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SAMMANFATTNING 
 
Hur planerar man förtätning av städer där grönytor väljs ut för ny 
exploatering? Det är vad arbetet i huvudsak vill ha svar på. Städerna 
vill både expandera och integreras i ett urbant liv och samtidigt ha 
tillgång till mycket grönt. Det urbana står för den täta staden med 
sociala möten, kommunikationer och service etc. medans det gröna 
står för friytor, grönområden och grönska i städerna. 
 
Ronneby är en kommun likt många kommuner som har den här 
problematiken mellan urbanitet och natur. I Ronneby vill kommunen 
expandera och locka fler invånare. Invånarna som flyttar till staden 
vill främst bosätta sig i Ronnebys centralort nära beläget både det 
urbana från centrum och attraktiva grönytor. Kommunen har i sin 
översiktsplan märkt ut områden för nyexploatering och bland annat 
angett ett centralt beläget grönområde som ska utredas för ny 
bostadsbebyggelse. 
För att visa hur ett område kan exploateras i ett grönområde har detta 
utredningsområde valts ut till att utformas och ge ett planförslag. 
Problemställningarna handlar om hur forskare i allmänhet ser på 
förhållningen och utformningen mellan det urbana och det gröna, 
samt vilka förutsättningar planområdet i Ronneby har för att förena 
dessa. 
 
För att lösa problemställningarna har tre olika teoretiker valts ut som 
alla lägger sin fokus på bebyggelse och grönplanering. Dessa har 
analyserats och summerats för att sålla ut det som anses viktigast vid 
utformningen. För platsens förutsättningar har kriterier valts ut från 
teoretikerna att särskilt observera, samt övriga hjälpmedel med 
kartor, inventeringar och skriftliga material om platsen. 
 

Teoretikerna/författarna är Per G Berg, Kjell Forshed och Alexander 
Ståhle.  
Forshed anser att det visst går att planera på grönområden. Många 
blir upprörda och protesterar mot detta. Det viktiga är 
rumsbildningar och anpassning till platsen och skalan likt 
trädgårdsstaden som anses vara ett föredömligt alternativ. 
Ståhle fokuserar på hur grönområden ska planeras i staden så att de 
upplevs mer och är tillgängliga även om städerna är täta. Han anser 
att det viktiga är stadsstrukturen, dvs. hur tillgängligheten till 
friytorna styrs av friytornas och gatornas struktur som har den 
avgörande betydelsen. 
Per G Berg väljer att lägga fokus på hur människan kan bruka och ta 
vara på naturen i städerna utan att vara beroende av omlandet. 
Samtidigt talar han om människans behov av biologisk anpassning. 
Vilket kallas KASAM-känsla av sammanhang som har stor 
betydelse för människans hälsa. Där naturkontakten är en viktig 
grund för detta.  

 
INLEDNING/BAKGRUND 

 
INTRODUKTION 
Genom alla tider har det funnits olika syner på hur städer ska 
planeras utifrån olika förutsättningar. Från 1800-talet och framåt då 
människan allt mer började flytta in i städerna och sökte jobb inom 
industrin har städerna växt allt mer. Den stora frågan är hur städerna 
ska byggas för att alla ska få en nära och bra service, att alla ska 
känna gemenskap och underlätta för kommunikationer etc.  
 
Samtidigt finns en motpol som kräver stora ytor och kan motarbeta 
en bra och nära service eller bra kommunikationer om de planeras på 
fel sätt. Det kan exempelvis bli en väldigt lång färd mellan city och 
bostaden om ett stort grönområde ligger emellan och tar plats. 
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Särskilt på kvällar och nätter kan invånarna känna sig osäkra om de 
behöver vandra genom mörka grönområden. Invånarna kan då pga. 
långa avstånd eller av rädsla välja bilen runt grönområdet istället för 
att gå eller ta cykeln. Eventuellt saknas även ett alternativ med god 
kollektivtrafik om underlaget är för litet. Detta orsakar i sin tur mer 
trafik i städerna, mer utsläpp i naturen och centrum kräver fler eller 
större ytor för parkering etc. En tätare stad skulle kunna ses som ett 
bra utgångsläge för kortare avstånd både ur service- och 
kommunikationssynpunkt.  
Grönområden har inte bara negativa sidor för staden. De kan 
användas för rekreation, tar upp avgaser från trafiken, suger åt sig 
dagvatten och använd som ett estetiskt tillskott. Det skulle kunna 
sägas att det därför finns en tvist mellan det urbana och byggda i 
staden mot det gröna. 
 
Idag handlar tvisten till stor del om att naturen anses väldigt vacker 
och tilltalar stora delar av befolkningen i städerna. Men det räcker 
inte bara med en vacker natur, utan det måste även finnas god 
service och kommunikationer etc. som erbjuds från det urbana. Det 
är ett läge där befolkningen både vill befinna sig centralt vid det 
urbana och ha tillgänglighet till det gröna. De flesta städerna vill 
expandera och locka till sig nya medborgare. Vid en expansion har 
det dock blivit vanligt att städerna väljer ut centralt belägna 
grönområden för att locka nya medborgare. Detta blir ett problem då 
redan bosatta invånare drabbas av minskade grönområden. Hur ska 
städerna lösa denna fråga så att både den befintliga befolkningen 
känner sig nöjd och fler invånare kan tillkomma i staden? 
 
FAKTA RONNEBY 
Ronneby är en mindre kommun med omkring 28350 invånare1. 
Staden befinner sig i närheten av kusten och marken består av många 
                                                             
1 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 22 

höjdskillnader där flera ytor är grönområden som kan användas för 
friluftslivet. Höjdskillnaderna fungerar även som barriärer vilket gör 
det svårare för både gående och cyklister. 
De boende i Ronneby har överlag tillgång till en god boendemiljö 
med närhet till skog och natur, odlingslandskap, sjöar och vattendrag 
samt kust och hav. Ingen i kommunen har längre än 500 m till ett 
grönområde. 2 
 
Centralorten Ronneby ökar i dagsläget sitt invånarantal medans 
småorterna runtomkring minskar. Detta är ett vanligt fenomen i 
svenska städer. 3  
Även Ronnebys kustområde är väldigt tättbebyggt.  
Kommunen har en jämn fördelning av bostadsbebyggelse och 
statistik från SCB 2004 visar förhållandena: 
Antal flerbostadshus i Ronneby kommun: 5267 
Antal småhus i Ronneby kommun: 8860. 4 
(Småhus står i detta fall för en- och tvåfamiljsfastigheter). 
 
UTREDNINGSOMRÅDEN FÖR BEBYGGELSE 
Ett av kommunens mål är att det år 2020 bor 30000 invånare i 
staden5. I översiktsplanen kan man läsa att det finns starka 
möjligheter att utveckla attraktiva boende i Ronneby centralort, samt 
att kustbygden med bl.a. kuggebodahalvön och saxemaraområdet ses 
som attraktiva ur boendesynpunkt. 6  
 
För kommunens utveckling i norra delen av staden står bland annat 
området vid gamla vattentornet som ett framtida utredningsområde 

                                                             
2 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 132 
3 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 24 
4 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 26 
5 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 22 
6 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 26 
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för bostäder7. Området används just nu som ett rekreationsområde 
främst för närboende, men har även en funktion som genväg mellan 
centrum och olika bostadsområden8.  
 
Norr om Ronneby ligger orten Kallinge. Samhällena skiljs av E22 
och avståndet mellan orternas centrum är ca 5 km9. Kommunen har i 
översiktsplanen gjort ett försök att sammanlänka de två orterna. 
Hyndekulla är ett stort område mellan Ronneby och Kallinge som 
ska utredas för framtida bebyggelse, vilket skulle förstärka Ronneby-
Kallinge som en stad.10 Mellan orterna finns även ett 
flygbullerpåverkat område som inte bedöms lämpligt för 
bostadsbebyggelse. Här planeras istället ett nytt industriområde som 
binder ihop orterna samtidigt som det ska finnas naturkontakt.11 
 
PROJEKTETS INRIKTNING 
Problematiken i Ronneby kan sammanfattas med att kommunen vill 
växa och de som flyttar till staden vill bo centralt eller längst kusten. 
Detta för att komma nära det urbana och sociala livet med bra 
service och kommunikationer. Samtidigt vill Ronneby behålla sin 
goda tillgång på grönområden. Det finns här en motsättning mellan 
grönområden och nybebyggelse, vilket uppfattas som ett allmänt 
problem och inte något säreget för just Ronneby. I projektet har jag 
dock valt Ronneby som ett exempel.  
Projektarbetets inriktning handlar om att planera ett nytt 
bostadsområde centralt i Ronneby som kan upplåtas under 
förutsättningar att kommunen ökar i antal och efterfrågan ökar på  
 

                                                             
7 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 47 
8 Grönstrukturplan. Ronneby kommun. Samrådshandling. 2010 sid 25 
9 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 26 
10 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 54 
11 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006 sid 50 

Bild 1: Bilden visar en översikt över planområdets läge i Ronneby 
 
fler bostäder. Området ligger vid gamla vattentornet som är ett  
utredningsområde i Ronnebys översiktsplan. Platsen befinner sig 
mycket nära centrum på en höjd mitt i ett grönområde. 
Målsättningen är att planera ett bostadsområde som tillgodoser 
förhoppningen om att kunna kombinera natur och bebyggelse.  
 

SYFTE: 
 
Projektets inriktning handlar om att visa hur ett centralt benäget 
område i en stad kan expandera (förtätas) för att på ett bra sätt 
kombinera en tät och urban bebyggelse och ändå behålla natur i 
närområdet. Syftet är att visa hur staden kan förhålla sig mellan det 
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täta urbana och det gröna i centralorten, med fokus hur dessa går att 
förena. Det urbana står för den mer tätt byggda staden som kan 
erbjuda sociala möten, bra service och kommunikationer etc. där 
naturen är av underordnad betydelse. Det gröna står för naturen med 
friytor, växtlighet och grönområden i större inslag i städerna.  

 
PROBLEMFORMULERING 

 
Ronneby utgör ett exempel av syftets problematik hur staden kan 
förhålla sig mellan det täta urbana och det gröna i centralorten, där 
ett centralt benäget grönområde valts ut att utredas för förtätning. I 
Ronnebys situation finns det finns gott om natur i centralorten och 
lite urbanitet i förhållande till många andra städer. Problematiken 
ligger i om dessa går att förena bättre vid en eventuell expansion och 
hur detta i så fall skulle gå till? Det första frågan som måste 
undersökas är hur en förtätning bör utformas i allmänhet ifall det tas 
mark från ett grönområde så att området båda kan förtätas samtidigt 
som staden och närområdet behåller en del av naturen? Detta för att 
sedan kunna applicera resultatet på planförslaget. Den andra frågan 
som bör ställas för att kunna applicera resultatet på planförslaget är 
hur förutsättningarna ser ut i Ronneby för att förena det urbana och 
det gröna, d.v.s. en undersökning över staden och 
exploateringsområdets förutsättningar. 

 
AVGRÄNSNING 

 
Projektet begränsas till att fysisk undersöka och planera området vid 
gamla vattentornet i Ronneby. Grönområdet har pekats ut i 
kommunens översiktsplan som lämplig att utreda för ny 
exploatering. Platsen uppfyller målet med underökningen om att 
vara ett centralt benäget grönområde som kommunen vill utreda för 
ny bebyggelse, vilket är ett vanligt fenomen i många städer där nya 

invånare vill bosätts dig i attraktiva lägen. Området står i fokus 
mellan det urbana och bevarandet av det gröna som en konflikt 
mellan varandra vid en förtätning och frågan är hur det är möjligt att 
förena dessa motpoler? Detta är precis det som syftet och 
problemformuleringen handlar om och därför anses området som en 
lämplig avgränsning. 
 
Litteraturen avgränsas till att undersöka hur tre olika teoretiker ser 
på förhållandet mellan det täta och urbana mot det gröna. Den blir en 
översikt hur grönområden/grönytor kan förhålla sig i och till 
varandra i städerna tillsammans med bebyggelsen, samt hur ett 
bostadsområde bör utformas för en bra kontakt med både naturen 
och det urbana. 
 

METOD  
 
FALLSTUDIE 
Problemet som lyfts fram i inledningen är väldigt stort och kan 
innefatta flera olika faktorer om förhållandena mellan det urbana och 
det gröna. Undersökningen som valts är därför en typ av fallstudie 
över ett bestämt område. Vid en fallstudie kan fokus ligga på ett fall 
som väljs ut för att ha möjlighet att genomföra en noggrannare och 
mer detaljerad undersökning av området12. 
 
Vid val av plats är det viktigt med en naturlig miljö med relevans till 
arbetet 13. Området vid Gamla vattentornet I Ronneby är det som 
valts och är inte på något sätt konstgjord eller ändrad för 
undersökningen och efter avslutad undersökning bevaras troligen 
                                                             
12 Denscombe Martyn. Forskningshandboken. Andra upplagan 2009. Sid 59-
60 
13 Denscombe Martyn. Forskningshandboken. Andra upplagan 2009. Sid 
61,63 
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dess naturliga form. När det gäller fallets relevans har området valts 
ut efter medvetna och kända attribut. Varför just detta område valts 
ut och inte något annat område eller stad finns inget bestämt svar. 
Troligen finns flera bra fall att studera även om gamla 
vattentornsområdet ansågs lämpligt. I detta fall var det ett val efter 
mina kunskaper som skribent sedan tidigare. Eftersom jag är född 
och uppvuxen i Ronneby och känner till staden bättre än övriga 
städer går det snabbare och lättare att sätta sig in i platsens 
förutsättningar. Till viss del kan detta påverka undersökningens 
inriktning. Men med tanke på arbetets tidsmarginal kan det även 
vara en fördel att känna vid staden sedan tidigare. Detta kan dock 
troligen ses som en bedömningsfråga. 
 
