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Under fyra månader våren 2010 bodde jag i 
Vilnius i Litauen. Det är en väldigt vacker och 
spännande stad med stora kontraster, en stad 
som känns väldigt europeisk men som ändå 
inte är särskilt lik någon annan europeisk 
stad. Att bo i staden var både roligt och in-
tressant, samtidigt som jag ständigt påmindes 
om stadens både dramatiska och tragiska his-
toria. Vilnius var fram till andra världskriget 
en kosmopolitisk stad med människor från 
när och fjärran, och under flera århundraden 
var staden de östeuropeiska judarnas intellek-
tuella centrum. Idag står Vilnius inför stora 
utmaningar, mycket på grund av att 1900-ta-
lets dramatiska historia har lämnat efter sig 
ett stadslandskap som är präglat av oerhörda 
kontraster. Med andra ord är staden ett in-
tressant studieobjekt för ett examensarbete.

Jag hade under lång tid tänkt skriva ett exa-
mensarbete om stadens form och om de storska-
liga miljonprogramsförorternas framtid. Dessa 
modernistiska förorter har ju mot svarigheter 
i en lång rad länder runt om i världen, och i 
Östeuropa byggdes dessa  områden ut i stor 
skala ända fram till murens fall, på många 
platser även efter murens fall. Vilnius har va-

rit synnerligen intressant att studera därför 
att förorterna planerades på liknande sätt som 
i Sverige, men situationen har med tiden bli-
vit mer extrem där: jämfört med situationen 
i Sverige är husen mer förfallna och hyrorna 
mycket lägre samtidigt som befolkningen är 
fattigare. Vilnius gamla stadskärna är å  and ra 
sidan både mycket större och vackrare än 
någon äldre stadskärna som jag sett i Norden, 
och här sker en snabb gentrifiering parallellt 
med att husen renoveras. Samtidigt kan man 
hitta rivningshus på centrala adresser i Vil-
nius som, på motsvarande adress i Stockholm, 
hade varit lyxiga bostadshus eller dyra kontor. 
De sociala klyftorna i Vilnius är mycket stora 
och det avspeglas i stadslandskapet. Min över-
tygelse är att även slitna förorter kan bli spän-
nande och attraktiva boendemiljöer, och jag 
hoppas att mitt examensarbete kan komma 
med inspiration till hur det skulle kunna se ut.

Jag vill rikta ett tack till mina handledare 
Thomas Hellquist och Mårten Dunér för många 
värdefulla synpunkter. Jag vill rikta ett särskilt 
tack till Thomas Hellquist för att du tog dig tid 
att diskutera de första idéerna till examens-
arbetet i november 2009, det var till stor hjälp.

Det här examensarbetet tillägnas de  underbara 
vänner jag lärt känna under de fem åren i 
 Karlskrona. Tillsammans har vi växt som 
 människor, det är värt allt.

Stockholm den 23 november 2010

Torkel Lindgren
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I detta examensarbete görs en stadsmorfolo-
gisk studie av ett förortsområde respektive den 
gamla stadskärnan i Vilnius, Litauens huvud-
stad. Ett antal olika aspekter av stadens form 
har studerats, bland annat kvartersstrukturer, 
gatumått och öppna platsers skala. Slutsat-
sen är bland annat att både medeltidsstaden 
och den modernistiska förorten är väldigt 
konforma stadsmiljöer, men på olika sätt. En 
diskussion förs också kring hur vi planerar 
framtidens städer, där en strömning som kan 
kallas historicism jämförs med nymodernism.

Ett avsnitt skildrar det judiska Vilnius och dess 
historia, som på ett tydligt sätt  påverkat den 
 byggda miljön i Gamla stan. I andra världs kriget 
utplånades den judiska  kultur som funnits i Vil-
nius sedan medeltiden, och efter kriget verkar de 
sovjetiska myndig heterna ha gjort allt de kunde 
för att  av lägsna de minnen som fanns kvar. 
I dagens stads kärna, som finns på UNESCO:s 
världsarvs lista, har vissa av de byggnader som 
hörde till det judiska Vilnius återuppbyggts.

Problem och möjligheter i stadsplaneringen 
i dagens Vilnius diskuteras, och slutsatsen 
blir att dagens expansiva småhus byggande 
på jordbruksmarken runt Vilnius inte är 
långsiktigt hållbart. Det kan gå att hejda ut-
flyttningen till landsbygden om det byggs fler 
attraktiva urbana stadsmiljöer och Vil-
nius samt dess kranskommuners politiker 
ställer sig bakom ett sådant stadsbyggande.

En studie görs av tätheten i Gamla stan och 
de båda förorterna Justiniškės och Viršuliškės 
som valts som analysområde. Det visar sig att 
tätheten är ungefär dubbelt så hög i Gamla 
stan, trots att det genomsnittliga vånings-
antalet är mycket högre i förorterna. Att 
tätheten i förorterna är så låg beror främst på 
två orsaker, för det första att bebyggelsestruk-
turen är mycket gles och för det andra att stora 
arealer är avsatta för vägar och grönområden. 
Längs vägarna finns möjlighet att förtäta, 
och i grönområdenas kanter finns mycket 
mark som också har förtätningspotential.

