-

le få sitt eget torg. Den ökade trafikens
krav var något som framhölls. Detta
resulterade i Stenbocksgatan som var
den första nord-sydliga förbindelsen
ovanför landborgen.

Behovet av förbindelser mellan områ-
dena ovanför och områdena nedanför
landborgen ökade. Eneborg nåddes
under lång tid via trappor som förband
övre och nedre delarna av bl a Ny-
torgsgatan samt Holländaregatan.
Först under 1910-talet fylldes backar-
na upp och jämnades ut och trappor-
na försvann.

Gasverksgatans dragning genom
landborgen fanns med i stadsplanen
från 1909. Detta var ett komplicerat
företag då ett genombrott i bebyggda
kvarter krävdes. Det dröjde därför till
1927 innan Gasverksgatan drogs ge-
nom landborgen och förenades med
Fältarpsvägen ovanför landborgen.

Furutorpsplatsen iordningställdes
1925 till park.

Området ovanför landborgen var vid
tiden kring andra världskriget i prin-
cip utbyggt. Fram till runt 1960-talet
skedde inga stora förändringar varken
här eller i området nedanför landbor-
gen.
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TIDEN FRAM TILL I DAG -
DET STORSKALIGA SÖDER
Nästa viktiga period i Söders utveck-
ling är tiden runt 1960-talet och framåt
med de saneringar som då skedde.
Denna period har i hög grad satt sin
prägel på Söder som det ser ut i dag.

1959 skar infartsleden av Söder från
omgivande delar av staden - arbets-
området i söder och hamnområdet i
väster där järnvägen redan utgör en
barriär. Innan tillkomsten av infartsle-
den sträckte sig Södergatan över till
industriområdet och nästan hela vä-
gen ut till Raus Plantering. I dag ut-
görs denna del av det som var Söder-
gatan av Västra Sandgatan. Många
hus revs i samband med bygget av Sö-
dergatsviadukten.

Spårvagnstrafiken lades ner 1967 i
samband med högertrafikomläggning-
en. 1973 öppnades Bergalidspassa-
gen, som tidigare endast varit öppen
för spårvagnstrafik för biltrafik. Detta
gjorde att Trädgårdsgatan blev en hårt
trafikerad genomfartsled

På 1960- 0ch 70-talet byggdes det
storskaliga Söder med flera byggna-
der som tog upp hela kvarter. Huvud-
delen av Helsingborgs bebyggelse från
sekelskiftet var relativt intakt i början
på 1960-talet. Bostadsstandarden var
allmänt dålig och för att snabbt för-
bättra situationen skapades Helsing-
borgsmodellen, som blev ett instru-
ment för rivning och sanering i stora

delar av Söder, Högaborg och Ene-
borg. Modellen innebar att ett kommu-
nalt bolag bildades och köpte upp fast-
igheter, ofta i hela kvarter. Fastighe-
terna såldes snabbt vidare till privata
byggföretag som själva avgjorde om
de skulle bygga nytt eller renovera.
Resultatet blev fler rivningar än ren-
overingar. Modellen var effektiv för
snabb standardförbättring men tog
ingen kulturell eller social hänsyn.
Saneringen genomfördes främst på
1970- och 80-talen. Bilarna tog allt
större plats i staden, det byggdes par-
keringshus och genomfartslederna
blev större och bredare.

Under denna period flyttades även
industrierna inne på Söder längre ut
och gav plats för ny bebyggelse.

Det nya stadsbiblioteket ritat av Jör-
gen Michelsen, Arton, öppnades 1965
i stadsparkens södra del. För att kun-
na förlägga här krävdes en ändring av
stadsplanen. Byggnaden är placerad
så att dess entré vänds mot Norr och
baksidan mot Söder.

De sociala förvaltningarna flyttade in i
det stora nybyggda komplexet i kv
Belgien vid Södergatan/Eneborgsvä-
gen/Gasverksgatan 1964/65.

Under 1990-talet byggdes väster om
stadsparken Knutpunkten, centrum
för kommunikation via färja, buss och
tåg. Flera större byggnadsprojekt har
under 90-talet koncentrerats till om-

rådet vid vattnet, dock i den norra
delen av staden - Norra hamnen med
bostäder intill småbåtshamnen och nu
senast ett nytt kulturhus som uppförs
i anslutning till Norra hamnen.

Kring millennieskiftet påbörjades det
pågående förändringsarbetet för Sö-
der kallat Söder i förändring i vilket
befolkningen och näringslivet görs
delaktiga. Man hoppas genom fysiska
förändringar som leder till ökad attrak-
tivitet kunna skapa sociala förbättring-
ar, positivare attityder och locka nya
boenden, verksamhetsidkare och be-
sökare till stadsdelen.
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PRIMÄRT ELEMENT
Områdets grundläggande, topogra-
fiska förutsättningar kan delas upp i
hav/strandlinje, strandzon, land-
borg  och slätt.

PÅVERKAN
Området nedanför landborgen,
strandzonen, byggdes först ut.
Först när det var fullbyggt började
man bebygga marken ovanför.

Landborgen, den markerade höjd-
rygg som skiljer strandzon och slätt
från varandra, är inte lika påtaglig i
söder som i norr och ravinerna är
inte heller lika stora. I norr har ra-
vinerna utvecklats till kommunika-
tionsstråk vilket inte skett i samma
utsträckning i söder. En förbindelse
mellan området ovanför och nedan-
för landborgen fanns dock förr i en
liten ravin strax söder om Gustav
Adolf skolan. Här går i dag Furutorps-
gatan.

Strandzonen är bredare i söder än i
norra delen av staden. Kontakten
med vattnet blir därför inte lika på-
taglig. Mer plats fanns också att
bygga på nedanför landborgen. När
staden i slutet av 1800-talet växte
kraftigt och mark behövdes för bo-
städer och industrier var området
söder om stadsgränsen, nuvarande
Söder, en lämplig plats att låta sta-
den växa på.

Marken söder om stadskärnan, nu-
varande Söder, var inte tillräckligt
bra som jordbruksmark varför den
kunde bebyggas.
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PRIMÄRT ELEMENT
Landsvägen (senare Södergatan)

Ramlösavägen

PÅVERKAN
Söder växte upp kring landsvägen.
Rutnätsplanen från 1878 orientera-
des efter Södergatan och Söderga-
tan hade en strukturerande verkan
på bebyggelsen. Södergatan är
fortfarande Söders viktigaste gata
och fungerar i dag som affärsgata
och bussgata i stället för genom-
fartsväg.