LITTERATURSTUDIER, KARTOR OCH SYSTEMATISK 
OBSERVATION 
En fallstudie inbjuder till olika typer av metoder för att komma 
djupare in på fallet 14. Metoderna som valts är en litteraturstudie över 
tre olika forskare/teoretiker med olika synsätt på förhållningen 
mellan exploatering och natur inne i städerna. Dessa väljs ut för att 
få ett bredare perspektiv. Undersökningen av området sker med hjälp 
av skrivna dokument, kartor, platsanalyser och en systematisk 
observation utifrån forskarna/teoretikerna. Systematisk observation 
innebär att forskaren iakttar ett område genom att hålla sig till vissa 
kriterier15.  
Kriterierna hämtas från litteraturen från forskarna/teoretikerna. 
Upptäckterna från analysarbetet redovisas sedan i form av skrift eller 
kartor. 

                                                             
14 Denscombe Martyn. Forskningshandboken. Andra upplagan 2009. Sid 59 
15 Denscombe Martyn. Forskningshandboken. Andra upplagan 2009. Sid 271-
171,275 

Resultaten från undersökningen av planområdet och det som 
kommer fram ur materialet från forskarna/teoretikerna används som 
en bakgrund till ett förslag.  
 
Tidsplan: 

- Inlämning av arbetet 2011-08-12 
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TEORI 
 
URVALET AV TEORETIKERNA 
De teoretiker som har valts ut att studeras är: 

- Per G Berg 
- Kjell Forshed 
- Alexander Ståhle 

 
De olika författarna har valts ut på grund av att de lägger fokus på 
naturen i staden och hur en förtätning i städerna bör förhålla sig till 
hur det gröna ska planeras in i samhället.  
Bergs bok, Biologi och bosättning, naturanpassning i 
samhällsbyggandet platsar i litteraturstudien då projektet handlar om 
hur naturen bör förhålla sig i städerna och i detta fall en planering av 
ett bebyggelseområde (bosättning). Berg eftersträvar stor mängd av 
natur i städerna, mer likt landsbygden, där staden helst ska fungera 
som ett eget kretslopp utan att tära på omlandet. 
 
Alexander Ståhles bok passar även den in i projektet. Han ger en 
inblick från den mer täta staden och fungerar bra som en kontrast till 
Berg för att få olika perspektiv.  
Forshed valdes ut för att han hämtat stor del av sin inspiration från 
trädgårdsstaden och gjort en egen tolkning. Trädgårdsstaden står för 
det s.k. town-country, det bästa från landsbygden och det bästa från 
staden. Eftersom trädgårdsstaden är och har varit en stor 
planeringsdoktri riktad framför allt till hur städer bör hantera 
grönskan i städerna såg jag därför Forsheds text som lämplig att ta 
med. 
 
Upplägget börjar med att framställa de olika författarnas syn på hur 
städerna bör planeras utifrån täthet och grönska samt hur de vill att 
detta ska utformas? Efter varje teoretiker ges en diskussion för att 

utreda författarna en och siste en jämförelse och egna slutsatsen av 
teoretikerna tillsammans. 
 
PER G BERG 
ST AD E N  OCH  KR E T SLOP P E T   

Berg skriver i boken biologi och bosättning hur samhället måste lära 
sig att anpassa sig till naturen för ett hållbart samhälle. Han menar 
att staden och landet hör ihop och det måste finnas ett fungerande 
kretslopp inne i städerna som fungerar självständigt och inte tär på 
omlandet. 16 
Flera författare har enligt berg olika syn att lösa stadens s.k. 
ineffektivitet och ett radikalt sätt vore att avveckla större städer och 
istället satsa på ett mindre nätverk av självförsörjande byar, något 
som berg jämför med och kallar ett korallrev. Detta sätt att lösa 
problemet ses mer som ett ruralt perspektiv där naturen och 
ekosystemet får styra framför människans urbana sida.17 
Samtidigt anser han att naturen kan fungera som spännande 
mötespunkter, som utflyktsmål och har ett kulturellt värde18. Berg 
skriver att det är svårt att föra samman det extremt urbana med det 
rurala. Men anser att det finns ett annat alternativ.  
Naturen bör på olika sätt komma in i staden med åkrar, ängar och 
skogar inne i städerna. Samtidigt måste bland annat tekniken lära sig 
anpassas efter samhällets olika förutsättningar och skala istället för 
massproduktion. 19  

                                                             
16 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 419 
17 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 418 
18 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 419 
19 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 419-421 
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Exempel på hur detta ska gå till är skickligare arkitekter som 
utnyttjar platsens förutsättningar på bästa sätt samt småskalig teknik 
för enskilda hus. Eventuellt särskild säsongsanpassad teknik för 
vintern i nordiska länder etc.20 
 
AVFALLSH AN T E R I N G/FÖR SÖRJ N I N G:  Ett problem med städer är deras 
beroende av omlandet för att klara sig, särskilt avfall och 
matförsörjning.21 
Berg anser att villaträdgårdar i städerna kan ta vara på sin egen 
kompostering och flerbostäder kan ta vara på komposten genom att 
använda den i fastigheternas planteringar eller grönområden. Dessa 
kan då ersätta ett stort antal torv- och konstgödselprodukter. Målet är 
vidare att kunna använda komposten på odlingsmark under 
förutsättning att den blir tillräckligt ren från vissa onaturliga 
produkter. Detta fungerar i trädgårdar som har tradition av egna 
odlingslandskap. Det finns dock inga traditioner inom flerbostäder, 
men det går att omvandla vissa grönytor till gemensamma 
odlingslandskap om människorna i området känner en vilja till detta. 
Vilket också har med KASAM att göra (beskrivs nedan) då de 
boende får medverka och bestämma själva.22  
 
M ÄN N I SKAN S BI OLOGI SK A SI N N E :  KÄ N SLAN  AV SAM M AN H AN G 

Berg skriver även att städerna måste planera för människans 
biologiska sinne. Människan har i urminnes tider levt i naturen och 
våra sinnen, nerver, organ och skelett har framkommit och formats 
av jorden, luftens råämnen, organismer, underlag och dofter mm. 
Kroppen och sinnet har biologiskt inte hunnit vänja sig vid 
                                                             
20 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 423 
21 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 233 
22 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 149-150 

trottoarer, lägenheter, fabriker och andra snabba 
samhällsförändringar som dagens samhälle består av. Av några 
århundraden som människan levt i det urbana livet har generna 
ändrats marginellt och kroppen behöver känna samhörighet med hur 
den är skapad att fungera. Med denna bakgrund anser han att 
planerare bör se efter om det är möjligt att anpassa hus, städer, stigar 
och vägar efter urtidsmänniskans biologi och sätt att leva i närheten 
av och med naturen. Berg tillägger dock att enbart anpassning efter 
biologin inte räcker vid planering. Människan har även 
vidareutvecklat sina gener och i nutiden även blivit en kulturvarelse 
– med språk, fantasi, abstraktionsförmåga och känsla som lagrat sig i 
generna. 23 
 
Det har pågått undersökningar/forskning om sambandet mellan 
människans hälsa, med hennes biologiska och sociala egenskaper 
och samhällets utformning. Det finns frågor om vilka faktorer som 
driver fram obehag, olust och sjukdom i våra stadsmiljöer, samt hur 
det går att planera miljöer som framkallar trivsel, välbehag, 
härdighet mot sjukdomar, livslust och skaparkraft. 24 
KASAM – känsla av sammanhang, är ett utryck för hur människor 
känner sig delaktiga och betydelsefulla, vilket har en stor betydelse 
när det gäller hälsan. En person med stark KASAM har bättre 
förmåga att på ett flexibelt sätt lösa en mångfald av problem. En 
person som känner mindre KASAM löper oftast högre risk att bli 
sjuk, deprimerad etc. Därför har man i större utsträckning börjat 
planera samhället så att människor ska känna större KASAM. Denna 
sammanhangskänsla uppkommer lättare vid en bra grund i 
förhållandet mellan samhällslivet och vår urtida konstruktion. När 

                                                             
23 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 35-36 
24 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 176 
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samhällsplaneringen når in i kroppens behov av att använda de olika 
sinnena, läggs det en grund för samhörighet mellan människan och 
hennes genetiska bestämningar enligt Berg. 25  
 
LJ US : Husens orientering, geometri och fönsterplacering är viktiga 
för synens anpassning till ljus- och mörkerrytmer. En funktion som 
inglasade balkonger kan exempelvis hjälpa till att förlänga 
sommarhalvåret. Placera husen så det finns möjlighet att ha fönster 
från olika vädersträck in i bostaden så att ljuset inomhus följer 
dagens rytm utomhus. Fritt synfält mot horisonten är också viktigt 
för att ögat ska kunna slappna av. Utan anpassning till kroppens s.k 
ljusur kan människan bygga en olust eller en depressionskänsla i 
bostäderna. 26 
 
LJ UD : Hörselsinnet upplever kringliggande ljud, vilket gör att man 
bör planera med omsorg den kultur man för in i närmiljön27.  
Skogens läten är för det mesta lågmälda. Oftast består den av 
vindens, havets och bäckens brus som både är varierande och 
ständiga ljud. De boplatser som dagens invånare är vana vid har an 
blandning av mycket höga och mycket låga frekvenser. t.ex. ljud 
från fläktar och trafik med olika toner och varierar i tiden, samt ljud 
som är varaktiga och starka. För en biologiskt anpassad bebyggelse 
ska man i planering försöka finna lösningar för att undvika vissa 
störande ljud (buller) och att framhäva andra mer tilltalande(vindsus 
och regnsmatter).28 

                                                             
25 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 179-181 
26 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 181 
27 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 181 
28 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 38-39 

D OFT E R : Även doftsinnet påverkar människan och kroppen har ett 
behov av att känna bekräftelse emellanåt från jordar och grönska.29 
 
FY SI SKA R ÖR E LSE R / LUFT E N S SAM M AN SÄ T T N I N G: Boplatser som ger 
möjlighet till fysisk rörelse i vardagen gör att människan t.ex. får 
känna av/uppleva logiken i kroppens funktion30. 
Däggdjur är anpassade för att ständigt röra sig på oregelbundna och 
mjuka marker. Människan i dagens samhälle rör sig oftast på jämnt 
underlag och mycket hårdgjorda ytor. Detta gör att vissa delar av 
kroppen slits mer och överbelastas medans andra kroppsdelar får för 
lite träning. Det är även vanligt i dagens samhälle med 
långtidssittande arbeten på kontor, mycket tv-tittande, färd i bil eller 
att sitta vid ett bord. Detta belastar ryggar, nackar, armbågar, höfter 
och axlar på ett negativt sätt. Antingen genom överbelastning eller 
för lite träning. 
Dagens befolkning spenderar mycket tid inomhus. Kroppen är byggd 
för varierande lufttryck, kemiska sammansättningar, skiftande 
temperaturer och fuktighet samt förekomst av biologiska partiklar 
som förekommer naturligt i utomhusmiljöer. Denna naturliga 
luftsammansättning är svår att konstruera inomhus som oftast är 
densamma hela tiden. För att kompensera de hårdgjorda och jämna 
underlagen vi oftast går på samt få tillgång till den naturliga 
luftsammansättningen utifrån, kan människan välja att emellanåt vid 
ledig tid vandra i naturen på skiftande underlag. Berg kallar detta att 
man väljer att följa sin genetiska bestämning. En förutsättning för 
detta är att naturen finns i närheten av bostadsområdena.  31  
 
                                                             
29 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 181 
30 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 181 
31 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 35-36 
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N AT UR LI GA P R OP OR T I ON E R:  Oregelbundna och komplexa mönster 
är något som förekommer i naturen och ger en påminnelse om vår 
anknytning till naturens slump och nödvändighet. När vi tänker efter 
har alla djur och växters olika former för att kunna anpassa sig till 
olika funktioner, ex trädens vinddämpande stammar för att inte riva 
upp rötterna. Framförallt industrisamhällets linjära och regelbundna 
former samspelar dåligt med naturen, ex snöstormar som yr över 
slätter, snödrivor som blåser och samlas längs vägarna, långa 
stadsgator som fungerar som vindtunnlar och brist på skugga vid 
öppna torg där det blir stekande hett en sommardag. En biologiskt 
präglad bebyggelse anpassas till olika markegenskaper och förhåller 
sig till vindar och väderstreck, vilket ger en följaktighet och 
mönsterpassning. 32 
 