I examensarbetet förs också en diskussion kring 
urbanitet, där Jane Jacobs teorier ger ledtrådar 
till vad det är som gör vissa stads miljöer och 
parker levande och attraktiva. Space syntax och 
dess beskrivning av hur stadsrum rela terar till 
varandra har varit en inspirationskälla, men 
space syntax används inte som analysmetod. 
Däremot analyseras bebyggelsens öppen het 
och slutenhet med en ny metod, som grun-
dar sig i en tredimensionell beräkning av 
hur många procent av himlen man ser från 
varje given punkt i ett geografiskt område.

Slutligen presenteras en  förtätningsstrategi 
som kan användas i förnyelsen av storska-
liga modernistiska förorter. De sociala aspek-
terna betonas och slutsatsen blir bland  annat 
att rivningar av viss bebyggelse kan vara 
nödvändiga men att de alltid ska  motiveras. 
Förtätningsstrategin tillämpas på Justiniškės 
och Viršuliškės och resulterar i ett plan-
förslag. Planförslaget analyseras utifrån 
 aspekterna öppenhet och slutenhet respektive 
täthet, samt jämförs med dagens situation.

SAMMANFATTNING
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1.1.  Läsanvisning
Dokumentet är uppdelat i sex kapitel, och jag 
hoppas att du som läsare ska vilja följa med
hela vägen.

Första kapitlet är inledningen, som tecknar 
bakgrundshistorien och introducerar staden 
Vilnius. Här redogör jag också för några vik-
tiga drag i den samtida stadsbyggnadsdebatten 
i Sverige. Andra kapitlet inne håller syfte och 
beskriver examens arbetets inriktning. Tredje 
kapitlet beskriver de metoder jag använt och 
presenterar de  litterära källorna.

Fjärde kapitlet är analysdelen där jag först 
beskriver planeringsförutsättningar och där-
efter analyserar två olika stadsdelar i Vilnius.  
Femte kapitlet är resultatdelen där plan-
förslaget redovisas. Här finns också en analys 
av planförslaget. Sjätte kapitlet är en slut-
diskussion.

1.  INLEDNING
1.2.  Bakgrund till examensarbetet: 
Stadsbyggnadsdebatten i Sverige

1.2.1.  Historicism och nymodernism

Efter miljonprogramsutbyggnaden och de 
omfattande rivningarna av äldre bebyggelse 
i svenska stadskärnor som ägde rum under 
1960-talet och första halvan av 1970-talet, 
kom en kraftig motreaktion där en yngre gene-
ration arkitekter och en stark opinion, kombin-
erat med en internationell post modernistisk 
strömning inom arkitekturen, försökte 
återvända till traditionella sätt att bygga stad 
på. Ofta var det själva planmönstret som 
förändrades, medan husens utseende förblev 
modernistiskt, om än med fler dekorationer.

Under 1990-talet kan man säga att detta sätt 
att bygga staden divergerade till två tydliga 
stadsbyggnadstrender. Den dominerande 
återfinns i Hammarby Sjöstad, större delen av 
Lindholmen i Göteborg och Västra hamnen i 
Malmö. Här finns en stad som är traditionell i 
plan (kvartersstaden är utgångspunkten, även 
om många kvarter lämnas halvöppna för att ge 
maximal sjöutsikt) medan själva arkitekturen är 
nymo dernistisk med mycket glas och stora bal-
konger. Den andra trenden återfinns på Stum-
holmen i Karlskrona, i S:t Eriksområdet i Stock-
holm och i än mer utstuderad form i Jakriborg 
utanför Lund. Här handlar det om att  bygga 
hus som helt imiterar äldre byggnads stilar. Jag 
har inget emot detta sätt att bygga stad, men 
kritiken har varit hård från många arkitekter. 
Framför allt är många av de kataloghus som 
byggs i landets villaområden av denna kate-
gori, med träpanel och traditionella takformer.

I ett internationellt perspektiv framstår den 
”andra” (traditionsinriktade) svenska stads-
byggnadstrenden enligt ovan som relativt 
ovanlig. I den internationella arkitekturdebat-
ten och på de mest lästa arkitekturbloggarna är 
normen en avskalad eller högteknologisk ny-
modernism, utan ett valmat tak så långt ögat 
kan nå. Å andra sidan är kataloghus som imi-
terar traditionell stil mycket populära i de flesta 
länder, men detta är knappast något som upp-
muntras i arkitekturdebatten. De större danska 
stadsbyggnadsprojekten på senare år går exem-
pelvis ofta i en radikalt modernistisk riktning, 

Bild 1. Karta som visar Vilnius läge i Europa.
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Första och sjätte kapitlet är skrivna i jagform. 
Jag ser detta som ett ärligt sätt att redovisa de 
egna åsikter och utgångspunkter som ligger till 
 grund för examensarbetet.
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utan något nostalgiskt tillbakablickande eller 
någon önskan att bygga kvartersstad av tradi-
tionellt snitt. Här är Örestaden utanför Köpen-
hamn ett tydligt exempel. Jag har besökt alla de 
stadsdelar som nämns i detta avsnitt och de har 
alla sina kvalitéer, men Örestaden upplevde 
jag som oerhört ödsligt och glest. Både jag och 
mina studiekamrater var överens om att Öre-
staden ger samma intryck som de storskaliga 
miljonprogramsområdena fyrtio år tidigare, 
med skillnaden att husen är fyra-fem våningar 
högre och att arkitekturen är nymodernistisk 
med mycket glas. I området finns mästerverk 
som BIG:s VM-hus, men mitt helhetsintryck 
av stadsdelen blir att modernismen även i 
2000-talsversion lämnar en del i övrigt att öns-
ka när det gäller att skapa en levande stadsmiljö.

