


Förord
Detta examensarbete omfattar 15 poäng och utgör det avslutande momentet på kandidatprogram-
met i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola vid sektionen för planering och mediede-
sign.

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Abdellah Abarkan för värdefulla synpunkter och 
kommentarer på rapporten.  Jag vill också tacka Bita Almasian på Linköpings stadsbyggnadskontor 
som bistått med värdefulla synpunkter samt information och underlagsmaterial. Till slut vill jag 
tacka alla som under arbetets gång på något sätt engagerat sig kring och bidragit till detta arbete.

Sani Muric

Linköping den 20 juli 2010

sammanfattning
I Rapporten Green paper on the Urban Environment som utarbetats av Europeiska gemenskapen 
pekade man på tre stora närrelaterade problemområden: miljöproblem, hotet mot staden som 
kulturmiljö och de sociala problemen. 1

Mot bakgrund av en rad allvarliga problem i stadsmiljön som uppmärksammats på senare tid 
ställs det idag krav på nya och fördjupade kunskaper om den bebyggda miljön och dess sociala 
förutsättningar.2 Inom dagens gällande samhällsbyggnadsdoktriner används begrepp som attrak-
tiva bostadsområden och social hållbarhet där vissa bostadsområden betraktas ha egenskaper och 
förutsättningar som gör dem till mer attraktiva och socialt hållbara än andra områden. Tre av dessa 
bostadsområden är Hejdegården, Östra Valla och Gottfridsberg, områden belägna i utkanten av 
centrala Linköping. Dessa stadsdelar har valts som studieområden i dialog med Linköpings stads-
byggnadskontor.

Examensarbetet har lett fram till en granskning av den bebyggda miljön i dessa bostadsområden 
med fokus på vilka aspekter som gör att dessa områden anses som attraktiva och socialt hållbara. En 
bild av den fysiska miljöns utformning har försökt ges genom en historisk klassificering av bebyg-
gelsebeståndet och analys av den fysiska miljön, som komplement till denna studie har dessutom 
statistik granskats som kan tänkas ha en inverkan på den sociala hållbarheten i respektive stadsdel. 
För att belysa en arkitekts syn på vilka aspekter som bidrar till en stadsdels attraktivitet och sociala 
hållbarhet har en intervju genomförts med Ali Hajar, planarkitekt på Linköpings kommun. 

1 Johan Rådberg & Anders Friberg, Svenska stadstyper, Stockholm 1996, s 5 ff

2 Rådberg 1996, s 5
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Gottfridsberg

Hejdegården
Östra Valla

Stadsdelarnas lokalisering i förhållande till rödmarkerat centrumområde.

Lokalisering i länet.

Sverigekarta, Östergötlands län.

1.1 Lokalisering 
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1.2 Bakgrund
Linköping är Sveriges femte största kommun med ca 145 000 invånare och ligger i Östergötlands 
län. Linköpings och Norrköpings kommuner kallas tillsammans med de orter som ligger omkring 
städerna för den fjärde storstadsregionen med en vision att uppnå 500 000 invånare i regionen. 3

Linköping är belägen cirka 230 kilometer sydväst om Stockholm och utgör huvudort i Linköpings 
kommun. Bebyggelsemässigt sträcker sig merparten av Linköping längs en omkring 12 kilometer 
lång och en 2,5 kilometer bred nordvästlig-sydostlig axel. Denna axel ligger i stora delar parallellt 
med och på den västra sidan om vattendraget Stångån som har sitt utlopp i slättsjön Roxen, några 
kilometer norr om staden.4

I kommunikationshänsende  har Linköping ett mycket bra läge genom sin centrala lokalisering i 
Östergötlands län. Norr om staden går Europaväg 4 förbi och sedan länge är Linköping en viktig 
kommunikationspunkt längs östra stambanan. Linköpins roll som kommunikationscentrum har 
ytterliggare stärkts genom ett välutbyggt resecentrum som dock ska flyttas  i ötslig riktning i sam-
band me utbyggnaden av Ostlänken och ett höghastighetsspår som sträcker sig mellan Göteborg 
och Stockholm. Länsbusstrafikens knytning till resecentrumet och en satsning på lokal- och re-
gionaltåg samt stadens utveckling av fjärrtrafiken utmärker Linköping som kommunikationsort.5

Hejdegården är en halvcentral stadsdel som till ytan är relativt liten och där utrymme för stora 
friytor saknas. I anslutning till stadsdelen återfinns simhall, sporthall, fotbollsarena och i utkanten 
i sydöst finns ett mindre industriområde med bensinmack, bilverkstäder och restaurang som delas 
från stadsdelens bostadsdel genom Söderleden. Söderleden såväl som den anslutande Brokind-
sleden är idag två starkt trafikerade infartsleder med mycket rusningtrafik under vardagarna då flera 
bostadsområden och förorter ligger utmed dessa vägar. Stångån som sträcker sig öst om stadsdelen 
utgör en stor resurs med promenadstråk och med möjlighet till diverse aktiviteter under sommar-
perioden. Linköpings flyplats ligger inte i direkt anslutning till området men återfinns en bit bort 
österut. För tillfället är stadsdelen inte aktuell för nya projekt.6

Östra Valla är en av Linköpings nyare stadsdelar beläget inte lång från centrala Linköping, Hälsouni-
versitetet och Campus återfinns bara ett par kilometer bort. Centralt i stadsdelen finns Wahlbecks 
företagspark och skolor. Vidare kännetecknas området för god tillgång till bostadsnära grönska och 
viss form av dagligvaruservice återfinns. I väst såväl som i syd ringas stadsdelen in av större bilvägar, 
varav möjligheten att nå kringliggande stadsdelar begränsas till vissa knytpunkter utmed vägarna. 
Idag pågår en utveckling av Wahlbecks Företagspark. Även detaljplanen för bostäder vid Ilbudet 6 
västra har vunnit laga kraft och möjliggör på så vis 28 lägenheter i stadsvillor (flerfamiljshus) med 
äganderätt, 19 radhuslägenheter och 18 parhuslägenheter. Vidare har detaljplanen för Ilbudet 6 
östra som möjliggör 90 lägenheter i flerfamiljshus med bostadsrätt vunnit laga kraft.7

3 Linköpings kommuns hemsida, 2010

4 Björn Segrell, Linköpings historia, Linköping 1999, s 119

5 Segrell 1999, s 121

6 Linköpings kommuns hemsida, 2010

7 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Gottfridsberg omfattas av de gamla stadsdelarna Barhäll, gamla Gottfridsberg, Tornhagen, Frid-
hem och Åbylund och är som föregående två stadsdelar belägen i ett halvcentralt läge med gån-
gavstånd till centrum. Stadsdelen innesluts av större bilvägar varför tillgängligheten och möjlighet-
en för gående och cyklister att nå andra kringliggande stadsdelar i viss mån begränsas utmed dessa 
vägar. I närheten finns småindustribebyggelse i Steninge industriområde och Linköpings största 
externköpcentrum finns på behagligt avstånd med goda förbindelser för biltrafik såväl som för 
gång- och cykeltrafik. Gottrfridsberg innehar blandade upplåtelseformer och årsringarna i bebyg-
gelsmiljön är tydliga. Tillgången till grönområden är relativt stor med tanke på dess centrala läge. 
Även Rydskogen med motionsspår och träningsanläggning finns i närheten. Inom stadsdelen ligger 
dessutom Folkets Park. Viss stadsplaneutveckling sker i området. JM färdigställer under 2010 63 
nya bostadsrättslägenheter i kvarteret Omtanken. Detaljplanearbete pågår för kvarteret Ombuds-
mannen vid Folkets park för uppskattningsvis mellan 250 och 300 nya bostäder.8 

1.3 Problemformulering 
Vad som anses som en god och attraktiv boendemiljö är ofta starkt kopplat till en individs egna 
värderingar och erfarenheter samt uppfattningar om vad som anses som en säker, estetiskt och 
funktionellt tilltalande miljö. Av den anledningen kan det vara problematiskt att definiera begrepp 
som attraktiva bostadsområden, hållbara bostadsområden och goda boendemiljöer. 

Hållbarhet är ofta en fråga som analyseras och belyses utifrån den ekonomiska och ekologiska 
aspekten. Vad som ofta kommer i skymundan är den sociala aspektens betydelse för att uppnå 
hållbara områden. Kanske har detta sin förklaring i att social hållbarhet inte sällan refererar till 
sociala frågor som berörs inom ramen för ekologisk och ekonomisk utveckling. Visserligen kan 
social hållbarhet studeras utifrån flera infallsvinklar med fokus på sociostrukturella frågor eller den 
fysiska miljön som den framträder i nuet, utifrån pågående planeringsprojekt eller utifrån framtida 
visioner.9 Dessvärre finns det ingen möjligt att inom ramen för detta arbete belysa alla dessa aspe-
kter. Den sociala hållbarheten kommer därför att belysas utifrån den befintliga fysiska miljön och 
hur attraktiv den är.

Det råder idag ett klart samband mellan bristfälliga stadsmiljöer och negativ segregation, invånare 
med  lägst inkomst och utbildning tenderar att främst hamna i de storskaliga förorterna, om-
råden som ofta anses som mindre attraktiva än centrala stadsdelar med liknande bebyggelsestruk-
tur. Denna, välkända utveckling, som än idag pågår i våra städer ger upphov till sociala problem, 
skapar otrygghet och brottslighet som leder till att många lägenheter förblir tomma och att vissa 
områden klassas som oattraktiva att bo och vistas i. Invånare med bättre ekonomisk status bosätter 
sig i stadsdelar med attraktiv miljö. I arbetet med att motverka en sådan utveckling är forskning och 
förståelse om kvaliteten och attraktiviteten i olika bebyggelsemiljöer oerhört viktig. En förståelse 
för det befintliga bebyggelsemönstrets struktur och dess förutsättningar för social hållbarhet är 
viktigt att beakta vid nyprojektering och upprustning av befintliga områden där varje stadsdel 
bör ses som en sfär av sociala aktiviter och förhållanden, där den befintliga fysiska strukturen 
8 Linköpings kommuns hemsida, 2010

9 Abdellah Abarkan, Social Sustainability and Urban Form – The Stockholm’s City Region, Stockholm 2006
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inom varje område har en stor inverkan på människans användning och uppfattning av området.10 
Dessa bebyggelsestrukturer och miljöer som utgörs av stadens strukturella element (tomtstruktur, 
byggnader och gaturum) kan karaktäriseras som en homogen morfologisk struktur och på så vis 
urskiljas från andra bebyggelsemönster. Ett visst ordningssystem beserat på fysiska, socioekono-
miska och kulturella förutsättningar skapas i varje stadsdel utifrån de rumsliga förhållanden en 
viss sammansättning av byggnader ger upphov till. I arbetet med att utvärdera social hållbarhet 
utifrån bostadsområden som anses som attraktiva likt Hejdegården, Östra Valla och Gottfridsberg 
blir arbetet med att förstå och åskådliggöra en helhet strukturerad av människan en nyckelfråga.11

1.4 Syfte
Syftet med detta arbete är att upprätta stadsdelsanalyser av bebyggelsestrukturen och belysa den 
fysiska miljöns utformning för Hejdegården, Östra Valla och Gottfridsberg. Vidare ska likheter och 
skillnader i stadsdelarnas sociala struktur anlyseras och sättas i förhållande till den fysiska miljöns 
utformning.

1.5 Frågeställning
Utifrån fallstudier av bostadsområdena Hejdegården, Östra Valla och Gottfridsberg ska examen-
sarbetet undersöka:

•	 Vilka stadskaraktärer respektive stadsdel är uppbyggda av.

•	 Hur den fysiska miljön framträder.

•	 Hur den sociala strukturen för stadsdelarna ser ut.

•	 Hur pass stark relationen mellan stadskaraktärer och användningen av dessa platser är.

•	 Om stadskaraktärer kan relateras i förhållande till den sociala strukturen som statistiken  up-
pvisar.

1.6 Metod
I arbetet med att ta fram och analysera underlagsmaterialet har följande moment använts; inventer-
ing, analys, litteraturstudier och intervju. Nedan ges en kort beskrivning av respektive delmoment:

1.6.1 Inventeringsmetod

Inventeringen av respektive stadsdel har haft sin tyngdpunkt på granskning av bebyggelsestruk-
turen och dess element. Genom nogranna inventeringar vid olika tillfällen har uppbyggnaden 
av kvarter/tomter, byggnader, gatunät och grönområden granskats för att försöka få en känsla av 
platserna och en uppfattning om hur de används. Respektive stadsdel har kartlagts i delområden 

10 Johan Rådberg & Anders Friberg, Svenska stadstyper, Stockholm 1996, s 6 ff

11 Abdellah Abarkan, Bebyggelsemönster och stadsmorfologi En typo-morfologisk studie av stockholms stadsbebyggelse 1880-1930, Stockholm 2003, s 20 ff
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utifrån olika kvarters- och bebyggelsestrukturer. Ett viktigt led i arbetet har varit att skapa en kun-
skapsbas om delområdenas rumsliga förhållanden.

1.6.2 Analysmetod 

Syftet med analyserna är att beskriva stadsdelarnas sociala struktur, dess olika stadskaraktärer samt 
hur den fysiska miljön framträder i arbetet med att belysa hur attraktiva och socialt hållbara om-
rådena kan tänkas vara. I analysarbetet faller dessa aspekter under rubriken “fallstudie”.

Johan Rådberg är professor inom arkitektur och stadsbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola. Råd-
bergs metod för klassificering bygger på en framställning utifrån typologiska bostadskvarterstyper 
som klassificeras i relation till deras tillkomstperiod.12

Lena Steffner är arkitekt och har varit verksam både inom arkitektur och stadsplanering. Som ett 
resultat av hennes forskningsarbete vid Lunds Tekniska Högskola där hon ingick i Rådbergs for-
skningsprojekt Den mänskliga staden har Steffner utvecklat en metod för värdering av stadsmiljöer. 
Delar av metoden som berör den sociala strukturen har använts i detta arbete.13

Eftersom det inom ramen för arbetet inte finns utrymme att göra några djupare studier av hela 
stadsdelar har varje stadsdel i sin helhet klassificerats enligt Rådbergs metod. Vidare har den sociala 
strukturen belyst för respektive stadsdel samt aspekter i den fysiska miljön som kan ha en inverkan  
på den sociala hållbarheten.

1.6.3 Litteraturstudier 

Examensarbetet grundar sig på litteraturstudier av handlingar från Linköpings kommun, Boverket 
och Sveriges Arkitekter. Vidare har Johan Rådbergs, Lena Steffners och Abdellah Abarkans han-
dlingar varit till stor nytta. För ytterliggare kunskapsuppbyggnad har historiebeskrivningar och 
andra utredningar rörande områdena granskats. En noggrannare beskrivning av dessa finns under 
källförteckningen.

1.6.4 Intervju

En muntlig intervju (med inspelning) har genomförts med Ali Hajar, planarkitekt på Linköpings 
stadsbyggnadskontor vid två tillfällen, 2010-04-28 - 2010-04-29. Tanken är att intervjun med 
Alis ståndpunkter och tankar kring attraktivitet och social hållbarhet ska belysas i diskussionsdelen 
under kapitel 5.

12 Johan Rådberg & Anders Friberg, Svenska stadstyper, Stockholm 1996, s 1 ff

13 Lena Steffner, Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse, Lund 2009, s iii
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Studieområdet Hejdegården, Karta 1: Linköpings kommuns hemsida, 2010

1.7 Avgränsning Hejdegården
Stadsdelen kantas i öster av Stångån som sträcker sig utmed hela den nordöstra långsidan av om-
rådet. I sydväst innesluts stadsdelen av en fyrfilig infartsled, Brokindsleden, med en infart till den 
södra delen av Hejdegården. I sydöst finns ett mindre industriområde som delas från områdets 
bostadsdel genom Söderleden. Hejdegården ansluter i norr till ett mindre grönområde och i nord-
väst till Hamngatan där infarten till den norra delen av Hejdegården finns.
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1.8 Avgränsning Östra Valla
Gränsen mellan Östra Valla och och Västra Valla utgörs av Vallaskogen i väst som geografisk faller 
inom Östra Vallas stadsdelsgräns. I anslutning till Vallaskogen finns bl.a. Valla koloniområde, Valla 
djurpark och förbindelser mot campusområdet. I öst ansluter stadsdelen till Kaserngatan och cen-
trum, i norr till Malmslättsvägen och i sydost till Djurgårdsgatan.

Studieområdet Östra Valla, Karta 2: Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Studieområdet Gottfridsberg, Karta 3: Linköpings kommuns hemsida, 2010

1.9 Avgränsning Gottfridsberg
I väst ringas Gottfridsberg in av Industrigatan, i nordöst av Bergsvägen, i sydöst av Västra Vägen 
och i söder av Malmslättsvägen. I anslutning till Folkets park i stadsdelens sydvästra hörn finns en 
stor cirkulationsplats vid namn Vallarondellen. Dessutom gränsar stadsdelen till Industrigatan och 
Rydskogen väst om Gottfridsberg.

Platsen påverkar människan. Människorna formar 
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och lever i staden. Platsen, husen, grönskan, mel-
lanrummen och människorna utgör tillsammans 
en helhet som ger stadsbilden. Människorna med 
sina såväl enskilda som kollektiva minnen och 
förhoppningar gör att denna helhet ges ett in-
nehåll som ständigt förändras och hålls levande. 
Detta utgör för oss stadens identitet.14

2.1 Valet av stadsbyggnadsmodell
Hur vi upplever och relaterar til vår miljö är en upplevelse kopplad till varje människa som 
individ. Frågan är om det inte finns gemensamma normer, stadsplaneideal inom planeringen  
som en stor skara av oss kan relatera till, en miljö som uppfyller våra behov på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  Det är inte alltid en enkel fråga att svara på, om ens möjlig att besvara men inom 
forskningsvärlden pågår det dock en del studier kring olika bebyggelsemönster och stads-
karaktärer och vilken stadsbyggnadsmodell vi bör sträva efter. Många kommuner tillämpar 
den täta staden som stadsbyggnadsmodell, ett ideal som uppstått som en reaktion mot en 
planering som bedrivits och som lett till uppkomsten av den glesa staden. Valet av stadsbyg-
gnadsmodell diskuteras ofta som en avvägning mellan den glesa och den täta staden, teorier 
som i grund och botten kommer till uttryck i olika bebyggelsestrukturer och i sin tur i den 
miljö vi lever i. Men hur skapar vi en estetisk tilltalande miljö där männiksor trivs och gärna 
vistas i och vilken inverkan har det på den sociala hållbarheten i ett stadsdel. Frågorna är 
många och nedan redovisas begrepp och teorier kring attraktivitet i stadsbyggande, god bo-
endemiljö, forskningsteorier kring den täta staden som attraktiv stadsbyggnadsmodell samt 
dess inverkan på grönskan i staden.