GE M E N SKAP /AVSKI LD H E T : Mänskliga kontakter skapar sammanhang 
för kulturmänniskan vilket är viktigt för KASAM. Genom att skapa 
goda gemensamma sfärer medverkar det till att stärka 
kommunikationerna mellan människor.33 
Med mänskliga nätverk uppkommer värden som kreativitet, psykisk 
och fysisk hälsa, förmåga till omsorg om medmänniskor och 
skicklighet i samverkan med andra. Men vi behöver också 
avskildhet. I avskildheten kan människan få utlopp för sina tankar, 
känslor och förnimmelser som får ströva fritt, verka och ordnas. 
Därför är det viktigt med en samverkan mellan avskildhet och det 
sociala. Arkitekter och planerare har försökt lösa detta genom 
avskärmade uteplatser samt parker, skogsbackar och strövlandskap 
för avskildhet. Det kan också vara ett rum i bostadens planlösning, 
en lägenhet, fria stigar eller rum i naturmiljön. För möten och det 

                                                             
32 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 190-195 
33 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 181-182 

sociala livet kan man planera gårdsrum, gemensamma hus, vägar, 
lekplatser, resmedel, marknader och torg.34 
 
URP LAT SE R : Barn upplever i början av sin uppväxt till största delen 
bara sin hemtrakt och vyerna vidgas efter hand som barnet åldras. 
Hemplatsen ger i unga åldrar referenspunkter, jämförelsegrunder och 
sammanhang där resten av tillvaron kan mötas, värderas och ordnas 
mm. Ett sammanhang med tiden är viktigt för människan för att 
behålla en förbindelse med tidigare generationer, vilket ger varje 
människa eller kultur en bäring. 35 
 
SAM M AN H AN G M E LLAN  N A T UR  OCH  SAM H ÄLLE :  Barn utvecklar ett 
sammanhang med naturens kretslopp och växande samt alla naturens 
former och ljud genom att vistas i skogen, på berget eller vid vattnet. 
Detta ger insikter i årstider och livets olika stadier från födsel till 
förmultning och pånyttfödelse. Föreställningen om konsekvenserna i 
naturens processer och naturen som skapas av samhället blir 
tydligare vid en vistelse i naturen och skapar en förståelse för 
kretsloppet, vilket oftast barnen i centrala delar saknar mer och har 
svårare att förstå om de inte får tillgång till natur. I stadsperiferin och 
på glesbygden blir detta utbytet med natur och kulturlandskapet 
tydligt, medans de täta stadscentrarna behöver planera mer för det 
gröna. I form av att hävda parker starkare, utveckla grönstråk, vårda 
växande utsmyckningar och leda dagsvattnet skickligare.36 
 

                                                             
34 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 42 
35 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 182-185 
36 Per G Berg, Biologi och bosättning - naturanpassning i samhällsbyggandet. Stockholm 
1993. Sid 183-184 
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DISKUSSION 

BERGS REKOMMENDATIONER: Man bör planera för ett kretslopp inne 
i städerna genom att exempelvis spara delar av naturen för 
skogsbruk, förbättra dagvattenhanteringen, sopstationer nära 
hemmen och odlingslotter. Detta minskar belastningen på naturen i 
omlandet. Det är även viktigt att planera efter människans biologi 
genom att bevara kultur och fornminnen, planera husen efter 
vädersträcken, terrängen och markförhållanden och att ha nära 
kontakt till naturen genom bevarad natur samt undvika störande 
buller. 
 
VÄRDERINGAR: När det gäller förhållandet mellan byggd mark och 
grönområden skulle Berg troligtvis se Ronneby som en stad med bra 
potential, eftersom det finns mycket grönytor. Dock är det inte säkert 
att han enbart förespråkar stora grönområden med skog (som 
visserligen kan användas för skogsbruk), utan han ser troligen gärna 
att marken även inne i staden används och sparas för odling, 
dagvattenhantering och ängar etc. Så det blir en varierande natur 
med tekniska fördelar. Bergs förslag tär dock en aning på det urbana 
och sociala livet som de täta städerna erbjuder, särskilt hans förslag 
om korallrevsmönster. En fortsatt utglesning av staden skulle 
troligen göra att fler flyttade från staden och dess framtida 
ekonomiska utveckling skulle stå på spel. Vid en minskning på 
ekonomin skulle troligen även servicen minska. Denna utveckling är 
dock bara mina egna reflektioner och funderingar.  

Dessutom saknas någon större efterfrågan på att bo likt ett korallrev 
med utglesade städer och kringliggande tätorter. Dessa tätorter har i 
dagens samhälle en tendens att minska.  

Något som är bra utifrån Bergs teorier är att en förtätning behöver en 
mer platsanpassad utformning i samhällena. Mycket av den teknik 
som finns idag är massproducerad och saknar ibland hänsyn till den 
mindre skalan. Flera punkter är svåra för en fysisks planerare att 
styra över, så som val av material och förnyelsebar energi. Dessa 
bestäms mer på detaljnivå och oftast av ägaren. Vissa tekniska 
värden är dock lättare att styra och kan användas vid en 
övergripande planering, bland annat sophantering nära hemmen, 
möjligheter till närodling och natur i närheten av hemmen som kan 
suga åt sig dagvatten och avgaser etc. som kan vara viktiga och svåra 
att ändra på i efterhand. Detta är möjligt att föra in i städerna för att 
underlätta för omlandet. Markförutsättningarna behöver undersökas 
för att se vilka barriärer som finns i området för att exempelvis 
bebyggelsen inte hamnar på bergsmark som kan avge radon och 
kräver mycket sprängning. Det skulle kunna vara möjligt att planera 
ut mindre odlingsområden till flerbostadshus. Detta skulle troligen 
inte hjälpa omlandet någon större del, men ger ändå möjlighet för de 
boende att själva få bestämma över sin situation att ha möjligheten. 
Berg kallar detta för KASAM, att den boende upplever att de själva 
kan bestämma. När det gäller människans anpassning till naturen går 
det också som fysisk planerare strukturmässigt att utgå en del från 
Bergs punkter om ljus, ljud, fysiska rörelser, ursprung etc. För detta 
behöver området inventeras över var det finns viktiga fornplatser, 
kulturminnen eller höga rekreationsvärden osv. som kan bevaras, 
samt vilka platser som utsätts för större mängd trafik och buller. Så 
att ny bebyggelse undviks på dessa platser för en lugn miljö åt de 
boende utan störningar. Även trafiken till de nya bostäderna i 
området bör tänka på hur de planeras för att hålla nere hastigheten så 
att de störande bullernivåerna hålls låga och att barn lättare kan leka 
i området. Genomfarter bör därför också undvikas, exempelvis 
genom att utnyttja de större vägarna så som en ny angöringsväg från 
Hultaleden. Även en del natur bör sparas i området så att de boende 
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kan vandra. Sociala platser samt avskilda platser är även viktigt, 
parker eller grönytor kan fungera både som sociala eller avskilda 
platser. Gemensamma utrymmen kan också fungera för det sociala 
eller egen tomt för det privata etc. 
 
KJELL FORSHED  
B Y GGA VI D  AT T R AKTI VA  GR ÖN Y T OR  

Kjell Forshed ställer sig frågorna ”varför man inte får bygga där det 
är fint?” samt ”varför man inte kan kombinera vacker natur med 
vackra hus? Eller vacker kultur med vackra hus?”37  
Forshed anser i detta avseende menar som attraktiv mark är 
exempelvis grönområden för rekreation eller friluftsliv. 
Vackra/vacker är även en definitionsfråga och en fråga för varje 
enskild individ, men i detta fall står det för vad majoriteten av vad 
befolkningen anser vara vacker/tilltalande natur samt bebyggelse.  
Forshed beskriver att när städerna växer, exempelvis Stockholm som 
han syftar till främst, så måste hus byggas. Oftast väljs då mark med 
lägre värde ut för nya exploateringsytor, exempelvis förgiftad mark, 
på parkeringsplatser och längs vägområden.38  
M E D B OR GAR E  P R OT E ST E R A R 

”så gott som alltid när man planerar att bygga något nytt i anslutning 
till befintlig bebyggelse och grönområden, väcks medborgarnas 
misstänksamhet och motstånd”39 
 
Citat är hämtat från Forsheds text. Han anser att medborgarnas 
förtroende för planerare och arkitekter näst intill har försvunnit. Så 
fort det nämns planer på att bygga i eller nära ett grönområde 
protesterar medborgarna med förutfattade meningar att det blir vad 
Forshed skriver som sämre, fulare, fyrkantigare, klossigare, det 

                                                             
37 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 131 
38 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 131  
39 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 127 

bidrar till ökad trafik och massor av träd behöver huggas ner. 
Mycket av denna misstron anses komma från efterkrigstidens där 
planeringen var väldigt framfusig, storskaliga och lådformade 
byggnader, många trafikledsutbyggnader samt nedrivningar av 
centrala stadspartier som ansågs i efterhand mycket vackra.40  
 
LÄROR AV M I SST AG  

Forshed menar att planerare idag har lärt sig av sina misstag och att 
det idag finns bra exempel på mer välplanerade och estetiskt 
tilltalande bostadsområden. Exempelvis byggnader som fungerar 
som ”hus i park” utan att bli ”hus i parkering” som det oftast heter 
vid ett mindre lyckat projekt där bilarna tar överhand med stora 
hårdgjorda ytor. Han anser att det går att planera fina (attraktiva) 
bostadsområden även om de tar sin mark från naturen och större 
grönområden utan att området ska mista sin karaktär av mycket 
natur. 
 
T R ÄD GÅRD SST AD EN  FÖRE D ÖM LI G P LAN ER I N G  

Planeringsdoktrin om trädgårdsstaden använder han som ett 
föredömligt alternativ till attraktiva bostadsområden.  
Doktrin står för hus av olika upplåtelseformer med en blandning av 
både hus och lägenheter vilket ska försöka skapa varierande 
prisnivåer. Bebyggelsen är låg och tät i området och varierar upp till 
tre våningar. Trädgårdsstaden utgörs oftast av gröna gator med 
förgårdsmark. Möjligheter för mindre verksamheter kan planeras i 
bostadsområdena bland annat på bottenplanen och parker lämnas i 
området som fungerar som samlingsrum. Var och en har tillgång till 
ett stycke mark eller en liten trädgård som är enskild eller 
gemensam. Forshed anser att det är en myt att tro att det endast går 
att bygga på höjden för att hushålla med marken och skapa ett rikt 
socialt liv inne i de större städerna för en högre täthet. Han anser 

                                                             
40 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 127 
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även att doktrin ”a priori” inte är segregerande eftersom olika 
bostadsformer blandas.41 
AN P ASSN I N GAR OCH RUM SB I LDN I N GAR 

Arkitekter får enligt Forshed ofta frågan varför de inte kan rita 
vackra hus. Han anser att det går att rita i olika stilar och att det är 
rumsbildningarna som har den avgörande betydelsen, samt skalan, 
material och färg42. Det som får medborgarnas förtroende som goda 
exempel är det som anpassas till platsen, terrängen och skalan. ”Det 
som upplevs som vackert och fint. Humant och värdigt”.43 
 

DISKUSSION 

FORSHEDS REKOMMENDATIONER: Utifrån Forshed bör man planera 
utifrån rumsbildningar, skalan och terrängen med förgårdsmark så 
att invånarna fortfarande känner kontakten med naturen och gömma 
parkeringsytor i mindre enheter med kringliggande buskar/träd. Ett 
bra mått på skalan anses vara ett våningsantal mellan 2-2.5 våningar 
för en lagom tät stad. 
 
VÄRDERINGAR: Forsheds riktlinjer hur förhållandet mellan byggd 
mark och grönområden bör förhålla sig är att det gröna kan planeras 
in längs med gatustrukturen som trädgårdar eller gårdar med 
förgårdsmark eller alléer av träd. Det behöver bara sparas några små 
parker eller grönytor emellan som kan användas som sociala platser. 
Forsheds teorier utgår från Stockholms situation med lämpliga 
ytterområden som kan förtätas i grönområdena. Han anser troligen 
att Stockholm är tillräcklig tät för att fortsätta bygga ut vid mindre 

                                                             
41 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 128-
130 
42 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 131 
43 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 127 

attraktiva platser så som parkeringsytor etc. Hans syn på Ronneby 
skulle troligtvis vara att den är för gles och går att förtätas mer 
eftersom det finns stora ytor av grönområden som kan fungera som 
rekreation, samt att en utökning av staden åt norr med en vidare 
utveckling av Hyndekulla skulle vara ett bra alternativ för Ronneby. 
Eftersom han är för att staden växer ihop med kringliggande förorter. 
En bra start för att bygga norr ut skulle i så fall vara att börja förtäta 
staden vid gamla vattentornet för att därefter fortsätta bygga norr ut.  
 
Vid utformningen av förtätningen är hans bedömning att skalan och 
terränganpassningen är mycket viktigt för människan, samt att det är 
viktigt med rumsbildningar. 
För att följa Forsheds rumsbildningar och skalproportioner går det 
att ta en del från trädgårdsstaden och planera lägre hus med 2-
3våningar av blandade former, samt för en känsla av mer natur 
planera förgårdsmark och gömma parkeringarna i mindre enheter. 
Detta för att större kalytor också minskar vistelsen utomhus och den 
sociala delen i kvarteret. Det är även viktigt att vägarna och husen 
planeras längs med höjdkurvorna och utnyttjar terrängförhållandena. 
 