1.2.2.  Space syntax och urbanitet
Under det senaste decenniet har den traditio-
nella kvartersstaden fått förespråkare från fler 
håll än tidigare. Space syntax-metoden har fått 

ett starkt genomslag och de karaktäristiska 
axialkartorna syns i allt fler planeringsprojekt, 
bland annat därför att det är en av få analys-
metoder inom stadsplanering som gör anspråk 
på att vara empirisk och vetenskapligt prövbar. 

Space syntax är en metod som utgår från män-
niskans upplevelse av rummet och då främst 
att människor använder sig av siktlinjer för att 
orientera sig (Ståhle 2005, ss. 96-99). Space 
syntax grundar sig bland annat i upptäckten 
att människor ofta föredrar att gå den väg som 
innebär minst antal riktningsändringar, även 
om det inte är det kortaste avståndet i meter. 
Med detta som grund har man på empirisk 
väg, genom att räkna strömmen av fotgän-
gare på olika gator, visat att gator som har hög 
rumslig integration, det vill säga gator varifrån 

Bild 2. Karta i skala 1:5 000 samt foto från Jakriborg.                     
Källa: Wikimedia Commons (2010).

Bild 3. Karta i skala 1:5 000 samt foto från Örestad.                        
Källa: Flickr (2010).
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man kan nå många andra gator med få rikt-
ningsändringar, har betydligt fler fotgängare. 
Detta kallas för en konfigurativ, eller topolo-
gisk, analys av hur stadens rum hänger ihop.

En förförisk aspekt av space syntax-analyserna 
är att de ger enkla verktyg för att öka den rums-
liga integrationen i städerna. Om man bygger 
en rak aveny mellan förorten och innerstaden, 
med många korsande gator, så har man med 
space syntax-terminologi ökat integra tionen 
mellan förorten och innerstaden. Det är knap-
past bevisat att rumslig integration främjar so-
cial integration, men i en tid då många plane-
rare strävar efter att förbättra integrationen i 
samhället och också har sådana uppdrag från 
politiskt håll, samtidigt som detta är synnerli-
gen svårt att lösa med hjälp av fysisk planering, 
är det frestande att blanda ihop olika sorters 
integration och helt enkelt likställa förbättrad 
rumslig integration med förbättrad social in-
tegration. Jag delar många av space syntax-
rörelsens värderingar och menar att högre 
rumslig integration är bra för de modernistiska 
förorterna eftersom även förorternas invånare 
förtjänar att bo i en urban miljö med de för-
delar det erbjuder. Däremot är jag inte över-
tygad om att en sådan stadsutveckling auto-
matiskt förbättrar den sociala integrationen.

Space syntax-forskningen har på ett tydligt 
sätt skapat en dikotomi som jag nu kommer att 

beskriva i något tillspetsad form. Jag har inte 
hittat dikotomin uttryckt i klarspråk på annat 
håll, men man kan ana den mellan raderna 
exempelvis i Tätare Stockholm (Spacescape 
2009) och i Alexander Ståhles båda avhand-
lingar (Ståhle 2005 och Ståhle 2008). Dikoto-
min kan formuleras så här: Stockholms in-
nerstad är en kvartersstad med raka gator och 
mycket höga integrationsvärden. Här är också 
inkomstnivåerna höga och den ekonomiska 
aktiviteten mycket hög, och här finns ett liv-
ligt folkliv. Stockholms modernistiska förorter, 
däremot, är byggda i öppna, uppbrutna fysiska 
strukturer med mycket grönytor där gatunätet 
är trafikseparerat och dåligt integrerat med 
omgivande stadsdelar. Förorterna har låga 
fysiska integrationsvärden, inkomst nivåerna 
är låga och den ekonomiska akti viteten 
mycket låg. Här är också folklivet glesare.

Dikotomin i föregående stycke har fått starkt 
genomslag i debatten och allt fler talar om att 
förorterna i framtiden bör byggas ihop till sam-
manhängande kvartersstäder. En stark före-
språkare av detta är Ståhle som antyder hur 
man kan skapa bättre förorter genom att bygga 
ihop staden och uppgradera de grönområden 
som lämnas till stadsparker. Anmärkningsvärt 
är att space syntax-förespråkarna argumen-
terar för kvartersstaden ur ett rent funktionellt 
perspektiv. De är inte intresserade av hur hu-
sen ser ut, om de byggs i traditionell stil eller 
nymodernistisk, och här finns heller ingen nos-
talgisk tillbakablick mot traditionellt  svenskt 
småstadsliv. Istället talar man om rutnätspla-
nens funktionella och rentav matematiska 
kvalitéer: att det är lätt att orientera sig och 
att gator med hög rumslig integration samlar 
strömmar av människor på samma ställe och 
ger underlag för parker, butiker och service.