2.2 stadsbyggnadskonst
Planeringens och arkiteturens roll och betydelse har genom åren ifrågasatts och omvärderats, från 
funktionalismens tid där man systematiskt delade upp planeringen i olika kategorier och yrken, 
exemeplvis trafikplanering, landskapsplanering och stadsplanering till att betrakta alla dessa yrkes-
kategorier som stadsbyggnadskonst. Kortfattat innebär stadsbyggnadskonst ett medvetet förhåll-
ningssätt och en målsättning i strävan att uppnå en viss typ av upplevelse i en stadsmiljö och be-
traktas som ett konstnärligt arbete som kräver inlevelse. Det kan anses vara ett förhållningssätt för 
att skapa estetiskt tilltalande miljöer. Oavsett hur man personligen väljer att betrakta planerarens 
och arkitektens roll har det med åren (i samband med ett tillägg i PBL år 1999) kommit att bli ett 
ansvar för myndigheterna och därmed för tjänstemän att bedöma vad som är estetisk tilltalande i 
den fysiska miljön, en process som kan betraktas som en visuell skönhetskategorisering. 15

14 Boverket, Den måttfulla staden, Karlskrona 1996, s 22

15 Lena Steffner, Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse, Lund 2009, s 4
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2.3 Begreppet stadskaraktär
En tolkning av ordet stadskaraktär kan relateras till att  en plats har en viss tät form, ett stadsliv och 
ett komersiellt utbud, exemeplvis att bottenvåningar är tillgängliga för handel och annan service. 
En närmare beskrivning av stadskaraktärer innebär en placering av hus så att slutna gaturum och 
platser bildas av den struktur som placeringen av husen ger upphov till, men även gemensamma 
ytor i form av parker och avgränsade torg, variation i färg och form samt en gatustruktur som in-
nehar rutnätsform.16 Klassificeringen av stadskaraktärer har i analysarbetet dock kommit att om-
fatta andra gatustrukturer än enbart rutnätsformen.

2.4 Social hållbarhet
Aspekter som är vanligt förekommande i diskussioner kring hållbarhet i allmänhet är den ekono-
miska-, tekniska-, miljömässiga samt den sociala aspekten. Att uppnå hållbarhet handlar inte enbart 
om ett slutresultat utan snarare om en inriktning av det kontinuerliga stadsbyggandet.17  Ett socialt 
hållbart samhälle bygger på många aspekter, vissa mer konkreta än andra, varav det kan finnas en 
viss svårighet i att definiera begreppets innebörd. Vanligt är att man diskuterar social hållbarhet 
utifrån socioekonomiska frågor, exemeplvis utbildnings-, folkhälso- och inflytandefrågor. Dessa 
kan gälla omsorg, trygghet, jämställdhet, tillgänglighet i den fysiska miljön, tillgången till natur, 
handel, kollektivtrafik, mångfald av boendealternativ m.m. En studie av diverse skrifter och rap-
porter har granskats i arbetet med att definera social hållbarhet (Hållbar stadsutveckling av Sveriges 
Arkitekter, Den måttfulla staden av Boverket, Tryggare stad av Göteborgs stadsbyggnadskontor, 
Lugna gatan av svenska kommunförbundet, Nattens ljus av Sveriges kommuner och landsting, 
Tillgänglighetspolicy för offentlig utemiljö i Linköpings kommun uprättad av Linköpings kommun 
samt Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, även denna skrift upprättad av 
kommunen). Gemensamt för dessa är att de hyser ett gemensamt synsätt på social hållbarhet när 
det gäller stadsplanering i stora drag såväl som för mer konkreta åtgärder för att göra staden mer 
attraktiv, tillgänglig och trygg som boendemiljö. Vidare läsning av dessa rekommenderas men då 
det inom ramen för detta arbete inte finns tid att göra en djupare studie av respektive skrift har jag 
valt att redovisa de aspkter på social hållbarhet som tas upp i Konsekvenser av förslaget till översikt-
splan för staden Linköping, denna skrift ger en god och bred bild av vad man bör sträva efter i målet 
att uppnå social hållbarhet i förhållande till den fysiska miljön. Även en kort genomgång av vad 
Sveriges Arkitekter skriver om social hållberhet ges.

2.4.1 Linköpings kommuns definition av social hållbarhet

Linköpings kommun betonar vikten av den fysiska miljöns beydelse för livet i staden och hur den 
kan påverka tillvaron för människan positivt såväl som negativt men menar att många faktorer 
likaväl inte kan påverkas med fysisk planering då detta är en en mer komplex fråga och ett ansvar 
för såväl individ som samhälle. Följande punkter som presenteras på nästa sida tas upp:

16 Lena Steffner, Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse, Lund 2009, s 5

17 Erland Ullstad, Hållbar stadsutveckling - en politisk handbok från Sveriges arkitekter, Stockholm 2008, s 30
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•	 En attraktiv stadsmiljö 

En tätare, rundare och mer sammanhållen stad är att eftersträva. Det minskar barriäreffekter mel-
lan staddelar, skapar bättre förutsättningar för servic samt  samt möjlighet att bibehålla staddels-
centrum varvid möjligheten till service för äldre och funktionshindrade som inte alltid har tillgång 
eller möjlighet att använda bil förbättras. Underlaget för en tätare kollektivtrafik ökar och infarst-
gator kan bli stadsdelsgator vilket innebär intimare, vackrare och mer trygga gator för gång- och 
cykeltrafikanter. 18

•					Mer praktisk stad

Avståndet mellan bostaden och olika basfunktioner bör minskas. Goda förbindelser och närhet till 
arbete, kommersiell service, skola samt dagis- och fritidsverksamheter skapar en mer praktisk stad 
och ger en god social grund för invånarna.19

•	 Tryggare stad

Trygghetsaspekten är en viktig del av en socialt hållbar stad. Genom att blanda bostäder och 
verksamheter ökar förutsättningarna för att skapa en tryggare stad med tryggare stråk, det är en 
fråga om en livligare stad dagtid såväl som nattetid då många människor upplever otrygghet främst 
under dygnets mörka timmar. Målpunkter, välbesökta områden samt god belysning är viktiga as-
pekter att beakta.20

•	 Ett stort utbud av arbetsplatser och bostäder

Tillväxt och ett stort utbud av arbetsplatser skapar större valmöjlighet för människorna i staden. 
Blandade hustyper, bostadsstorlekar, upplåtelseformer samt en blanding av villor med annan be-
byggelse kan underlätta möjligheten att bo kvar i samma område vid förändringar i livet som 
påverkar exemeplvis ekonomi och hälsa så att man tvingas byta bostad.21

•	 God kollektivtrafik

En stor del av transportarbetet bör ske med kollektivtrafik och en förtätning är lämplig utmed 
kollektivtrafikstråk. En god tillgänglighet till snabb kollektivtrafik gynnar exempelvis rörelsehin-
drade, äldre och barn.22

•	 Ett stort utbud av kultur och fritidsaktiviteter

I en levande stad är det viktigt att det finns stor variation i utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter 
och att man planerar för mötesplatser av sådant slag. Exemeplevis kan skolidrottshallar byggas till-
räckligt stora för att kunna användas kvällstid- och helger för bl.a. föreningsidrott.23

18 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 40

19 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 40 

20 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 40-41

21 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 41

22 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 41

23 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 41
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•	 En ökad integration

Blandad bebyggelse och en mer sammanhållen stad meför en levande stadsmiljö med ett rikligare 
folkliv. Olika typer av bostäder och upplåtelseformer kan blandas för att skapa bättre förutsättnin-
gar för integration och möten mellan människor av olika bakgrund samt olika sociala och ekono-
miska förhållanden.24

•	 Demokrati, rättvisa och jämlikhet i tillgängligheten till service på gång och cykelavstånd

För att uppnå dessa mål krävs en god och fungerande kollektivtrafik, närhet till service på gång- 
och cykelavstånd samt satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk, detta för att underlätta 
rörligheten i staden för alla människor.25

•	 Möjligheten till rekreation

En god tillgänglighet till gröna miljöer gynnar folkhälsan och livskvaliteten. Dessa gröna miljöer 
ska uppfylla behov av motion, vila, upplevelser m.m. och bör ha olika karaktärer beroende på dess 
storlek och därav möjlighet till olika funktioner. Gående och cyklister bör prioriteras i dessa gröna 
stråk och det är viktigt att hänsyn tas till trygghetsaspekten under dygnets mörka timmar.26

•	 God folkhälsa

Den fysika miljöns utformning och tillgänglighet har stor påverkan på folkhälsan, bl.a. på det 
psykiska välbefinnandet och dödligheten varför ovannämnda aspekter är viktiga att beakta i arbetet 
med att uppnå en socialt hållbar stad.27

2.4.2 Sveriges Arkitekters definition av social hållbarhet

Den fysiska miljön ska erbjuda möjligheten till ett socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte. En 
socialt hållbar stad är en stad som är tillgänglig för alla och en stad som hänger samman. Storskalig 
bebyggelse och avlägsna områden som förutsätter biltrafik skapar social segregation. För att uppnå 
social hållbarhet krävs en funktionsblandad stad med ett utbud av affärer, stora som små företag, 
offentligt och privat, grönt och exploaterat, lugn och livlighet, gammlt och nytt. Det är en fråga 
om att bevara det befintliga och jobba för en måttfull skala vid nybyggnation, skapa högkvali-
tativa mötesplatser samt trygga och livliga stråk i hela staden för att undvika social segregation i 
områden med en resurssvagare befolkning. Andra viktiga aspekter för en hållbar stadsutveckling 
är tillgängligheten till kollektivtrafik, mindre skala  i bebyggelsen och platser där minniskor gärna 
vistas och möts, tillgänglighet till grönska samt ett bostadsbestånd som tar hänstn till förändringar 
i befolkningsstrukturen.28

24 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 41-41

25 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 42

26 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 40 ff

27 Linköpings kommun, Konsekvenser av förslaget till översiktsplan för staden Linköping, Linköping 2008, s 42

28 Erland Ullstad, Hållbar stadsutveckling - en politisk handbok från Sveriges Arkitekter, Stockholm 2008, s 32 ff
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2.5 Attraktivitet och kvalitet i stadsbygande
 - En fråga om hållbart stadsbyggande och god livsmiljö

Staden som attraktiv livsmiljö bygger på många olika faktorer, vissa av dessa är fysiska på 
vilka vi människor reagerar med våra sinnen. Form, färg och uppkomsten av rumsbildningar 
i vår vardagliga miljö är sådana egenskaper som mer eller mindre påverkar oss, inger en viss 
känsla som kan vara relaterad till trivsel, trygghet och skönhet men kan även innebära kän-
slan av att en viss plats upplevs otrygg och främmande exemeplvis nattetid. Husens placering, 
skalan på husen och dess relation till en bristfälligt utformad utemiljö kan på så vis komma 
att påverka hur människor använder och rör sig i staden. I strävan efter attraktiva och socialt 
hållbara bostadsområden är det viktigt att hitta en balans i stadsmiljön som uppfyller våra 
behov av tillgång till grönska för lek och rekretaion, närhet till service  (offentlig såväl som 
privat) kollektivtrafik, arbetsplatser m.m. samt en utformning av dessa miljöer som stim-
ulerar våra sinnen. För planeraren och arkitekten innebär ett sådant arbete  en skör balans 
mellan funktion och estetik, ekonomiska och politiska krafter och en process och avvägning 
mellan många intressen och faktorer. 

2.6 God boendemiljö
Råd om en måttfull stad handlar inte om att ruta 
in livsformer eller att lägga livet tillrätta för 
alla och envar. Nej, det handlar om att lyfta fram 
det som är av värde, peka på handlingsalternativ 
och stimulera till ansvar för den stad som våra 
barnbarn och deras barnbarn skall bebo.29

Det egna boendet är en integration mellan människan och platsen och något många identifierar 
sig med, inte sällan är det ett helt livsprojekt och ett ideal utifrån vilket man formar sitt liv. Valet 
av boende varierar utifån vilket stadium man är i livet men gemensamt är att den skall tillgodose 
våra behov av trivsel, bekvämlighet och trygghet. Boendet speglar identitet, kultur och historia. 
Nedan redovisas korta påståenden och sammanfattningar av värdena i den måttfulla staden och vad 
måttfullt stadsbyggande kan innebära enligt Boverket.30

Den måttfulla staden:

•	 ”är unik. Var och en har en egen identitet att utgå ifrån, skapad av platsen, husen och livet mellan 
husen”

•	 ”har närhet till det gröna och ofta även till vattnet”

•	 ”är rymligt byggd och innehåller mycket grönska”

29 Boverket, Den måttfulla staden, Karlskrona 1996, s 16 (Gösta Blücher, Måttfull stad, Stadsmiljörådets årshögtid, 1992)

30 Boverket, Den måttfulla staden, Karlskrona 1996, s 16-17 
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•	 ”är lagom stor, begriplig och överskådlig i sin uppbyggnad. Man kan gå och cykla i den måttfulla 
staden och ut ur den, ut i naturen”

•	 ”har allt man behöver nära: handel, service, arbete, kultur, nöjen, fritidsaktiviteter och andra 
människor”

•	 ”har en blanding av boende, arbete och fritid”

•	 ”har väl fungerande trafik både inom staden och till omgivande städer, samhällen och landsbygd”

•	 ”har kontinuitet och måtta i sin stadsbyggnad vad avser såväl struktur och byggnader som trafik 
och befolkning”

•	 ”har ett rikt kulurarv med byggnader från olika tidsepoker”

•	 ”har vackra och välgjorda hus med mänsklig skala och omsorgsfullt utförda detaljer”

•	 ”har vackra offentliga rum i form av gator, torg och parker för rörelse, möten och vila”

Ovannämnda kvaliteter i staden medför vissa konsekvenser som i sin tur utgör kvaliteter som 
bör tas tillvara, den måttfulla och attraktiva staden är därför även:

•	 ”resurssnål”

•	 ”robust och levande och tål förändringar”

•	 ”ger stolthet och självkänsla”

•	 ”ger trygghet men också förväntan”

•	 “har mänskligt liv och mångfald”

•	 ”är arenen för människor i olika skeden av livet och med olika kulturella behov”

2.7 Täthet i stadsbyggande
2.7.1 Glest eller tätt - Inget givet val

Frågan om vilken stadsmodell som är bäst är ingen självklar fråga, hurvida man skall bygga glest 
och utspritt eller högt och tätt är inget givet val menar Christer Bengs, seniorforskare vid det 
nordiska forskningsinstitutet Nordregio och professor i samhällsplanering vid Tekniska högskolan 
i Helsingfors. Bengs menar att stadsborna själva måste få chansen att komma till tals vid en förtät-
ning av staden, en hållbar utveckling får därför inte bygga på förändringar som de boende uppfattar 
som negativa. Bengs menar att den täta stadsmiljön som modell har setts som en lösning på hållbar 
utveckling ända sedan 1980- talet och ett sätt att motverka utspridning och regionalisering. Förtät-
ningen avser då nybyggnaion eller bättre användning av befintliga områden och som ett led i att 
minska bilberoendet och på så vis utsläppen samt energiåtgången har en blandning av arbetsplatser 
och boende förespråkats. En urban livskvalitet skulle kunna uppnås genom en tätare bebyggelse, 
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återanvändning av tidigare bebyggd mark och genom upprustning av nedgångna stadsmiljöer. 
Detta skulle även komma att förbättra de allmänna kommunikationsmedlen. 31

Exemplet Storbritannien. Enligt studier av förtätning i Storbritannien menar Bengs att det fanns 
en generell uppfattning att en förtätad stadsmiljö kom att inverka negativt på bl.a. naturen, bebyg-
gelsen och transporterna men fick positiva effekter på bl.a. kommunala tjänster, service samt sociala 
frågor. En annan effekt som uppskattades var att stadsrummet hade blivit livligare. Vidare beskriver 
Bengs att en majoritet ansåg att deras bostadsområde överlag hade försämrats av förtätningen. Ju 
större ingreppen var desto större hade missnöjet bland de boende blivit, bl.a. de som ägde sina 
bostäder, de övre socialgrupperna samt äldre trivdes med sina bostadsområden och visade ett större 
missnöje med förtätning. En annan aspekt som uppmärksammades var att många ansåg att form-
givningen av nya byggnader var den avgörande faktorn om resultat skulle bli lyckat.32

2.7.2 En ny stadsbyggnadsmodell

Vi behöver en ny stadsbyggnadsmodell, en stad som inte är för tät men heller inte för gles utan en 
blandning av strukturer och hustyper som som påminner om den gamla småstaden. Johan Råd-
berg, arkitekt och professor i stadsbyggnad vid Lunds tekniska högskola, menar att en sådan stad 
är lösningen på både en attraktiv och långsiktigt hållbar miljö.33

Johan Rådberg menar att det finns problem med att utgå från ”den kompakta staden” som stad-
byggnadsmodell, en modell som syftar till att ”bygga saden inåt” och på så vis minska transporter 
och bilanvändandet. Problemet med att bygga mycket tätt i halvcentrala områden leder till nya 
problem då dyrbara investeringar i mark och infrastruktur leder till att boendekostnaderna blir 
mycket höga, därav blir efterfrågan på låga hus i barnvänliga miljöer svåra att tillgodose och många 
barnfamiljer tvingas att flytta till stadsdelar i periferin och arbetspendlingen ökar. Andra brister 
med den kompakta staden som tas upp är att miljöerna inte blir barnvänliga, en högre exploatering 
medför brist på grönska och en ökad biltrafik till högre bullernivå.34

Rådberg menar vidare att ”den gröna staden” (en uppluckrad, gles stad) med nya småhusområden 
inte heller bör ses som lösning då den strider mot hållbarheten på två punkter, nämligen ökad 
segregation samt svårigheter att försörja dessa områden med kollektivtrafik. Vad gäller den sociala 
hållbarheten finns det flera undersökningar som visar att bebyggelsen har ett starkt samband med 
segregationsmönstret, småhusstadsdelar har en högre social status och hyreshusstadsdelarna (utan-
för innerstaden) får en allt lägre status ju längre från stadens centrum de är belägna. Den gröna 
staden motverkar på så vis en hållbar utveckling och kan komma att resultera i en delad stad.35