ALEXANDER STÅHLE 
P OLI T I KE R N AS SY N  P Å M ÖJ LI GA E XP LOAT E R I N GSY T OR  

Alexander Ståhle lyfter fram problematiken mellan täta städer och 
tillgång på natur. I boken ”Stockholm- den växande staden” pekar 
han på att finansministern (s), landshövdingen (s), 
oppositionspolitiker (m) och riksledamot (mp) i stort sätt är eniga 
om hur stockholmsstad ska förtätas. Stockholm är byggd mycket tätt 
i de centrala delarna med ett stort omringande grönland och orter i 
periferin. Planen är att förtäta staden genom att bygga i omlandet 
mellan de centrala delarna och periferins orter. Ändå händer inget! 
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Detta beror enligt Ståhle på stadens kringliggande grönbälten som 
(planerades runt 1930-70) oftast är i vägen för stadsutvecklingen44  
 
R E F E R E N SE R  ST Å H L E  ST U D E R A T  

Ståhle citerar en text från DN den 25/3 2004 där det står ”offra inte 
våra grönytor …” Denna artikel kategoriserar förtätningens retorik: 
byggt kontra grönt, urbant kontra suburna och tätt kontra glest. Detta 
är något som i hög grad karaktäriserar dagens stadsplanering.45  
 
Det finns en motsättning mellan tätt och grönt. Ståhle citerar Henri 
Lefevres utryck ”rätten till naturen” och ”rätten till staden”. Ståhle 
tolkar detta som att rätten att få uppleva naturen avleder från rätten 
till stadslivet. Oftast är det enligt honom ”urbanister” som delar 
denna uppfattning, som pekar på motsättningen mellan tätt och 
grönt. Urbanisterna framhåller att staden måste bli tätare för att 
skapa myllrande stadsliv, spännande möten, kulturupplevelser, 
bärkraftigt näringsliv och underlag för service. Dessa tankegångar 
ska ha skapats under miljonprogrammets misslyckande byggen som 
bildade problem och segregation.46 
 
Ståhle refererar till Mats Renelands (1993) resultat från gisanalyser 
av 45 svenska städer, som påvisar ett samband mellan ”avståndet till 
service och inslaget av grönytor”. Slutsatsen som ges är att ju mer 
grönyta som finns desto mindre är servicetillgången.47  
Ett annat problem brukar kallas ”Urban Sprawl”, vilket kategoriserar 
stadsutglesning när boende flyttar från stadscentrum ut till periferin. 

                                                             
44 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 173 
45 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 2 
46 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 173-
174 
47 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 3 

Han beskriver hur Louise Nyström pekar på att detta skapar 
bilberoende och segregation. Detta är något som enligt henne 
innebär luftföroreningar, fetma, orättvisor, segregering och 
otrygghet.48  
Det har gjorts en mer ekonomisk tolkning till varför städerna blir 
tätare. Ståhle refererar till nationalekonomen Åke Andersson (1998) 
som menar att stadens täthet ökar i sig själv efterfrågan på kontors- 
och bostadsyta samtidigt som markpriserna och markkonkurrensen 
ökar. Städer blir tätast i centrum eftersom där är det närmast till 
sådant som service, arbete, kultur, grannar osv. Det finns dock ett 
stopp på hur täta städer kan bli. Stadens utemiljöer och friytor 
möjliggör ett gott, spännande eller bärkraftigt stadsliv och vid allt för 
hög täthet eller för höga föroreningar flyttar de som har råd ut på 
landet. Detta kan då leda till segregation.49 
 
N OR M H AN T E RI N G AV GR Ö N OM R ÅD E N 

Tankarna på ett bra stadsliv har lett till normer för hantering av 
markanvändningen, vilket kan ger en bättre överblick för 
planeringen och man slipper den s.k. NIMBY-effekten (not in my 
back yard, vilket betyder ni får gärna göra X men inte i närheten av 
min bostad). Planerarna kan då istället för att lyssna på de närboende 
som protesterar mest själva göra en bedömning om det är realistiskt 
att ta mark från ett visst område till nyexploatering. Det finns flera 
olika normer. I ett exempel från SCB bör ett urbant grönområde vara 
minst 1ha, samt ett relevant gångavstånd som är mellan 150-400 
meter till närmsta grönområde50.  

                                                             
48 Lind & Company. Stockholm den växande staden . Samfundet S:t Erik. Stockholm(2005) sid 174  
49 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 Sid 3 
50 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 46 
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Även planeringsdoktriner som exempelvis trädgårdsstaden har 
utvecklats för att hantera motsättningarna mellan bebyggelse och 
natur51.  
 
M ÅT T  P Å FR I Y T OR 

Dessa grönytor och andra slags friytor finns det olika mått på hur 
man mäter. Ofta nämner man dem i täthetsmått, dvs. hur många som 
delar friytan tillsammans på en viss yta. Eller nämner man dem som 
tillgänglighetsmåttet, vilket definierar avståndet från bostaden till en 
friyta (ofta anges fågelvägen). Hur städerna använder måtten och 
normerna fokuserar ofta på brister enligt Ståhle. Med detta menas att 
fokus ofta ligger på var det finns ont om grönområden i kommunen 
som inte får exploateras enligt måtten. Sällan diskuteras det om 
”överskott eller utvecklingsmöjligheter” dvs. var det finns gott om 
grönområden att förtäta på eller var det behöver och finns 
möjligheter att införas nya grönområden.52  
 
B R I ST E R  M E D  N OR M H AN T E RI N G OCH  KOM P E N SAT I ON 

I samhället finns det flera olika organiseringar som hjälper till med 
att bevaka dessa normer och strävar efter att kommunen ska behålla 
viktiga naturområden i staden. Den ekologiska och liberala ideologin 
strider främst om de större parkerna och för biologins mångfald. 
Detta gör att planeringen ofta handlar om kompensation, att ta från 
ett ställe (ett mindre område) för att behålla det på något annat (en 
större park eller stort område för den biologiska mångfalden). 
Exempel på detta är friskolor som står utan skolgård eftersom 
närliggande områden inte tillhör skolområdet, för att behålla större 
parker. Denna syn på kompensation kan aldrig gynna den som redan 

                                                             
51 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 29 
52 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 66-67 

har det dåligt ställt från början enligt Ståhle, eftersom den aldrig 
kommer att få det bättre.53  
Att istället ta mark för nyexploatering i ett område med stor 
tillgänglighet och samtidigt bygga en ny park i ett annat område med 
mindre tillgång handlar inte om kompensation. Utan mer om ett 
ändamålsenligt stadsbyggande enligt Ståhle.54  
 
Det finns även andra brister med normer. De skiljer exempelvis inte 
på den nära naturen som besöks av privata grupper och är 
barnvänliga småytor, mot det stora offentliga för strövområden etc. 
som är mer vuxenvänliga långt bort. Ett annat problem är att 
tillgängligheten alltid benämns som avstånd i meter. Mycket lite 
nämns om visuell tillgänglighet eller orienterbarhet vilket också är 
viktiga aspekter. Ibland nämns trafikbarriärer, men när avståndet ska 
tillämpas praktiskt mäts de oftast fågelvägen. Arbetsplatser och 
institutioner för arbetare nämns inte alls bland normerna. Att endast 
mäta kvm parkmark/invånare är ett för grovt mått enligt Ståhle. En 
aspekt som inte beräknas är att i ett område kan det finnas gott om 
grönområden fast att den rumsliga utformningen försvårar 
tillgängligheten. Fallet kan även förefalla det motsatta att området 
har få grönområden och att närliggande områdens grönytor är 
lättillgängliga. Vid förtätning och nyexploatering är det därför 
viktigt att tänka på den rumsliga utformningen och utforma riktlinjer 
i detalj för en god förhållning till parker och grönområden i 
närområdena.55  
 
 
                                                             
53 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 64-65 
54 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 180 
55 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 66-67 
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TILLGÅNG (FÖR) OCH TILLHÖRIGHET 

En fråga som bör ställas är för vem man vill att ytan ska vara 
tillgänglig för. Ståhle refererar till Berglund, som med hjälp av 
intervjuer kommit fram till att ”naturen” i staden, även gatuträd, 
uppfattas av många som ”allas egendom”. Under lång tid har 
”naturen” i form av skogen varit tillgänglig för alla och detta lever 
kvar även idag. Därför tar många stadsbor undermedvetet förgivet 
att ”naturen” är allmän även om den är privatägd. Ibland kan detta 
skapa problem, exempelvis för skogsägare.56  
Det finns två fenomen som har avgörande betydelse för städers 
offentlighet. Det ena är ”gatan” som alla ser som offentlig och den 
andra är ”naturen” 57. 
 
D E FI N IE R A D E  FR IY T OR : För att mäta friytor krävs det att de 
definieras som offentliga, gemensamma, eller privata.  

 Offentliga rättigheter: är en kollektiv nyttighet och gemensam resurs 
som inte kan få en begränsad användargrupp 

 Gemensamma rättigheter: är en privat rättighet för en viss grupp, ex 
utemiljöer som samfälligheter, koloniträdgårdsområden, 
kvartersgårdar och avgränsade segregerade kvartersparker 

 Privata rättigheter: privat nyttighet som ex en villaträdgård. 58 
I en kvarterstad eller villastad är det inget större problem att urskilja 
tillhörigheten. Friytor i det öppna lamell- och punkthusområdena är 
däremot mer komplicerade och problematiska. En byggnad som står 
mitt i en park eller natur skapar en privat aura och privatiserar det 

                                                             
56 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 83 
57 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 88 
58 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 86-87 

allmänt tillgängliga rummet. Det juridiska och den upplevda gränsen 
blir då otydlig mellan det privata, gemensamma och offentliga. 59 
 
TILLGÅNG (TILL) OCH TILLGÄNGLIGHET 

Tillgängligheten till ett område skiljer mellan fysisk, social, visuell, 
och ekonomisk tillgänglighet. Det fysiska handlar om närheten till 
ett område och möjligheter att ta sig dit. Den sociala handlar om 
tillgängligheten för olika typer av grupper samt tillhörighet med 
platsen. Den visuella handlar om orienterbarheten till grönområdena. 
Den ekonomiska handlar om att ha råd att röra sig i staden. Ståhle 
behandlar dock inget om den ekonomiska orienterbarheten i 
avhandlingen.60  
 
OLI KA T I LLGÄN GLI GHET SRUM : Definiera vart man kan gå och vad 
man kan se. Rummen handlar om den sociala delen som hjälper till 
att sortera vilka som ska känna tillhörighet med platsen och på vilket 
sätt. 
Bruksvärdena som definieras är direkta bruksvärden som har ett 
socialt värde eller rekreationsvärde, exempelvis att leka eller vistas i 
en park. Som då ger integration människor emellan, möten och 
samvaro. Indirekt bruksvärde sker då man nyttjar en miljö utan att 
befinna sig direkt i miljön. Ståhle lyfter framförallt fram betydelsen 
av de direkta bruksvärdena i sin avhandling. 61 
 

 Innegården: Är privat och har ett direkt bruksvärde för dem som bor 
i kvarteret, ex en bostadsrättsgård. 

                                                             
59 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 87 
60 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 90 
61 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 70 
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 Trädgården: Är privat och har direkt bruksvärde för dem som bor i 
kvarteret samt indirekt för dem som rör sig i området utanför, som 
kan se över staketet eller liknande 

 Förgården: Kan vara privat, kollektivt nyttighet eller en gemensam 
resurs. Den har både direkt och indirekt bruksvärde för olika brukare 
beroende på hur den upplevs och används. Öppna bostadsgårdar som 
gränsar till offentliga rum har ofta svårt att urskilja gränser. 

 Barriären: Är en kollektiv nyttighet eller gemensam. Har endaste ett 
värde som indirekt bruksvärde, dvs. fungera oftast som utsiktsvärde. 