En annan nykomling i den svenska stads-
byggnads debatten är nätverket YIMBY, som 
grunda des år 2007 i Stockholm och även 
etablerade sig i Göteborg. YIMBY uppstod som 
en  reaktion på att så många planer för ny bebyg-
gelse överklagades, och som en reaktion på att 
mycket av den nya bebyggelsen i storstäderna 
saknar urbana kvalitéer. YIMBY hyllar den täta 
storstaden och vill bygga mer av den, så att alla 
som bor i eller flyttar till storstäderna ska kun-
na välja att bo i en urban miljö (YIMBY 2010). 
Ett av YIMBY:s axiom är att bostadspriserna 
i Stockholms innerstad är skyhöga därför att 

Bild 4. Exempel på hur en axialkarta över Södermalm i Stockholm 
kan se ut. Röda gator har höga integrationsvärden och blå gator 
har låga.
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så många människor vill bo i denna typ av tät, 
funktionsblandad, traditionell kvartersstad, 
och man menar att det i princip skulle gå att 
få ett lika blomstrande stadsliv även utanför 
tullarna om bara bebyggelsen var av rätt slag.

En annan tankefigur som YIMBY bidragit till 
att sprida är den som Ola Andersson beskrev i 
Arkitekten, där han rasade mot att Hammarby 
Sjöstad är ”ett bostadsområde med service”, 
inte stad (Andersson 2006). När jag läste ar-
tikeln första gången blev jag arg därför att jag 
tycker att Hammarby Sjöstad är en vacker och 
trivsam stadsdel, och för att jag reagerade på 
Anderssons romantiserande av självbyggeri 
av stadsradhus, men efter en tids tankar så in-
såg jag att Andersson har rätt i sin analys av 
Sjöstaden. Både Stockholms och exempelvis 
Malmös innerstad präglas av en oerhört stark 
funktionsblandning där stora kontorshus lig-
ger granne med bostadshus och olika slags 
verksamheter, och tät trafik ger visserligen 
buller men ger även en urban puls åt gator som 
Sveavägen och Kungsgatan i Stockholm. Även 
om vi bör vara tacksamma över att nedsmut-
sande industrier inte längre finns i stadskärnor-
na, så är det uppenbart att det urbana livet i 
storstädernas stadskärnor uppstått genom att 
man reglerat bebyggelsens form utan att styra 
kvarterens funktion. Man har inte planerat allt 
ner i minsta detalj för att undvika störningar.

I Hammarby Sjöstad däremot, är allting just 
genomplanerat och man har då uppnått en 
störningsfri men också ganska livlös stads-
miljö fri från både behagliga och obehagliga 
överraskningar. En reaktion mot just detta 
kan skönjas i planeringen av Norra Sorgen-
fri i Malmö, där målet är en stad med små 
fastigheter och en stor blandning av funk-
tioner och aktiviteter. Malmö stadsbyggnads-
kontor är måna om att staden inte ska detalj-
reglera allt i Norra Sorgenfri och att de 
opolerade inslagen i staden ska kunna finnas 
kvar (Hallemar 2008 och Kronvall 2010).

1.2.3.  Täthet och ytterstadens framtid
En annan viktig fråga i den svenska stads-
byggnadsdebatten är frågan om de storska-
liga miljonprogramsområdenas framtid. Här 
finns ett stort renoveringsbehov, men även om 
 husens fysiska upprustning vore genomförd är 
både planerare och politiker eniga om att dessa 
stadsdelars planering är bristfällig och att de 

kommer att behöva ändras även i sin fysiska 
struktur. Ett av skälen är att dessa stadsdelar 
planerades för ett högt bilinnehav (i Sverige, 
situationen är en annan i det forna Sovje-
tunionen, mer om detta i avsnitt 4.1.2.). De 
storskaliga miljonprogramsområdena plane-
rades inte som ”promenadstäder” förutom för 
små barn och för människor som går till eller 
från kollektivtrafik och samhällsservice. Att 
människor skulle cykla genom en kontinuerlig 
stadsstruktur i ytterstaden var aldrig avsikten 
då man fortfarande betonade grannskapstän-
kandet när miljonprogrammet planerades.

Idag vill myndigheter och planerare upp-
muntra människor att ställa bilen hemma, men 
i de storskaliga miljonprogramsförorterna är 
det för många människor, och särskilt för barn 
och ungdomar, en icke-fråga då man inte har 
möjlighet att ha bil. Att bygga en stadsstruk-
tur som svarar mot denna ändring i ekono-
miska och sociala förhållanden är en utmaning.
I debatten brukar det också poängteras att mil-
jonprogrammet har betydligt lägre täthet än 
storstädernas innerstäder, och att det är en vik-
tig orsak till den låga ekonomiska aktiviteten 
och det ibland bristfälliga folklivet. Här kan 
det ses som paradoxalt att man ofta hör larm-
rapporter om överbefolkning i trånga lägenhet-
er i Rinkeby eller Rosengård, men faktum är 
att redan Jane Jacobs uppmärksammade hur 
trångboddhet ofta är värst i områden med låg 
täthet, medan många täta områden har högre 
attraktivitet och lägre fattigdom och inte alls 
är särskild trångbodda (Jacobs 1961, s. 207).

