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Vatten vs stad – en referensstudie av sju vattenfrontprojekt i norden, är en av tre delar i ett 
examensarbete, utarbetat av Johanna Ljungdahl och Linda Olsson under perioden september 2002 till maj 2003. 
Projektet är ett samarbete omfattande 20 akademiska poäng per student, på programmet Fysisk planering (180p), 
Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen är 4,5 år lång och leder till en Teknologie magisterexamen i Fysisk 
planering. 

Examensarbetet har sin grund i att vi båda ville arbeta med stadens kontakt med vattnet. Det gemensamma upplägget 
är en jämkning av våra idéer som klargjorts under diskussioner mellan oss och med handledare Gunnar Nyström, 
universitetsadjunkt på Blekinge Tekniska Högskola, programmet för Fysisk planering.
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handledare Gunnar Nyström, opponent Hans Svensson och våra kontaktpersoner; Lennart 
Widén på Göteborgs stadsbyggnadskontor, Helena Agerman samt Bertil Gustafsson på 
Jönköpings stadsbyggnadskontor. Vi vill också särskilt tacka de personer och kommuner 
som bidragit med material och diskussioner; Anne-Lise Byen; Plan- och bygningsetaten 
Oslo kommun, Hans Ander; Göteborgs stadsbyggandskontor, Lars E Persson och Hans 
Larsson; Västerås stadsbyggnadskontor, Jan Inghe; Stockholms stadsbyggnadskontor, 
Matti Kaijansinkko; Helsingfors Stadsplaneringskontor, Malmö stadsbyggnadskontor och 
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Sammanfattning

En stads vattenanknutna läge är en stor tillgång såväl för näringslivet som för rekreation och upplevelser. Överallt i 
världen har städernas sjösida använts för olika ändamål. Under industrialismen separerades många städer från vattnet 
då hamn- och varvsverksamhet expanderade och tog över markområden. I takt med denna expansion blev också 
utrymmet i staden begränsat och efter 1900-talets mitt flyttade många verksamheter av detta slag till mer perifera 
lägen. Kvar blev tomma landområden som ofta övertogs av stora trafikapparater. Under de senaste åren har det blivit 
allt mer populärt och eftertraktat att bo vattennära, både i Sverige och i andra länder. Många människor har en önskan 
om tillgång till vatten i sin närmiljö. Under de senaste 30 åren har det därför funnits idéer om att omvandla vattennära 
hamn-, industri- och trafikområden till något som åter förenar staden med vattnet. Idag finns en trend att förnya dessa 
outnyttjade markarealer till attraktiva områden för bostäder, kontor och verksamheter, och i stort sett varje hamnstad har 
genomfört eller har planer på att genomföra dessa omvandlingsprojekt. I norden har omvandling av hamnområdet först 
kommit igång under senare år. Detta arbete är en referensstudie som behandlar planprojekt där en sådan omvandling 
genomförts i sju städer i just norden. 

Syftet med studien är att studera, jämföra och ta del av erfarenheter från olika vattenfrontprojekt. Studien ingår som en 
första del i projektet Vatten vs stad och är ett gemensamt projekt som utgör ett underlag till följande delar av arbetet; 
ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg och ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön i Jönköping. 
Resultatet utgör ett referensmaterial som ska förse de enskilda bebyggelseförslagen med goda och tillämpbara idéer. 
Studien är begränsad till att behandla omvandlingsområdet i norden, eftersom länderna har liknande förutsättningar 
vad det gäller t ex klimat, miljö, kultur och planprocess. Detta medför att exemplen blir mer tillämpbara på de båda 
bebyggelseförslagen. De projekt som studerats är; Aker Brygge i Oslo, Eriksberg i Göteborg, Norra Hamnen i 
Helsingborg, Bo01-området i Malmö, Östra hamnen i Västerås, Sickla Udde och Sickla Kaj i Stockholm och Gräsviken 
i Helsingfors. För att själva få en uppfattning om de utvalda projekten studerades artiklar, böcker och material om de 
olika städerna. Även intervjuer med berörda personer och studiebesök genomfördes i de sju områdena under arbetets 
gång.