Fanns redan på 1800-talet och har
fortsatt att böja av mot söder i höjd
med landborgen trots att detta inte
passar in i rutnätsplanen från 1878.
Dagens Malmöled följer ungefär den
gamla Ramlösavägens sträckning.
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PRIMÄRT ELEMENT
Järnvägen

Hamnen

PÅVERKAN
Byggdes ut 1865-1885. Avskärmar
Söder från vattnet och skär genom
de yttre delarna i väster. Bildar bar-
riär mellan Söder och arbetsområ-
det/hamn i väster. Utbyggnaden av
järnvägen bidrog också till att Söder
blev ett lämpligt område att förläg-
ga industrier till.

Södra Hamnen byggdes ut 1872-
1879. Även hamnen bidrog till att
Söder blev ett lämpligt område att
förlägga industrier till och att Söder
därmed blev en arbetarstadsdel.
Utfyllnaderna gjorde att avståndet
mellan Söder och Sundet ökade yt-
terligare.
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PRIMÄRT ELEMENT
Motorleden

PÅVERKAN
Avskärmar Söder ytterligare från
Sundet och från arbetsområdena i
söder och väster. Södergatan fung-
erar inte längre som genomfart. Sö-
der vänder baksidan mot infartsle-
den. Flera av gatorna mellan Carl
Krooks gata och Malmöleden slutar
som återvändsgator. Motorleden har
tillsammans med järnvägen bidragit
till en trasig struktur mot väster och
gör Söder till en isolerad del av sta-
den.
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PRIMÄRT ELEMENT
Mark tillhörande staden

Gamla brukningsvägar

PÅVERKAN
Områden som i mitten av 1800-talet
tillhörde staden bär spår av detta
genom att de inte är exploaterade,
exempelvis Gustav Adolfs torg.

Gustav Adolfs gata och Gasverksga-
tan är gamla brukningsvägar som
fanns på den tiden Söder bestod av
jordbruksmark och som senare om-
vandlats till gator. De avgränsade
Södra Vång från omkringliggande
lyckor och fäladsområden. Därifrån
kommer dessa gators sträckningar
som inte passar in i den övriga rut-
nätsstrukturen som bildar regel-
bundna kvartersformer.p
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PRIMÄRT ELEMENT
Industrialismen

Saneringar

PÅVERKAN
Industrier lades på Söder och
många nya bostäder till arbetarna
behövdes i närheten av industrier-
na. Söder blev en utpräglad arbetar-
stadsdel. Skillnaden mellan norra
och södra delen av staden som finns
kvar i dag grundlades redan när Sö-
der byggdes ut.

Har i hög grad påverkat Söder som
det ser ut i dag. Bebyggelsen på
Söder, som främst bestod av arbe-
tarbostäder, var inte så påkostad
och värderades inte så högt varför
större delen sanerades bort. Detta
är en anledning till att Söder inte har
så mycket gammal bebyggelse be-
varad och i dag i stället domineras av
storskalig bebyggelse från 1960-ta-
let och framåt.
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PRIMÄRT ELEMENT
Utfyllnad av strandlinjen

Genombrott i landborgen

PÅVERKAN
1868-1879. Industrier lades på ut-
fyllnadsmark. Strandzonen i södra
delen av staden är naturligt breda-
re än i norr. Utfyllnaderna har gjort
den ännu bredare och därmed bi-
dragit till bristen på kontakt mellan
Söder och havet.

1910-1927. Bebyggelsen ovanför
landborgen krävde bättre förbindel-
ser mellan de övre och nedre de-
larna. Backarna jämnades ut och
fylldes upp och gatorna ovanför och
nedanför landborgen förbands med
varandra. Detta är en orsak till att
landborgen i dag inte är så tydlig.
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PRIMÄRT ELEMENT
Rutnätsplan för Söder från 1878

Stadsplan 1909

PÅVERKAN
Gör att området kring Södergatan,
ner mot järnvägen och upp till land-
borgen får den struktur det har i
dag. Gustav Adolfs torg härstammar
från denna planen. Söders i dag lite
konstiga avgränsning utåt mot järn-
väg och infartsled beror delvis på att
den schematiska rutnätsstrukturen
inte anpassades till järnvägens
dragning.

Stenbocksgatan, som förbinder de
norra och södra delarna av staden
ovanför landborgen, har kommit till
som en följd av denna plan. Gas-
verksgatans genombrott och för-
längning samt Nytorgsgatans och
Furutorpsgatans förlängningar upp-
åt kommer också från denna plan.
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PRIMÄRT ELEMENT
Bålbrolyckan

Kyrkogårdar

Högskolan

PÅVERKAN
Marken skänktes till staden och blev
på 1870-talet park och därför aldrig
bebyggd. Detta gör avståndet mel-
lan bebyggelsen i norr och i söder
större. Bildar en annan struktur mel-
lan bebyggelse och är styrande för
Söders avgränsning norrut.

Dess placering i norra delen av Sö-
der bidrar till att denna del av Söder
ej kan bebyggas. Bildar en annan
struktur mellan bebyggelse och är
styrande för Söders avgränsning
norrut.

Etableringen av högskolan i Tre-
tornsfastigheten. Ökar behovet av
koppling Söder � västerut. Gör det
mer intressant att överbrygga den
barriär som järnväg och infartsled
innebär. Gör också att Söder ligger
rätt till för studentbostäder.
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slutsats och ställningstagande - stadsanalys

1. Landborgen är en gammal viktig
gräns mellan den första bebyg-
gelsen nedanför och den senare
tillkomna bebyggelsen ovanför. Ej
så tydligt markerad i dag.

2. Södergatan har alltid varit det
viktigaste stråket. Har även haft
en strukturerande verkan på be-
byggelsen.

3. Park och kyrkogårdar bildar en
avvikande struktur och ett mel-
lanrum mellan norr och söder.
Detta har funnits från det att be-
byggelsen på Söder uppstod.

4. Bebyggelse som utseendemäs-
sigt sett hör ihop med bebyggel-
sen vid Trädgårdsgatan, norr om
Stadsparken. Byggdes vid unge-
fär samma tidpunkt och som fi-
nare bebyggelse pga läget vid
stadsparken.

5. Område med upplöst struktur,
övergångsområde mellan Söder
och industriområde samt Söder
och hamnområde. Trasig rutnäts-
struktur pga barriärer.

Öst-västliga stråk otydliga. Dålig
koppling åt väster.

Norr och Söder har alltid varit två
områden med olika karaktär.
Norr - medeltidsstaden, Söder -
industrialismens arbetarstads-
del.