Jag hade länge tankar på att skriva ett examens-
arbete om miljonprogramsområden i Sverige, 
och när möjligheten dök upp att skriva exa-
mensarbetet i Vilnius så insåg jag att det vore 
intressant att skriva om de storskaliga sovje-
tiska förorterna till staden, då de har många 
intressanta likheter med de svenska områdena. 
Jag såg också Vilnius som en intressant möj-
lighet att få ett internationellt perspektiv på den 
svenska debatten om miljonprogrammets fram-
tid, då Litauen står inför liknande utmaningar 
medan den sociala och ekonomiska situationen 
ser väldigt annorlunda ut jämfört med i Sverige.
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1.3.  Bakgrund till examensarbetet: 
Vilnius
Vilnius är Litauens huvudstad med cirka 550 
000 invånare (Wikipedia 2010a). Vilnius grun-
dades på 1200-talet och var under medeltiden 
först huvudstad i Litauen och därefter en kul-
turellt betydelsefull stad i Polen, med ett uni-
versitet som grundades på 1500-talet. Staden 
har hela tiden varit mångkulturell med stora 
judiska, polska, ryska och tyska befolkningar. 
År 1800 hade staden 20 000 invånare, vilket 
gjorde staden till en av de större i Nordeuropa. 
Under 1800-talet följde, precis som i övriga Eu-
ropa, en snabb expansion och vid 1900-talets 
början hade Vilnius 155 000 invånare. Under 
1900-talet och 2000-talet har Vilnius fortsatt 
att växa, både till ytan och befolkningsmässigt. 

1.3.1.  Vilnius bebyggelsestruktur
När man studerar bebyggelsens struktur i Vil-
nius finns tydliga årsringar. I centrum finns  
Gamla stan, med sitt medeltida gatunät. 
Gamla stan är upptagen på UNESCO:s världs-
arvslista och en av de största i Östeuropa. 
Gamla stan är ungefär cirkulär till sin form, 
med en radie på 1 kilometer, och påmin-
ner om många andra medeltidsstäder i sin 
struktur (exempelvis Prag, Tallinn, Visby) 
med smala gator och en mycket tät bebyg-
gelsestruktur där få ytor lämnats obebyggda, 
samtidigt som våningsantalet är relativt lågt, 
ofta 2-4 våningar. Gatunätet framstår vid 
första anblicken som organiskt och oplanerat.

Längre ut finns 1800-talets och det tidiga 
1900-talets kvartersstad, utlagd i rutnät. 
Bebyggelsen har olika karaktär. I anslutning 
till Gamla stan finns Gedimino Prospektas, 
en 2 kilometer lång gata med exklusiv karak-
tär, kantad av butiker och restauranger, stora 
företags huvudkontor och olika myndighets-
byggnader. Gedimino Prospektas påminner 
om Avenyn i Göteborg. Här är bebyggelsen 
i traditionell europeisk innerstadsskala, ofta 
3-4 våningar. Längre ut i rutnätet byggdes 
både låg och enkel arbetarbebyggelse och 
dyra stadsvillor för de förmögna, och en hel 
del av bebyggelsen finns fortfarande kvar.

Bild 5. Del av Vilnius gamla stadskärna. Skala 1:10 000.

Bild 6. 1800-talets kvartersstad. Skala 1:10 000.

500 1000 meter      2500
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Sedan 1900-talets mitt har Vilnius genomgått 
samma förändring som många andra europeis-
ka och sovjetiska städer. Modernismen i kom-
bination med bilsamhället och det industriella 
byggandet har lett till en kraftig utglesning 
av Vilnius, och en mycket stor del av stadens 
befolkning bor nu i ett bälte av sovjetiska 
förorter 4-8 kilometer från stadskärnan. 
Dessa förorter är främst lokaliserade nordväst 
och norr om stadskärnan och de är ofta mycket 
storskaliga. De svenska motsvarigheterna är 
miljonprogramsförorterna Rosengård, Tensta, 
Hammarkullen m.fl. Många av de sovjetiska 
husen har inte underhållits sedan de byggdes, 
och gårdsmiljöerna kan vara förfallna och an-
vänds ibland för parkering eller som upplag-
splats för skräp. På liknande sätt som i svenska 
förorter är områdena ofta trafikseparerade med 
utifrånmatning, där stora parkeringsplatser 
och trafikleder omger varje område. För orterna 
har ofta enklavkaraktär och mellan för orterna 
finns storskaliga trafikleder, gröna stråk, 
verksamhetsområden eller obebyggda tomter.

Dessa områden har låg status, om än inte på 
samma sätt som de svenska miljonprogram-
men. Förorterna utgör en mycket stor del av 
Vilnius lägenhetsbestånd och människor från 
alla samhällsklasser utom överklassen bor här.
Hyrorna och lägenhetspriserna är låga och 
förbindelserna in till stan är goda med ett väl ut-
byggt nät av trådbussar och bussar med hög tur-
täthet. Det är dock uppenbart att dessa områden 
har låg attraktivitet och att det anses mycket mer 
attraktivt att bo i Gamla stan eller i en villaförort.