Utifrån dessa två synsätt menar Rådberg att det finns ett tredje alternativ, nämligen blandst-
aden. Blandstaden som stadsbyggnadsmodell skulle uppfylla två villkor. En täthet av bebyggelsen 

31 Christer Bengs, ‘Glest eller tätt - inget givet val’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm 2005, s 101 ff

32 Christer Bengs, ‘Glest eller tätt – inget givet val’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm, 2005, s 101 ff

33 Johan Rådberg, ‘En ny stadsbyggnadsmodell’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm 2005, s 117

34 Johan Rådberg, ‘En ny stadsbyggnadsmodell’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm 2005, s 117

35 Johan Rådberg, ‘En ny stadsbyggnadsmodell’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm 2005, s 117
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skulle medföra ett bra underlag för en turtät kollektivtrafik och blandningen av enfamiljshus och 
flerfamiljshus (helst sida vid sida) skulle medföra fler bostadsalternativ, mindre trafik och ur social 
synpunkt mer hållbara områden. Rådbergs alternativ kan jämföras med den förindustriella staden 
(byggd före 1950) och med trädgårdsförstäder som tillkom i början av 1900- talet där det väsent-
liga i en sådant alternativ inte ligger i utformningen av hus utan i stadsstrukturen bestående utav 
kvarter, gator, tomter och platser. En sådan struktur är småskalig och flexibel på så vis att den är lätt 
att bygga till och omforma i takt med att livsstilar och behov förändras. Den har dessutom visat sig 
attraktiv över lång tid.36

2.7.3 Grönskan spelas bort

Clas Florgård är professor i landskapsarkitektur vid institutionen för landskapsplanering Ultuna, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala och beskriver grönskans roll i en allt tätare stad. Florgård 
menar att det finns en risk att grönskan spelas bort i brist på kunskap om grönskans betydelse för 
människorna då man väljer att hellre exploatera grönområden än att bevara dem.37

Människan har alltid haft och har än idag stor nytta av grönskan och den utgör en stor del av möj-
ligheten till fritidsaktiviteter menar Florgård. I slutet på 1990- talet fick ”New Urbanism” en allt 
större utbredning, det var ett tankesätt som reflekterade den urbana människan och dess behov av 
en stad med ett rikt folkliv på torg, gator, restauranger och kaféer men vårt behov av tillgång till 
bostadsnära grönska minskade inte för det. Att dessa behov uppfylls och att stadsgrönskan bevaras 
har kommit att bli en klassfråga menar Florgård, verbala invånare med ett större kontaktnät och 
förståelse för systemet har lättare att komma till tals med sina argument, medan resurssvaga in-
vånare med sämre social status inte har lika lätt att påverka processen varför deras behov av grönska 
lättare kan förbises och grönskan byggas bort. Detta menar Florberg får inte uppstå, grönskan fyller 
inte enbart ett syfte av skönhet, den har betydelse  socialt, ekonomiskt, funktionellt, biologiskt och 
inte minst för folkhälsan. Grönskan har även betydelse som stadbyggnadselement och påverkar hur 
staden uppfattas, den utgör ett viktigt element för att göra staden orienterbar och begriplig, om 
grönskan byggs bort till förmån för husen finns risken att staden förlorar sin attraktivitet.38

36 Johan Rådberg, ‘En ny stadsbyggnadsmodell’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm 2005, s 117

37 Christer Florgård, ‘Grönskan spelas bort’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm, 2005, s 125 ff

38 Christer Florgård, ‘Grönskan spelas bort’, Formas Fokuserar – Spelet om staden, Stockholm, 2005, s 125 ff
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3.1 Inledande diskussion
 - Val av metod

För att ge en så god och överskådlig bild som möjligt av stadsdelarna har det varit viktigt att 
belysa den sociala strukturen och olika stadskaraktärer samt den fysiska miljöns uppbyg-
gnad för respektive stadsdel. Tanken är att analysarbetet ska belysa och inte utvärdera vilka 
aspekter som kan tänkas falla inom ramen för social hållbarhet för en viss stadsdel och dess 
attraktionsförmåga. Dessa aspekter tas upp och analyseras genom en slutlig jämförelse och 
diskussion kring stadsdelarna. Utifrån ovanstående resonemang har jag kommit fram till föl-
jande upplägg på analysarbetet:

•	 Beskrivning av stadsdelarnas historia, historien har påverkat hur stadsdelarna är uppbyggda  
och vilken karaktär/identitet de har. 

•	 En beskrivning av den sociala strukturen för respektive stadsdel. Tanken är att dessa aspekter 
ska kunna relateras till den fysiska miljön och belysas i diskussionsdelen. En beskrivning av den 
sociala strukturen ger en möjlighet till förståelse av invånarnas generella levnadsförutsättningar 
och redovisas i form av statistik för exemeplvis vilka som bor och arbetar i området, ålder-
sstatistik, inkomststatistik, boendeformer, arbetsplatser, tillgång till kommersiell och offentlig 
service m.m.39

•	 En klassificering  och historisk beskrivning av olika stadskaraktärer för såväl Hejdegården, 
Östra Valla som Gottfridsberg. Karaktärerna har till stor del sin grund i den historiska fram-
växten men är inte enbart påverkade av tiden då övergångarna mellan olika byggnadsepoker 
kan vara flytande och därav otydliga. Historiebeskrivningen tydliggör dock ideér bakom stad-
skaraktärers form och innehåll.40 För att klassificera stadsdelarnas olika karaktärer har en viss 
generalisering därav varit nödvändig varför de olika stadskaraktärerna kan inrymma enstaka 
byggnader från olika tidsepoker som inte markerats.

•	 Vidare beskrivs stadsdelarna ur ett antal andra aspekter relaterade till den fysiska miljön som 
kan tänkas inverka på den sociala hållbarheten i stadsdelarna.

39 Lena Steffner, Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse, Lund 2009, s 4

40 Lena Steffner, Värdering av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse, LTH 2009, s 6 ff
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3.2 Rådbergs klassificering
Rådbergs metod är kvantitativ och klassificernade och bygger på en avgränsning av områden 
med en viss stadskaraktär som uppvisar väsentliga skillnader i gatustruktur, offentliga platser, 
parker, natur, hustyper, kvartersformer eller användning. I arbetet med att klassificera Hej-
degården, Östra Valla och Gottfridsberg har följande stadskaraktärer kunnat urskiljas. Nedan 
ges en kort historisk beskrivning av dessa: 

Radhusgrupper

Radhusgrupper känntecknas av sammanbyggda längor enfamiljshus med privata tomter i anslut-
ning till bostaden. Skillanden i förhållande till det radstående huset är att radhusgrupperna inte 
är ordnade i en traditionell kvartersstruktur. För 30- och 40-talets radhusgrupper är det vanligt 
förekommande att alla huslängor vänder trädgårdssidan mot söder. En sådan väderstrecksorienter-
ad placering av husen förekommer än idag. De ensklida tomterna kan vara fördelade både framför 
och bakom husen. Vanligt förekommande är att radhusgrupper med entrén på husens södersida 
även har en stor del av tomten mellan gatan och byggnaden, ett omvänt förhållande i jämförelse 
med radstående hus. Vanligt förekommande i nyare radhusgrupper från 70- och 80- talen är att 
husen grupperar sig kring en gemensamhetsyta, exemeplvis en grönyta eller en lekplats.41

Tvåvånings radstående hus

Under 1910- och 1920- talets trädgårdsförstäder förekommer radstående hus i en och en halv 
eller två våningar och kan inrymma såväl enfamiljshus som små flerfamiljshus. Kvartersstrukturen 
är traditionell med husens entréer mot gatan och med trädgårdar på andra sidan. Dock är kvar-
teren i tvåvåningsområden mera sällan helt kringbyggda. Vissa områden består utav enbart enfa-
miljshus medan andra områden också består av flerbostadshus med 3-6 lägenheter. Enfamiljshusen 
har vanligen en gårdsyta som är indelad i enskilda tomter för varje husshåll medan områden med 
flerbostadshus har en gemensam gårdsyta. I vissa fall har dock områden med flerbostadshus små 
trädgårdsrutor för varje lägenhet. Skillnaden i radhus eller flerbostadshus är inte avgörande för 
kvarterstypen.42

Tätt – lågt

Tätt - lågt är en beteckning som syftar på en term som ursprungligen lanserades i Danmark och 
utbyggnaden av sådana områden kom att i Sverige ta fart först under sjuttiotalet. Av ekonomiska 
såväl som av stadsmiljöskäl blev små tomter med hus grupperade i gator eller gränder vanligt 
förekommande. Områdena var oftast trafikseparerade med gemensam parkeringsplats eller garage 
och husen var antingen delvis sammanbyggda eller placerade med mycket små (2-4 meters) avstånd 
från varandra. Mellan husen kan det finnas smala vägar för gång- och cykelstråk. Inom stadstypen 
faller även bebyggelse ordnad som parhus, kedjehus, radhus eller som flerbostadshus.43 

41 Johan Rådberg & Anders Friberg, Svenska stadstyper, Stockholm 1996, s 109

42Rådberg 1996, s 105

43 Rådberg 1996, s 113
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Flerbostadsvillor

Byggnadstypen känntecknas av friliggande bostadshus på en avgränsad tomt, vanligen förekom-
mande är flerbostadsvillor i två våningar med 4-6 lägenheter. Tomt- och kvartersstrukturen skiljer 
sig från de rena småhuskvarteren med frliggande hus då flerbostadvillorna har större ytmått och 
högre exploatering. Två slags områden med flerbostadshus kan urskiljas, vissa är planlagda för just 
flerbostadsvillan och har kommit till i ett sammanhang, de är stora och enhetliga och sträcker sig 
över flera kvarter. Den andra typen av flerbostadsvillor är insprängda bland andra hustyper och 
kan klassificeras under stadstypen blandad öppen trädgårdsstad. Skillnaden är att den senare typen 
byggts ut under relativt lång tid inte sällan i en ädre stadsplan som ursprungligen varit avsedd för 
större villor.44 

Villastad

Utbyggnaden av villastäder började strax före sekelskiftet 1900, vanligen för välbärgade hushåll 
som flydde från den tätbefolkade innerstaden. Gatunätet är sammanhängande och slingrande ga-
tor förkommer, vidare är husen en individualistisk bostadsform och ligger ofta indragna från gatan 
bakom häckar och träddungar. I mer centrala lägen blev tomterna vanligen mindre, tätheten högre 
och karaktären fick en mer urban prägel.45

Låga och höga punkthusgrupper

Låga punkthusgrupper kan ses som en utveckling av flerbostadsvillan eller lamellhuset där flera 
lägenheter kring ett trapphus ökar exploateringsgraden. Särskilt i medelstora städer byggdes hu-
sen i ett traditonellt gatu- och kavrtersmönster under 30- och 40- talen. Punkhusen förekommer 
som större förortsexploateringar under efterkrigstiden, oftast i kombination med lamellhusen och 
i kuperad terräng där lamellhusens skala medfört svårigheter att explotera i kuperad terräng. Tätt 
ställda punkthusgrupper förekommer dessutom under 60- och 70- talen oftast i tre till fyra vånin-
gar och utan hiss.46 

De höga punkthusgrupperna var vanligen från sex upp till sexton våningar, då i homogena om-
råden. Även höga punkthus placerade mer fritt i landskapet, motsvarigheten till modernismens 
idealbild av “hus i park” började byggas i slutet av fyrtiotalet och punkthusen exploaterades som 
mest under perioden 1955 - 1965, då även i småstäder. De höga punkthusen kom delvis att ersät-
tas av höga skivhus då övergången till förtillverkade element missgynnade punkthuset. Punkthus i 
6-10 våningar, inte sällan med en större och utbredd planform (T-form) kom dock tillbaka under 
80- talet. T- formade kopplade punkthus förekommer också i så kallade “postmoderna hybridom-
rådden”, då som större komplex.47 

44 Rådberg 1996, s 91

45 Rådberg 1996, s 83

46 Rådberg 1996, s 129

47 Rådberg 1996, s 135 
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Stenstadskvarter med gårdshus/gles kvartersstad

Från mitten av 1800- talet började stenhus i fyra eller fem våningar växa fram främst i storstäderna. 
1874 års byggnadsstadga kom att forma stenstaden som stadstyp och gator i en ny stadsdel skulle 
läggas ut till en beradd av 18 meter. Byggnadsstadgan reglerade den tillåtna hushöjden i relation 
till gatans bredd + 1,5 meter varav husen fick inte vara mer än 19,5 meter höga med maximalt fem 
bostadsvåningar. Tomter fick bebyggas till2/3 avytan och hörntomterna upp till 3/4, även gårdshus 
och gårdsflyglar reglerades med bl.a. ett minsta avstånd till motstående hus om 12 meter. Dock 
kom dessa regleringar att enbart gälla i så kallad ny stadsdel.48

Postmodern reformbebyggelse

Omkring 1975 skedde en helomvändinng i stadsplanetänkandet och man sökte sig till 1920- talets 
slutna kvartersform och de så kallade storgårdskvarteren. Till skillnad från tjugotalets reformkvar-
ter som hade en relativt jämn höjd (fyra eller fem våningar) kunde höjden i de nya postmoderna 
reformkvarteren variera med en höjd upp till åtta våningar. Dessutom är gränsen mellan gatornas 
offentliga rum och de halvprivata gårdarna delvis utsuddad i de nya postmoderna kvarteren till 
skillnad från tjugotalets reformkvarter där denna gräns är mer tydligt markerad. I de postmoderna 
reformkvarteren kan gata eller torg fortsätta in i kvarteret. I postmoderna stadsplaner efter 1975 
prövades också andra kvartersliknande stadsplanemönster bestående av sammankopplade vinklade 
huskroppar och sammanfattas under beteckningen “postmoderna hybridområden”. De är uppbyg-
gda av sammankopplade Y- eller T- formade huskroppar och saknar till skillnad från de traditio-
nella kvarteren gränsen mellan gata och gård, mellan offentligt och privat.49 

Frliggande lamellhus

Husen kännetecknas av en höjd i 3-4 våningar med 2-4 trapphus och var under 1930-70 en 
dominerande hustyp bland flerbostadshusen som byggdes i Sverige. Hustypen svarade tidvis för 
över 50 % av nytillskottet av flerbostadshus. Det sk. smalhuset byggdes framförallt under perioden 
1934-1945 och då oftast i förorter. Smalhuset kännetecknas av ett husdjup på 8-10 meter en en 
hushöjd upp till tre våningar. De hade ljusa matplatser, kök och badrum. Under 30- och 40- talet 
förkommer lamllhus i tre-fyra våningar inordnade i traditionell kvartersstruktur, dock blir dessa  
efter 1945 alltmer samlade i stora exploateringar utanför den gamla stadsbebyggelsen. De samlade 
storexploateringarna byggdes inte enligt den traditionella kvarterstrukturen och kännetecknas av 
att gatunätet är mer anpassat efter terrängen än efter husen, det är uppbrutet med säckgator och på 
så vis skapas möjligheten till sammanhängande nät av gång- och cykelvägar. Under samma period 
blir de korta friliggande lamellhusen mindre vanliga och lamellhus i gårdsbildande kvartersformer 
blir allt vanligare. Under 1960- talet, i samband med framfarten av det industrialiserade bostadsby-
ggandet, blir det friliggande lamellhuset i 3-4 våningar en dominerade byggnadstyp.50

48 Rådberg 1996, s 55

49 Rådberg 1996, s 71

50 Rådberg 1996, s 121
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Lamellhus i halvslutna gårdar

En ny lamellhusbebyggelse med mer sluten bebyggelse och tydliga gårdsbildningar kom efter 1945 
att utvecklas och präglas av till viss del kringbyggda och gårdsbildande kvarter där en eller flera av 
byggnaderna kan vara L- eller U- formade. Även långa meanderformer av dessa lamellhus förkom-
mer. Karaktäristiskt för denna stadstyp som byggdes i stort antal under 1950- talet är deras vin-
klade huskroppar som skapar halvöppna gårdar. De halvslutna gårdarna innebär ett närmande till 
det traditionella kvartersmönstret men det finns principiella olikheter. I dessa lamellhusområden 
med halsvlutna gårdar råder inte den strikta skillnaden mellan gata - gård, offentligt - privat som 
i det traditionella kvartersmönstret där bostadshusen ligger med en sida mot gatan och den andra 
mot en privat gård. Vissa av lamellhusen kan ligga med båda fasader mot gårdar och gårdarna kan 
vara vända mot gatan och ge intryck av att vara en fortsättning av gaturummet.51

Blandad öppen trädgårdsstad

Vid sekelskiftet 1900 uppstod trädgårdsstaden som stadsbyggnadsidé som bygger på såväl sociala 
som estetiska principer. Områdena skulle byggas enhetligt i motsats till villastaden, genom att husen 
sammanfördes till grupper längs gator och kring platser uppnådde man en viss enhetlighet. Grund-
pricipen var att husen skulle förläggas mot gatan så att den privata delen blev så stor som möjligt. 
De ursprungliga engelska trädgårdsstäderna bestod av låga radhus, de svenska trädgårdsstäderna 
kom dock att vanligen bestå av friliggande hus, dubbelhus eller fyrfamiljshus. Genom de estetiska 
principerna (små tomter och en blandningen av hustyper) skiljer sig trädgårdsstäderna från frilig-
gande småhus. Även det öppna byggnadssättet skiljer stadstypen från typen tvåvånings radstående 
hus som utgör ett inslag i de svenska trädgårdsstäderna. I trädgårdsstäder som byggts ut först under 
1940- och 1950- talen har de estetiska principerna vad gäller bl.a. enhetligheten och betoningen 
av gaturummet ofta försvunnit. I dessa områden förekommer dock blandningen av hustyper fort-
farande.52

51 Rådberg 1996, s 125

52 Rådberg 1996, s 95
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3.3 Fallstudie och analys av Hejdegården

3.3.1 Områdets historia                               

Stadsdelsnamnet Hejdgården var namnet på en gammal bondgård, ett område som låg sydöst om 
den gamla stadens gräns vid Stångåns västra strand. I början på 1900- talet var ambitionerna att 
utvidga Linköping mot söder ganska blygsamma och 1909 kunde man i Hejdegården köpa tomter 
som indelats utan kontroll av stadens myndigheter. Den första bebyggelsen i stadsdelen framträder 
under 1910- talet i form av villasamhället och karaktäriserades av att även den växte upp utan något 
direkt inflytande från stadens myndigheter och utan direkt kontakt med den slutna staden. För att 
komma till stånd med den onkontrollerade utbyggnaden av bostadsområden som Hejdegården 
som hade resulterat i usla sanitära förhållanden och dåligt brandskydd uppmanade stadsfullmäktige 
år 1909 vikten av att upprätta stadsplaner. Med tiden kom Hejdegården att utvecklas till en vil-
laförstad för den välbeställda medelklassen och bebyggelsen kom huvudsakligen att bestå av stora 
friliggande enfamiljshus på stora enskilda tomter som tog mycket mark i anspråk. 53