 Offentligt rum: Kollektiv nyttighet eller en gemensam resurs. Har ett 
direkt bruksvärde för alla om den är tydligt offentlig och integrerad 
ex stadsparker.62 
 
SI KT LI N J E : Axiallinjen är en väg med god siktlinje framåt som är 
möjlig att gå längs med. Denna definierar även vart man kan gå och 
vad man kan se. Linjen påverkar orienterbarheten (den visuella 
delen) samt integration respektive segregation. Vid lättare 
orientering till platsen är det fler som hittar dit och besöker platsen, 
vilket leder till integration. Svårorienterade vägar till grönytorna 
leder till det motsatta. Ju mindre en person behöver ändra sin 
rörelseriktning längs med vägarna desto lättare har personen för att 
orientera sig. Vägar som flyter ihop med varandra likt ett rutmönster 
är mest lättorienterade. Vägar som ändrar riktning med kurvor och 
liknande är mer svårorienterade då personen hela tiden får byta 
rörelseriktning. 63  
 
OLI KA FÖR UT SÄT T N I N GA R : Alla människor har olika förutsättningar 
för att ta sig olika sträckor vilket handlar om den fysiska delen. En 

                                                             
62 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 92-103 
63 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 89-103 

vuxen frisk människa som tar sig fram som fotgängare har en 
räckvidd på ca 1-2 km. Det skiljer sig dock mellan olika brukare. 
Barn (6-12år) har en mer begränsad räckvidd på ca 200-300 meter 
och en sämre förmåga att klara trafik. De klarar för det mesta en väg 
eller gata med max 30 km/h. Tillgängligheten till stadens friytor 
varierar även med tiden. Ljusförhållanden varierar över dygnet vilket 
gör områden med dålig belysning svårorienterade eller ”otrygga” 
nattetid. Klimatförändringar som ex snö förändrar vägunderlaget och 
försämrar för fotgängare.64 
 
TILLGÅNG (PÅ) OCH UTBUD 

Utanför staden finns det stora ytor att tillgå för att promenera. Parker 
som ska användas i staden måste finnas tillgängliga överallt. En 
nyckel till god stadsplanering anser Ståhle är friytestrukturen. Friytor 
som fungerar på ett otydligt sätt minskar tillgängligheten för vem, 
vilka och hur det går att använda platsen. Därför besöks andra 
platser i staden som är bättre definierade och de otydliga friytorna 
saknar användning, vilket enbart leder till en utglesning av staden. 
Rum behöver därför definieras för att använda alla ytor i staden mer 
effektivt (som beskrevs ovan med olika tillgänglighetsrum). 
Det spelar ingen principiell roll om ett friytetillgångsmått definieras 
utifrån efterfrågan eller behov. Det är en fråga om perspektiv. Det 
handlar mer om folks vanor och vad de tycker om att göra och 
därefter skapas ett slags efterfrågeperspektiv. Områden med mer och 
lättillgänglig grönska formar ofta individen till att vilja besöka 
naturen ännu mer då de kommer in i en vana att vistas i naturmark. 65 
 

                                                             
64 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 93-103 
65 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 102-106 
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Slutsatsen Ståhle drar av sina teorier är att ett enkelt rutnät och raka 
gator och en sammanhängande parkstruktur både minimerar 
gångavstånden och maximerar orienterbarheten.66  
 
STÅHLES RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

Efter att Ståhle lagt fram sina teorier gör han en egen undersökning 
där han utformar en egen modell för att beräkna tillgången på 
grönytor. Han tar i denna modell hänsyn till tillgänglighet, vilket 
vanliga mått som ex BTA och friyta/person inte tar hänsyn till.67  
En del av resultaten han får fram utifrån iakttagelser och intervjuer 
visar att: 
 

 Användning av närmiljöer, parker och naturområden sker 
regelbundet 

 De som använder områdena mest är barn och ungdomar, familjer 
och pensionärer. 

 Besöken i grönområdena sker både individuellt och med flera 
personer tillsammans som i en grupp. På platsen utformas olika slags 
aktiviteter. Både organiserade besök med program för vistelse 
utomhus och oorganiserade besök sker på platserna. 

 Förskolor och skolor använder grönområden regelbundet och året 
runt.68 

 Observationer visar att människor sällan går på gräs- och naturytor 
för att komma in i friytorna. Hårdgjorda entréer och gångvägar 
används nästan uteslutande69.  
                                                             
66 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 63 
67 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 106 
68 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 121 
69 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 134-135 

 Inslag av grönska, mängden användbar vistelseyta samt solvärden 
visade sig vara avgörande för friyteanvändningen. Detta innebär att 
underbyggda gårdar, gårdar med stora kör- och parkeringsytor samt 
mörka och instängda gårdar bedömdes ha mindre tillgång och 
klassades därmed ner. Främst handlade det om friytor som användes 
med direkt bruksvärde. 70  

 De offentliga lekområdena för barn är trängst i de centrala delarna. 
Här använder barnen i större utsträckning någon vuxen för att kunna 
leka utomhus. Bästa platsen för barn verkar vara stora ytor som de 
kan utforska på egen hand.71 
 
I en TEMO-undersökning sände han in frågan ”känner du brist på 
parker och naturområden i närheten av din bostad”. Resultatet visade 
sig att vissa innerstadsdelar i Stockholm upplever sig ha bättre 
tillgång än många ”gröna miljonprogramsdelar”72. 
 
Detta kan förklaras med att efterkrigstidens friytestruktur ligger som 
en krans runt bostäderna och i huvudsak utanför de vardagliga 
rörelsemönsterna mellan centrum och bostaden. På östermalm har 
man en föredömlig och bra grönstrukturplanering. Där integreras 
friytorna i gatustrukturen och har en sammanhängande grönstruktur 
där ett stort grönområde hänger samman med mellanstora parker 
med hjälp av långa och raka esplanader. Grönskan är med andra ord 
placerad längs med det naturliga rörelsemönstret mellan bebyggelse 
och centrum. Detta gör att var invånarna än står så ser de i regel 
grönska i slutet på gatan, vilket kan ha betydelse för upplevelsen av 
park- och naturtillgångar. Östermalm har dessutom många 
                                                             
70 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 140 
71 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 173 
72 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 127-130 
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bruksvärden (friytor med flera funktioner) vilket Ståhle tror kan 
förklara den goda tillgängligheten för olika användare.73   
Att se grönytorna i slutet av gatan kan även ha betydelse för hur ofta 
man går till grönområdena, då invånarna hela tiden blir påminda om 
att gå dit. 74 
 
USK:s enkät från 2002 visar att besöksfrekvensen på grönytor även 
är högre i innestaden än i ytterstaden. Orsaken kan ses genom Gis-
analyserna som visar att stadens grönområden är bättre integrerade i 
stadsbygden och därmed upplevs som tillgängliga.75 
 
Slutsatserna som Ståhle drar av resultaten är att:  

- Friytor som ligger rumsligt integrerade (inte avsides eller svårnådda) 
får relativt större del av stadens naturliga rörelsemönster, blir mer 
offentliga och är lättare att hitta76.  

- Om man ser till rumsintegrationen, så visar den att kvarterstaden 
generellt sett har en högre och jämnare integration och offentliga 
friytor, vilket kan kopplas till bra och integrerade axiallinjer. I 
ytterstadsområdet uppstår högt integrerade stråk inte så ofta och de 
offentliga friytorna bland lamellhusen är ofta mer segregerade.77 

                                                             
73 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 188 
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stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 179 
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76 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
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77 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 180 

- Det som bäst stämmer överens med människans upplevda 
tillgångar/brister på natur är Axiallinjen. Friytor som är lätta att hitta 
till optimerar också friytebesökare.78  
 
Ståhle uppfattar sitt främsta bidrag till stadsplaneringen att det 
främst handlar om stadsstrukturen som är den avgörande delen för 
tillgängligheten till grönytorna. Makten ligger hos planerarna att 
göra detta på ett bra sätt genom att planera friytorna rumsligt 
integrerade i städerna tillsammans med gatornas struktur. Ett 
påstående från Ståhle är att en förtätning som samtidigt skapar 
förbättringar för tillgängligheten kan ge mer parktillgång.79  
Ståhles teorier pekar dock i första hand på en förtätning i periferin 
där det finns mer friytor som har möjligheter att utnyttjas bättre80.  

DISKUSSION 

STÅHLES REKOMMENDATIONER: Planera raka vägmönster med goda 
siktlinjer för gångtrafikanters tillgänglighet till och emellan 
grönområden, samt att grönområdena lämnas rumsligt integrerade 
med det naturligt rörelsemönstret inne i städerna. Man bör även 
planera friytorna med en bestämd användning för effektivare 
användning av städernas ytor, framförallt kvartersbildningar är ett 
bra alternativ.  
 
VÄRDERINGAR: Ståhle skriver mycket om tillgängligheten till 
grönområden. Därför är det viktigt att undersöka Ronnebys 
grönstruktur för att ta reda på hur stor tillgång staden har till 
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79 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 187 
80 Alexander Ståhle. Mer park i tätare stad: Teoretiska och empiriska undersökningar av 
stadsplaneringens mått på friytetillgång. Stockholm 2005 sid 189-190 
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naturnära områden samt hur befolkningen kan röra sig mellan 
grönytorna. Även en mer noggrann undersökning behövs över 
närområdet till planområdet med rörelser i och till grönområdet samt 
förbindelser ner till centrum från bostadsområdena.  
 
En tolkning placerad i planområdet är att Ståhle troligen skulle 
klassa området vid gamla Hulta som ett område med god tillgång på 
natur som går att förtäta och samtidigt öka tillgängligheten ännu 
mer. Däremot är det väldigt svårt med alla höjdskillnader i området 
att planera helt efter Ståhles teorier som lutar sig mycket mot ett 
rutnätsmönster. Ett försök att underlätta orienteringen är att räta ut 
vägarna för bättre siktförhållanden och minska byten av 
rörelseriktningar. Vägarna i området får gärna leda fram till mindre 
grönytor som lämnas i området på de mest lättingängliga platserna 
och längs de mest naturliga rörelsemönstrarna. Mellan grönytorna 
bör finnas stigar eller alléer som leder gångtrafikanterna mellan 
grönytorna. Dessa vägar ska vara raka för att lättare kunna orientera 
sig i området. Det bör även finnas många naturliga gångvägar in i 
området från omkringliggande bebyggelse.  
Troligen skulle dessa vägstrukturer innebära som Ståhle skriver att 
befolkningen passerar grönområdet oftare i sin vardag.  
Den nya bebyggelsen bör planeras som kvarter med släpp emellan. 
Detta dels för att inte skärma av och minska möjligheterna att 
komma fram för fotgängare mellan bebyggelsen och dels för att 
skapa olika bestämda tillgänglighetsrum (planera marken så att varje 
plats har sin speciella användning) vilket ökar användningen av 
friytan. Vid en uppdelning av friytorna kan det underlätta var 
gränserna går, vilket exempelvis ett lamellhus har svårt att urskilja 
när det gäller var gränsen går mellan det privata och det offentliga. 
Argumenten från Ståhle om tillgänglighetsrummen är mycket bra 
framförda. Han fyller även ut hur viktigt det är hur dessa utformas 
bra för att användningen ska bli så hög som möjligt. Det räcker inte 

enbart att planera husen som kvarter försedda med innegårdar, även 
andra punkter måste betänkas så som att gårdarna förses med bra 
ljusinsläpp från solen och att trafik inom området bör undvikas.  
 
JÄMFÖRELSE OCH SLUTSATSER AV TEORETIKERNA 
 
När det gäller förhållningssättet mellan det mer täta och urbana mot 
det mer glesa och gröna har de valda författarna väldigt olika syner.  
Berg lutar mer åt den mellantäta till glesa staden. Han vill att naturen 
ska komma in i staden genom att bevara en blandad natur inne i 
städerna i form av skog, åkrar och ängar och jobba för ett bättre 
kretslopp som är mindre beroende av omlandet.  
 
Forshed lutar mer åt den mellantäta till den tätare staden. Hans 
visioner riktar sig till områden likt Stockholms ytterområden och han 
förespråkar att alla ska ha egen trädgårdsmark längs med vägarna för 
att få känslan av natur i städerna. Även några mindre parker kan 
lämnas för gemensamma och mer sociala ytor. Enligt Forshed 
behöver inte det gröna vara samhället till någon nytta ur 
försörjningssynpunkt utan är mer av ett estetiskt inslag och ibland en 
social plats.  
 
Ståhle är även han för den mer mellantäta till den täta staden likt 
Forshed. Han anser dock inte att ett eget stycke mark med förgård är 
nödvändigt för att få naturkänsla. Stenstaden kan mycket väl kännas 
grön om det bara ligger kringliggande parker nära området som är 
lättillgängliga och rumsligt integrerade längs med det naturliga 
rörelsemönstret. Gärna med esplanader emellan parkerna. Ståhle har 
likt Forshed inte heller han någon syn på att det gröna ska fungera 
som försörjande till staden. Hans syn på det grönas största funktion 
är att de i främsta hand fungerar som sociala platser. 
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PARKER ELLER MINDRE GRÖNYTOR JÄMNT FÖRDELADE I STÄDERNA 
MED GRÖNA FÖRBINDELSER MELLAN 

Något som är gemensamt för alla är att de anser det viktigt att naturen 
finns nära bostäderna. Gärna uppdelade i mindre parker eller grönytor 
jämnt fördelade i städerna. Detta för att grönytorna både fungerar som 
sociala platser och som rekreationsområden. Något som också är 
viktigt är att invånarna kan vandra mellan grönytorna och att dessa sk. 
förbindelser emellan gärna får bestå av alléer eller gröna esplanader 
etc. Ståhle vill gärna lyfta fram ett rutnätmönster i städerna med raka 
vägar (axiallinjer med goda siktlinjer) för lättare orientering i 
städerna till grönytorna.  
 
Kriterier för observation: 

- Hur grönstrukturen ser ut i Ronneby för att ta reda på hur stor 
tillgång staden har och hur det går att röra sig mellan 

- Ta reda på Rörelser i och till området samt förbindelser till 
centrum för att ta reda på vilka ytor som nås lättast samt vilka 
ytor som behöver förbättra sin tillgänglighet. Vilka ytor som 
har höga rekreationsvärden. 