Efter självständigheten år 1990 har stadsbyg-
gandet i Vilnius gått in i en ny fas. Man slutade 
bygga de sovjetiska lägenhets komplexen. Istäl-
let byggs mindre infillprojekt i stadskärnan, 
samt nya lägenhetskomplex i nymodernistisk 
stil i förorterna, men framför allt byggs glesa 
villaförorter 8-15 kilometer från  stadskärnan. 
Dessa byggs med bristfällig eller obefintlig 
kollektivtrafik, här är det bilen som är det 
 tänkta transportmedlet. Vilnius går med andra 
ord mot en västeuropeisk eller nordamerikansk 
situa tion där allt fler är hänvisade till bilen för att 
kunna transportera sig till arbetet och till olika 
fritids aktiviteter, samtidigt som mycket jord-
bruksmark tas i anspråk för ny villabebyggelse.

Bild 7. Pašilaičiai, en av 1980-talets storskaliga modernistiska 
förorter norr om stadskärnan. Skala 1:10 000.

Bild 8. Nybyggt villaområde norr om Vilnius. Skala 1:10 000.
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1.3.2.  Historisk tillbakablick: det judiska Vilnius

Här följer ett historieavsnitt för att du som 
läsare ska få en förståelse för Vilnius judiska 
historia, som bidragit till att forma staden 
från medeltiden och framåt. 1900-talet for 
hårt fram med Vilnius och dess invånare. 
Före andra världskriget var en tredjedel av 
stadens befolkning judisk. Bara några hundra 
judar överlevde, och decennierna efter kriget 
gjorde de sovjetiska myndigheterna sitt bäs-
ta för att utplåna de minnen som fanns kvar.

På 1300-talet kom de första judarna till Vilnius 
efter att stadens härskare skickat ett brev till ju-
dar i Tyskland, där han välkomnade dem att slå 
sig ner i Litauen (Wikipedia 2010b). Vid denna 
tid och under de kommande seklerna var den 
religiösa toleransen stor i Litauen, samtidigt 
som judeförföljelserna regelbundet blossade 
upp i övriga Europa. Efter hand flyttade fler och 
fler judar till Litauen och en blomstrande ju disk 
kultur fanns i landet med Vilna som självklar 
huvudstad. Stadens store judiske son var Vil-
na Gaon, en skriftlärd rabbin som verkade på 
1700-talet och han ska ha undervisat rabbiner 
om hur de religiösa skrifterna skulle tolkas re-
dan när han var tjugo år gammal (Wikipedia 
2010c). Under den här perioden kallades Vil-
nius ”Östeuropas Jerusalem” och var intellek-
tuellt centrum för Ös-
teuropas judar. Till 
den stora synagogan 
i Vilnius reste judar 
från hela Europa för 
att diskutera religiösa 
frågor. Även andra as-
pekter av den judiska 
kulturen blomstrade: 
musik, konst, handel och litteratur. Vilnius 
var vid denna tid och fram till andra värld-
skriget en mycket mångkulturell stad där de 
största befolkningsgrupperna var polacker, 
litauer, judar, tyskar och ryssar, och många 
av stadens invånare var också flerspråkiga. 

Det mångkulturella Vilnius utplånades i an-
dra världskriget. När Nazityskland invaderade 
 tvingade man först stadens judiska befolkning, 
som bott utspridda i hela staden, att flytta till 
ett ghetto (Wikipedia 2010d). Nazisterna utsåg 
ett antal kvarter runt synagogan till ghetto, 
kvarter som av tradition haft en stor judisk be-

folkning men som även rymde människor av 
annan bakgrund. Den icke-judiska befolknin-
gen utrymdes och man tvingade alla stadens 
judar att tränga ihop sig på minimala ytor i 
de gamla medeltida kvarteren. Ofta fanns det 
inte ens plats för alla att sova på golven. Pre-
cis som i övriga nazistiska ghetton i Europa 
förde nazisterna en medveten utrotningspoli-
tik som började genom att man trängde ihop 
otroligt många människor på liten yta, tog i från 
dem deras besparingar och hindrade dem från 
att arbeta, och därefter skapade massvält och 
epidemier genom att inte ge befolkningen till-
räckligt med mat och förstöra möjligheterna 
för ghettots invånare att få grundläggande 
sanitet eller sjukvård. Tusentals dog i ghettot. 
Under år 1941 avrättades också tiotusentals 
judar i massakrer i Paneriai-skogen utanför 
Vilnius. Ghettot utplånades år 1943 när de 
överlevande skickades till koncentrations-
läger, slavläger eller avrättades. Efter kriget 
fanns bara några hundra av Vilnius judar 
kvar i livet och det judiska kulturella och re-
ligiösa livet i staden har aldrig återhämtat sig.