Bredare strandzon än i norra de-
len av staden. Pga naturliga för-
utsättningar samt utfyllnader av
strandlinjen.

ställningstagande utifrån vad som
framkommit av denna del av analy-
sen:
· Stärka både de allmänna och de

specifika förutsättningarna för
Söders framväxt: strandlinje,
strandzon, landborg, raviner,
slätt, öst-västliga utsiktsstråk
samt Södergatan och Söders his-
toria som arbetarstadsdel.

· Överbrygga barriärer åt söder och
väster � förstärka kopplingen till
Söders gamla arbetsområden.

· Behandla �mellanområdena� och
avsluta Söder utåt.

· Återuppliva rutnäts-
stadens grundtanke genom att
öppna gator.

· Ytterligare stärka Södergatan.
· Förstärka landborgen.
· Förstärka öst-västliga kopplingar

fysiskt och visuellt.
· Behålla och stärka Söders karak-

tär, koppla till omgivande områ-
den men inte flyta ihop. Ge kan-
terna nya strukturer som base-
ras på det som finns men som inte
behöver innebära en fortsättning
på rutnätsstrukturen.

· Behandla området kring stadspar-
ken som ett område med en egen
karaktär skilt från omgivande om-
råden.
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Denna del av analysen bygger till stor
del på subjektiva upplevelser och in-
tuitiva värderingar av stadsdelen.
Detta ger en förståelse för området
som inte endast bygger på vetenskap-
liga principer utan snarare på männis-
kors verkliga nyttjande av och förhåll-
ningssätt till stadsdelen. På detta sätt
kan även saker som inte kan ses av-
slöjas.

Analysmetoderna är inspirerade av si-
tuationisterna. (se tex Costa, 1996).
Detta är ej några framarbetade meto-
der och begrepp att utföra analyser
utifrån utan mer av ett förhållnings-
sätt som handlar om den geografiska
miljöns direkta effekt på individens
känsloliv och beteende. Analyserna
kan ses som situationistiska experi-
ment, snarare än analysmetoder, som
fångar rörelser och livet i staden. Det
är inte hur det ser ut som är det av-
görande utan hur man känner och
upplever en plats och vilka händelser
och situationer som uppstår där.

Situationisterna ersatte vanliga stads-
kartor, som visar en sorts abstrakt,
geometrisk bild av verkligheten, med
psykogeografiska kartor, som i stället
dokumenterar upplevelser av staden
och bedömningar av dess känslomäs-
siga kvaliteter. Ett exempel på en så-
dan karta är Debords �The Naked
City� för Paris.

Dérive eller drifting, något i stil med
driva omkring på svenska, är

en av situationisternas metoder att
undersöka den geografiska miljöns
effekter på människors känsloliv och
beteende. Man rör sig genom staden
medveten om dess psykogeografiska
effekter. Det man upptäcker, områden
med olika stämningar - �unities of
ambience�, vad de består av och de-
ras rumsliga lokalisering, resulterar i
en psykogeografisk karta. Metoden
att producera psykogeografiska kartor
utvecklades av fransmannen Guy De-
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recording

PSYKOGEOGRAFISK KARTA, PARIS

inledning

bord på 1950-talet med utgångspunkt
från hans psykogeografiska studier.

Situationisterna ansåg att modern
stadsplanering hade en separerande
verkan på staden. De föreställde sig i
stället ett stadsbyggande som grun-
dade sig på en mångfald av situatio-
ner.
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För att på ett tydligt sätt förklara vad situationisterna idéer går ut på görs en
jämförelse med mer allmänt  kända idéer om staden, nämligen Kevin Lynchs
teorier som han presenterar dem i Image of the City.

Lynch � Image of the City
Vetenskapliga metoder, intervjuer och
fältundersökningar utförda av exper-
ter

Syftet är att hitta rumsliga element
som gör staden läsbar och tydlig

Koncentrerar sig på fysiska aspekter
av utformning

Läsbarhet, tydlighet och behov av att
kunna orientera sig är centralt

Situationisterna - psykogeografi
Experimentell metod, resultatet fås
genom dérive (drifting)

Syftet är att förstå individens känslor
för och beteende i förhållande till sta-
dens rum

Fokuserar på stadens rumsliga effekt
på människors beteende och känslor

Disorientering, labyrintiska, komplice-
rade nätverk för lek och äventyr är i
fokus

Centralt i det situationistiska förhållningssättet är:

Lek    Förlora orienteringsförmågan, labyrint som en metafor för förändring    Situationer, uppbyggandet av situationer
Sociala strukturer som det viktiga rummet där människor utvecklar kontakter, rumsliga strukturer är i själva verket
sociala    Kommunikation mellan stadens olika delar
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driftingSyftet är att producera en psykogeografisk karta, dvs en karta som visar hur Söder påverkar mig känslomässigt. Min tanke är att detta ska hjälpa mig i
sökandet efter de områden jag kan arbeta med för att Söder ska bli mer attraktivt. Utifrån min psykogeografiska kartan över Söder drar jag slutsatser som
leder fram till en ståndpunkt. Resultatet blir, till skillnad från en vanlig stadskarta över Söder som visar �verkligheten�, en karta över mina upplevelser av
stadsdelen.

INDUSTRITOMT

GRAFFITTI

FÖRFALLET HUS

SYFTE
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Experimentet utförs genom att jag
planlöst går omkring inom det områ-
de jag upplever som Söder. Målet är
att finna platser med en särskild
stämning som jag i förväg definierat.
Den stämning jag bestämt mig för att
söka är platser som känns tomma, liv-
lösa och lite övergivna. Detta är, tror
jag, en typ av områden som gör att
stadsdelen upplevs på ett negativt
sätt, och om man kan finna dessa om-
råden kan man också göra något åt
dem. Resultatet av experimentet blir
en sorts upplevelseanalys, en psyko-
geografisk karta, som visar mina upp-
levelser av Söder och hur området på-
verkar mig känslomässigt. Själva un-
dersökningen görs utan karta för att
inte falla in i ett vanligt �inventerings-
beteende� där man tittar på hur det
ser ut och för att inte bli bunden av
Söder som det ser ut på en vanlig kar-
ta.

Efteråt markerar jag de områden där
jag upplevt den stämning jag definie-
rat. Den psykogeografiska kartan vi-
sar dessa områdens rumsliga lokalise-
ring, kopplingar till varandra samt hur
de påverkar omgivningen. Sprider sig
stämningen även utanför området el-
ler stannar den inom det begränsade
området? Vad är gemensamt för
dessa områden?