53 Björn Segrell, Linköpings historia, Linköping 1999, s 119 ff

Tidig bebyggelse i Hejdegården (år 1924) av okänd fotograf, Foto: Linköpings kommuns hemsida, 2010
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3.3.2 Social struktur 

Bebyggelse- och bostadsbestånd

Största delen av bebyggelsen tillkom före år 1950, omkring två femtedelar av bostadsbeståndet 
har tillkommit efter 1950 och byggdes då till som kompletteringar till den befintliga bebyggelsen. 
Ett fåtal lägenheter byggdes även under 1970- och 1980- talet. Ytterliggare 60  lägenheter tillkom 
under 1996-97 och 40 lägenheter tillkom i kv Hägern 1999. Bebyggelsen domineras vidare av 
flerbostadshus och vid årsskiftet 2008/09 fannas inom stadsdelen 1333 lägenheter, 88 % av dessa 
i flerbostadshus.54

Bebyggelsen och utemiljön speglar överlag olika epoker inom arkitektur och planering med stor 
blandning bestående av flerbostadshus, punkthus, stjärnhus och fristående hus som byggts i etapper 
där årsringarna i bebyggelsen tydligt framträder. Stadsdelen faller inom ramen för det som beteck-
nas som trädgårdstad. Men med hänsyn till tomtstorleken och de stora friliggande husen blir dock 
den arkitektoniska och sociala variationen inte lika påtaglig som i de egentliga trädgårdsstäderna.55

Befolknings-  och inkomststatistik

Under 1960- talet minskade befolkningen som mest i Hejdegården. Statistik från 1960 visar att 
folkmängden bestod utav 3509 personer. 2008-12-31 uppmättes befolkningen till 2008 personer 
och prognosen för 2015 visar ingen markant befolkningsökning. Antalet utrikesfödda i stadsdelen 
uppmättes 2008 till totalt 225 vilket motsvarar ca 11 % av den totala befolkningen i Hejdegården. 
Tar men en titt på folkmängdens förändringar så har det inte skett några större förändringar, den 
största förändringen skedde från 2007 till 2008. 2007 minskade befolkningen med 27 personer 
och 2008 ökade befolkningen med 31 personer. Denna ökning och minskning är delvis beroende 
av hur många som dör och föds i stadsdelen under ett år. Med år 2007 och 2008 som exempel kan 
man utläsa att befolkningsminskningen respektive ökningen inte berodde på hur många som föd-
des och avled, utan snarare på att fler flyttade ut än in 2007 och tvärtom för 2008. 56 

54 Linköpings kommuns hemsida, 2010

55 Linköpings kommuns hemsida, 2010

56 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Utbildningsnivån för befolkningen i Hejdegården visar en relativt jämn fördelning av människor 
med gymnasial- och eftergymnasial utbildning. En stor del av befolkningen är över 25 år och kan 
därav vara klara med sina utbildningar, samtidigt är relativt många i Hejdegården är under 25 år 
och kan ha påbörjat sin eftergymnasiala utbildning men att detta inte syns i statistiken. Inkomst-
statistiken för 2007 visar att boende i Hejdegården över 20 år hade en medelinkomst på 326 660 
kr, samtidigt fick 5,5 % i samma åldersgrupp (20+) socialbidrag.57

Statistik för kommunal service inom sekorn barnomsorg visar att det 2008-12-31 fanns 68 barn 
i åldern 0-5 år, i åldern 6-12 år fanns samma år 24 barn. Statistik för år 2009 visar en ökning av 
antalet barn inom båda åldersgrupperna. 2009-01-15 fanns 70 barn i åldern 0-5 år vilket utgör 
en minimal ökning av 2 barn i jämförelse med föregående år. I åldersgruppen 6-12 år uppmättes 
samma år antalet barn till 36, en ökning på 12 barn från år 2008.58

Arbetsplatser  

De största arbetsplatserna i området enligt statistik från 2007 är Plustjänster i Linköping AB, 
MOL AB, Linköpings kommun inom sektorn omsorg, OKQ8 Braskens Bro, Bergqvists Massage 
och Friskvårdsutb. AB och Retail Öst AB (Shell Braskens bro). Dock är arbetstillfällena inom He-
jdegården få. Tabellpaketet för regional arbetsmarknadsstatistik (AMPAK 07) visar att 97 % av de 
förvärsvsarbetande arbetar utanför stadsdelen. Arbetsfillfällena inom stadsdelen finns till stor del 
inom sektorn handel och kommunikation, vård och omsorg, byggverksamhet samt diverse person-
liga tjänster m.m. som faller under övrigt och utgör den största andelen.59

Kommunal service

57 Linköpings kommuns hemsida, 2010

58 Linköpings kommuns hemsida, 2010

59 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Den kommersiella servicen inom stadsdelen är inte stor, här saknas bankkontor, postombud såväl 
som apoteksombud enligt statistik från 2009. En dagligvarubutik återfinns inom området och en 
mindre kiosk. Närmaste dagligvarusrevice utöver denna återfinns inom Linköpings centrum.60

För tillfället finns det ingen grundskola inom stadsdelen och servicelägenheter i form av äldrebo-
ende saknas. Hälsovården tillgodoses inom Tannefors, en stadsdel belägen på den östra sidan om 
Stångån.61

Det finns två kommunla lekplatser i stadsdelen, vidare finns två mindre bollplaner. Möjligheten till 
fritidsaktiviter i form av tillgång till bibliotek, fritidsgård, fotbollsplaner, isbanor, ishockeyrinkar, 
motionsslingor och mindre gymnastiksalar saknas. Detta enligt 2009 års statistik för kommunal 
service.62

60 Linköpings kommuns hemsida, 2010

61 Linköpings kommuns hemsida, 2010

62 Linköpings kommuns hemsida, 2010

           
31



3.3.3 Indelning i Stadskaraktärer

Punkthusgrupper
Friliggande lamellhus
Tvåvånings radstående hus/flerbostadsvillor
Skivhus
Verksamhet
Blandad öppen trädgårdsstad
Postmodern reformbebyggelse
Nya moderna flerbostadshus
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3.3.4 Analys av den fysiska miljön 

Lokalisering i förhållande till omgivningen

Hejdegården är ett av Linköpings mest centrala bostadsområden. Precis som benämningen “halv-
central” indikerar innebär detta att centrum ligger på ca 5-10 minuters gång- och cykelavstånd från 
stadsdelen. Gång- och cykelstråken från Hejdegården till centrum är välutvecklade med separata 
gång- och cykelbanor om man rör sig utmed större gator som Hamngatan och Drottninggatan. 
Dessutom är dessa gator välbelysta och trafikerade under större delen av dygnet vilket kan leda till 
att stråken upplevs som mindre otrygga. 

Stångån avgränasar Hejdegården från bostadsområdet Tannefors. Övergången mellan Hejdegården 
och Tannefors är tydlig med Stångån som en naturlig gräns. Den lummiga grönskan bidrar dock 
till att övergången inte blir alltför dramatiskt. Väst om stadsdelen finns bostadsområdena Ramshäll 
och Vimanshäll som till stor del avgränsas av ett grönområde/skogsparti. Dessa områden är i jäm-
förels med Tannefors inte lika tillgängliga då de dessutom avgränsas av Brokindsleden. Ett sådant 
exempel är Berga Hage i Ramshäll som utgör det närmaste grönområdet av större slag och som kan 
nås via tunnel under Brokindsleden.

Industriområdet tillhörande Hejdegården anluster till utkanten av bostadsområdet Johannelund.
Från Hejdegården kan man man nå industriområdet via tunnel under Söderleden och vidare ta 
sig till Johannelund via tunnel under Brokindsleden. En stor del av cyklisterna från bostadsom-
rådet Ekholmen och Johannelund tar sig via Hejdegården vidare till centrum via dessa gång- och 
cykelvägar. Väst om Hamngatan, i anslutning till stadsdelen, finns ett flertal anläggningar, bl.a. 
Linköpings simhall, Tinnerbäcksbadet (utebad) och idrottsanläggningen Folkungavallen. Diskus-
sioner om ny inriktning för Folkungavallen har förts och 2005-12-14 beslutades att de befintliga 
anläggningarna för fotboll och friidrott ska flyttas till andra delar av staden och att området istället 
ska disponeras för bostadsbebyggelse, parkeringsplatser och för verksamheter. 

Kommunikationer

Brokindsleden och Hamngatan sträcker sig utmed stadsdelens norra respektiva västra del (se karta 
4 s 34). Dessa infartsleder är idag starkt trafikerade med mycket rusningtrafik under vardagar-
na. Flera stora bostadområden och förorter, bla. Ekholmen, Johannelund, Berga och Vimanshäll 
ansluter till Bokindsleden som via Hamngatan leder trafiken mot centrum och stadskärnan och 
vidare mot Järnvägsgatan och Resecentrum. Mycket av trafiken mot centrum och sjukhusområdet 
går även via Sankt Larsgatan som också ansluter till Brokindsleden. Brokindsleden och Hamngatan 
är intressanta på så vis att de utgör de enda två infarterna till Hejdegården. Brokindsleden försörjer 
det södra stadsdelområdet och Hamngatan det norra stadsdelområdet.
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Kollektivtrafik 

Ur kollektivtrafiksynpunkt är områdets läge fördelaktigt. Utmed Brokindsleden såväl som Ham-
ngatan går en av stadens lokallinjer. Vidare finns utmed Brokindsleden tre hållplatser och alla är 
anpassade för funktionshindrade. Dessa trafikeras av kollektivtrafiklinjern 14, 15 respektive linje 
240. Hamngatan har två hållplatser som trafikeras av linjerna 18 och 19.

Grön- och blåstruktur

Parkdatabasen över Linköpings kommun visar att stadsdelen har en liten andel allmän parkmark. 
Befintlig parkmark och grönska är främst koncentrerade utmed Atlasgatan, mellan Brokindsleden 
och Risbrinksgatan, utmed industriområdet, i anslutning till Västra promenaden utmed Stångån 
och i den norra utkanten av området där ett mindre trädbevuxet grönområde finns.

Stångån utgör ett populärt fritids- och rekreationsområde och Tannerfors slussar är en välbesökt 
plats i stadsdelen med tillgång till café och uteservering. Parkmarken utmed Stångån är lummig 
och grönskan påtaglig med stora gamla träd och bänkar placerade utmed Västra promenaden varför 
grön- och blåstrukturen kopplas väl samman. 

Mellan kvarteren går flera stråk ned till Stångån och promenaden och möjliggör på så vis en god 
tillgängligehet till ån. Stångåns bristfälliga vattenkvalitet möjliggör dock inte vattenbaserade frit-
idsaktiviteter. Den största delen av bostadsnära grönska finns utmed den egna tomten, antingen 
på de gemensamma gårdarna eller på småhusens bakgårdar. Utmed småhusen är grönskan mer 
påtaglig än utmed flerfamiljshusen. Grönskan är av god kvalitet med Stångån som en avgörande 
faktor, detta trots stadsdelens halvcentrala läge och brist på stora friytor. Vidare ger de privata 
gårdarna grönska åt stadsdelen. Dock saknar stadsdelen, förutom promenaden utmed Stångån och 
Tannefors slussar, en gemensam stor grönyta utmed kvarteren som kan fungera som en mötes- och 
rekreationsplats för de boende.

           
35

Busshållplats utmed Hamngatan

Promenad utmed Stångån

Karta 4. Grön- och blåstrukturen i Hejdegården



Gaturummet - en fråga om tillgänglighet

Gatorna som huvudsakligen försörjer området är Valhallagatan, Hejdegatan, Risbrinksgatan och 
Runddelsgatan, (se karta 4 s 34). Dessa gator utgör  primärgator och kopplar samman stadsdelen 
samtidigt som de utgör betydande länkar till omkringliggande stadsdelar. Gatuutrymmet nyttjas 
till stor del av motortrafikanter såväl som cykeltrafikanter, busstrafik saknas för tillfället i området. 
Utmed dessa primärgator finns mindre anslutande sekundärgator som sträcker sig mellan kvarteren 
och har varierande utrymme för parkering utmed gatan. Utmed primär- såväl som sekundärga-
torna är gångtrafiken dock separerad genom trottoarer. Trottoarerna har god utformning och är av 
en likartad kvalitet utmed hela stadsdelen.

I stadsdelen råder en avsaknad av tydliga målpunkter, landmärken och gemensamma mötesplatser 
att orientera sig efter varför förflyttningen i området delvis sker slumpartat. Gatustrukturens en-
kelhet i raka primärgator och upprepningar av sekundärgator mellan kvarteren underlättar dock 
orienterbarheten i området, samtidigt bidrar sekundärgatornas likartade utformning (exemeplvis 
Heimdalsgatan, Atlasgatan och Ymergatan) till att försvåra orienterbarheten, (se karta 4 s 34).

Brokindsleden och Stångån utgör i viss mån barriärer för människorna som rör sig inom stads-
delen genom att tillgängligheten i dessa riktningar begränsas. Terrängen och förbindelserna utmed 
Stångån är i viss mån kuperade och två av förbindelserna utmed Brokindsleden utgörs av tunn-
lar med stora höjdskillnader. Dessa kan komma att försvåra tillgängligheten för de med nedsatt 
rörelseförmåga och påverka rörelsemönstret i området. Utifrån dessa, naturgivna och av människan 
skapade förutsättningar, sker en stor del av rörelsen i området av motortrafik såväl som gång- och 
cykeltrafik i en öst-västlig riktning utmed Hejdegatan och Valhallagatan, (se karta 4 s 34).

Bebyggelsens och utemiljöns flexibilitet

Utifrån den inventering som gjorts av stadsdelen bedöms lamellhusbebyggelsen utmed Vallhallavä-
gen vara mest lämlig i frågan om att omvandla bottenvåningar till mindre icke-störande verksam-
heter. Bedömningen grundar sig på följane punkter.

•	 Befintliga verksamheter finns i lamellhusbebyggelsen utmed Vallhallavägen.

•	 Gatan är väl trafikerad och förbinder en stor del av bebyggelsen i Hejdegården.

•	 Gatan har en offentlig karaktär.

•	 Lamellhusen ligger med långsidan mot gatan och trots att bebyggelsen inte ligger i gatunivå 
visar  den på god kontakt med gaturummet.
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3.4 Fallstudie och analys av Östra Valla 

3.4.1 Områdets historia

Gränsen mellan stadsdelarna Östra och Västra Valla flyttades i samband med en förändring av 
stadsdelsindelningen år 2000 något mot öster.63 Friluftsmuséet Gamla Linköping och Vallaskogen 
är belägna i den västra delen av Östra Valla. En stor del av stadens omvandling och utbyggnad har 
kretsat kring det centralt belägna bostadsområdet T1 där en utbyggnad av bostäder pågått under 
1990- talet och fram till nu. I anslutning finns även ett äldre bostadsområde med flerfamiljshus, 
fristående hus och Wahlbecks företagspark. Stora områden inom stadsdelen utgör en del av stadens 
militära arv och Trängregementet där nuvarande T1 finns beläget var det första som lades ned inom 
garnisonsområdet, detta skedde 1985. Områden som tidigare var militära togs nu för första gången 
över av staden och kommunen och försvarsmakten kom därmed att sluta en principöverrenskom-
melse som innebar att ett 28 hektar stort område köptes av kommunen för 6.4 miljoner kronor. 
Omvandlingen av kasernområdet till bostadsområde påbörjades 1988. Bebyggelseutformningen i 
T1 kom under 1980- talet som en reaktion på miljonprogrammet och de friliggande flerfamiljshu-
sen med deras symmetriska formationer och stora öppna parkytor. Utformningen av T1 kom därav 
att utgå från stenstadens tätare bebyggelse med huvudsakligen flerfamiljshus och med variation 
mellan öppet och slutet i gaturum, kringbyggda och skyddade gårdsmiljöer, torgplatser och små 
grönytor. Nya bostäder kom att uppföras samtidigt som de gamla kasernerna också byggdes om till 
bostäder. Under 1990-talet byggdes dessutom delar av det gamla övningsfältet i sydvästra kanten 
av Vallaskogen ut med enfamiljshus, såväl friliggande som radhus. Idag ses T1- området som det 
mest utvecklade exemplet på återinförandet av stenstaden i Linköping. 64

63 Linköpings kommuns hemsida, 2010

64 Björn Segrell, Linköpings historia, Linköping 1999, s 119 ff

Ursprunglig militär anläggning i Östra Valla (år 1912) av okänd fotograf, Foto: Linköpings kommuns hemsida, 2010
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3.4.2 Social struktur

Bebyggelse- och bostadstånd

Den största utbyggnaden inom det ursprungliga Valla  ägde rum under 1940-talet då ca 80 % av 
bostadsbeståndet tillkom, en del småhus byggdes dock redan i början av förra seklet. Innan ut-
byggnaden av T1-området var förnyelsen inom stadsdelen reltivt liten. I kv Irrblosset  fastställdes 
under 2000- talet ca 800 lägenheter varav en del studentbostäder. Vid årsskiftet 2008/09 rymde 
bostadsbebyggelsen i Östra Valla totalt 2 982 lägenheter, 86 % av dessa i flerbostadshus. Gamla 
Linköping tillkom efter 1950 i samband med stora saneringar av stadskärnan. Som en lösning för 
att bevara den gamla bebyggelsen valde man att flytta vissa av de gamla husen till nuvarande Östra 
Valla istället för att riva bebyggelsen helt och hållet.65

Befolknings- och inkomststatistik 

Folkmängden i gamla Valla bestod år 1960 utav 2074 personer och kom i samband med utbyg-
gnaden av bostäder inom T1- området att under 1990- talet öka kraftigt. Befolkningen har sedan 
dess kommit att öka, 2008-12-31 uppgick invånarantalet till  5 139 personer och prognosen för 
2015 tyder på en relativt stor befolkningsökning till sammanlagt 5525 personer, en ökning med 
386 personer. Antalet utrikesfödda personer uppgår till sammanlagt 10 % av den totala befolknin-
gen vilket motsvarar 483 personer enligt statistik för år 2008.  Från år 2000 till 2008 ökade antalet 
personer i området  med utländsk bakgrund med 71 personer. Folkökningen i Östra Valla visar 
inga dratiska förändringar mellan 2007 och 2008, ungefär lika många flyttar in som ut ur området, 
2007 ökade befolkningen med 37 personer och 2008 minskade befolkningen med 12 personer.66