PLANERA EFTER PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Teoretikerna är överens om att platsens förutsättningar är viktigt att 
utgå efter. Bebyggelsen och vägarna bör planeras efter 
terrängförhållandena anser både Forshed och Berg. Även att utnyttja 
marförhållandena för ett kretsloppstänkande kan eftersträvas. 
Exempelvis planera efter bergsförhållanden, ytor som kan samla 
vatten för dagvattenhantering, möjlig odlingsmark etc. Berg är också 
väldigt noga med kontakten till urtiden och bevarande av vissa 
fornlämningar, kulturminnen etc.,  
Därför bör bebyggelsen planeras efter markens förutsättningar, följa 
höjdskillnaderna och bevara värdefulla platser. 
 

Kriterier för observation: 
- Ta reda på viktiga platser som bör bevaras eller tas särskild 

hänsyn till, exempelvis fornlämningar, kulturminnen osv. 
- Ta reda på barriärer i markförhållandena var det helst inte 

bör byggas, exempelvis höga bullernivåer, kraftiga 
höjdskillnader ,berg eller odlingsmark etc. 

 
LÅG OCH BLANDAD BEBYGGELSE MED MARKEN UPPDELAD I 
TILLGÄNGLIGHETSRUM 

Något de också är överens om är att marken måste utnyttjas 
effektivt. För att inte städerna ska bli utglesade med mark som inte 
utnyttjas. När det gäller utformningen är teoretikerna något olika. 
Forshed anser att det är en myt att byggnader måste vara höga för en 
tät, social stad med tillgång till mycket grönska. Han förespråkar en 
låg bebyggelse av blandad karaktär med eget eller gemensamt stycke 
mark. Ståhle anser att friytestukturen behöver utformas för att lätt 
kunna urskilja osäkerheterna mellan privata och offentliga ytor, med 
ett särskilt tillgänglighetsrum för varje yta, så att platserna kan 
utnyttjas utan osäkerheter. Istället för att bara vissa ytor i kommunen 
utnyttjas och andra ytor står utan användning, vilket enbart glesar ut 
städerna. Berg anser att en uppdelning av markanvändningen 
troligen skulle gynna förhållandet mellan det sociala och 
gemensamma platserna mot den egna privata platsen för enskildhet.  
Teorierna kan vävas ihop genom att bygga täta områden av blandad 
karaktär upp till 3vån med eget eller gemensamt stycke mark. 
Flerbostäderna bör planeras i kvarterstruktur för att lätt kunna 
urskilja privata från offentliga ytor så att marken får en särskild 
användningskategori/tillgänglighetsrum. 
 
UNDVIKA TRAFIK- VID BOSTÄDERNA OCH TILL GRÖNYTORNA, SAMT 
PARKERINGSPLATSER UPPDELADE I MINDRE ENHETER 
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Ytterligare en gemensam punkt är trafik som anses skapar barriärer 
av olika slag, vilket minskar tillgängligheten till naturen. Utifrån 
Ståhle minskar användningen av friytorna vid trafik, främst är det 
användningen av innegårdarna som drabbas samt barnen som får 
svårare att ta sig till grönytorna. Enligt Berg bidrar dem till buller 
och enligt Forshed tar bilarna upp stora kala ytor för parkering. 
Trafikfria gårdar, direktkontakt till naturen från bostäderna, en låg 
mängd av genomfartstrafik i bostadsområdena samt mindre 
uppdelade parkeringsytor gömd bland grönskan är något som skulle 
kunna dras från teorierna.  
 
Kriterier för observation: 
 

- Ta reda på hur förhållandena ser ut för biltrafiken med vilka 
delar av området som finns fler barn, vilka infartsvägar och 
möjligheter som finns in i området 
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ANALYS OCH RESULTAT 

 
KRITERIER FÖR OBSERVATION 

- Hur grönstrukturen ser ut i Ronneby för att ta reda på hur 
stor tillgång staden har och hur det går att röra sig emellan 

- Rörelser inne i och till området för gående samt förbindelser 
till centrum, ta reda på vilka grönytor som nås lättast samt 
vilka ytor som behöver förbättra sin tillgänglighet.  

- Ta reda på viktiga platser som bör bevaras eller ta 
särskild hänsyn till, exempelvis fornlämningar, 
kulturminnen, mark med höga rekreationsvärden osv. 

- Ta reda på barriärer i markförhållandena var det helst inte 
bör byggas, exempelvis bullernivåer, kraftiga höjdskillnader, 
berg eller odlingsmark etc. 

- Ta reda på hur förhållandena ser ut för biltrafiken med 
vilka delar av området som finns fler barn, vilka infartsvägar 
och möjligheter som finns in i området. 

 
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR  
Mark och vegetation: Området består till största delen av blandskog 
och ligger uppe på en höjd där vissa delar i området har en kraftig 
lutning i topografin.  
Geografiska förhållanden: Markbeläggningen består främst av 
organisk jord. Även berg förekommer på många delar av området. 
Fornlämningar: I området finns tre platser märkta som 
fornlämningar, samt två utmärkta stenmurar på kartan. I området står 
även Ronnebys gamla vattentorn som är ett stort kulturminne i 
staden med en syndbar position ut över staden. Dess arkitektur liknar 
ett torn och består främst av materialet rött tegel.  

Bebyggelser: Omkringliggande bebyggelse består främst av en- eller 
tvåfamiljshus med friliggande villor i 1-2våningar med blandade 
storlekar och bebyggelsestil. 
Ny bebyggelse: område är centralt beläget och har pekats ut som ett 
lämpligt område för ny bostadsbebyggelse81.  

Bild 2: Bilden visar en översikt över planområdet 
 
Service:  
Offentlig: I närheten av området ligger bibliotek, kulturcentrum och 
skola (klass 1-6 i södra delen), inom området finns även dagis och 
korttidsboende för barn- och ungdomar (Friskyttevägen). 

                                                             
81 Grönstrukturplan. Ronneby kommun. Samrådshandling. 2010 
Sid 25 
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Privat: Fågelavståndet från områdets mitt ner till centrum är ungefär 
600 m och tar ca 6-7 minuter att promenera. Där finns bland annat 
mataffär, handel och resecentrum. 
Gator: Vägarna är i huvudsak anpassade efter terrängen. Flertalet är 
smala och krokiga och har ibland dålig sikt. Detta ger sänkta 
hastigheter för bilister men är dock mindre säkert för barn. 
Prästlyckevägen angränsar till områdets östra del och är en bredare 
väg inne i bostadsområdet som fungerar som en länk mellan de olika 
bostadsgatorna/angöringsvägarna till bostädernas infarter. 
Hultaleden gränsar till områdets norra del och är en bred gata utanför 
bebyggelseområdet. Dess funktion är trafik mellan centrum och 
bebyggelseområdena. Denna har en tätare trafik och högre 
hastigheter än övriga vägar som angränsar till området. 

 
Bild 3: Bilvägar in i grönområdet. Det blåa sträcket symboliserar 
Hultaleden som är möjlig att dra en ny infart ifrån. Den östra delen 
har något sämre möjligheter med infarter.  

Gång- och cykeltrafik: I området finns många stigar av skiftande 
kvalitet som fungerar som länkar och genvägar mellan olika 
bostadsområden samt vandringsstigar. Området har även ett par 
trappor ut/in i området vid de höga branterna som underlättar 
angöringen till området. Längs med hultaleden löper en separat 
gång- och cykelväg och en gång- och cykeltunnel förbinder den 
norra och södra delen av vägen. Längs Prästlyckevägen löper även 
en gång- och cykelväg.  

 
Bild 4: Svarta pilar visar lättaste vägarna ner till centrum och blåa 
pilar de vanligaste rörelseriktningarna i planområdet för 
gångtrafikanter mellan bostadsområdena. Förbindelserna ner till 
centrum i den östra delen är väldigt dålig. 
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Kollektivtrafik: Från områdets mitt är det ca 400 meter fågelvägen 
till de närmsta bussfickorna, som ligger vid Gångbrogatan samt 
brandstationen. Tiden det tar att gå ligger på ungefär 4-5min. Här 
passerar bussarna 204, 240, 241, 242, 24382. Jämfört med övriga 
områden i Ronneby så är Gamla hultaområdet ett av de områden 
som har bättre utbud och närhet till kollektivttrafik.  
Störningar: I området går en kraftledning som behöver jordläggas 
om ny bebyggelse ska kunna placeras på platsen83.  
Radonhalten i Ronnebys centrala delar ligger på en mycket hög nivå 
enligt översiktsplanen84, planeringsområdet ligger i närheten och kan 
beröras, men främst är det kvarteret Kilen som berörs85. (ÖP s186) 
Friytor: Större delen av området ses som ett närrekreationsområde 
för boende. Flera utsiktsplatser finns intill det gamla vattentornet och 
den västra delen av området är den del som är mest tillgänglig och 
används mest för rekreation eller som genväg 86.  

                                                             
82 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006. Sid 140 
83 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006. Sid 185 
84 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006. Sid 125 
85 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006. Sid 186 
86 Grönstrukturplan. Ronneby kommun. Samrådshandling. 2010 
Sid 25  

 
 
Bild 5: Gångvägar in i grönområdet och de mest lättillgängliga 
delarna av grönområdet. Av kartan kan utläsas att områdets norra 
del är minst tillgängligt. 
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Bild 6: Grönstrukturen i Ronneby. De största grönytorna visas i 
grönt, tätorten i gult, Ronnebyån i blå färg. De svarta strecken 
symboliserar förbindelserna mellan grönytorna. Förhållandena 
visar en god tillgång på natur i staden, även kring planområdet. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Avfall: I centralorten Ronneby finns 4 återvinningsstationer jämnt 
placerade. 
Avlopp och vatten: Området har tillgång till kommunalt vatten och 
avlopp.87 I områdets nordöstra del mot Hultaleden rinner ett mindre 
vattendrag, kring platsen finns det utrymme för att samla upp 
överflödigt dagvatten. 
 

                                                             
87 Översiktsplan. Ronneby kommun. 2006. Sid 149 
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Bild 7: Barriärer i området från att bygga/exploatera 
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PLANFÖRSLAG/REKOMMENDATIONE
Bild 8: Viktiga ytor att ta särskilt hänsynstagande till, samt plats för vistelse av mycket barn i den östra delen som biltrafiken 
behöver ta hänsyn till. 
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PLANFÖRSLAG/REKOMMENDATIONER 
 

Teorierna från de olika författarna har jämförts med varandra för att 
finna vilka huvudpunkter/riktlinjer som anses viktiga vid planeringen 
av ett område för att lösa problemformuleringen hur områden bör 
utformas för att förena urbaniteten och det gröna. Dessa har sedan 
stått som mall för vilka kriterier som behöver observeras på platsen 
tillsammans med skriftliga källor, inventeringar och kartmaterial för 
att undersöka platsens förutsättningar att uppfylla 
problemformuleringen. Utifrån dessa huvudpunkter/riktlinjerna från 
författarna samt resultaten från undersökningen av platsen har 
planförslaget utformats.  

Huvudpunkter/riktlinjer: vad som kommit fram från författarna är 
följande och har försökt följas i planen:  

- Jämnt fördelade grönytor med gröna förbindelser mellan 
- Planera efter terrängförhållandena, där husen och vägarna 

anpassas efter höjdkurvorna och viktiga platser som 
fornlämningar och kulturminnen bevaras 

- Låg och blandad bebyggelse med marken uppdelad i 
tillgänglighetsrum 

- Undvika trafik- vid bostäderna och till grönytorna, samt 
parkeringsplatser uppdelade i mindre enheter 

 
JÄMNT FÖRDELADE GRÖNYTOR MED GRÖNA FÖRBINDELSER 
MELLAN 

Friytor: Friytorna är uppdelade i mindre grönytor som är 
sammankopplade genom stigar och gröna länkar i området. Detta för 
att befolkningen ska kunna vandra mellan grönytorna och få en 
känsla av att de kan röra sig likadant som i ett större grönområde 
utifrån Ståhles teorier.  

De grönområden som bevaras är de områdena som ligger i 
hörndelarna av området, vilka oftast är lättast att nå från 
omkringliggande bostadsområden(se bild 5) och hjälper samtidigt till 
att föredela ut grönytorna. Även närliggande bostadsområden ska då 
kunna känna att grönområden finns på korta avstånd från bostaden 
och flertalet av de som har utsikt från tomten ut mot grönområdet får 
behålla denna. Vägarna i bostadsområdena slutar ut mot det gröna så 
de boende får möjlighet till en skymt av naturen på hemfärden. Detta 
ska enligt Ståhle få befolkningen att oftare vilja besöka grönytorna 
när dessa upplevs mycket nära och framförallt när befolkningen kan 
se den. Ett grönområde bevaras även i mitten av området som en 
sammanhållande länk mellan de hörnliggande gröna friytorna. 
Intilliggande odlingslotter enligt Berg finns utmärkta i planen och 
kan uppföras vid efterfrågan utifrån hans teorier om att staden ska 
kunna försörja sig utan omlandet. Dessa kan placeras i 
grönområdena enligt Berg tillgängliga för flerbostäderna. Dock är 
det svårt att förutspå om detta i någon mån kommer att användas och 
hur effektivt detta skulle vara.  
Gång- och cykeltrafik: Flertalet stigar finns i området och fungerar 
som länkar mellan olika områden. Dessa har tagits hänsyn till i 
planeringen för att gynna gångtrafikanter. Analyserna (bild 4) visar 
hur människorna kan röra sig in i området och vilka vägar som 
främst används genom bostadsområdena. Resultatet visar några 
huvudsakliga vägar som tagits hänsyn till i planeringen så att dessa 
fortfarande passerar naturen längs vägen. Främst i den västra delen 
som besöks mest har naturen bevarats. Även några andra redan 
befintliga vägriktningar har förstärks i planen genom att bredda 
gångvägen och gärna förse den med belysning så de är tillgängliga 
under mörkertid, de rätas också ut för att göra gångsträckan aningen 
kortare samt bättre orienterbara. Detta för att fler ska välja att 
passera området längs med det gröna. Dessa bredare underrättar 
även för cyklister i området som får lättare att ta sig fram. 
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Planförslaget har även lagt till nya stigar och gångväger in i området 
och från den nya bebyggelsen för att nå området lättare vilket är 
viktigt enligt Ståhle för att området ska vara lättillgängligt, vilket 
hans studie visar om att gående inte gärna beträder en grönyta utan 
en entré.  
 