SLUTSATSER
Många av platserna ligger i ytterkan-
ten av området (främst åt väster och

söder) mot infartsleden. Detta kan
hänga samman med att Söders av-
gränsningar utåt åt dessa håll är otyd-
liga och upplösta. Gemensamt för de
markerade platserna är också att de
ofta är baksidor och begränsas eller
består av långa, monotona fasader
eller skräpig vegetation. Flera platser
ger också ett förfallet intryck och be-
står av rivningstomter eller liknande.
Områden med få människor och lite
rörelse.

Vissa av platserna är trista miljöer
som kan vara svåra att göra något åt,
medan andra platser har potential att
utvecklas till något bra, i vissa fall sä-
kert med ganska enkla medel.

Södergatan i sig är det egentligen ing-
et större fel på. Ett flertal av platser-
na som jag under min drifting-tur
upplevt som negativa mynnar dock i
Södergatan. Deras influensområde
sträcker sig ut mot gatan och påver-

kar den på ett negativt sätt (speciellt
i södra delen och kring torget). Detta
är kanske en av anledningarna till att
man inte så gärna viker av från Söder-
gatan och att korsningarna inte blir de
naturliga mötesplatser de borde kun-
na vara.

Södergatan är till för att röra sig längs
med, det är som en transportsträcka
där det inte finns så många naturliga
platser att stanna på och att vistas på.
En viktig mötesplats är den kring Gus-
tav Adolfs torg och kyrkan vilken om-
gärdas av negativa områden på tre si-
dor. Detta leder antagligen till att den-
na plats inte uppfattas som så trevlig
att vistas på och därför inte riktigt kan
fylla sin funktion.

Experimentet visar bla att vid en för-
bättring av tex Gustav Adolfs torg/
området kring kyrkan räcker det inte
med åtgärder som riktar sig mot just
dessa platser. Av stor vikt är att ock-

drifting

VANLIG KARTA ÖVER SÖDER UNITIES OF AMBIENCE PSYKOGEOGRAFISK KARTA

så titta på de områden runt omkring
som påverkar platsen på ett negativt
sätt och som kanske egentligen är den
främsta anledningen till att platsen
inte upplevs som så bra. Detta expe-
riment gjorde att jag blev medveten
om det. Samma gäller vid en förbätt-
ring av Södergatan. Det är kanske
inte egentligen Södergatan som det
är fel på, utan platserna runt omkring
och som mynnar i Södergatan.

Pilarna visar hur platserna påverkar
omgivningen utanför det markerade
området, dvs åt vilket håll platsernas
influensområde sträcker sig.
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slutsats och ställningstagande - drifting

1. Negativa platser i västra kanten,
består av parkeringsytor och åter-
vändsgator.

2. Negativa platser i södra kanten,
stora ytor, övergång mellan stads-
miljö och industri.

3. Flera negativa platser mynnar i
Södergatan, koncentrerade till
dess södra del.

4. Viktig mötesplats kring GA-kyrkan
omgärdas av negativa platser.

ställningstagande utifrån vad som
framkommit av denna del av upp-
levelseanalysen:
· Arbeta med Söders kanter och

öppna återvändsgator.
· Koncentrera åtgärder till område-

na vid sidan av Södergatan sna-
rare än till själva Södergatan.

· Få tvärgatorna att fungera bättre
genom att skapa rörelse.
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SYFTE
Syftet med detta experiment är att
undersöka hur människor rör sig  från
Söders kant och in i stadsdelen. Ana-
lysen görs för att se om det finns en
naturlig väg in mot Söder eller om
man väljer olika vägar.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Analysen utgår  från Stadsparken där
jag följer efter ett antal personer som
är på väg genom parken mot Söder
tills de stannar eller under max 15 mi-
nuter. Går de in någonstans fortsätter
jag med nästa person som kommer ut
från samma ställe.

SLUTSATSER
Stadsparken är en viktig �port� in mot
Söder. Alla personerna valde olika vä-
gar att ta sig från Stadsparken och in
i området, vilket tyder på att det inte
finns något naturligt stråk man väljer
för att ta sig in på Söder.

rörelsemönster

studieobjekt  1, mörk man i vit  jacka:
sneddar över gräsmattan i stadsparken, tar Kaliforniegatan vidare in mot Sö-
der, försvinner in i byggnad i hörnet Kaliforniegatan/Gasverksgatan

studieobjekt 2 och 3, kvinna med barnvagn och rosa ryggsäck:
går genom stadsparken förbi biblioteket, väljer Carl Krooks gata in i området,
försvinner in i affär vid Gustav Adolfs torg. Svartklädd flicka kommer ut, går
upp mot Södergatan och stannar vid busshållplats.

studieobjekt 4, flicka med långt hår och svart kappa:
går genom stadsparken förbi biblioteket, går Bollbrogatan upp mot Söderga-
tan, stannar utanför Mc Donald´s på Södergatan.
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slutsats och ställningstagande - rörelse

1. Något  naturligt stråk från stads-
parken och mot Söder/Söderga-
tan finns ej

2. Stadsparken är en viktig entré till
Söder

ställningstagande utifrån vad som
framkommit av denna del av upp-
levelseanalysen:
· Skapa ett tydligt och naturligt

stråk genom stadsparken och in i
stadsdelen mot Södergatan för att
så tidigt som möjligt nå Söders
huvudstråk - Södergatan. Det ska
kännas mer naturligt att ta sig för-
bi biblioteket och vidare in mot
Söder än vad det gör i dag.
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recording

SYFTE
Syftet med att göra denna analys är
att fånga livet på en viss plats eller
längs med ett visst stråk som det  ter
sig under en slumpmässigt utvald tids-
period. Vad som råkar hända där un-
der den stund jag befinner mig där
säger förmodligen något om livet på
denna plats.

Södergatan är det viktigaste stråket
för rörelse på Söder. Vad jag velat
fånga med denna analys är livet vid
sidan av Södergatan, vad som försig-
går på tvärgatorna till Södergatan.
Detta säger antagligen också något
om livet på och eventuella förändring-
ar längs med själva Södergatan.

SLUTSATSER
Rörelse är koncentrerad till mittersta delen av Södergatan. I södra och norra delen dominerar biltrafik och parkerade bilar och tvärgatorna är ganska folktom-
ma. På Södergatans mellersta del blandas trafik och människor. Detta gäller även för östra delen av Furutorpsgatan där en del viker av från Södergatan. Det
beror på att några affärer ligger här samt att Södergatan upplevs som slut i höjd med Furutorpsgatan.