65 Linköpings kommuns hemsida, 2010

66 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Medelinkomsten för befolkningen i Östra Valla som är 20+ är 288 159 kr och personer i samma 
åldersgrupp som får socialbidrag utgörs av 1,2 %. En stor majoritet av befolkningen har eftergym-
nasial utbildning.67

Antalet inskrivna barn i området uppmättes 2008-12-31 i åldern 0-5 år till 220 barn och i åldern 
6-12 år till 110 barn. Statistik från 2009-01-15 visar en drastisk minskning av barn i åldern 0-5  år. 
Detta år fanns 65 barn i stadsdelen i åldern 0-5 år vilket utgör en minsknng med sammanlagt 155 
barn i jämförelse med föregående års statistik. Vidare uppmättes 2009 antalet barn i åldern 6-12 år 
till 40 barn som utgör en minskning av 70 barn i jämförelse med föregående år.68

Arbetsplatser 

De största arbetsplatserna enligt statistik från 2007 och utan inbördes ordning utgörs av Linköpings 
kommun inom sektorn utbildning, omsorg och administration, Combitech CSE AB, Carema AB 
(flera  bolag), Linköpings kyrkliga samfällighet, Valla folkhögskola och Stiftelsen Bräcke Diakoni. 
Totalt arbetade 95 % av de förvärvsarbetande utanför stadsdelen, detta enligt tabellen för regional 
arbetsmarknadsstatistik (AMPAK 07). En stor del av arbetstillfällena i stadsdelen finns inom vård 
och omsorg, följt sav finansiell verksamhet, personliga tjänster m.m. som faller inom övrigt, utbild-
ning och forskning, handel och kommunikation, byggverksamhet etc.69

Kommunal service

Enligt statistik från 2009 för komersiell service i stadsdelen finns två postombud, ett apotek och 
två dagligvarubutiker. Stadsdelens centrala läge medför att service utanför stadsdelen finns förhål-
landevis nära.70

Ett flertal skolor finns inom området, undervisning för årskurs 1-6 finns på Fridtunaskolan, un-
dervisning från förskolan till årskurs 3 finns på Tunvallaskolan och en grundskola finns belägen 
på Fanjunkaregatan. Vidare finns Westmannaskolan i området, en särskola för årskurs 1-9. Vid 
halvårsskiftet 2009 fanns inom T1- området 12 förskolor, av dessa utgör två fritidshem, ett föräl-
drakooperativ och ett med alternativ pedagogik.71

67 Linköpings kommuns hemsida, 2010

68 Linköpings kommuns hemsida, 2010

69 Linköpings kommuns hemsida, 2010

70 Linköpings kommuns hemsida, 2010

71 Linköpings kommuns hemsida, 2010

           
39



Det finns 14 vårdbostäder för dementa/korttidsboende i området vid Gläntan och Spinnrocken 
och ytterliggare 23 servicelägenheter finns inom två grannskapshus vid namn Översten som är kop-
plade till servicehuset Solrosen som erbjuder 35 sevicelägenheter för pensionärer. Vid Hagalund 
och vid Valla Park finns sammanlagt 94 platser på sjukhem och gruppboende. Valla vårdcentral 
med distriktssköterskemottagning, barnvårdscentral och diverse specialistmottagingar finns i stads-
delen.72

72 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Kyrkogård

Vallaskogen

3.4.3 Indelning i Stadskaraktärer

Exploateringsområde
Blandad öppen trädgårdsstad

Sammankopplade huskroppar

Verksamhet

Flerbostadsvillor

Stenstadskvarter med gårdshus/Gles kvartersstad
Moderna studentbostäder
Bevarad bebyggelse (militär bebyggelse/Gamla Linköping
Skolområde

Radhusgrupper

Kedjehus/Parhus/Friliggande hus

Tvåvånings radstående hus
Friliggande lamellhus
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3.4.4 Analys av den fysiska miljön 

Lokalisering i förhållande till omgivningen

Norr om Östra Valla ligger bostadsområdet Gottfridsberg som avskiljs av Malmslättsvägen. 
Förbindelserna mellan stadsdelarna är goda med ett flertal trafikljusreglerade övergångsställen. I 
öst ansluter stadsdelen till den nyligen renoverade Kaserngatan med såväl ljusreglerade som icke- 
ljusreglerade övergångsställen. Vidare österut finns ett område med friliggande stadsvillor och 
flerfamiljshus som ansluter till centrumområdet. Från Östra Valla är det förhållandevis nära till 
centrum och till Trädgårdsföreningen som utgör Linköpings mest centrala park och grönområde. 
Dock är Vallaskogen det närmaste grönområdet av större slag med goda möjligheter till lek- och 
rekration, samt spår för ridning och extremsport i form av cykling. 

Väst om stadsdelen i anslutning till Vallaskogen ligger Västra Valla där en stor del av Valla friluft-
sområde med bl.a. djurpark, fågeldammar, minigolfbana, muséer och en större lekplats finns. Här 
finns dessutom Valla koloniträdgårdar och Linköpings Universitetet. Från bostadskvarteren i Östra 
Valla, beroende på om man bor i den östra eller västra delen av området tar det cirka 10-15 minuter 
att promenera till Västra Valla och cirka 5-10 minuter att cykla dit. I sydöst ansluter Östra Valla till 
stadsdelen Eskadern och Grenadjärparken, en mindre park med anlagd ankdamm. I sydöst angrän-
sar också bostadsområdet Stolplyckan. Dessa stadsdelar avgränsas från Östra Valla av Djurgårds-
gatan. Från stadsdelen kan man förhållandevis snabbt ta sig ut på motorvägen via Malmslättsvägen 
och Vallarondellen i väst, se karta 5 s 43.

Kommunikationer

Malmslättsvägen, Kaserngatan och Djurgårdsgatan som omger stadsdelen alstrar idag mycket trafik 
och utgör viktiga förbindelsevägar för Östra Valla, se karta 5 s 43. Dessa gator utgör i sig inte di-
rekta barriärer då övergångsställen och trafikljus finns utplacerade med goda avstånd men skapar 
ändå begränsningar i rörelsemönstret.

Kollektivtrafik

Östra Valla har en god kollektivtrafik med en lokallije för bussar som passerar centralt genom stads-
delen. Sammanlagt finns sju busshållplatser, varav tre av dessa är handikappsanpassade och ligger 
utmed Wernersgatan och Wickergatan där en stor del av stadsdelens servicehus och äldreboenden 
är lokaliserade. Linjen passerar såväl Universitetssjukhuset som garnisonsområdet, genom Östra 
Valla, förbi Wahlbecks företagspark och vidare ut mot Malmslättsvägen där en byteshållplats med 
ett flertal busslinjer (3, 12, 13, 18, 19, 232, 242, 249) finns belägen.
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Busshållplats utmed Westmansgatan



Grön- och blåstruktur

En stor del av Östra Valla består utav hårdgjorda ytor, stadsdelen har dock ett flertal gröna friytor 
för lek och rekreation i anslutning till bebyggelsen. Dessa illustreras som parkmark enligt kartan 
nedan. I anslutning till Wahlbecks Företagspark och i vissa delområden som uppvisar tydliga drag 
av stadskaraktär är grönstrukturen inte lika påtaglig utmed gaturummet och på de gemensamma 
gårdarna i jämförelse med småhusbebyggelsen. Utöver de gemensamma grönytorna finns natur-
reservatet Vallaskogen, ett rekreations- och skogsområde på 40 ha som sträcker sig utmed stads-
delens västra sida. Vallaskogen är ett stort och välbesökt ströv- och promenadområde. Stadsdelen 
saknar vattenkontakt.

Gaturummet - en fråga om tillgänglighet

Primärgatorna i området utgörs av Majgatan, Vallavägen, Westmansgatan, Rekrytgatan och Drab-
antgatan såväl som Fanjunkaregatan, Trumslagaregatan och Fridtunagatan, (se karta 5 s 43). Dessa 
gator utgör stommen för en stor del av trafiken till och från Östra Valla och kopplar samman en stor 
del av bostadsbebyggelsen och Wahlbecks Företagspark och utgör de mest trafikerade gatorna inom 
stadsdelen då trafiken ansluter vidare mot Malmslättsvägen, Kaserngatan och Djurgårdsvägen. Ga-
tornas kapacitet belastas dessutom av kollektivtrafiken och fickparkeringar utmed Rekrytgatan. 
Förutom att dessa ovan nämnda gator fungerar som viktiga länkar till omkringliggande stadsdelar 
har de utmed vissa delsträckor välutformade och separerade banor för gång- och cykeltrafik till 
skillnad från de mindre gatorna inom kvarteren som saknar en sådan trafikseparering. Den höga 
standarden av gatorna och stadsdelens genrellt goda utformning av utemiljön och då främst T1- 
området, främjar cykeltrafiken och underlättar för de med nedsatt rörelseförmåga, exemeplvis för 
de många pensionärerna som bor i området och där vissa är rullstolsbundna. 
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Bebyggelse av stenstadskaraktären utmed 
Trumslagaregatan

Gång- och cykelväg utmed Westmansgatan

Karta 5. Grönstrukturen i Östra Valla



Stadsdelens mångfaldiga stadskaraktärer, bebyggelsens variation i höjd samt den centralt belägna 
företagsparken underlättar i viss mån orienteringen i området. Vidare underlättas orienteringen 
av de många små gaturum och gårdsmiljöer som bildas mellan och kring husen och som skapar 
målpunkter i ett nätverk av noder med liknande gatu- och gårdsmiljöer. Tydliga landmärken saknas 
dock i området. En aspekt som ytterliggare påverkar förflyttningen i stadsdelen, där vissa stråk trafi-
keras mer än andra beror som tidigare nämnt på att vissa gång- och cykelstråk är mer välutvecklade. 
På så vis sker förflyttningen i stadsdelen inte helt och hållet sporadiskt.

Bebyggelsens och utemiljöns flexibilitet över tiden

Inventeringen och analysen av stadsdelen visar att det nordöstra området i stadsdelen som faller 
inom stenstaden som karaktär har godast möjligheter för etablering av verksamheter i bottenplan.
Visserligen är även stenstadsbebyggelsen väst om Wahlbecks företagspark lämplig i kraft av dess 
läge utmed Westmansgatan. Följande aspekter har beaktats i bedömningen:

•	 Westmansgatan är en väl trafikerad gata och Wahlbecks företagspark ligger i anslutning. Detta 
kan underlätta etableringen av verksamheter, exemeplvis restaurangverksamhet.

•	 Husen ligger i direkt anslutning till gatan och samspelar väl med gaturummet.

•	 I den nordöstra delen av Östra Valla finns en stor gemensam torgyta som förbinder Över-
stegatan och Furirgatan, gaturummet är väl utformat med mindre rusmbildningar och inom 
området finns befintliga verksamheter inom bottenplan.

•	 Tanken med T1- områdets integrering med stadens centrum farmkommer väl av bebyggelsen.  
På så vis var vissa delar av bebyggelsen redan vid ritbordet avsedda att ha verksamheter i bot-
tenplan. Detta underlättas tillförandet och omvandlingen av verksamheter i bottenplan.
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Handikappsanapssat stråk i friluftsmuséet 
Gamla Linköping

Verksamheter i bottenplan utmed stenstadsbe-
byggelsen, Drabantgatan



3.5 Fallstudie och analys av Gottfridsberg

3.5.1 Områdets historia

Utanför den gamla stadens gräns kom arbetarförstäder att växa fram under 1870- talet. Gottfrids-
berg var en av dessa områden som geografiiskt låg nära centrum. Bebyggelsen har kommit att 
växa fram i någorlunda ordnade former, en större utbyggnad av Gottfridsberg tog fart kring förra 
sekelskiftet som ett arbetarkvarter och har sedan dess fortsatt successivt. Runt 1910- talet utveck-
lades området dock obetydligt och befolkniningen kom under denna tidsperiod att minska. Inom 
gränsen av nuvarande Gottfridsberg, väster om Bergsvägen i utkanten av Åbylund, anlades i början 
på 1910- talet en soptipp. Som ett resultat av stora saneringar inom stadskärnan kom den äldre och 
tämligen planlöst utbyggda kåkbebyggelsen med dess lucktomter att fyllas ut, dels med hyreshus 
dels med villor. När Linköpings befolkning ökade blev öppen hyreshusbebyggelse allt vanligare i 
det centrumnära Gottfridsberg då boende i hyreshus till skillnad från villaägare genrellt inte är lika 
villiga att acceptera långa avstånd till centrum.Under 1940- talet kom funktionalismen att sätta 
sina spår i stadsdelen, även en ny typ av villabebyggelse framtädde inom Tornhagsområdet i form 
av så kallade småhusstugor för “mindre bemedlade familjer”. Under 60- talets andra hälft kom 
villa- och radhusområden att byggas i mindre enheter i Barhäll, inom dåvarande Gottfridsberg. 
Vanligt förekommande var även typhus, samma slags hus med mindre skiftningar i färg och mate-
rial. Mellan 1940- och 1950 byggdes Fridhem ut, Tornhagen byggdes ut på 1950- och 1960- talet 
och Åbylund på 1950- talet. Enligt 1956 års indelning var Gottfridsberg indelad i fem olika stads-
delar trots att gamla stadsdelsbenämningar som Solhaga och Ryddalen redan hade avvecklats. Un-
der 1970- talet pågick i Gottfridsberg en omfattande förnyelse och sanering av bostadsbeståndet.

Vy över Hagmarksgatan (år 1970) av fotograf Per-Olov Axelsson, Foto: Linköpings kommuns hemsida, 2010
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3.5.2 Social struktur

Bebyggelse- och bostadsbestånd

Bebyggelsen domineras huvudsakligen av flerbostadshus. Vid årsskiftet 2008/09 fanns totalt 4 788 
lägenheter, inklusive studentlägenheter, varav 88 % i flerbostadshus. Större nybebyggelse tillkom 
inom Hjälmsätersområdet 1987. Nybyggnationen under 1996-1997 har dessutom gett upphov 
till 115 nya lägenheter. Barhäll, Tornhagen och Fridhem är områden med stor koncentration av 
småhusbebyggelse.73

Befolknings- och inkomststatistik

Folkmängden har sedan 1960-talet kraftigt stagnerat i Gottfridsberg och födelseöverskottet har 
från 1990- talet och framåt varit negativt. Under 1960 uppmättes befolkningen till 11 215 per-
soner och 2008-12-31 till 7 717 personer. Enligt statistik för 2008 uppgår antalet utrikesfödda per-
soner till 782 vilket utgör ca 10 % av den totala befolkningen i stadsdelen. En ökning av personer 
med utländsk bakgrund från år 2000 till 2008 utgörs av sammanlagt 246 personer. Vidare visar 
folkökningen mellan år 2007 och 2008 inga påtagliga skillander i relation till hur många som bor i 
stadsdelen. 2007 flyttade fler in och färre ut ur området och 2008 flyttade färre in men färre valde 
att flytta ut också, därav ökade befolkningen under 2007 med 42 personer och 2008 minskade 
befolkningen med 3 personer. Under båda åren var barnfödandet och dödligheten relaivt jämn, 
dock var födelseöverskottet -12 år 2008.74

73 Linköpings kommuns hemsida, 2010

74 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Medelinkomsten för invånare som är 20 år och äldre är 271 725 kr och 1,9 % i samma åldergrupp 
får socialbidrag. Vid en jämförelse av boende med gymnasial respektive eftergymnasial utbildning 
kan man utläsa att ungefär dubbelt så många har eftergymnasial utbildning som gymnasial utbild-
ning.75 

2008-12-31 uppmättes antalet inskrivna barn i åldern 0-5 år till 202 barn och i åldern 6-12 år till 
157 barn. Statistik från 2009-01-15 visar en minskning av antalet barn i såväl åldern 0-5 år som i 
åldern 6-12 år. År 2009 fanns 67 barn i åldern 0-5 år vilket i jämförelse med föregående år utgör 
en minskning på 135 barn. År 2009 minskade även antalet barn i åldern 6-12 år med sammalagt 
107 barn.76 

Arbetsplatser  

Statistik från 2007 visar att de största arbetsplatserna inom stadsdelen utan inbördes ordning är 
Linköpings kommun inom sektorerna utbildning och omsorg, Veolia Transport Sverige AB, Loo-
mis Sverige AB, Marknadspartner i Linköping AB, Sensia Östergötland AB, Stiftelsen Bräcka Dia-
koni, Östgöta Trädgårdshall AB och Ö.T.H Blommor AB. Antalet förvärvsarbetande utanför Gott-
fridsberg uppmättes till 96 %, detta enligt tabellen för regional arbetsmarknadsstatistik (AMPAK 
07). De största arbetstillfällena finns inom utbildning och forskning, handel och kommunikation, 
vård och omsorg, personliga tjänster som faller inom övrigt, byggverksamhet etc.77

Antalet butiker kom att under 1980- 1990- talet minska markant i stadsdelen, den komersiella ser-
vicen består utav två dagligvarubutiker, vidare saknas apotek, bankkontor och postombud. Detta 
enligt statistik från 2009.78

Kommunal service

Inom området ligger Tornhagsskolan. Här finns klasser t.o.m. årskurs 9 såväl som förskola, sär-
skola och skolbarnsomsorg. I sydöstra hörnet av Gottfridsberg finns Folkungaskolan som är en 
av Linköpings större gymnasie- och grundskolor. Grundskolan har klasser från årskurs 4-9. Gym-
nasieskolan erbjuder en samhällsvetenskapligt inriktad utbildning med sektioner för bl.a. ekonomi, 
musik och internationalla relationer. Även Åbylundsskolan ligger inom stadsdelen. 
75 Linköpings kommuns hemsida, 2010

76 Linköpings kommuns hemsida, 2010

77 Linköpings kommuns hemsida, 2010

78 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Vid halvårsskiftet fanns två fritidshem i stadsdelen, två familjedaghem och en öppen fritidsverksam-
het. Stadsdelen har vidare sex förskolor, ett personalkooperativ och ett föräldrakooperativ. 79

I Gottfridsberg finns Hjälmsätersgatans vårdbostäder med 14 sjukhemsplatser, 7 platser på ål-
derdomshemmet och 10 platser i gruppbostäder för dementa. Hälsovården är kopplad till Valla 
vårdcentral.80

Vidare finns sex kommunla lekplatser, två mindre gymnastiksalar, ett mindre bollplan och två 
ishockeyrinkar. Fritidsgårdar, bibliotek, fotbollsplaner och motionsslingor saknas i stadsdelen en-
ligt statistik för kommunal service från 2009.81

79 Linköpings kommuns hemsida, 2010

80 Linköpings kommuns hemsida, 2010

81 Linköpings kommuns hemsida, 2010
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Friliggande lamellhus
Lamellhus halvslutna gårdar
Punkthusgrupper
Sammankopplade huskroppar
Blandad öppen trädgårdsstad/Villastad
Postmodern reformbebyggelse
Nya moderna flerbostadshus
Storskalig bebyggelse
Verksamhet
Flerbostadsvillor
Tätt- lågt

3.5.3 Indelning i Stadskaraktärer

Kyrgågård

Lektorshagen
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3.5.4 Analys av den fysiska miljön 

Lokalisering i förhållande till omgivningen

Gottfridsberg är ett av Linköpings största halvcentrala bostadsområden och ansluter i söder till 
Östra Valla och i sydväst till Vallarondellen. Rydsskogen i väst avgränsar stadsdelen från miljon-
programmsområdet Ryd och utgör det närmaste grönområdet av större skala med möjlighet till 
rekreation. För boende i Gottfridsberg är Vallaskogen på gång- och cykelavstånd från hemmet. 
Vidare norrut ansluter stadsdelen till miljonprogramsområdet Skäggetorp och Steninge industri-
område. Via Grenadjärgatan med dess gång- och cykelbanor förbinds Skäggetorp via Gottfridsberg 
med Linköpings mer centrala områden. I öster ansluter Gottfridsberg till innerstadskvarteren inom 
Vasastaden där Lingvallen (idrottsanläggning) som ligger i anslutning till Bergsvägen finns lokalise-
rad. Karaktäristiskt för Gottfridsbergs lokalisering i förhållande till omgivningen är att stadsdelen 
avgränsas av större bilvägar och infartsleder varav rörelsemönstret och tillgängligheten att nå andra 
stadsdelar påverkas, en lösning på denna problematik har varit att gång- och cykelstråken leds ut-
med vissa specfiika förbindelsepunkter i form av tunnlar och övergångsställen. Karta finns på s 52.