PLANERA EFTER TERRÄNGFÖRHÅLLANDENA, DÄR HUSEN OCH 
VÄGARNA ANPASSAS EFTER HÖJDKURVORNA OCH VIKTIGA 
PLATSER SOM FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMINNEN 
BEVARAS 

Geografiska förhållanden: Ny bebyggelse har försökt anpassas till 
terrängförhållandenas höjdkurvor för att i största mån spara på 
markens naturliga proportioner och slippa sprängning och planing 
som stör markförhållandena. Berg anser att planeringen måste ske 
utifrån platsens förutsättningar, detta underlättar då för staden att i 
framtiden ha möjlighet att göra om och förnya platsen till nya 
ändamål efter hand som staden förändras och behöver fylla nya krav. 
Även Forshed anser att det är viktigt att planera efter 
markförhållandena. Detta kan skapa livfullhet och rumslighet med 
hjälp av höjdskillnaderna.  
Planeringen har skett genom att husen orienteras längs med 
höjdkurvornas riktningar, riktigt branta förhållanden har undvikits. 
Husen hänger mestadels samman genom huslängor i sidled som kan 
skifta i höjdled med antal våningar, markhöjd eller i sidled. Marken 
behöva dock planas ut på vissa ställen för en bra grund till 
bebyggelsen och entréerna. 
Fornlämningar: Berg beskriver om hur viktigt det är att känna 
samhörighet med platsens historia. Därför lämnar planen dessa 
platser orörda med ett visst buffertavstånd (bild 8). Stigar har 
planerats vid sidan om fornlämningarna för att invånarna ska kunna 
passera utan att slita upp lämningarna. Bebyggelsen runt gamla 
vattentornet planeras med ny bebyggelse men kräver dock en 

utformning som smälter in med den arkitektoniska stilen. Därför 
krävs en hårdare detaljplan med striktare riktlinjer. Gärna rött tegel 
som vattentornets material består av för att den nya bebyggelsen inte 
ska stjäla fokus från vattentornet. Den nya bebyggelsen kommer 
troligen inte heller att stjäla vattentornets utsikt och tornet kommer 
fortfarande synas från stadens olika punkter som en slags symbol 
utåt, utan att den nya bebyggelsen skymmer framför. Framförallt 
eftersom bebyggelsen står placerad bakom tornet och en bit in. 
Vägar: Vägarna i området skiljer sig mellan Ståhles rutnätprinciper 
och Bergs naturanpassning. Eftersom terrängen varierar mycket i 
höjdskillnader och flera vägar redan är befintliga passar det bättre att 
i enlighet med Bergs och Forsheds principer anpassa sig efter 
platsen. En svängande gata kan dessutom utnyttja platsen effektivare 
och känns mer levande, vilket Berg anser som mycket viktigt för att 
tilltala ögat att bli påmind om naturens variationer och skapar 
rumsligheter enligt Forshed. Däremot har Ståhle väldigt bra 
argument för att planera vägarna och bör därför dominera vid 
planare höjdskillnader och vika sig vid varierande höjdskillnader.  
Störningar: Kraftledning i området (bild 7) får grävas ner och 
marken ovanför fungerar som friyta och gångstråk.  
Vatten och avlopp: Hämtas från Ronneby kommun. Dagvatten 
hanteras av omkringliggande grönytor. Ingen särskild plats är 
utmärkt för vattensamling. Områdets nordöstra hörn finns däremot 
plats för vatten att samlas vid högre grundvattennivåer. Denna plats 
är lägre benägen än övriga punkter i området och ett mindre 
vattendrag passerar här. 
Avfall: Flera sophus placeras i områdena för att underlätta 
sopsorteringen för de boende. Dessa fungerar även som 
gemensamma hus där möten människor emellan kan påträffas och 
ingå i social integration. Kompostering kan användas lokalt på 
trädgården, vid fastigheters planteringar eller grönytor. Detta för att 
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minska på stadens försörjningsbehov och utnyttja marken till detta 
inne i städerna. 
 

LÅG OCH BLANDAD BEBYGGELSE MED MARKEN UPPDELAD I 
TILLGÄNGLIGHETSRUM 

Ny bebyggelse: Blandade former med sammanlänkade flerbostäder 
och radhus planeras i området enligt Forsheds teorier. Detta skulle 
kunna utöka utbudet för en blandad ekonomiskt lagd befolkning i 
området samt ge en variation mellan ensamstående, par, familjer, 
gamla, unga etc. Framförallt för att få en större variation och olika 
rumsligheter.  
Bebyggelsen struktureras längs med gatorna med en ca 4 m lång 
förgårdsmark för att skapa ett grönt gaturum och ordnas i huvudsak 
som slutna gårdar. Kvartersstrukturen underlättar för att kunna skilja 
mellan privat, gemensamt och allmänt som ger en mer bestämt 
tillgänglighetsrum som ökar användningen av friytorna enligt Ståhle. 
Innegårdarna planeras luftiga för att få in ljus och möjlighet finns att 
placera egen balkong eller uteplats mot öst, väst eller söder för alla 
boende enligt Berg. Detsamma gäller fönstersättning. Våningshöjden 
varierar mellan 2-2.5 våningar som Forshed anser är en bra skala. 
Även ett par gemensamhetshus placeras i området som kan fungera 
som lokal för de boende att träffas och umgås vid speciella tillfällen 
eller vid exempelvis kalas då bostaden är för trång. Detta kan 
underlätta för gemenskapen mellan människor och social integration 
enligt Berg vilket är viktigt för människans kulturella sida av 
människans biologiska behov. 
 
UNDVIKA TRAFIK- VID BOSTÄDERNA OCH TILL GRÖNYTORNA, 
SAMT PARKERINGSPLATSER UPPDELADE I MINDRE ENHETER 

Ny bebyggelse: Den kvartersformade ny bebyggelsen formas med 
släpp ut från innegårdarna ut mot de gröna friytorna. Vad som menas 

med släpp är i detta fall direkt kontakt från husets innegård/förgård 
eller privata mark ut till ett grönområde utan att behöva passera trafik 
(se bild 13-15 nedan). Släppen ut från gårdarna till grönområdena är 
till för att bebyggelsen ska ha nära till de fria grönytorna samt för att 
barn ska slippa passera trafiken.  
Kollektivtrafik: Tätheten har betydelse för kollektivtrafiken. Ståhle 
skriver om att täta städer har bättre service. Motsatsen är utflyttning 
till periferin, s.k. urban sprawl, som minskar servicen och ökar 
bilismen. Med en tätare stad skulle det betyda att det finns en högre 
efterfrågan på kollektivkörning och därmed kan också utbudet öka, 
vilket ökar tillgängligheten på kollektivtrafiken ännu bättre för de 
boende. Området gynnas därmed vid en relativt tät bebyggelse med 
flerbostäder och radhus.  
Vägar: Infarterna till den nya bebyggelsen planeras med hänsyn till 
trafikmängd och buller för befintlig bebyggelse. Gång- och 
cykelvägen i det sydvästra områdets vid gamla vattentornet läggs om 
och breddas för biltrafik en bit in för ny bebyggelse. Det sydöstra 
området får sin infart från jägarstigen som även den behöver breddas 
en aning och lägga till en trottoar för gående. Alternativ 
angöringsväg är från friskyttevägen. Här finns dock dagisplatser och 
gruppboendet som inte bör drabbas av mer trafik (bild 8). Detta 
skulle för dem minska tillgängligheten till grönområdena för barnen 
och begränsar lekytan mer till gårdarna. Den lilla bebyggelsegruppen 
i det sydöstra området får pga. Höjdskillnaderna runtom (bild 7) sin 
angöringsväg från Flensburgsgatan som är en redan befintlig väg.  
Det norra området får en egen infart från Hultaleden. Här finns inte 
befintliga vägar att utnyttja men ett aktivt val har valt vägdragning 
från Hultaleden (bild 3). Detta påverkar inte genomfartstrafiken i det 
befintliga bostadsområdet. Särskilt barn gynnas av mindre 
genomfartstrafik i bostadsområdena, Detta tar Ståhle upp bland olika 
förutsättningar för tillgänglighet och anger att barn klarar trafiken 
sämre. De boende slipper även att drabbas av mer oljud som Berg 
anser viktigt för människans biologi.  
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Parkering: Det finns ungefär en parkeringsplats per bostad för 80-
100 % av flerbostäderna. Inga parkeringsplatser är placerade på 
innegården då dessa enligt Ståhle minskar den användbara 
friytetillgången. Parkeringsplatserna får heller inte ta överhand som 
Forslund tyder på med miljonprogrammets ”hus i parkering”, utan 

föredrar trädgårdsstadens gröna vägar. Bilparkeringarna är därför 
placerade i mindre grupper som har möjligheter att gömmas bland 
gröna buskar och liknande.  
 

Bild 9: t.v. Grönstruktur i Ronneby före ett planförslag 

Bild 10: t.h. Grönstruktur i Ronneby efter planförlaget 
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Bild 11: Planförslag 



35 
 

 
Bild 12: Visar gångstrukturen i området med förbindelser till och mellan grönytorna, raka 
vägstrukturer för bättre orientering. Området har blivit mer tillgängligt i norra och västra delen 
med fler infartsvägar för gående 
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 Bild 13: In-zoomning av det sydvästra området. Planen visar marken uppdelad i olika användningskategorier, teknisk försörjning i form 
av egenodling och sophus med sortering samt direkt kontakt från innegården ut mot ett större grönområde utan kontakt med trafik. 
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Bild 14: In-zoomning av det norra området. Planen visar blandade bebyggelseformer med marken uppdelad i olika användningskategorier, teknisk 
försörjning i form av egenodling och sophus med sortering samt direkt kontakt från innegården eller tomten ut mot ett större grönområde utan kontakt med 
trafik. (Tre hus får passera en mindre trafikmängd). 
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Bild 15: In-zoomning av det sydöstra området. Planen visar marken uppdelad i olika användningskategorier, teknisk försörjning i form av 
egenodling och sophus med sortering samt direkt kontakt från innegården ut mot ett större grönområde utan kontakt med trafik. 
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DISKUSSION/SLUTSATSER 
 
KONSEKVENSANALYS AV PLANFÖRSLAGET 
Mark och vegetation: Marken slits mer då grönområdet blir mindre 
och fler personer använder området. 
Geografiska förhållanden: Vissa ställen kan behöva planas ut och 
ändrar därmed topografin. Detta påverkar markbeläggningen och 
vyn förändras.  
Fornlämningar: Bebyggelse placeras närmare gamla historiska 
lämningar. Dessa kan därmed slitas mer. Även bebyggelsen intill 
vattentornet kan ge en förändrad vy, dock skymmer nybebyggelsen 
inte vattentornet.  
Bebyggelser: Drabbas av mer trafik och buller från genomkorsande 
trafik till nybebyggelsen. 
Service:  
Offentlig: Behovet av skola och dagis ökar vilket ställer högre krav 
på kommunen. Detta kan innebära att befintlig skolverksamhet eller 
dagis får fler barn eller att kommunen behöver planera nya.  
Friytor: Grönområdet blir mindre och uppdelade. Detta kan störa 
djuren i området och den biologiska mångfalden. Området möjliggör 
fortfarande rekreation och friluftsliv, dock får människan istället för 
att befinna sig i ett större område vandra i mellanstora områden som 
förbinds genom gröna länkar.  
Gator: Vägarna kan kännas trånga på vissa delar vilket försvårar för 
möten vid en utökad trafik. Även vid snö kan det bli svårt att passera 
de befintliga bostäderna då snön ligger längs med vägarna. Dock gör 
trånga gator att hastigheten sänks i området vilket håller nere 
ljudnivån och underlättar för barn. Det finns även utrymmen att 
lägga snödrivor. 
 