De flesta tvärgator har karaktär av bakgator, vilket beror på lite rörelse i kombination med trista miljöer.

Mycket trafik längs med hela Södergatan.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Jag väljer en plats som jag tror är viktig, i detta fall Södergatan, och dokumentera synintryck och upplevelser längs med denna gata. En vanlig analys
av en plats är mer statisk och skulle tex visa på att gatubredd och hushöjd är ganska lika längs med hela gatan medan livet kan vara varierat. Jag går
längs med gatan och tar några foton varje gång jag kommer till en tvärgata. Detta gör jag utan att titta i kameran för att undvika att �leta� efter ett
motiv som man vanligtvis gör när man fotograferar en miljö. På detta sätt dokumenterar jag vad som händer där just i det ögonblicket jag råkar
befinna mig där och beskriver i någon mån livet på den valda platsen.
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slutsats och ställningstagande - recording

1. Tvärgatorna till Södergatan har
karaktär av bakgator.

2. Mest rörelse på mellersta delen av
Södergatan, minst i norra och söd-
ra delarna.

ställningstagande utifrån vad som
framkommit av denna del av upp-
levelseanalysen:
· Öppna återvändsgator mot infar-

ten och skapa målpunkter/skapa
bättre kopplingar till målpunkter
vid sidan av Södergatan för att
uppnå bättre fungerande kors-
ningar/tvärgator, vilket också är
positivt för själva Södergatan.

· Arbeta med norra och södra de-
larna av Södergatan och speciellt
dess kopplingar utåt mot omgi-
vande områden.
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sammanfattande slutsats och ställningstagande för stadsanlys och upplevelseanalys

Här visas på problem och möjligheter
samt görs en prioritering av vad som
är viktigt att ta med sig från analysen
till förslaget. På så sätt kan analys och
förslag kopplas till varandra.

1. Fysisk, men framförallt social och
mental barriär, oklara kopplingar
mellan norr och söder men fin
plats med potential.

2. Södergatan � ett viktigt stråk dit
rörelse är koncentrerad. Dock då-
ligt fungerande tvärgator samt
kopplingar till omgivningen i norr
och söder.

3. Konstigt slut på Södergatan söde-
rut.

4. Diffus avgränsning av Söder utåt,
upplösta och odefinierade områ-
den.

5. Dålig koppling mellan östra och
västra sidan av infartsleden. Sö-
der avslutas med återvändsgator
och baksidor. Kvaliteter att bygga
vidare på här är närheten till Cam-
pus och Knutpunkten samt den
relativa närheten till hamn och
vatten.

ställningstagande
· Utveckla norra delen kring stads-

parken/kyrkogården/Essenska vil-
lan till ett förenande rum mellan
norr och söder samt förstärka de
viktiga kopplingarna, framförallt
Bruksgatan-Stadsparken-förbi
biblioteket-mot Södergatan.

· Förbättra kontakten mellan östra
och västra sidan av infartsleden.
Öppna återvändsgator.

· Utveckla öst-västliga stråk (visu-
ella och fysiska) som förbinder tex
Södergatan med Campus och
hamnområdet. Kopplingar inte
bara i punkten över infartsleden
utan hela vägen in på Söder som
förbinder de inre och yttre delarna.

· Åtgärder i kanterna ger effekt
längre in i området genom förbätt-
rad rörelse och leder till bättre
fungerande tvärgator för Söder-
gatan.

· Avsluta Söder utåt och skapa en
bättre infart till staden söderifrån
som också annonserar Söder uti-
från.

· Behandla övergångarna mellan
Söder och omkringliggande om-
råden - norrcity, hamnområde,
industriområde.

· Ge kanterna en egen struktur som
kopplar i hop Söder med omgivan-
de områden samtidigt som de ger
Söder en tydlig avgränsning.

55





57

Förslagsdelen består av en
översiktlig princip samt tre mer
detaljerade förslag för följande
delområden:

infarten, som också omfattar
området mellan Söder och
hamnen samt området mellan
Knutpunkten och Campus

norra delen med Stadsparken

södra delen med avslutningen
mot Gåsebäcks industriområde
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övergripande princip

Utifrån vad som framkommit i analy-
serna (se Ställningstagande under
den sammanfattande slutsatsen för
analysdelen) samt i den teoretiska
delen ges förslag på åtgärder för vis-
sa utvalda områden på Söder. Försla-
get bygger på följande övergripande
principer utifrån vilka även delområ-
dena valts:

Kanter - förstärkning av övergångar-
na mellan Söder och något annat.
Kontakten med omgivningen ökar
samtidigt som Söder får en mer mar-
kerad avslutning. Barriärerna mellan
Söder och omgivande områden över-
bryggs. Men Söder flyter inte ihop
med omgivningen, utan dess karaktär
förstärks snarare.

Öst-västliga stråk utvecklas och för-
binder de inre delarna av Söder med
de yttre och går även över infarten.
Mer rörelse skapas på tvärgatorna till
Södergatan och bidrar till att minska
tvärgatornas karaktär av bakgator.

Förstärkning av Södergatan - genom
åtgärder i dess norra och södra ändar
som i dag ej fungerar lika bra som
mittendelen. Dessa delar är även vik-
tiga för kopplingen mellan Söder och
omgivningen. Att skapa mer rörelse
på tvärgatorna är positivt även för
Södergatan. Om tvärgatorna fungerar
kan de �fylla på� Södergatan vilket
ökar livet även här. Korsningspunkter-
na blir viktigare som mötesplatser.

KANTER, STRÅK OCH FÖRSTÄRKNING AV
SÖDERGATAN
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delområde - infarten

   NULÄGE

KOPPLINGEN MELLAN ÖSTRA OCH VÄSTRA
SIDAN AV INFARTEN ÄR DÅLIG. SÖDER OCH
CAMPUSBYGGNADEN TILL HÖGER LIGGER
NÄRA VARANDRA MEN SKILJS ÅT AV INFARTEN
OCH JÄRNVÄGEN SOM ÄR SVÅRA ATT TA SIG
ÖVER.

SÖDER ANNONSERAR SIG INTE UTÅT MOT INFARTEN. ENDAST PÅ NÅGOT ENSTAKA STÄLLE SYNS DET SPÄN-
NANDE INRE SÖDER UTÅT, SOM HÄR DÄR GUSTAV ADOLFS KYRKAN STICKER UPP. I ÖVRIGT AVSLUTAS SÖDER
ÅT DETTA HÅLL MED BAKSIDOR, ÅTERVÄNDSGATOR OCH PARKERINGSYTOR.