Förintelsen gick längre och dödade en större 
andel av judarna i Litauen än i något annat 
land, och en stor skuld för detta vilar också 
på vissa delar av den litauiska lokalbefolk-
ningen som ivrigt hjälpte ockupationsmakten 
att trakassera och slutligen döda den judiska 
befolkningen. Detta är något som än idag är 

Den religiösa toleransen 
var inte obegränsad. Den 
stora synagogan hade stora 
utrymmen under jord, där-
för att byggnaden inte til-
läts vara högre än någon 
kyrka i omgivningen. (Källa: 
Wikipedia 2010e)

Bild 9. Vilna Gaon. Källa: Wikipedia (2010).
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ett mycket känsligt ämne i Litauen, och när 
litauiska politiker talar om ”folkmordet” idag 
syftar man på den sovjetiska ockupationen 
och de litauiska motståndsmän som dödades 
av den sovjetiska armén och säkerhetspolisen.

 I Vilnius stadskärna finns idag många spår 
av den judiska befolkningen, och det finns 
 också luckor i stadsbilden efter de kvarter som 
förstördes. Under andra världskriget, och sär-
skilt i krigets slutskede, brann i princip hela det 
judiska ghetto som nazisterna skapat. Här gick 
stora delar av Vilnas historia upp i rök, och den 
stora synagogan brann. Efter kriget, när den 
sovjetiska ockupationen tog sin början, hade 
de sovjetiska myndigheterna att ta ställning 
till att en stor del av Vilnius gamla stadskärna 
låg i ruiner. I Stalinklassicistisk anda började 
man med att bredda Tyska gatan (Vokiečių 
gatvė), en av stadens medeltida huvud gator, 
från cirka 10 meter till 45 meter. Gatan har 
idag en mycket speciell prägel med medel-
tida bebyggelse på ena sidan gatan och Stalin-
klassicistisk bebyggelse på andra sidan. Husen 
är dock av hög kvalitet och utformade med 
omsorg och gatan är ett populärt promenad-
stråk. Mer oförlåtligt är vad man gjorde på den 
nya husradens innergård. Här låg ruinerna 

av den stora synagogan och hela det komplex 
av tempelbyggnader och skolor som hörde 
till den. År 1955-1957 rev myndigheterna allt 
och ersatte det med en förskola och en park 
(Wikipedia 2010e). Kring parken byggdes nya 
bostadshus. Inga spår av det judiska Östeuro-
pas religiösa hjärta finns idag kvar, förutom 
en staty av Vilna Gaon och en minnesskylt.

Det var inte bara i gamla stan som de sovjetiska 
myndigheterna utplånade det judiska arvet. 
Norr om floden Neris låg en stor judisk be-
gravningsplats som använts i hundratals år. Den 
schaktades bort på 1960-talet och ersattes av en 
sportarena med tillhörande parkerings platser 
och park. Efter internationella protester fick 
Israel tillstånd att flytta Vilna Gaons kvarlevor 
till en ny judisk begravningsplats. Sportarenan 
var arkitektoniskt nydanande för sin tid men är 
idag fallfärdig och myndig heterna vill riva den. 
På 2000-talet slutförde fastighets boomens 
byggherrar det Sovjetunionen påbörjade, då 
den sista biten av den judiska begravnings-
platsen ersattes av lyxlägenheter med utsikt 
mot floden i Hammarby Sjöstad-stil, trots 
starka protester från judiska organisationer.

Efterkrigstidens politiker och planerare sköv-
lade alltså minnena från det judiska Vilnius. 
Under sovjettiden verkar man ha velat sopa 
historien under mattan och utplåna alla judiska 
minnesmärken. Varför är oklart, kanske som 
ett led i att skapa en ateistisk, sovjetisk identitet 
utan etniska och kulturella skillnader? Sedan 
är det förstås också så att de gamla judiska om-
rådena låg på mycket värdefull mark centralt 
i staden. Flera av Vilnius kyrkor användes till 
exempel som vapenförråd under sovjettiden, 

Bild 10. Den stora synagogan i Vilnius. Källa: Wikipedia (2010). Bild 11. Den förskola som ligger där idag. Källa: Wikipedia (2010).

Bild 12. Stalinklassicistiskt hus på Vokiečių gatvė (Tyska gatan).
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så myndigheterna verkar närmast ha gjort en 
poäng av att inte ta någon hänsyn till religion 
och traditionella seder. Ännu enklare var det 
förstås när folkgruppen i fråga knappt fanns 
kvar i Litauen. Men det är något oerhört märkligt 
med hela tillvägagångssättet: att bygga en för-
skola och några nya bostadshus på en plats där 
tusentals människor har dött och låtsas som att 
ingenting hänt. Många av de som bor på plat-
sen idag vet inte att det judiska ghettot låg där.

I dagens Litauen finns flera parallella spår när 
det gäller det judiska arvet. Ett spår är den 
starka antikvariska och kulturhistoriska exper-
tis som fått mycket inflytande eftersom Vilnius 
gamla stad är ett världsarv. Staden har en stark 
världsarvsmyndighet med egen budget, del-
vis EU-finansierad. De har medverkat till att 
många byggnader har renoverats och att man 
också återuppbyggt några rivna kvarter, med 
mycket lyckat resultat. Man talar också om att 
återuppbygga den stora synagogan och delar 
av dess omgivningar, utan konkreta resultat 
än så länge. Samtidigt så är man från poli-
tiskt håll inte särskilt intresserad av att lyfta 
fram det judiska Vilnius: det judiska museet 
är till exempel litet och undanskymt, medan 
självständighetskampen mot Sovjetunionen 

och förtrycket under KGB har stora, centralt 
placerade museer. Något som är positivt är att 
judiska organisationer i andra länder arbetar 
för att återuppliva den judiska kulturen i Vil-
nius, genom bland annat internationella som-
markurser i samarbete med universitet, men 
eftersom Litauen inte längre är ett invandrings-
land för judar, och många av de som överlevde 
kriget flyttade till USA eller Israel, så är den 
judiska befolkningen i Vilnius idag försvin-
nande liten. I staden som en gång hade fler än 
hundra synagogor är idag en synagoga aktiv.