Referensstudien är uppdelad i tre delar. Den första delen beskriver vattnets betydelse för människan och för stadens 
utveckling. Den andra delen består av sju kapitel där varje område beskrivs utifrån projektets förutsättningar, 
planprocess, resultat, framtida utveckling och våra egna kommentarer. I den tredje och sista delen diskuteras större 
begrepp som kan jämföras mellan de olika projekten. För att förtydliga diskussionen har vi även tagit fram en 
sammanfattande tabell över de viktigaste diskussionsfrågorna där fakta från de sju tidigare kapitlen sammanställs. 
Diskussionen leder inte till några konkreta slutsatser om hur ett vattenfront projekt ska genomföras eller utformas. 
Istället belyses och diskuteras några punkter som är viktiga att ta ställning till vid omvandling av gamla hamn-, trafik- 
och industriområden. Det är viktigt att varje nytt projekt förblir unikt och att varje stad drar nytta av platsens specifika 
karaktär och identitet och bygger vidare på detta. På så sätt kan ett unikt område skapas, men som ändå har en historisk 
förankring och inte upplevs som helt främmande i staden. Olika förutsättningar ger upphov till olika lösningar och det 
är därför viktigt att inte andra områden kopieras utan att kommunen noga tänker igenom vad som passar bäst på den 
aktuella platsen. Det ska dock sägas att vissa lösningar kan fungera bra på flera olika platser och att referensstudier av 
liknande projekt kan ge staden inspiration och nya idéer.
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Bakgrund 

Kunskapsindustrin har under 1900-talets sista decennier 
blivit en allt större del av ekonomin. Detta innebär att 
mark i centrala lägen, som tidigare använts till traditionell 
industri nu blivit mer attraktiv för andra ändamål. 
Under framförallt 90- talet blev det populärt att bygga 
bostäder, kontor och verksamheter på gammal hamn- och 
industrimark. Istället för att låta städerna expandera utåt 
med förortsbebyggelse omvandlar många städer den lågt 
exploaterade industrimarken till nya attraktiva miljöer för 
bostäder och arbetsplatser. 

Under 60- och 70 talet, då bilen och dess framkomlighet 
prioriterades, byggde många städer väldigt ytkrävande 
trafikapparater. Idag strävar många städer istället efter att 
förbättra framkomligheten för cyklister och fotgängare, 
samt att öka tillgängligheten till vatten för invånarna. 
Detta har medfört att städernas vägnät måste förändras. 
För att komma förbi vägars barriäreffekter har stadskärnan 
befriats från genomfartstrafik och mindre trafikresande 
Många städer har planer på att leda biltrafiken i tunnlar 
eller på broar, och vägar förnyas till mindre stadsgator.

Samtidigt har det under de senaste åren i Sverige och 
utomlands blivit allt mer populärt och eftertraktat att bo 
vattennära. Många människor har en önskan om tillgång 
till vatten i sin närmiljö. Kommunerna har upptäckt dessa 
”gråmarksområdens” kvalitéer som centralt läge med god 
service i omgivningarna, utsikt över vatten och gamla 

karaktärsfulla byggnader. När de gamla industrierna 
läggs ner eller flyttar tar många städer möjligheten att 
omvandla den vattennära och centrala marken. Även 
omstrukturering av vägnät ger upphov till nya möjligheter 
att exploatera i attraktiva lägen nära vatten. 

Problembeskrivning

Hur vattnet, som är en resurs på flera olika sätt, ska 
tas tillvara och nyttjas av en stad är en komplex fråga. 
Staden måste t ex ta ställning till hur de lediga ytorna som 
tillkommit intill vattnet ska användas och till vilka de 
ska ligga till gagn för. Hur ett område gestaltas och vilka 
funktioner det får beror på en lång rad ställningstagande. 
Det går inte generellt att svara på hur dessa ska göras. 
Det beror dels på områdenas karaktär, identitet och 
lokalisering, dels på trender och vilken process som har 
föregått besluten. Hur områden vid vatten används och 
nyttjas blir därför väldigt olika från land till land och 
från stad till stad. Projektens olikheter beror på vilka 
ställningstagande som kommunen valt att göra vad det 
gäller t ex planstruktur, arkitektur och bevarandefrågor, 
tillgänglighet, fördelning och samband mellan privata 
och offentliga ytor samt integrering mellan bostäder och 
verksamheter. Även om alla projekt som genomförs vid 
vatten har olika förutsättningar, finns det gemensamma 

ställningstagande måste göras. Hur en stad har ställt 
sig till dess parametrar och varför är något som vi kan 
studera, och sedan lära oss av när när liknande projekt ska 
genomföras någon annan stans. 

Syfte

Syftet med denna del av examensarbetet är att studera, 
jämföra och ta del av erfarenheter från olika genomförda 
projekt vid vatten. Resultatet ska användas som ett 
referensmaterial, och utgöra underlag till följande delar 
av arbetet; ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i 
Göteborg och ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön 
i Jönköping.