OMRÅDET MELLAN KNUTPUNKTEN OCH CAMPUS
UTGÖRS I DAG AV SPÅROMRÅDE OCH PARKE-
RINGSYTOR. DETTA GÖR ATT KOPPLINGEN MELLAN
DESSA VIKTIGA BYGGNADER SAMT KOPPLINGEN
MELLAN SÖDER OCH HAMNOMRÅDET SAKNAS.
NÄRHETEN TILL HAMNEN UPPLEVS INTE SOM SÅ
STARK INIFRÅN SÖDER, VARKEN FYSISKT ELLER
VISUELLT.



62

HUVUDIDÉER

1

Området består av fyra delar:
park/möte med Knutpunkten,
kvartersbebyggelse, den avslu-
tande delen av kilen inifrån Sö-
der samt mötet med Campus.

Den del av parken som är när-
mast Knutpunkten gränsar till en
bussterminal och fungerar som
väntplats för bussresenärer. Det-
ta är den plats där det nya om-
rådet möter den befintliga be-
byggelsen i norr.

Parken är en del av det större
parkrum som sträcker sig inifrån
Söder och över infarten. Detta
består i sina övriga delar av en
vacker kyrkogård med gamla
gravstenar och atmosfär, den
trädgårdsliknande parken med

öppna gräsytor och stora träd
vid Essenska villan och slutligen
stadsparken med stora träd och
blomsterrabatter. Den nya delen
av parkrummet ges en annan
karaktär än övriga delar. Detta
blir en park med ett modernt och
stramare uttryck. Parken ankny-
ter i sin utformning till hamnmil-
jön genom materialvaloch ge-
nom att låta vatten utgöra ett
viktigt inslag. Fyra punkthus i
parkens nedre del avslutar det
större parkrummet utåt och bil-
dar en vägg mot Terminalgatan.
Den visuella kontakten mellan
parken och hamnområdet finns
dock kvar genom siktlinjer mel-
lan byggnaderna.

Kontakten mellan sidorna av in-
farten understryks av att det
som finns på östra sidan, på Sö-
der, i viss mån förs över till väs-
tra sidan men får ett nytt uttryck
som skapar en egen karaktär åt
området. Både de visuella och de
fysiska kopplingarna inifrån Sö-
der och över infarten förstärks.
Vissa stråk lämnas öppna och
siktlinjer finns mellan bebyggel-
sen för att kontakten med ham-
nen och vattnet ska vara tydlig.
De gator på Söder som i dag slu-
tar som återvändsgator öppnas
mot infarten, som får karaktär av
stadsgata. Utfarter för bilister
samt övergångar för fotgängare
och cyklister möjliggörs därmed.

Den viktigaste och största öpp-
ningen utåt är den kil med öpp-
na platser som börjar redan inne
på Söder vid Södergatan och
öppnar sig utåt. Kilen består av
flera platser och avgränsas med
bebyggelse. Öster om infarten
består den av den befintliga
Mäster Palms plats längs med
Södergatan och ett nytt lågt par-
keringshus mot infarten. P-huset
delar upp det stora rummet och
bildar en vägg mot infarten.
Byggnaden utformas på ett
spännande sätt och med ett eget
uttryck. Byggnadens tak utgörs
av parkering. Väster om infarten
avslutas kilen med ett stort rum
som delas in i flera mindre av låg
bebyggelse som man inifrån Sö-
der kan se över och mellan.

1

2

3

4 5

3
OMRÅDETS DELAR MATERIAL SOM ANKNYTER TILL HAMNMILJÖN  -

EXEMPELVIS BETONG OCH TEGEL

LYFTKRANARNARNA I HAMNEN KAN UTGÖRA
INSPIRATION FÖR KONSTVERK PÅ PLATSEN
I KILEN
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Dessa rum består av en hård-
gjord plats som öppnar sig mot
Söder samt två parker som öpp-
nar sig utåt mot hamnen och
havet. Dessa parker får sin ka-
raktär av två större vattenspeg-
lar som anknyter till hamnbas-
sängerna i närheten.

Bebyggelsen får en lättare ka-
raktär än de mörka kompakta
tegelbyggnaderna öster om in-
farten, i hamnen och Campus-
byggnaden. Bebyggelsen ges
lite olika uttryck beroende på var
i området den ligger. I parken
och i kilen är bebyggelsen lägre.
I övriga delar som begränsar  de
öppnare delarna, parken och ki-
len, är bebyggelsen lite högre.
Byggnaderna ges en ljus och lätt

karaktär som bryter av mot den
tyngre omkringliggande bebyg-
gelsen på Söder och i hamnom-
rådet. Bebyggelsen kan dock
ges en lite rå hamnkänsla genom
val av material och genom ut-
formningen av miljön kring hu-
sen. Området fungerar som en
övergång mellan staden och
hamnen. Bebyggelsen vänder
sig mot Söder och får också sin
struktur därifrån. Men en öppen-
het tex i form av siktlinjer mot
hamnen finns. Höjden på husen
trappas ner något mot hamnen
och är högre mot infarten.

Stråket som går genom området
i nordsydlig riktning förbinder
Knutpunkten och Campus med

varandra och binder samman
det långsmala området. Vatten i
olika former förekommer längs
med hela stråket och fungerar
som sammanhållande element.

Mötet mellan ny och befintlig
bebyggelse i områdets södra del
sker genom två nya byggnader
som möter den befintliga
Campusbygganden. En plats för
de studerande på Campus ska-
pas här i mötet mellan nytt och
gammalt.

Den nya bebyggelsen bidrar
även till att en intressant infart
till staden söderifrån skapas.
Man upplever inte hela sträckan
på en gång utan färdas genom
en serie med rum som är omväx-

lande öppna och slutna. Infarten
får, som tidigare nämnts, karak-
tär av stadsgata med gång- och
cykelstråk och trädrader på båda
sidor. Byggnaderna i kilen stick-
er ut lite, gatan böjer och man
kör runt de utstickande byggna-
derna. På flera ställen markeras
öppningar in mot Söder och ut
mot hamnen och ökar kontakten
med staden när man kör längs
med infarten. Man upplever att
man är i staden redan här och
inte som i dag först då man pas-
serar Knutpunkten och Norrcity
börjar. Söder avslutas även utåt
med kompletterande bebyggel-
se mot infarten på dess östra
sida.