 
 

MÅLUPPFYLLELSE 
Avgränsningen för att lösa syftet och problemställningen har gett en 
väldigt bred bild av hur ett område/stad bör utformas vid en 
förtätning som både ska utgå från det urbana och det gröna i 
städerna. Många faktorer hänger samman och är svåra att 
sammanställa till mindre enheter och riktlinjer utan att sväva ut från 
ämnet och få massor av riktlinjer. Exempelvis Bergs syn på att 
planera efter människans biologi, som har en bra grund i kontakten 
till naturen, har varit svår att bryta ner. 
De olika teoretikerna har dessutom olika synsätt och motsätter 
varandra på flera punkter samt lyfter fram olika saker som de anser 
viktiga. De är på många sätt svårt att jämföra och avgöra vem som 
har rätt, då planering inte är något rätt eller fel utan bara olika 
synsätt. Exempelvis Bergs och Ståhles syn på vägstrukturen då Berg 
anser att vägarna bör anpassas efter naturen och undvika långa vägar 
som fungerar som vindtunnlar, medan Ståhle riktar sig för långa raka 
vägar som underlättar orienteringen. Eventuellt skulle arbetet ha 
avgränsats ytterligare, med hårdare riktlinjer vad det är som 
efterfrågas och utlämnat bedömningen om stadens grönytor som 
helhet eller synen på hållbarhet och teknik i städerna etc. som är 
större frågor. Detta kunde gett en mer detaljerad bild av hur vägar, 
hus och närliggande grönytor/parker kan utformas. Dock känns det 
mycket dumt att planera ett område utan någon koppling till övriga 
delen av staden som en helhet. Det är svårt att motivera varför 
området exploateras. Samt finns det många faktorer som kan 
uteslutas på detta sätt. 
Att istället vända på det och enbart fokusera på den översiktliga 
planeringen av städerna med dess grönstruktur och 
exploateringsmöjligheter, skulle ge en större inblick mellan det 
gröna och det urbana när det gäller möjligheterna att utmärka 
lämpliga platser för exploatering, eller områden med mindre tillgång 
på grönytor och hur täta städerna kan utformas. Dock skulle detta 
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sakna mer detaljrikedom om själva utformningen och området vid 
Gamla vattentornet skulle i större drag enbart bli en fråga huruvida 
området skulle exploateras eller ej, inte hur det skulle utformas. 
Slutsatsen blir att både staden och närområdet behöver finnas med i 
arbetet för att få en bra helhet till hur det urbana och det gröna bör 
förhålla sig till varandra för en bra kombination. Dessutom kan 
riktlinjerna vara lite öppna för att ha möjlighet att få in olika 
synvinklar i perspektivet och inte missa viktiga argument från 
teoretikerna. 
 
Tillvägagångssättet är en typ av fallstudie. Troligen finns det flera 
metoder att lösa problemet mellan grönytor och ny exploatering. Att 
studera olika platser skulle kunna vara möjligt för att jämföra dessa 
mellan varandra. Det går att göra intervju- och enkätundersökningar 
eller observeringar etc. likt Ståhles metod. Tyvärr skulle det troligen 
kräva mer tid för att observera och enbart en årstid skulle blivit 
symboliserad. Även större enkätundersökningar är svåra att 
undersöka då de kväver väldigt många svar för att kunna dra några 
generella slutsatser. Även flera olika djupa intervjuer skulle vara 
svårt, detta eftersom det är svårt för en nyinsatt att veta vilka frågor 
som bör ställas för att få ut något lämpligt resultat samt vilket urval 
som bör frågas? Säkerligen går det att genomföras, med då troligen 
som ett komplement. Intervju- och enkätundersökningar och 
observeringar går dock att genomföra för att undersöka platsens 
förutsättningar. 
Valet av metoder att studera litteratur och därefter inventera och 
undersöka skriftliga samt och en systematisk observation känns som 
ett bra alternativ att gå till väga för någon som har begränsad tid, 
resurser och förkunskaper.  
Att läsa material från forskare som redan är insatta i ämnet gav en 
bra inblick i ämnet. Därefter studera platsen med hjälp kriterier, 
kartor och andra skriftliga material och dra slutsatser utifrån dessa 

och visa på ett eget planförslag hur en stad kan gå till väga vid en 
planering av grönområden har fungerat som en bra metod. Men 
behöver inte innebära möjligtvis den bästa. 
 
Området vid gamla vattentornet känns i efterhand som ett väldigt bra 
område att studera och passade syfte och frågeställning mycket bra.  
Området var sedan tidigare relativt orört utan bebyggelse och 
naturen användes främst för nära rekreation.  
Området har ändrat sin karaktär från ett större grönområde till ett 
område blandat med bebyggelse och grönytor. Vägarna ger en 
känsla av mycket natur och det är fortfarande lätt för medborgarna 
att besöka grönytorna. Resultatet skulle kunna sägas har utökat det 
urbana utan att tränga bort för mycket av det gröna.  
Några hinder låg på vägen så som fornlämningar, ledningar, 
höjdskillnader etc. Dessa hinder skapade en mer platsrelaterad 
anpassning till utformningen av området. Detta tyder ännu mer på att 
städer är olika och att en planering på en plats inte är lik planeringen 
på någon annan. Varje plats har sin karaktär och sina speciella 
förutsättningar.  
 
Det går att avläsa vissa speciella punkter som går att planera 
gemensamt. Som syftet beskriver är det många städer som utmärker 
centrala grönytor för nyexploatering. Detta är en gemensam nämnare 
för många städer. Utifrån teoretikerna har jag kommit fram till att 
det finns några vägledande riktningar som är värda att tänka på vid 
planering av ett grönområde 
 

- Planera jämnt fördelade grönytor med gröna förbindelser 
emellan 

- Planera efter terrängförhållandena, där husen och vägarna 
anpassas efter höjdkurvorna och viktiga platser som 
fornlämningar och kulturminnen bevaras 
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- Låg och blandad bebyggelse med marken uppdelad i varierade 
tillgänglighetsrum 

- Undvika trafik vid bostäderna och till grönytorna, samt 
parkeringsplatser uppdelade i mindre enheter 

 
Dessa punkter är dock inte självklara i sig hur de ska utformas. Hur 
väl området har anpassats till punkterna är svårt att avgöra. Möjligen 
finns det bättre sätt att planera området på efter punkterna och flera 
andra punkter som skulle kunna fungera lika bra eller bättre.  
När det gäller det urbana så är det väldigt lite som nämns om 
kommunikationer och service etc., fokus ligger till största delen i 
arbetet på att planera ett bostadsområde i kombination med naturen. 
Ståhle källhänvisar bland annat till Mats Renelands som bevisat att 
ju mer grönyta som finns desto mindre är servicetillgången. Han 
talar dessutom om kommunikationer när det gäller siktlinjer och 
rörelser mellan grönytorna vilket skulle kunna tolkas in även i det 
urbana. Berg talar om kommunikationer som att omlandet inte 
behöver transportera varor till städerna etc. Forshed anser att kala 
ytor minskar det urbana och att låg bebyggelse är att föredra framför 
det höga. Sociala platser är också något som behandlas av 
författarna. Både Berg, Forshed och Ståhle är överrens om att 
grönytor är sociala och urbana platser. Det går att finna kopplingar 
till det urbana i texterna, men fokus ligger till största delen i 
litteraturen på det gröna. 
 
En fråga som bör ställas är om det är lämpligt att över huvud taget 
exploatera området. Kanske Berg, Forshed och Ståhle skulle anse 
grönområdet som väldigt värdefullt nära centrum och velat behålla 
den orörd. Möjligen skulle man kunna tänka sig att Forshed och 
Ståhle skulle vara för och Berg emot en exploatering.  
 
En annan sak är att detta arbete inte har handlat om vad 
befolkningen i staden tycker. Arbetet är enbart utformat utifrån 

yrkesmässiga synpunkter och teorier, utan värderingar från 
invånarna. Motiveringen till detta är att punkterna bakom 
utformningen av området ska kunna förflyttas till andra kommuner, 
dvs. inte enbart en studie hur Ronneby kommun bör gå till väga och 
fokus ligger på det forskare har kommit fram till passar städer. Dock 
hade det inte skadat med extra material i form av intervjuer eller 
enkäter från invånare i staden för att höra deras synpunkter. Framför 
allt när det gäller inventeringen hade de kunnat vara till hjälp. 
Inventeringen har försökt fånga upp viktiga synpunkter från 
teoretikerna. Inventeringen har tagit hjälp av platsbesök, kartor och 
skriftliga källor om platsen. Dessa har fungerat som källor, men 
planförslaget skulle behöva en vidare platsinventering för att kunna 
verkställas och med mer detaljerad information. Dock fungerar 
planförslaget bra som en mall att utgå från. 
 
Hur bra Ronneby faller i mönstret att passa andra städer som ett 
exempel är svårt att säga. Staden är relativt liten i förhållande till 
flera andra svenska städer men ändå tillräckligt stor för att kunna 
passa arbetet. Den innehåller dessutom troligen mer grönska än 
övriga och står relativt stilla i befolkningen. Detta måste betänkas 
kritiskt vid en läsning av arbetet. Att befolkningen står relativt stilla 
behöver dock inte vara negativt för arbetet. Planförslaget är mer 
tänkt som ett exempel hur ett grönområde kan utformas på en central 
plats nära centrum. Därför kan det även vara en fördel att staden har 
mindre urbanitet från början för att kunna motivera exploateringen. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION/SLUTSATSER 
Ronneby är en liten och ganska gles stad. Både Ståhle och Forshed 
härstammar från Stockholm och anger i texterna hur man ska 
utveckla denna. Stockholm skiljer sig mycket från Ronneby då en 
stadsbo inne i centrala Stockholm har längre till ett större 
strövområde i periferin än en Ronnebybor. Den är dessutom tätare än 
Ronneby. Därför skiljer sig förutsättningarna ganska radikalt. 
Båda teoretikerna är för att Stockholm ska förtätas i utkanten av 
stadsgränsen i periferin mellan staden och orterna. Att följa denna 
teori i Ronneby skulle vara mycket svårt eftersom kommunen inte 
har samma efterfrågan och bebyggelsetryck på dessa platser. Både 
Ståhle och Forshed har dock vissa generella riktlinjer och 
värderingar och går därför att tillämpa i fler städer. Det kan också 
tilläggas att Stockholm redan anses väldigt tät och är svår att 
exploatera ytterligare. Därmed flyttas fokus till stadens ytterkant 
som har bättre förutsättningar att förtäta. Med denna syn på teorierna 
skulle Ronneby mycket väl kunna falla inom ramen för Forsheds och 
Ståhles teorier som förespråkar för en förtätning i glesare bygd.  
Något som kan diskuteras är dock vilken syn stadsborna i Ronneby 
har på staden? Kanske flyttade de till staden för att de tycker om 
mycket natur och gillar känslan av att befinna sig någon stans mellan 
staden och landet? En förtätning i Ronneby är inte alls säkert att den 
uppskattas av mängden invånare i staden.  
 
Bergs syn på planeringen skiljer sig mot Ståhle och Forshed. Hans 
uppfattning är att bebyggelsen ska ske i samverkan med naturen och 
utgå från människans biologiska sinne, vilket har stor betydelse för 
människans hälsa och att känna samhörighet (KASAM). Han väver 
även in anpassningen till naturen och miljön, när han skriver om 
avfallshantering och matförsörjning i städerna samt ny teknik etc. 
Det märks att Berg är ute efter en ny vändning i planeringen. Det 
kan här tilläggas att boken utkom 1993, vilket betyder att många 

planeringsteorier har utvecklats, ny teknik har tillkommit och 
samhället har förändrats. Därför har jag inte fokuserat allt för mycket 
på hans inriktning mot miljön. Idag finns många doktriner om detta 
och många är oense ifall en stad ska vara tät eller gles och vilken typ 
av teknik som bör användas för att anpassa städerna efter en hållbar 
utveckling. Hans teorier om anpassning till det biologiska sinnet och 
hur människan är skapt för att mår bra fann jag dock väldigt 
intressant att ha med i arbetet. Vilket verkar viktigt även i dagens 
samhälle då jag många gånger har hört diskussioner om människor 
som mår dåligt och är deprimerade och historier i tidningar och på tv 
etc. om hur miljön kan hjälpa människor att bli friska. Därför verkar 
det, 18 år senare, fortfarande vara viktigt med hälsan i planeringen. 
Tyvärr är Berg väldigt svår att dra några direkt riktlinje från, han vill 
anpassa samhället efter ett hållbart samhälle och planera efter 
människans biologi. Hur detta på bästa sätt kan utformas kan ske på 
enormt många olika sätt, även om Berg lyfter fram flera alternativ.  
 
Att blanda teorier från tre olika författare har ibland varit svårt. 
Särskilt Ståhle och Berg är motsägelsefulla på flera punkter. De 
främsta motsättningarna är Ståhles rutnätstruktur till skillnad mot 
Bergs naturanpassning. Även synen på täthet skiljer sig. Berg är för 
att bevara mer grönska och större utglesning av städerna för att de 
ska ha möjlighet att försörja sig själva genom exempelvis egenodling 
och kompostering och dagvattenhanering, medans Ståhle är för täta 
städer med noggrann planering av friytor. Det har därför hela tiden 
fått ske avvägningar om vems teorier som har passat bäst till platsen 
och kompromisser emellan.  
 
Slutsatsen är att det är mycket svårt hur städer bör planera mellan det 
urbana och det gröna. Det finns otroligt många synpunkter och 
vinklar hur detta ska gå till. Något som känns viktigt är att utgå från 
stadens och platsens förutsättningar och att alla städer behöver både 
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urbanitet och grönska. Gärna parker eller mindre- till mellanstora 
grönområden integrerade i städerna och jämt fördelade för korta 
avstånd. 
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