Metod

Referensstudien ingår som en av tre delar i ett 
examensarbete. Studien skrivs gemensamt, medan de 
två följande bebyggelseförslagen är utarbetade enskilt. 
Arbetet startades med studiebesök under hösten 2002 i de 
aktuella områdena som vi ej tidigare varit i, vilka är Aker 
Brygge, Eriksberg, Östra Hamnen samt Sickla Udde och 
Sickla Kaj.  Bo01-området, H99 och Gräsviken besöktes 
våren 2001.
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Arbetet inleds av en kortare beskrivning om förhållandet 
mellan staden och vattnet. Efter denna inledning följer 
en beskrivning av de sju projekten, utifrån projektets 
förutsättningar, planprocess, resultat, framtida utveckling 
och avslutas med egna kommentarer. Under rubriken 
projektets förutsättningar beskrivs bl a bakgrunden till 
projektet, områdets lokalisering, markägare och tidigare 
verksamheter. I stycket om planprocessen beskrivs 
processen och genomförandet av varje projekt och 
det som tas upp här är exempelvis inblandade parter, 
etappindelning, reglering och planer. Resultatsdelen är 
uppdelad i fem rubriker; planstruktur, trafik, bebyggelse, 
utemiljö samt service och verksamheter. Ovanstående 
uppdelning i tre stycken är gjord för att visa sambandet 
mellan projektens förutsättningar, planprocesser och 
genomförande samt slutresultatet.

Varje kapitel avslutas sedan med en kort beskrivning 
om den framtida utvecklingen av området eller områden 
runt i kring, samt våra egna kommentarer om resultatet. 
Kommentarerna för varje område är sammanfattade i en 
tabell som avslutar den beskrivande delen av arbetet. 
Studien av de sju områdena ligger sedan till grund för en 
diskussion som det sista kapitlet består av. I diskussionen 
jämförs och diskuteras de sju projekten utifrån mer 
övergripande parametrar/ frågor, så som förankring och 
koppling till staden, bevarandet av äldre byggnader och 
miljöer, prioritering av trafikslag och tillgänglighet, 

arkitekturens utformning beroende på reglering och 
byggherre, förhållandet mellan privata och offentliga 
platser, integreringen mellan bostäder och verksamheter 
i området, samt det höga markpriset som leder till dyra 
bostäder vilket i sin tur leder till segregation mellan 
människor med olika ekonomiska möjligheter.     

Studien och jämförelsen baseras på ovan nämnda besök, 
litteratur och statistik,  samtal  med tjänstemän, samt 
deltagande i möten och seminarier.

Avgränsning

För att få en rimlig avgränsning har vi valt att studera 
projekt där en stadsförnyelse har skett till följd av 
omvandling av områden för trafik och industri- och 
hamnverksamhet. Städer som har valts att studera är 
följande; Oslo, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Västerås, 
Stockholm och Helsingfors. Vi har medvetet valt ut 
medelstora och stora städer i Norden, eftersom länderna 
har liknande miljö- och planförutsättningar.

Definitioner

Integrering- I vårt arbete använder detta begrepp 
i meningen en blandning mellan bostäder och 
verksamheter på olika nivåer. På områdesnivå är bostäder 
och verksamheter integrerade inom ett större område, 
men bostadskvarteren ligger för sig och bildar mindre 
områden och verksamheterna är lokaliserade i kvarter 
inom ett annat mindre område. På kvartersnivå är 
bostäder och verksamheter integrerade, men är uppdelade 
mellan olika kvarter. Kvarteren innehåller endast bostäder 
eller verksamheter. På bebyggelsenivå är bostäder och 
verksamheter integrerade inom samma kvarter och ibland 
äve i samma byggnad.

Segregation- Begreppet segregation handlar i denna 
rapport om separering av olika typer av människor 
med olika ekonomiska förutsättningar i olika 
bebyggelseområden. 

Stadsmässighet- Detta begrepp beror enligt oss på 
flera olika faktorer, vilka alla samverkar. Ett område 
eller stadsdel upplevs som helt stadsmässigt först då 
alla faktorer samverkar. Vi har delat upp begreppet 
stadsmässighet i fyra olika delbegrepp; planstruktur 
och tätheten, trafik och tillgänglighet, arkitektonisk 
utformning och skala samt integration av bostäder och 
verksamheter.
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1 Breen, A. & Rigby, D., 1996
2 Mann, R. B., 1988