6
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HUSENS HÖJDERKILEN NEDGÅNG TILL PARKERINGSGARAGE,
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PLAN INFARTEN SKALA 1:4000
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AXONOMETRI ÖVER KILEN SETT FRÅN HAMNEN
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AXONOMETRI ÖVER PARKEN SETT FRÅN STADSPARKEN
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förslag - norra delen

   NULÄGE
KOPPLINGEN MELLAN NORR OCH SÖDER ÄR
OTYDLIG. NÅGRA NATURLIGA ENTRÉER TILL SÖ-
DER FINNS INTE. ENTRÉN TILL STADSPARKEN
SOM BORDE KOPPLA I HOP NORR OCH SÖDER
GÖMS BLAND BUSKAR OCH PARKERADE BILAR.

OMRÅDET MELLAN NORR OCH SÖDER
KÄNNS FLYTANDE OCH UTNYTTJAS SNARA-
RE SOM EN TRANSPORTSTRÄCKA ÄN ETT
RUM ATT VISTAS I...

...TROTS DE FINA KVALITETER SOM OMRÅDET HAR MED PARK, GAMMAL VACKER KYRKOGÅRD OCH DE FINA
BYGGNADER SOM FINNS I STADSPARKENS NÄRHET, EXEMPELVIS ESSENSKA VILLAN

OMRÅDET BESTÅR TILL STOR DEL AV ETT PARK-
RUM BESTÅENDE AV STADSPARK, KYRKOGÅRD
OCH TRÄDGÅRD TILL ESSENSKA VILLAN. GODA
KOPPLINGAR MELLAN DE OLIKA DELARNA SAK-
NAS. DESSA BILDAR DÄRFÖR INTE DET STÖR-
RE SAMMANHÄNGANDE PARKRUM DET SKULLE
KUNNA GÖRA OCH SOM SKULLE GE IDENTITET
TILL OMRÅDET.

SÖDERGATAN BÖRJAR I ETT UPPLÖST RUM OCH
EN STOR KORSNING ATT TA SIG ÖVER I HÖJD
MED STADSPARKEN/TRÄDGÅRDSGATAN.
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Området kring stadsparken är
en viktig entré till Söder. För att
ta sig mellan Norr och Söder
måste man korsa detta område.

Området upfattas huvudsakligen
som ett rum men består av tre
olika karaktärer som förstärks
samtidigt som kopplingarna mel-
lan dem förbättras. De olika ka-
raktärerna består av Stadspar-
ken med bibliotek och omgivan-
de sekelskifteshus, Essenska vil-
lan med sin trädgårdsliknande
park samt Gamla kyrkogården
som är en viktig del av inram-
ningen till denna norra del av
Södergatan. En viktig utgångs-
punkt för förslagets utformning
är att området  varken hör till
Norr eller Söder utan har en

HUVUDIDÉER

egen struktur. Jag har inte strä-
vat efter att låta norr och söder
mötas någonstans på mitten.
Trots det kan området fungera
som ett förenande rum med för-
bindande stråk genom snarare
än en barriär.

De två viktiga stråken som går
genom området och förbinder
norr och söder förstärks och ut-
formas som stråk med uppe-
hållsplatser som leder in mot
Söder.

Stråk 1: Södra Storgatan - Sö-
dergatan.
Korsningen med Trädgårdsgatan
förenklas för att man lättare och
naturligare ska kunna ta sig
över. Korsningen görs mindre för

att markera att Trädgårdsgatan
är huvudgatan för trafiken och
att Södergatan, liksom Södra
Storgatan är i dag, är en avfart.
Södergatan börjar i en plats, en
utvidgning av rummet, som av-
gränsas genom kompletterande
bebyggelse. Trädrader markerar
stråket och avvikande belägg-
ning markerar Södergatans bör-
jan samt övergången mellan
parkrummen. Stråket omvand-
las från en transportsträcka till
ett promenadstråk med funktio-
ner som understödjer detta. Lä-
get i en grön omgivning lämpar
sig bra för funktioner som med-
för att man använder platsen att
vistas på, exempelvis caféer och
serveringar. De kompletterande
byggnaderna får ett lätt uttryck

som inte dominerar parkrummet
men blir ett tillskott till miljön. Kv
Bastionen norr om Trädgårdsga-
tan bebyggs med en fristående
byggnad med grönt runt. Detta
för att knyta den till parkrummet
då kvarteret förr hörde ihop med
området söder om Trädgårdsga-
tan. Denna byggnad får ett lite
mer speciellt uttryck och marke-
rar hörnet som är synligt från fle-
ra håll.

Stråk 2: Bruksgatan - Stadspar-
ken - biblioteket.
Stråket förstärks genom en se-
rie med platser som för en in mot
Söder. Entrén från Trädgårdsga-
tan markeras tydligare och blir
den första av dessa små platser.
Övergången markeras med avvi-

1

2
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KOPPLINGAR MELLAN TRE DELAR EGEN STRUKTUR OCH ETT FÖRENANDE RUM STRÅK MED UPPEHÅLLSPLATSER
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kande beläggning och binder
ihop platsen med Bruksgatan.
Stadsparkens yttre gräns mot
Trädgårdsgatan stramas upp och
görs tydligare. Buskar ersätts
med en trädrad. Platsen blir som
en öppning i denna strama kant.
Kontakten mellan gatan och par-
ken blir tydligare vilket gör att
parken känns tryggare att röra
sig i. Den andra platsen, vid bib-
liotekets ingång, finns redan.
Den tredje platsen, vid korsning-
en Bollbrogatan - Carl Krooks
gata, är en viktig fördelnings-
punkt. Detta och inte biblioteket,
som det känns i dag, utgör slu-
tet på parken och leder en vida-
re in mot Söder. När man kom-
mer till denna plats ser man vi-
dare in mot Söder och vad som

väntar en där. Antingen går man
via Bollbrogatan upp till Söder-
gatan där kyrkogården och ka-
pellet ligger i fonden. Kyrkogår-
den som inte längre används för
begravningar öppnas något mot
Södergatan och blir en del av
gatan i högre utsträckning än i
dag. Eller också väljer man Carl
Krooks gata som leder mot Mäs-
ter Palms plats. Stråket mellan
platserna genom parken marke-
ras med rabatter med växter i
vackra färger. För att förstärka
känslan av att stråket börjar re-
dan inne på Norr/inne på Söder
förs något från Norr över till plat-
sen vid Trädgårdsgatan, exem-
pelvis en markbeläggning som
är vanlig där. Till platsen i slutet
av Stadsparekn förs något från

Söder över. Den färgrikedom, li-
vet och rörelsen som karakteri-
serar Söder symboliseras av ett
konstverk i fonden av platsen.