Kommunikationer

Den gemensamma nämnaren för Industrigatan, Malmslättsvägen, Västra Vägen och Bergsvägen är 
att de ramar i stadsdelen (se karta s 52) varav de skapar goda kommunikationsmöjligheter att ta sig 
fram med bil men gör det besvärligare att ta sig fram till fots till kringliggande stadsdelar. Indus-
trigatan är en starkt trafikerad kringled och från denna led finns det enbart en infart till Gottfrids-
berg via Grenadjärgatan som även ansluter till småhusbebyggelsen i Barhäll och till bostadsområdet 
Skäggetorp. Malmslättsvägen utgör en anan starkt trafikerad bilväg som försörjer ett flertal förorter 
och stadsdelar och som leder trafiken vidare mot centrum. Via Västra Vägen går en del trafik till och 
från Folkungaskolan och via Bergsvägen kan man ta sig ut mot Industrigatan och Grenadjärgatan 
med vidare förbindelser till olika delar av staden, se karta 6 s 52.

Kollektivtrafik

Inom stadsdelen återfinns lokallinje 10 och stomlinje 1. Stomlinjen utgör kollektivtrafik från 
Skäggetorp genom Gottfridsberg, till centrum och vidare ut mot ett flertal förorter sydöst om 
Linköping. Lokallinjen knyter samman Västra Vägen med Malmslättsvägen och går utmed 
Västanågatan, Stenbrötsgatan och Majgatan. Utmed dessa gator finns fyra hållplatser anpassade 
för funktionshindrade och en standardhållplats. Denna lokalsträcka trafikeras av bussummer 19 
och 18. Stomlinjen korsar Industrigatan, går utmed Grenadjärgatan och vidare ut mot Bergsvägen. 
Utmed stomlinjen som går centralt genom staddelen finns två hållplatser anpassade för funktion-
shindrade. På Malmslättsvägen utmed Folkets Park och Gamla Linköping finns en byteshålllats 
med goda kollektivtrafikförbindelser, Malmslättsvägen trafikeras av stomlinje 3, lokallinjerna 12, 
13, 18, 19 och företags- och skolkollinjerna 232, 242 och 249. Utmed Västra Vägen förekommer 
enbart en företags- och skollinje. Industrigatan trafikeras av lokallinje 20 som förbinder Linköpings 
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Universitet och Mjärdeviområdet (en företagspark) med centrum. Då det utmed Industrigatan inte 
förekommer någon gång- och cykeltrafik finns det ingen möjlighet för boende i Gottfridsberg att 
använda sig utav denna linje.

Grön- och blåstruktur

Med hänsyn till stadsdelens halvcentrala läge finns det en relativt stor andel grönområden. Dessa är 
i hög grad trädplanterade vilket bidrar till att sekvenser av gröna rum uppstår utmed de finmaskiga 
gång- och cykelstråken. Vissa av dessa grönområden är dessutom anlagda med lekplatser medan 
andra utgör öppna friytor med goda förutsättningar för lek och rekreation.

Majoriteten av grönområdena är små med undantag för Lektorshagen, vidare kan Rydskogen som 
ligger i anslutning till stadsdelen nås via tunnel under Industrigatan. Folkets Park med diverse ak-
tiviteter för allmänheten såväl som privata arrangemang ligger inom stadsdelsgränsen. Mångfalden 
av grönområden, dess tämligen goda spridning över stadsdelen och de goda gång- och cykelförbin-
delserna gynnar tillgängligheten och närheten till bostadsnära grönska för boende i området. Stads-
delen saknar vattenkontakt.

Gaturummet - en fråga om tillgänglighet

Gottfridsbergs mångfaldiga bebyggelsestrukturer skapar många mindre gator som försörjer respe-
ktive delområde. Gatornas kvalitet och därmed tillgängligheten för dem med nedsatt rörelseför-
måga varierar ytterst från ett delområde till ett annat. Grenadjärgatan, Västanågatan, Stenbröts-
gatan, Majgatan och Bjälbogatan utgör primärgator som förbinder stadsdelen med kringliggande 
stadsdelar, se karta ovan. Utmed majoriteten av gatorna inom stadsdelen finns trottoarer för gående 
medan cyklister och biltrafikanter får samsas om det gemensamma gatuutrymmet. Vissa sträckor 
av Grenadjärgatan har dock separat gång- och cykeltrafik som kantas av en trädallé. Stenbrötsgatan 
och Västanågatan utgör ett viktigt cykelstråk och en länk mellan miljonprogramsområdet Ryd och 
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centrum. En liknande funktion fyller Grenadjärgatan, som tidigare nämnts förbinder gatan mil-
jonprogramsområdet Skäggetorp med centrum. Dessa två gator alstrar en stor del av cykeltrafiken 
i stadsdelen. 

Det brokiga gatumönstret i stadsdelen kan i viss mån ge upphov till att området blir svårorien-
terat, vilket även förstärks av bristen på tydliga landmärken. De mångfaldiga stadskaraktärerna 
inom stadsdelen kan dock underlätta orienterbarheten till viss mån då man kan förhålla sig till 
skiftingar i bebyggelsestruktur och fasaduttryck vid rörelse utmed vägarna samt gång- och cykel-
stråken. Industrigatan som skiljer Rydsskogen och Gottfridsberg åt är inte tillgänglig för gång- och 
cykeltrafik. För att möjliggöra trafik mellan dessa två områden har en tunnel anlagts under Indus-
trigatan. Tunneln utgör den enda och närmaste förbindelsen till Rydsskogen förutom stråken som 
finns utmed Malmslättsvägen i söder och utmed Grenadjärgatan i norr. Vidare skapar tunneln 
stora nivåskillnader som försvårar tillgängligheten för de med nedsatt rörelseförmåga och då främst 
rullstolsbundna som kan ha svårt att ta sig upp för branta lutningar. Även utmed Bergsvägen är 
gång- och cykeltrafiken kopplad till vissa knutpunkter, ett trafikljusreglerat övergångsställe finns 
vid Abiskorondellen och en ny rondell (Bergsrondellen) har anlagts söder om stadsdelen med un-
derjordiska tunlar som förbinder ett flertal gång- och cykelstråk och länkar trafiken vidare mot bl.a. 
Tornby handelsområde. Tillgängligheten till stråken utmed Bergsvägen är goda.

Bebyggelsens och utemiljöns flexibilitet över tiden 

Likt Hejdegården visar Gottfridsberg på goda möjligheter till integrering av verksamheter främst 
inom lamellhusen som ligger utmed Skolgatan och anslutande gatorm se karta 6 s 52. En sådan 
bedömning bygger på följande förutsättningar som platsen uppvisar:

•	 Befintliga verksamheter finns utmed Solgatan och anslutande gator.

•	 Gatorna är vältrafikerade och genom Västra Vägen kan trafiken snabbt matas ut mot res-
terande stadsdelar.

•	 Vissa av husen ligger med långsidan i gatunivå och bidrar till att forma det slutna gaturummet.

•	 Områdets läge mot stadens centrum, de befintliga verksamheterna samt mångfalden av skolor 
inom området skapar ett livligt gaturum.
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4.1 Skillnader i sociostrukturella aspekter

4.1.2 befolkningsmängd, utbildning och inkomststatistik

2008 hade Gottfridsberg 7717 invånare varav 782 av dessa utrikesfödda, i Hejdegården uppgick 
2008 invånarantalet till 2008 personer där antalet utrikes födda uppgick till 225 personer och Ös-
tra Valla hade 5139 invånare, 483 av dessa personer var utrikes födda. I jämförelse med Hejdgården 
för år 2008  har Östra Valla procentuellt sett en större andel personer i åldern 19-24 i jämförelse 
med åldergruppen 25-64 och tvärtom för Hejdegården där det finns betydligt fler i åldern 25-64 
än i åldergruppen 19-24. Likt Hejdegården uppvisar Gottfridsberg procentuellt sett betydligt fler 
invånare i åldern 25-64 än i åldergruppen 19-24 och yngre till skillnad från Östra Valla som i 
jämförelse mellan åldersgrupperna 19-24 och 25-64 för stadsdelen har en procentuellt sett realtivt 
god fördelning av unga  och äldre. Dock måste man ta hänsyn till att statistiken visar på ett spann 
mellan 25 och 64 år inom vilket man kan vara inom olika livscykelperider. För att kunna jämföra 
medelinkomsten mellan stadsdelarna i relation till åldern utgår jag därför från att fler blir färdiga 
med sin utbildning och får mer stadiga jobbrutiner som kan tänkas påverka medelinkomsten för 
stadsdelen. Då medelinkomsten omfattar alla som är äldre än 20 år är detta svårt att avgöra och 
följande teorier bör beaktas med en nypa salt. Östra Valla har i jämförelse med Hejdegården en 
betydligt större andel personer med eftergymnasial utbildning detta trots att befolkningen är yn-
gre i Östra Valla än i Hejdegården. En sådan ålderfördelning kan delvis vara  en anledning till att 
medinkomsten är större (38 501 kr) i Hejdegården i jämförelse med Östra Valla då inkomsten 
generellt blir mer stadig och ökar med åldern och utbildningsnivån. Detta skulle innebära att den 
höga medelinkomsten i Hejdegården beror på en hög medelålder bland invånarna med många 
fytiotalister trots att det inte råder alldeles för stora skillnader i antalet invånare med gymnasial 
utbildning och eftergymnasial utbildning. Medelinkomsten i Östra Valla kan relateras till en god 
blandning av unga och äldre samt att en stor del av befolkningen är relativt högutbildad men där 
de yngre invånarna inte har en lika stor arbetslivserfarenhet, något som påverkar lönen. Medelink-
omsten i Gottfridsberg, som dock inte skiljer sig avsevärt från medelinkomsten i Östra Valla, kan 
bero på att ungefär dubbelt så många har eftergymnasial utbildning i jämförelse med förgymnasial 
utbildning. Viktigt också att ta hänsyn till att antalet invånare med enbart förgymnasial utbildning 
i förhållande till stadsdelens invånarantal är som störst i Hejdegården följt av Gottfridsberg och 
Östra Valla.

4.1.3 Äldrevård, dödlighet och barnafödande

Östra Valla har till skillnad från Hejdegården många vårdbostäder och servicehem för äldre varför 
antalet döda per år är betydligt fler i Östra Valla än i Hejdegården med år 2008 som exempel. 2008 
dog 14 personer i Hejdegården och 69 i Östra Valla, samtidigt föddes samma år 25 barn i He-
jdgården och 75 barn i Östra Valla. Förutom att Östra Valla har många fler personer i åldern 65+ 
så måste man ta hänsyn till att stadsdelen har betydligt fler invånare än Hejdegården, mer än 3000 
invånare vilket kan komma att speglas i statistiken för befolkningsförändringarna för stadsdelarna. 
Likt Östra Valla har Gottfridsberg en del vårdbostäder och servicehus för ädre som kan påverka 
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dödlighetsstatistiken och därmed befolkningsstatistiken. Statistiken vad gäller barnafödandet och 
dödligheten är dock jämn vid en jämförelse mellan Gottfridsberg och Östra Vallla trots att det vid 
exemeplvis år 2008 bodde 2578 fler personer i Gottfridsberg. Hejdegården uppvisar stora skill-
nader i barnafödande och dödlighet men då måste man också ta hänsyn till att Hejdegården är den 
minsta stadsdelen av dessa tre med 2008 invånare år 2008. 

4.1.4 Verksamheter och arbetsplatser

Östra Valla uppvisar till skillnad från Hejdegården och Östra Valla en beydligt större koncentra-
tion av handel och service då Wahlbecks företagspark finns belägen centralt i stadsdelen och i viss 
mån utgör ett centrumområde kring vilken bebyggelsen ansluter. På så vis uppvisar Östra Valla ett 
störe och mer välutbrett utbud av handel och service i jämförelse med Hejdegården och Gottfrids-
berg. Trots detta visar statistiken för regional arbetsmarknadsstatistik för år 2007 att 97 % av de 
förvärvsarbetande inom stadsdelen arbetade utanför stadsdelens gränser. En sådan utpendling av ar-
betskraften tycks vara en gemensam faktor för alla tre stadsdelarna då 97 % av de förvärvsarbetande 
i Hejdegården och 96 % i Gottfridsberg arbetar utanför stadsdelen. Denna utvecklingutveckling 
visar att arbete och boende inte är knutet till ett visst geografisk område, man bor i ett område och 
arbetar i ett annat. En anledning som underlättar möjligheten till arbete  utanför stadsdelens grän-
ser  är dess relativt lika läge i förhållande till stadens centrum där en stor del av arbetskraften inom 
tjänstesektorn finns belägen. Sambandet mellan bostad och arbete tycks därmed inte vara styrt av 
stadsdelarnas juridiska gräns, utan det är en fråga som påverkas av större ekonomiska och politiska 
krafter. En allt större regionalisering som många kommuner eftersträvar innebär inte bara att man 
arbetar och bor på olika håll i staden utan såväl i andra städer och orter inom länet och i viss mån 
i olika delar av landet. Hurvida detta är en fråga om flexibilitet eller en ytterliggare koncentration 
och uppdelning av boende och verksamheter tål att diskuteras. Vad som tycks vara fallet är att 
möjligheten till att driva mindre verksamheter inom halvcentrala stadsdelar som Hejdegården, 
Östra Valla och Gottfridsberg är svårt då kundunderlaget inte tycks kunna uppnå ekonmiskt löns-
amma nivåer, med utarmningen av verksamheter i centrala Linköping som exempel. Industrier 
och verkssamheter belägna utanför stadens centrum och de halvcentrala stadsdelarna ligger snarare 
närmre förorterna och bidrar i en allt större grad till en utarmning av verksamheter inom en viss 
radie som omfattar stadens mer centrala delar där studieområdena hör till. Väsentliga skillnader 
mellan stadsdelarnas lägesfördelar är att Gottfridsberg har närhet till Tornby industriområde där 
en stor variation av tjänster och företag finns. Östra Valla har kunskapsintensiva verksamheter i 
företagsparken som lockar en viss typ av människor med en viss utbildning. Hejdegården har cen-
trumområdet som den närmsta arbetskraftskällan samt mindre verksamhetsområden som ligger 
inom Tannerfors, vidare ligger Saabfabriken och ett industri- och verksamhetsområde söder om 
stadsdelen och nås med bilavstånd. Arbetstillfällena inom Hejdegården utgörs främst av handel 
och kommunikation,  vård och omsorg samt byggverksamhet, Östra Valla har till skillnad ett större 
utbud av verksamheter inom vård och omsorg, finansiell verksamhet samt diverse olika personliga 
tjänsteverksamheter. Gottfridsberg har fler arbetstillfällen inom utbildning och forskning, handel 
och kommunikation samt vård och omsorg. Dessa är ordnade i kronologisk ordning för respektive 
stadsdel.
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Hejdegården saknar enligt statistik för 2009 tillgång till bankkontor, postombud och apoteksom-
bud, dock finns en dagligvarubutik och en mindre kiosk. Östra Valla hade i jämförelse samma år 
två postombud, apotek och två dagligvarubutiker och Gottfridsberg hade enbart tillgång till två 
dagligvarubutiker. Den enda stadsdelen med egen vårdcentral är Östra Valla till vilken Gottfrids-
berg befolkning är ansluten, likaså är hälsåvården i Hejdegården ansluten till det angränsande 
bostadsområdet Tannerfors. Vidare uppvisar Östra Valla det största utbudet av äldrevård, följt av 
Gottfridsberg och Hejdegården. Gottfridsberg uppvisar dock det största utbudet av skolor, för-
skoloroch dagis och då främst med Folkungaskolan som avgörande faktor samt med hänsyn till 
närheten till Engelska skolan, som dock ej påverkar statistiken. Östra Valla saknar gymnasial skola 
likt Hejdegården (som även saknar grundskola) men har till skillnad från Hejdegården större till-
gång till försklor, dagis och liknande verksamheter. 

4.1.5 Slutsatser

•	 Andelen utrikesfödda i föhållande till antalet invånare i respektive stadsdel för år 2008 visar att 
11 % av befolkningen i Hejdegården var utikesfödda, i Östra Valla var 9 % utrikesfödda och i  
Gottfridsberg uppgick antalet utrkikesfödda till 10 %. Detta visar en en ralativt jämn fördeln-
ing av inrikes- och utrikesfödda personer i stadsdelarna och likheter i befolkningsstrukturen 
mellan stadsdelarna.