Vatten är en fundamental attraktion inom alla kulturer och 
bland alla folkslag. Människor söker och kommer alltid 
att söka sig till vattnet. En av anledningarna till detta är 
att vi i alla tider har varit i behov av detta element. Det 
ger oss näring, används till bevattning och transporter 
mm.  Vattnets nytta är orsaken till att människan bosatte 
sig längs kuster runt om i världen och att en stor del av 
civilisationens händelser och utveckling först skedde här.1 
En stads vattenanknutna läge är en stor tillgång såväl för 
näringslivets behov som för rekreation och upplevelser. 
Överallt i världen har städernas sjösida använts för olika 
ändamål. Parallellt med samhällets förändring och nya 
trender har vattennära områden skiftat markanvändning; 
från försvarsanläggningar, handelsplatser, rekreation, 
transportsystem, hamn- och industriverksamhet, till att nu 
omvandlas till eftertraktade områden med en integration 
av bostäder, kontor och verksamheter.2

Sjöfartens strukturomvandling och industrisamhällets 
omvandling till kunskapssamhälle har lett till att 
stora sammanhängande centrala markområden blivit 
tillgängliga för annan markanvändning. Sedan 30 år 
tillbaka har därför många hamnstäder runt om i världen 

B1

B1
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3 Hoyle, B.S, Pinder, D.A., Husain, M.S., 1988

Tabell 1: Steg i utvecklingen mellan stad och hamn3

Steg Symbol

Stad               Hamn

Period Karaktär

1. Primitiv hamn

2. Expanderande hamn

3. Modern industriell hamn

4. Reträtt från vattenfronten

5. Förnyelse av vattenfronten

- 1800-talet

1800- tidigt 1900-tal

Mitten av 1900-talet

1960- 1980-talet

1970- 1990-talet (och 
framåt)

Starka rumsliga och 
funktionella samband mellan 
stad och hamn

Kommersiell och industriell 
utveckling tvingar 
hamnverksamhet att flytta 
utanför staden

Industriverksamheten växer 
och pga ny teknik och 
hantering krävs större ytor 
och separering/zonering

Förändringar inom 
den marina teknologin 
kräver separata 
utvecklingsområden för 
industrin

Storskaliga moderna 
hamnar innehar stora 
land- och vattenområden; 
urban utveckling av den 
ursprungliga kärnan

 ----------

 ---------
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genomfört omvandlingar av äldre industri-, hamn- och 
trafikområden. De faktorer som främst ligger bakom 
denna typ av omvandling kan sammanfattas till fem 
punkter. För det första har staden ofta haft en stark 
ekonomisk tillväxt, kombinerat med tillgång till stora 
markarealer. Den andra faktorn är själva orsaken till 
de övergivna markarealerna, nämligen den tekniska 
utvecklingen av godsproduktion och godshantering. 
Denna har i många fall medfört ett behov av större 
ytor vilket resulterat i att hamnverksamheten flyttat ut 
från städerna. Efterfrågan på andra typer av miljöer är 
en tredje orsak till omvandlingen av gamla industri-, 
hamn- och trafikområden. En önskan om fler gångytor, 
parker, rekreationsområden och andra offentliga områden 
i vattennära lägen, är ofta en motreaktion mot de 
tidigare verksamheternas miljöbelastande verksamhet. 
Den fjärde orsaken är det ökande kravet på centrala 
bostäder och kontor. Den femte och sista faktorn är 
nya samarbetsmodeller mellan privata och offentliga 
sektorer, som möjliggjort en hantering och finansiering 
av stora och komplexa utbyggnadsprojekt. Kapitalstarka 
och inflytelserika markägare och exploatörer har ofta 
haft stor betydelse för att vattenfrontsprojekt har kunnat 
genomföras.4 

Ovanstående utveckling har som sagt medfört att stora 
markområden omvandlats i många hamnstäder. Varje 
hamn och varje stad har haft olika möjligheter att planera, 
utforma och genomföra projekten. Områdenas kvaliteter 
och egenskaper skiljer sig från varandra, men en gemensam 

faktor för alla dessa projekt är intentionen att öka 
invånarnas tillgänglighet till vattnet. Förutom Docklands 
i London, som är ett välkänt omvandlingsprojekt, finns 
en rad andra liknande projekt i olika hamnstäder över 
hela världen. Omvandlingen av övergivna hamnkvarter 
till attraktiva bostadsområden med vattenkontakt i 
Amsterdam och Rotterdam, har exempelvis blivit mycket 
uppmärksammade. Även Aker Brygge i Oslo har blivit 
en succé för både invånare och besökare, liksom många 
andra centralt belägna förnyelseområden som omvandlats 
till eftertraktade tomter för kontor, handel, bostäder eller 
annan verksamhet.5 

4 Brodtkorb, Nissen, K., 1991
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