4 5
ALVAR AALTOS SAVOYVAS, INSPIRATION TILL
BYGGNADEN I KV BASTIONEN

FÄRG OCH RÖRELSE - INSPIRATION TILL KONSTVERK
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PLAN NORRA DELEN SKALA 1:2000

SÖDERGATAN

BRUKSGATAN

STADSBIBLIOTEK

SÖDRA STORGATAN
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SEKTION ESSENSKA VILLAN - SÖDERGATAN -
STADSPARKEN SETT FRÅN NORRSKALA 1:500
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DETALJ AV SEKTION SKALA 1:100
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PERSPEKTIV ENTRÉ TILL STADSPARKEN
SETT FRÅN BRUKSGATAN



7476



75

delområde - södra delen

   NULÄGE

SÖDER HAR INGEN EGENTLIG AVGRÄNSNING
SÖDERUT UTAN GER ETT INTRYCK AV ATT FLYTA
UT. BEBYGGELSEN TAR PLÖTLIGT SLUT OCH SÖ-
DERGATAN AVSLUTAS ÅT DETTA HÅLL MED EN
GÅNG- OCH CYKELTUNNEL OCH UTFART TILL MO-
TORVÄGEN. SÖDERGATAN SKULLE KUNNA FÅ EN
VÄRDIGARE AVSLUTNING SÖDERUT.

MILJÖN ÄR NEDGÅNGEN OCH GATORNA HAR KARAKTÄR AV BAKGATOR. DEN LITE RUFFIGA OCH RÅA KÄNS-
LAN GÖR DOCK ATT OMRÅDET ÄNDÅ HAR EN VISS CHARM. GRÄNSEN MELLAN DENNA DEL AV SÖDER OCH
INDUSTRIOMRÅDET SÖDER OM MOTORVÄGEN KÄNNS FLYTANDE/ODEFINIERAD. OMRÅDET LIGGER VID SÖD-
RA INFARTEN OCH ÄR FÖRSTA INTRYCKET AV STADEN FRÅN DETTA HÅLL. DENNA DEL AV SÖDER SKULLE
KUNNA UTNYTTJAS PÅ ETT BÄTTRE SÄTT OCH ANNONSERA STADEN UTÅT.

TVÅ AV DE FÅ LITE STÖRRE GRÖNA YTOR SOM
FINNS PÅ SÖDER LIGGER I SÖDRA DELEN. PARKE-
RNA ÄR SLITNA OCH HAR INGA TYDLIGA OCH BRA
PLACERADE ENTRÉER.

I OMRÅDET FINNS NÅGRA FINA BYGGNADER SOM GER OMRÅDET KARAKTÄR OCH SOM KAN FRAMHÄVAS BÄTT-
RE.
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Efter rondellen, strax ovanför
Sturzen Beckers park, upphör
motorvägen. Detta innebär att
de gator som i dag slutar som
återvändsgator mot södra infar-
ten öppnas och kontakten med
industriområdet kan återupptas.
Södergatan får en värdigare av-
slutning söderut och gatan fort-
sätter över infarten precis som
den gjorde innan motorvägen
skar av förbindelsen mellan Sö-
der och Gåsebäck. Själva staden
upplevs dock inte börja förrän
efter nästa rondell i höjd med
den del där infarten får karaktär
av stadsgata med korsande
gång- och cykelstråk och flera
utfarter för biltrafik. (se vidare
under delområde infarten).

Längs med hela Söders avslut-
ning åt detta håll, med undantag
för överfarterna till industriområ-
det, uppförs en vall. Vallen skyd-
dar området närmast vägen
både visuellt och mot buller. Mot
infart och industri ges den ett
hårdare bastionliknande uttryck.
Inåt mot husen och parkerna är
den mjukare utformad med ve-
getation. Uppe på vallen väller
träd ut över kanterna och här
finns ett promenadstråk.

Innanför vallen bebyggs de de-
lar som blir tillgängliga då infar-
ten byggs om. Punkthus i park
sticker upp och leder in mot Sö-
der och staden, understryker
riktningen och avslutar söder
utåt. Punkthusen ges varierande

höjder och samspelar med var-
andra på ett intressant sätt. Hu-
sen samspelar även med HSB-
husets torn som ser lite ensamt
ut i dag. Utrymmena mellan hu-
sen utformas som parkmiljö och
med boendeparkering. Öster om
punkthusen, på andra sidan Sö-
dergatan läggs en lite större of-
fentlig byggnad. Området, som
är en övergång mellan rutnäts-
staden och industriområdet, ges
en ny struktur.

De två befintliga parkerna, Furu-
torpsplatsen och Sturzen Beck-
ers park rustas upp och förbinds
med ett tredje parkrum. Parke-
rna får bl a nya, strategiskt pla-
cerade entréer. Två små pavil-
jongliknande byggnader upp-

förs, en i var och en av de två be-
fintliga parkerna, och ges ett lik-
artat uttryck som binder sam-
man parkrummen ytterligare.
Furutorpsplatsens koppling till
Södergatan förstärks genom den
entré som vetter mot detta håll.
Furutorpsplatsen domineras i
dag av lekfunktioner vilket pas-
sar bra med tanke på dess läge
intill flera verksamheter för barn.
Detta kan dock ta sig andra ut-
tryck än i dag, exempelvis i form
av en skulpturpark som både är
vacker att se på och rolig att leka
i. Parken kan även innehålla en
vattenspegel som på vintern
omvandlas till en liten skridsko-
bana. Sturzen Beckers park
skyddas mot infarten genom val-
len som också bildar en kant som
ökar rumsligheten i parken.

HUVUDIDÉER

1 2

43

1 3FÖRBINDELSE MELLAN SÖDER OCH GÅSEBÄCK HUSEN MARKERAR RIKTNINGEN OMRÅDET BILDAR EN NY STRUKTUR PUNKTHUSEN GÖR SÄLLSKAP MED HSB-TORNET
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4KOPPLING MELLAN PARKERNA3
INSPIRATION TILL PAVILJONGER FRÅN TSCHUMIS
PARC DE LA VILLETTE, PARIS

INSPIRATION FRÅN UTZONS HUS
PÅ ELINEBERG, HELSINGBORG

Ny bebyggelse på ödetomten
mellan Furutorpsplatsen och
Sturzen Beckers park bildar ett
helare kvarter och markerar
även övergången mellan park-
rummen.
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PLAN SÖDRA DELEN SKALA 1:4000

SÖDERGATAN
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AXONOMETRI ÖVER PUNKTHUS I PARK
SETT FRÅN SYDÖST
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SEKTION VALL MELLAN PARK OCH INFART
SKALA 1:200
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