•	 Östra Valla har i jämförelse med Hejdegården en procentuellt sett större andel personer i ål-
dern 19-24 i jämförelse med åldergruppen 25-64 och en relativt god fördelning av unga och 
äldre. I Hejdegården finns det tvärtom betydligt fler i åldern 25-64 än i åldergruppen 19-24. 
Likt Hejdegården uppvisar Gottfridsberg procentuellt sett betydligt fler invånare i åldern 25-
64 än i åldergruppen 19-24.

•	 Östra Valla har i jämförelse med Hejdegården en betydligt större andel personer med efter-
gymnasial utbildning detta trots att befolkningen är yngre i Östra Valla än i Hejdegården. 
Trots utbildningsstatistiken är medlinkomsten större i Hejdegården än i Östra Valla och kan 
bero på en högre medelålder. Medelinkomsten mellan Östra Valla och Gottfridsberg skiljer sig 
inte avsevärt mycket där ungefär dubbelt så många har eftergymnasial utbildning i jämförelse 
med förgymnasial utbildning.

•	 Gottfridsberg har en betydligt mer utbredd äldrevård än Hejdegården, dock är äldrevården 
mest utberdd i Östra Valla som till skillnad från Hejdegården och Gottfridsberg har en egen 
vårdcentral.

•	 Östra Valla har till skillnad från Hejdegården och Gottfridsberg ett centralt beläget och kun-
skapsintensivt verksamhetsområde som tydligt framträder och utgör en del av stadsdelens 
struktur. Relationen mellan arbete och bostad tycks dock inte vara styrd av staddelsgränserna 
och en betydande majoritet en befolkningen i stadsdelarna arbetar inom andra delar av staden.
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4.2 Förutsättningar i den fysiska miljön

4.2.1 lokalisering och tillgänglighet till grönska

I frågan om Hejdegårdens lägesfördelar är dess anslutning till Stångån utmärkande för stadsdelen. 
Detta medför en viss flexibilitet med närhet till Stångåns promenadstråk och dess grönska sam-
tidigt som centrumkärnan finns på kort gång-och cykelavstånd. Boende i Hejdegården har även 
nära till Berga Hage, ett centralt grönområde som förbinds med stadsdelen via tunnel under Bro-
kindsleden. Utöver Stångån och Berga Hage finns den bostadsnära grönskan till stor del på den 
egna tomten då Hejdegården har en liten andel parkmark. Vidare är närheten till simhall, sporthall 
och idrottsanläggning med fotbollsarena av stor betydelse för möjligheten till fritidsaktiviteter för 
boende i Hejdegården då stora friytor saknas i området. I likhet med Hejdegården har Östra Valla 
utmärkande drag med dess närhet till såväl centrum som Linköpings universitet. Även närheten 
till naturreservatet Vallaskogen med möjligheter för rekreation gynnar områdets attraktionskraft. 
Utmärkande drag för Östra Valla är desstom Friluftsmuséet Gamla Linköping och den centralt 
belägna företagsparken. Likt Hejdegården och Östra Valla har Gottfridsberg närhet till ett grönom-
råde av större slag utanför den egna stadsgränsen, via tunnel under Industrigatan finns Rydskogen 
på promenadavstånd. Lektorshagen i området utgör dessutom ett större grönområde. En skill-
nad är dessutom att Gottfridsberg har stora friytor insprängda mellan bebyggelsen som utgör ge-
mensamma gårdar. Ett utmärkande område i stadsdelen som kan jämföras med Gamla Linköping 
i Östra Valla är Folkets Park, dessa områden är inte lika till dess utformning, men i den meningen 
att de utgör en attraktionskraft för boende i hela Linköping och i viss mån för turister. 

4.2.2 Primära kommunikationsförbindelser

En gemensam faktor för stadsdelarna är att de har goda förbindelser med större infartsleder eller 
vägar i anslutning till stadsdelarna, dessa utgörs till viss mån av ringleder. Sådana vägar i Gottfrids-
berg är Industrigatan, Malmslättsvägen, Västra Vägen och Bergsvägen. Östra Valla ansluter också 
till Malmslättsvägen, vidare anlsuter stadsdelen till Kaserngatan och Djurgårdsgatan. Hejdegården 
ansluter till Hamngatan, Brokindsleden och Söderleden Östra Valla omges av Malmslättsvägen, 
Kaserngatan och Djurgårdsgatan. Vägarna underlättar tillgängligheten med bil och skapar en fysisk 
indelning av stadsdelarna som människan kan uppfatta till skillnad från den egentliga juridiska 
stadsdelsgränsen som kan vara tydligare och ha större betydelse för exemeplvis stadsplaneraren. Till 
skillnad från Östra Valla och Gottfridsberg saknar Hejdegården kollektivtrafik (linjebussar) inom 
själva stadsdelen då denna går utmed de större anslutande vägarna. Med hänsyn till stadsdelens 
yta vore en sådan linje obefogad då man snabbt når kollektivtrafiken utmed de större vägarna och 
då möjligheten finns att ta bussen från Tannerfors. Kollektivtrafiken genom Östra Valla och Gott-
fridsberg korsar däremot stora arealer och områden vilket medför att det finns ett bra underlag för 
att ha centralt gående linjebussar. Gaturummet i Hejdegården är till dess kvalitet och utformning 
relativt lik i hela stadsdelen med radiella raka gatusträckningar med mindre gator mellan kvarteren, 
Östra Valla och Gottfridsberg har däremot en större variation i gatuutformning där Östra Valla har 
en mer rak och rationell gatuutformning till skillnad från de mer brokiga gatorna i Gottfridsberg.
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4.2.3 Tillgänglighetsaspekten i den fysiska miljön

Stadsdelarna visar på stora likheter i utformningen av gatu- och vägstrukturen vilket kan relateras 
till en successiv utbyggnad av bebyggelsen där standardmått använts för vägbredd såväl som ut-
formning av gång- och cykelstråk. Stenstadsbebyggelsen i Östra Valla som faller inom T1- området 
och som byggdes ut i samma svep under en relativt kort tid visar dock på att stadsmiljön och gatu-
utformningen försökt att anpassas för att underlätta möten mellan människor och tillgängligheten 
i miljön. Detta framkommer bl.a. genom välmarkerade gång- och cykelstråk, en stor variation 
i gatubeläggning, stor handikappsanpassning av miljön, små rumsbildningar etc. I Hejdegården 
är promenaden utmed Stångån utmärkande. Trots den asfalterade gatubeläggningen utmed själv 
promenaden kan området till viss mån vara otillgängligt vid vissa förbindelsepunkter för personer 
med funktionshinder då förbindelsepunkterna från Hejdegården ner till promenaden delvis är ku-
perade. Gottfridsberg har till skillnad från ovannämnda delområden i Östra Valla och Hejdegården 
en relativt likartad utformning av gator, gång- och cykelvägar, höjdskillnader samt gatubeläggning 
utmed hela stadsdelen där utformningen inte är styrd av en särskild stadskaraktär.

4.2.4 Slutsatser:

•	 Förutom stadsdelarnas likheter som halvcentrala stadsdelar har Hejdegården till skillnad från 
Östra Valla och Gottfridsberg vattenkontakt men saknar tillgänglighet till större parkmark och 
gröna friytor inom själva stadsdelen. Hänsyn måste dock tas till att en stor del av befolkningen 
i Hejdegården har grönska på den egna tomten. Omvänt har Östra Valla och Gottfridsberg 
god tillgång till gröna friytor och större skogs- och strövområden.

•	 Stadsdelarna uppvisar stora likheter i dess avgränsning. Såväl Hejdegården, Östra Valla som 
Gottfridsberg angränsas av större vägar och infartsleder som bidrar till att skapa fysiska bar-
riärer som ofta betraktas som stadsdelgränser utan att i det verkliga fallet behöva vara den 
juridiska avgränsningen. Exempelvis är Hejdegårdens kollektivtrafik placerad utmed en sådan 
väg (Hamngatan) som matar trafiken vidare mot andra delar av staden utan att tillföra områ-
det särskilt mycket förutom att vara en god förbindelselänk.

•	 Gatuutformningen och kvaliteten på vägar och gator är relativt lik i alla tre stadsdelarna, dock 
uppvisar stensstadsbebyggelsen i Östra Vallla på goda kvaliteter och delar i anslutning till 
promenaden utmed Stångån på brister.
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4.3 bebyggelsestrukturer

4.3.1 Områdenas historiska framväxt och karaktärsdrag

Ett områdes historiska framväxt är ofta starkt kopplad till platsens olika förutsättnigar och 
läge i förhållande till staden, den speglar olika typer av bebyggelsestrukturer och inte säl-
lan kan man urskilja karaktäristiska drag för en specifik stadsdel om den sätts i relation till 
dess framväxt och tanken bakom olika stadsbyggnadsideal, utbyggnader och rivningar. Den 
fysiska strukturen är föränderlig och har genom åren kommit att förändras i samband med 
upprättade stadsplaner, byggnadsordningar, plan- och bygglagen m.m. Med en historisk till-
bakablick kan kunskapen och förståelsen om stadsdelarnas likheter och olikheter i såväl fy-
sisk som social struktur förtydligas i arbetet med att utarbeta en helhetsbild av stadsdelarna.

Hejdegården växte till en början fram som ett villasamhälle i relativt okontrollerade former varför 
villabeståndet i stadsdelen uppvisar en stor mångfald i fråga om dess estetiska uttryck. Genom en 
sådan utbyggnad har strukturer skapats som starkt skiljer sig från kommande epokers ofta i detalj 
reglerade plan- och bebyggelseutformning som ett resultat av att lagar, regler och rekommendation-
er utarbetats och fått juridiskt stöd. På så vis kan man i förhållande till den lummiga trädgårdsst-
aden i Hejdegården urskilja en mer reglerad bebyggelse bl.a. i samband med modernismen och 
utbyggnaden av miljonprogrammet där effektivitet och tekniska lösningar  blev ledorden som kom 
att prägla en alltmer styrd bebyggelse i strävan efter att skapa fler bostäder och goda boendemiljöer 
och som ett sätt att komma bort från usla sanitära förhållanden som rådde i den befintliga bebyg-
gelsen i mer centrala lägen i staden. Denna utveckling har påverkat en stor del av planeringen i 
Sverige och är inte på något sätt unik för Hejdegården, Östra Valla och Gottfridsberg, dock har 
olika epoker kommit att prägla stadsdelarna i olika hög grad. Exemplevis tillkom den karaktäris-
tiska stenstadebebyggelsen inom T1 området i Östra Valla under mer ordnade former och under en 
kortare tidsperiod där målet att uppnå stenstaden som stadsbyggnadsideal tydligt framträder och 
där man på så vis skapat ett mer enhetligt och sammanhängande uttryck. T1-området representerar 
där man kom att ändra markanvändning representerar till militärt bruk är unikt för Linköping 
stad och för stadsdelen i jämförelse med Hejdegården och Gottfridsberg och visar på ett då nytt 
tankesätt hos dåtida planerare. En annan aspekt som är unik för utbyggnaden av T1-området var 
tanken att genom en utbyggnad uppnå en integrerad stadsdel i relation till befintliga stadsdelar 
och centrumområdet, inte skapa en ny förort. Gottfridsberg visar i jämförelse med Hejdegården 
och Östra Valla en större mångfald av bebyggelse. Detta kan relateras till stadsdelens utbyggnad 
under en längre tid (från sekelskiftet), till en början som ett arbetarkvarter utan påverkan från 
staden till en alltmer reglerad utformning av bebyggelsen, en bebyggelseutveckling som liknar den 
i Hejdegården. Vidare har utbyggnaden av det centralt belägna Gottfridsberg skett i symbios med 
utvecklingen av mer centrala områden i Linköping samt befolkningstillväxten i staden. Genom 
att kåkbebyggelsen fylldes ut med lucktomter byggdes villor och hyreshusbebyggelse i allt större 
mängd. Denna successiva utbyggnad och saneringar genom åren har gett upphov till stor variation 
i bebyggelsens årsringar samt mångfald av stadskaraktärer.
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4.3.2 Bebyggelsens och utemiljöns flexibilitet över tiden 

Hejdegården uppvisar störst möjlighet till verksamheter inom bottenplan i de friliggande lamellhu-
sen då främst utmed Valhallagatan som har en mer offentlig karaktär och utgör ett förbindelse stråk 
till en stor del av Hejdegården och andra stadsdelar. Lamellhusbebyggelsen har till skillnad från de 
frliggande husen som faller inom trädgårdsstaden i Hejdegården, Östra Valla såväl som Gottfrids-
berg bättre kontakt med gaturummet och går, trots att höjden inte är anpasssad för bostäder, att 
göra om till mindre verksamheter i form av exemeplvis livsmedelsbutiker. Utmed Stångån finns 
visserligen en mindre friliggande restaurang/kiosk men att anlägga ny bebyggelse är svårt då ma-
joriteten av bebyggelsen utmed ån består av privatägda friliggande hus. Möjligheten att integrera 
verksamheter i bottenplan i Östra Valla är som störst inom T1-området, denna bebyggelse har 
en stark relation till gaturummet med goda förbindelser för gång- och cykeltrafik samt mindre 
ytor som bildar mötesplatser i form av mindre torg. Redan idag finns en del mindre verksamheter 
inom detta område. Även i Gottfridsberg är lamellhusbebyggelsen mest lämplig att omvandla till 
verksamheter av mindre slag. Utmed Skolgatan och anslutande gator är lamellhusbebyggelsen till 
skillnad från den i Hejdgården närmre inpå gatan och har på så vis en bättre kontakt med gatulivet, 
vilket kan vara en anledning till att det redan indag finns befintliga verksamheter inom området.
Dessa ovannämnda platser har efter inventering och analys av bebyggelsetyp och läge bedömts ha 
goda förutsättningar för att kunna omvandlas från bostäder till icke-störande verksamheter av olika 
slag. Frågan om det finns ett underlag för fler verksamheter inom stadsdelarna tål att diskuteras 
men faller inte inom  ramen för detta arbete. En stor del av utemiljön inom stadsdelarna kan med 
relativt enkla medel omvandlas från exemeplvis lekplatser och sandlådor till boulebanor som ett led 
i att förstärka den sociala hållbarheten vid en ökning av äldre människor i området eller tvärtom 
vid ökat barnafödande och inflyttning av yngre människor. Stenstadskaraktären i Östra Valla visar 
dock på en mer detaljerad och svårföränderlig utemiljö då en stor del utgörs av hårdgjorda ytor.

4.3.3 Bebyggelse- och bostadsbestånd

Bebyggelsen i Hejdegården domineras av flerbostadshus och 2008/09 fanns 1333 lägenheter i 
stadsdelen varav 88 % av dessa belägna i den dominerande flerbostadshusbebyggelsen. Östra Valla 
har en likande födelning av lägenhetsbeståndet där 86 % stadsdelens lägenheter låg inom fler-
bostadshus 2008/09. Dock måste hänsyn tas till att Östra Valla är större till ytan och hade vid 
uppmätt tidpunkt sammanlagt 2982 lägenheter,  1649 fler lägenheter än i Hejdegården. Även  
Gottfridsberg har en dominerande flerbostadshusbebyggelse, vid 2008/09 fanns i stadsdelen sam-
manlagt 4788 lägenheter. Detta utgör 3455 fler lägenheter än i Hejdegården och 1806 fler lä-
genheter än Östra Valla. Procentsatsen vad gäller antalet lägenheter i flerbostadshus uppgick för 
Gottfridsberg till 88 %. Detta visar att de studerade stadsdelarna har en liknande uppdelning av 
lägenhetsbeståndet i förhållande till antalet lägenheter som är belägna i flerbostadshus. Hänsyn 
måste dock tas till att stadsdelarna är olika stora till ytan varför antalet lägenheter och möjligheten 
till andra boendeformer varierar från stadsdel till stadsdel. 
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4.3.4 Slutsatser

•	 Hejdegården och Gottfridsberg har vid en historisk tillbakabklick en liknande utveckling, till 
en början en bebyggelse okontrollerad av stadens myndigheter till en allt mer reglerad bebyg-
gelse.

•	 Till skillnad från Gottfridsberg har Hejdegården en starkare karaktär. En bidragande faktor till 
Hejdegårdens trädgårds- och villastadskaraktär är närheten till den lummiga promenaden och 
vattenkontakten utmed Stångån. I kontrast till den lummiga trädgårdskaraktären förekom-
mer en stor del friliggande lamellhus. Uppdelningen mellan lamellhusen och de frliggande 
småhusen är tydlig.

•	 Bebyggelsebeståndet i Östra Valla är nyare än bebyggelsebeståndet i Hejdegården och Gott-
fridsberg, vilket har sin förklaring i att Östra Valla till stor del byggdes ut i ett och samma 
svep i samband med utbyggnaden av det tidigare militära T1- området. Denna utbyggnad 
har medfört stora sammanhängande delar av flerbostadshus och radhusgrupper i Östra Valla 
som präglas av en enhetlig karaktär (stenstadskaraktär med hårdgjorda ytor) till skillnad från 
Hejdegården och Gottfridsberg där utbyggnaden pågått under en längre tidsperiod och där 
årsringarna i bebyggelsen framträder mer tydligt. 

•	 Stadsdelen Gottfridsberg är i jämförelse med Hejdegården och Östra Valla inte lika enhetlig 
till sin karaktär. I stadsdelen förkommer en riklig blandnig av bebyggelsestrukturer i form 
av såväl öppen och sluten flerbostadsbebyggelse som friliggande hus av olika storlekar och 
stadskaraktärer spridda över stadsdelen. Dock består den största delen av bebyggelsen av fler-
bostadshus. 

•	 I Hejdegården och Gottfridsberg är lamellhusbebyggelsen utmed vissa gator mest lämplig för 
omvandling av bottenplan till icke störande verksamheter. I Östra Valla är stenstadsbebyg-
gelsen mest lämplig för en sådan omvandling. Karaktäristiskt för dessa utpekade områden 
är att bebyggelsen har en tydlig relation till gaturummet och att gatorna trafikeras väl, utgör 
förbindelsepunkter eller skapar möjlighet till möten mellan människor i form av exemeplvis 
torg. Vidare kan man genom enkla åtgärder förändra utemiljön i stadsdelarna, stenstaden up-
pvisar dock en mer svårföränderlig struktur.

•	 Trots en stor variation av stadskaraktärer inom respektive stadsdel av såväl små- som storskalig 
bebyggelse finns en majoritet av lägenhetsbeståndet inom flerfamiljshus i såväl Hejdegården, 
Östra Valla och Gottfridsberg. 
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5.1 Diskussion kring bebyggelsestrukturer 
och social hållbarhet

Som ett led i att belysa bebygelsestrukturens inverkan på sociala hållbarhetskriterier har en 
intervju  genomförts med Ali Hajar. Syftet med intervjun är att få en inblick i hur man som 
verksam planarkitekt reflekterar kring dessa ibland svårdefinierade och komplexa begrepp och 
frågor och för att kunna belysa Hejdegården, Östra Valla och Gottridsberg i ett större sam-
manhang. 

Ali Hajar beskriver sig själv som samhällsbyggare med ett brett engagemang i frågor som rör 
samhället i stort. Till professionen är Hajar planarkitekt och projektledare på Linköpings 
kommun och jobbar med stadsbyggnadsprojekt och planeringsprocesser. Hans engagemang 
sträcker sig vidare än så då han även är politiskt engagerad som fritidspolitiker i kommunens 
fullmäktige. Hajar menar att dessa skilda sysselsättningar till viss mån går hand i hand då 
det inte enbart handlar om att bygga upp den fysiska miljön för att skapa det goda samhäl-
let. Visssa av Hajars tankar och funderingar kommer att belysas och diskuteras som ett led i 
diskussionen.

För att kunna få en god bild av stadsdelarna har en rad olika aspekter försökt belysas, oilka stadskara-
ktärer har klassificerats i förhållande till dess tillkomstperiod som belyser historiska samhällsförän-
dringar, en sådan studie kan visserligen ge en bild av vilka förutsättningar en viss bebyggelsemiljö 
har men utgör i sig inte tillräcklig grund för att belysa likheter och skillnader mellan stadsdelarna i 
frågan om dess sociala hållbarhet. I arbetet med att ge en helhetsbild av stadsdelarna är det viktigt att 
sätta bebyggelsestrukturen i en större kontext där likheter och skillnader i strukturer, analys av den 
fysiska miljön samt “mjukare beståndsdelar” i form av statistisk information om befolkning, utbild-
ning, tillgång till arbeteplaster, äldrevård, offentlig service etc. relateras och analyseras i förhållande 
till varandra. Kanske kan en sådan analys klargöra vilka aspekter som bidrar till att vissa miljöer 
och stadsdelar betraktas som mer attraktiva än andra och om befolkningen och de sociostrukturella 
aspekterna kan kopplas till hur den fysiska miljön framträder inom olika stadsdelar. Frågan är hur 
pass stor inverkan sådana skillnader egentligen har på användningen av områdena.

Det som är viktigt att ha i åtanke är att invånare ofta värderar miljön efter hur den känns och 
upplevs och experter utifrån aktuella forskningsteorier inom sina kunskapsområden.82 Människan 
värderar miljön med hjälp av sinnen, vi känner av influnser som olika miljöer förmedlar och vi 
värderar, anlyserar och reagerar slutligen på alla sinnesstimuli. Med denna kunskap om männis-
kans relation till den bebyggda miljön bör stadsplaneringen enligt min mening betraktas mindre 
som en teknisk lösning på behov och mer som stadsbyggnadskonst, något som människan rent 
estetisk finner tilltalande. Inom ramen för en sådan planering ryms goda lösningar men dessa är då 
inte avgörande för den fysiska miljöns estetiska uttryck. Vi skapar skillnader i strukturer och dessa 
strukturer skapar i sin tur olika förutsättningar, såväl fysiska som psykologiska, för människor som 
bor och verkar inom ett visst område. Den sätter till viss mån ramar i människors vardagsliv utan 
att man alltid är medveten om dessa möjligheter och begränsningar i en komplex och växande stad 
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som Linköping som ständigt är under förändring. Utifrån ett sådant tankesätt ställde jag i intervjun 
med Ali Hajar frågan om vilken påverkan han anser att strukturen har på det sociala livet i en viss 
stadsdel, Hajar svarade:

“Vad gäller bebyggelsestrukturens inverkan på trivseln och välmåendet så tror jag inte att man kan till-
skriva bebyggelsestrukturen en sådan betydelse och den typen av effekter. Trivseln i en viss kvartersform är 
inte enbart beronde på kvarterets struktur. I miljonprogramsområdena som exempel ligger felet inte  i en 
viss struktur utan att husen upprepas så ofta och i en sådan skala att man lätt kan bli förvirrad och dis-
sorienterad. Jag tror inte att det det råder någon skillnad mellan exemeplvis sluten kvartersbebyggelse och 
öppen lamellhusbebyggelse i frågan om hur man mår och trivs i ett område. Min subjektiva uppfattning 
är att varje form i sig inte inte har en sådan betydelse men att en upprepning av strukturen kan komma 
att påverka dessa frågor. Dock kan lamellhusbebyggelsen i sig vara besvärlig då det är svårt att få en 
tydlig framsida på huset och risken finns att man hamnar i “ingenmansland”. Vi människor vill redan 
som barn gärna definiera “mitt” respektive “ditt” och en sådan struktur kan vara svår att hitta utmed 
lamellhusen varav man lätt kan bli disorienterad. I en kvarterbebyggelse har man däremot chansen att 
tillsammans med alla runt kvarteret säga att det som ligger innanför kvarteret är “vårt”. Dessutom vill 
vi som människor gärna känna att något anpassats efter just våra behov, att vi är unika, märkvärdiga 
och annorlunda, annars kan man lätt känna sig som ett led i ett löpande band. På så vis är det viktigt 
att man kan identifiera sig med miljön vilket kan vara svårt om en och samma miljö upprepas gång på 
gång.”83 

Hajar betonar något viktigt i dettta påstående, nämligen skillnaden i upplevelse mellan enskilda 
strukturer och stora sammanhängande strukturer med en likasinnad miljö som upprepas. Jag kan 
definitivt hålla med om Hajars påstående, för att underlätta orinterbarheten i och tillhörigheten i 
ett område eller en stadsdel bör en variation av olika stadskaraktärer eftersträvas, gärna blandade 
med varandra. Detta anser bl.a. Johan Rådberg skulle vara en bra lösning på att skapa ett större och 
mer spritt utbud av boendeformer över hela staden, minska den sociala segregationen så att kluster 
av högstatusområden inte uppstår lika lätt och på så vis gynna den sociala hållbarheten. Dessutom 
skulle en sådan variation av karaktärer enligt min åsikt kunna underlätta människans samspel med 
den miljö vi vistas i, miljön skulle bli mer begriplig och skillnaderna skulle kunna skapa en ökad 
relationen mellan människan och bostaden om man kände att en viss miljö är unik och anpassad 
efter ens egna behov, men detta är en teori och fråga om psykologiska effekter och inget jag har 
forskningsbelägg för. Kanske skulle en mångfald av stadskaraktärer även underlätta för planeraren 
att få grepp om en plats specifika förutsättningar för att lättare få en helhetsbild och kunna beakta 
ett område i förhållande till likheter och skillnader mellan kringliggande områden. 

Ett sådant synsätt där man tar hänsyn till och framhäver specifika karaktärsdrag och en plats olika 
förutsättningar är enligt min mening avgörande i arbetet med att förstå en plats möjligheter och be-
gränsningar i arbetet med att möjliggöra och underlätta användningen av utemiljön. Det är kvalita-
tiv stadsplanering. Varje plats har olika förutsättningar, den är unik och bör behandlas i förhållande 
till de behov som människorna i ett visst område uppvisar. Vi får inte fastna i svårföränderliga och 
storskliga lösningar som inte kan förändras i symbios med människors behov. 
83 Ali, Hajar, planarkitekt på Linköpings stadsbyggnadskontor, Linköping 2010
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Vad som är viktigt att beakta i frågan om socialt hållbara stadsdelar är vilka stadsdelar som är till-
gängliga för vilka människor utifrån deras olika sociala status och om man kan relatera befolknin-
gen i ett viss område eller en viss stadsdel till hur den fysiska miljön framträder. Hajars uppfattning 
kring denna fråga är följande:

”Hur miljön ser ut utgör en del av det som gör att vi betraktar miljön som attraktiv, det är svårt att ha 
ett högstatusområde utan att ha en miljö med de kvalitéer som gör att man uppfattar det som attraktivt, 
men säkerligen finns det undantag för detta. Vissa områden kan betraktas som högstatusområden utan 
att den fysiska miljön bekräftar dess status. Denna status kan då exempelvis grunda sig på prisnivån 
som medför att enbart en viss kategori människor kan bosätta sig i området och att området därav får 
en viss status. I lågstatusområden är det sällan fel på den fysiska miljön i sig, statusen påverkas även av 
socio-ekonomiska faktorer och den fysiska miljön får till sin betydelse inte belastas med mer än den tål.”84

I Hajars uttalande kan man utläsa två viktiga påståenden, det första är att högstatusområden ge-
nerellt är mer välutformade än lågstatusområden och det andra att det sällan är den fysiska miljöns 
utformning i sig själv som bidrar till att ett område får en dålig social status och anses oattraktivt, 
här spelar socioekonomiska aspekter stor roll. Om man relaterar detta till utformningen av Hejde-
gården, Östra Valla och Gottfridsberg kan man inte utläsa större skillnader, befolkningen i dessa 
stadsdelar är välutbildad och har en god medlinkomst även om den till viss mån varierar från 
stadsdel till stadsdel. Man skulle då kunna anta att Gottfridsberg exemeplvis har en sämre utformn-
ing eftersom stadsdelen har den minsta andelen med eftergymnasial utbildning och den minsta 
medleinkomsten, men så är inte fallet. Miljön är varken eftersatt eller uppvisar andra stora kvalitets 
skillnader av utformningen av miljön. Anledningen till detta är att de obetydliga skillnaderna i 
befolkningsstrukturen mellan stadsdelarna i jämförelse med om man skulle sätta stadsdelarna i 
förhållande till miljonprogramsområdet Ryd. Befolkningen i Hejdegården, Östra Valla och Gott-
fridsberg har lättare att komma till tals och vet hur man ska handskas med “systemet” för att att 
få sina behov hörda och tillgodosedda. Utifrån detta påstående skulle en tolkning vara att miljön 
i alla tre stadsdelarna inte uppvisar några större skillnader, men det gär den, inte i hur pass kvali-
tativt utformad den är utan till hur olika stadskaraktärer reflekterar en viss befolkningssamman-
sättning. I Hejdegården som exempel kan den attraktiva trädgårdsbebyggelsen relateras till en hög 
medelålder bland befolkningen, 40- talister med goda ekonomiska förutsättningar för att kunna bo 
utmed den lummga Stångån. Samtidigt reflekterar den stora lamellhusbebyggelsen i Hejdgården, 
där boendekostnaden inte är lika stor en blandning av människor och unga i Hejdegården som 
vill bo nära stadens centrum. Att bo nära centrum är en stor attraktionskraft för dessa halvcentrala 
stadsdelar, men i Östra Valla har stadskaraktärerna kommit att även påverkas av dess närhet till 
campusområdet (Linköpings universitet) och Vallaskogen, här finns kvarter med enbart moderna 
studentbostäder och bebyggelse avsedd för äldrevård. Kanske utgör dessa studenter en stor andel av 
den unga befolkningen som statistiken uppvisar men med en mindre medelinkomst än vad boende 
i exempelvis stenstadsbebyggelsen och trädgårdsstaden har där boendkostnaden är beydligt högre. 
Men detta är enbart ett antagande och så behöver inte vara fallet, men om man utgår från dessa 
tankebanor borde Gottfridsberg med den  mest välutbredda blandningen av stadskaraktärer och 
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boendeformer vara den mest socialt hållbara stadsdelen. Den har en bebyggelse som sporadiskt växt 
fram över tiden och som är utspridd och blandad över hela stadsdelen, gott om skolor som lockar 
unga människor, gott om bostadsnära grönområden inom själva stadsdelen och närhet till andra 
stora skogs- och rekreationsstråk. Dessutom är Tornby industriområde nära belägen med stort 
utbud av handel och service samt arbeten såväl som Steninge industriområde som finns i direkt 
anslutning. Just sådana aspekter som rådande forskningsteorier framhäver vara förutsättningar för 
en socialt hållbar och attraktiv stad. Bebyggelsen i Gottfridsberg är kanske inte lika modern som 
den inom T1- området eller har ett lika naturskönt läge som Hejdegården har utmed Stångån men 
dess historiska framväxt, mångfald stadskaraktärer och den fysiska miljöns utformning kan tänkas 
bidra till att minska den sociala segregationen och uppdelningen av olika sociala grupper inom 
stadsdelen. Det är en blandad stadsdel med hänsyn till såväl miljön som befolkningsstrukturen och 
relationen mellan dessa präglar som ovan nämnt hur stadsdelen framträder.

Hur pass stor inverkan den fysiska miljön har på den sociala hållbarheten, då i frågan om använd-
ningen av utemiljön, är en fråga som tål att belysas. Vad som tycks vara avgörande är att den fysiska 
miljöns utformning består av en rad olika komponenter som tillsammans skapar en helhet och läg-
ger förutsättningar för möten mellan människor. Dessa kan beröra husens utformning inom kvar-
teret och relation till gaturummet, gators- och cykelvägars utformning, skiftningar i markbeläggn-
ing, tillgänligheten till bostadnära grönska samt närhet till större skogs-, park- och strövområden, 
goda kollektivtrafikförbindelser etc. På så vis påverkar olika stadsideal utformningen av den fysiska 
miljöns element och hur miljön framträder. Dessa utgör element som inger en viss karaktär som 
påverkar människans uppfattning av staden. På så vis relateras utemiljön, som ovan diskuterat, ofta 
i förhållande till vilka som bor i området, vidare skapar dessa element möjligheter eller begrän-
sningar i användningen av staden. En annan aspekt att ta hänsyn till är att människor har mentala 
föreställningar om olika stadsdelar som påverkar hur man ser på stadsdelarna, även om de fysiskt 
förändras har vissa människor föreställningar (som ofta är kopplade till ens uppväxt) kvar  som 
fungerar som minnesbilder av den fysiska miljön som den en gång var.85 Viktigt är dock att man 
inte lägger alltför stor vikt på den fysiska miljöns betydelse för hur samhället ser ut, människors 
välmående kan självfallet inte enbart påverkas genom enbart hur miljön i ens närhet är utformad.

Frågan är hur pass medveten man är som planerare om människors behov, inte sällan försöker 
men skapa platser för möten mellan människor i linje med den teori Jan Gehl uppmärksammat 
med sin bok “Life between buildings”. Ett tankesätt där man försöker skapa sociala mötesplatser 
är en viktig utgångspunkt i all planering men det är lika viktigt att förstå att dessa teorier inte har 
samma betydelse för hela staden. Stadskärnan och den halvcentrala stadsdelen kan inte betraktas 
på samma vis, centrum är och har genom historiens lopp varit en mötesplats för människor där 
möjligheten till  möten mellan människor bör underlättas. Det är en plats med en tydlig funktion 
och kringliggande stadsdelar bör integreras med stadens centrum. Men att utgå från att skapa 
mötesplaster i halvcentrala stadsdelar utan störrre hänsyn till områdets sammanhang eller dess 
relation till omgivningen kan innebära planering av platser som egentligen inte fyller något behov 
hos befolkningen som bor och verkar i omådet. Bara för att möjligheten finns för att träffa andra 
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människor innebär inte det att man med automatik kommer att träffas mer. Det finns en risk att 
man bedrar sig själv genom att utgå från att kvarterslivet blir bättre om sådana förutsättningar 
finns, dessutom möjliggör de svenska väderförhållandena ett begränsat nyttjande av uteplatserna 
till högst 3-4 månader, något som Hajar poängterar.86 Användningen av grönskan och utemiljön 
kan i viss mån liknas “arbetskraftspendlingen” som beskrivits i analysdelen. Även om vissa använder 
sig av den bostadsnära grönskan verkar det finnas ett behov bland urbana människor att ta sig ut ur 
staden till en större och avskilt grön- och rekreationsområde. Ett sådant antagande innebär att den 
bostadsnära grönskan uppfyller vissa behov men inte andra och har en mer begränsad användning 
i jämförelse med tillgången till större grönområden. På så vis är det enligt min mening viktigt att 
en stadsdel uppvisar gott om bostadsnära grönska där det kan räcka med ett mindre grönom-
råde med bänkar och möjlighet till lek men även har närhet till större  grön- och rekreationsom-
råden där man kan vistas i en mer privat atmosfär. Kortfattat kan sägas att en attraktiv stadsdel ur 
planeringssynpunkt är en god, upplevelserik och mångfunktionell boendemiljö med god tillgång 
till grönska och rekreationsområden, god infratsruktur där bilen inte utgör det dominerande el-
ementet i gaturummet, har ett brett utbud av service, utbildningar, arbete, kultur och nöjen. Det är 
en blandad stadsdel med olika stadskaraktärer och boendeformer för människor med olika bakgr-
und och i olika livscykelperioder. Det är en stadsdel som tål förändringar över tiden och som kan 
anpassas efter rådande behov.
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5.2 slutord

Frågan om social hållbarhet är komplex liksom dess relation till den fysiska miljön. Det är en fråga 
som tål att beaktas ur många synvinklar, vissa mer begripliga och konkreta än andra. Visserligen 
finns det riktlinjer och rekommendationer samt teorier från exemeplvis Boverket för planeraren att 
följa, men en universell lösning på frågan om hur man planerar och uppnår socialt hållbara bostad-
sområden finns inte. Det är en avvägning mellan sociostrukturella aspekter och den fysiska miljöns 
utformning samt dess inverkan på människan. Våra behov är olika beroende på vår fysiska kapacitet 
men också i relation till det livsstadium vi befinner oss i. Vi kan inte enbart utgå från att planera för 
framtiden i förhoppning om att skapa socialt hållbara och atrraktiva bostadsområden utan vår up-
pgift som planerare bör snarare vara att skapa förutsättningar för hållbara och attraktiva områden 
som kan förändras i relation till rådande behov, en fysisk miljö som anpassas efter människan och 
inte tvärtom i en utveckling där vi inte alltid kan förutse kommande behov. Det är inte en fråga om 
”rätt” stadskaraktär även om den fysiska miljöns estetiska utformning har en viss inverkan på hur 
vi använder oss av och trivs i ett område och om vi uppfattar det som exempelvis tillgängligt och 
tryggt. Det är en fråga om platsens förutsättningar, dess relation till omgivningen och flexibilitet i 
den fysiska strukturen. Dessa aspekter måste beaktas i ett större sammanhang där planeraren ingår 
som ett led i ett större nätverk av expertis och avvägas i förhållande till områdenas sociostrukturella 
struktur samt målet att uppnå en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad. I grund och botten är det 
en fråga om varför vi planerar och för vem, hur vi utformar miljön och vilket syftet är.
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