Även i andra delar av Vilnius innerstad revs 
väldigt mycket medeltida bebyggelse un-
der perioden från andra världskrigets slut till 
1960-talet. Det var inte bara mycket av det ju-
diska ghettot som revs, man rev också ett yt-
terligare antal kvarter. Några ersattes med in-
stitutioner i modernistiskt stil (konsthall och 
skolor bland annat) men många ersattes med 
parker. Staden fick i och med detta en ändrad 
prägel. När man promenerar runt i gamla 
stan i Vilnius idag får vandringen en speciell 
rytm då man regelbundet rör sig mellan smala 
 gator och stora, öppna parker som ofta har en 
lite märklig form. Detta beror förstås på att 
de tidigare varit stadskvarter. För hundra år 
sedan bör gamla stans prägel istället ha varit 
smala gator, som ibland öppnade sig till små 
torg. Parker fanns knappt, vilket ju är utmär-
kande för medeltidens städer. Däremot fanns 
mycket grönska på innergårdarna, och i Vil-
nius finns än idag många gamla kloster och 
kyrkor med stora träd som syns från gatorna.

Bild 13. Gaono gatvė i Vilnius. Den grå byggnaden till vänster var 
ett judiskt bönehus före andra världskriget, vilket en minnesplatta 
påminner om. Idag finns här Österrikes ambassad.

Bild 14. Švarco gatvė i centrala Vilnius. Parken till vänster var före 
andra världskriget ett stadskvarter. Trädet till höger i bilden visar 
ett exempel på hur grönskan bör ha sett ut i den medeltida staden, 
då det inte fanns anlagda parker.
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1.3.3.  Vilnius trafiksystem

Trådbussar

Trådbussar är bussar som drivs med el från en 
kontaktledning. Trådbussar har flera fördelar: 
de är emissionsfria precis som spårvagnar, 
men kör på gatan och behöver inga spår. Tråd -
bussystemet i Vilnius är ett av de längsta i 
Europa och är ett arv från sovjettiden. Den 
första trådbusslinjen i Vilnius invigdes 1956 
och fram till självständigheten och slutet på 
den sovjetiska stadsplaneringen år 1990 bygg-
des trådbusslinjer till alla större nya bostads-
områden. Idag finns 20 trådbusslinjer i staden.

Trådbuss var ett mycket vanligt kollektivtrafik-
system i Sovjetunionen och dess satellitstater. 
Trådbussarna tillverkades av Škoda i Tjecko-
slovakien och samma modell återfinns än 
idag i städer i hela före detta Sovjetunionen. 
Majoriteten av trådbussarna i Vilnius är fort-
farande av den gamla modellen, men i många 
städer ersätter man trådbussarna med nyare 
modeller och så även i Vilnius, där man köpt in 
ett antal nya polska trådbussar av märket Solaris 
(Wikipedia 2010a, avsnittet Public Transport).

Jag har gjort många resor med trådbuss un-
der min tid i Vilnius och det är ett transport-
medel som är både billigt (en enkelresa kostar 
sex kronor) och bekvämt. De nya trådbus-
sarna har en mycket hög åkkomfort och kan 
jämföras med att åka Tvärbanan i Stockholm, 
medan de gamla är skakiga och skramliga 
och påminner om att åka de gamla spårvag-
narna i Göteborg. De gamla trådbussarna blir 
också både immiga och mycket kalla vintertid, 
medan de nya är bekväma både vintertid och 
sommartid. Komforten blir alltså hög den dag 
Vilnius har råd att byta ut de gamla trådbus-
sarna mot nya. Problemet för trådbussyste-
met är snarare trafikstockningarna, som tro-

ligen var obefintliga på 1980-talet men idag 
ökar som en följd av det stigande bilinnehavet. 

Trådbussarna i Vilnius körs som spårvagnar 
snarare än bussar: trådbussen stannar alltid 
på alla hållplatser, och det är relativt långa 
avstånd mellan varje hållplats, normalt 400-
800 meter. I gengäld blir restiderna kortare.

Bilism
Sedan det tidiga 1980-talet har bilinneha-
vet i Vilnius stigit kraftigt, se diagram nedan.
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Bild 16. Bilinnehav per 1000 invånare i Vilnius och Stockholm år 
1980-2007. Källor: Juškevičius, Valeika & Jauneikaitė 2008 samt 
SCB 2009.

Bild 15. Trådbussar i Vilnius fotograferade i juni 2010, tillverkade av Škoda respektive Solaris.

Stadens befolkning har under perioden vari-
erat mellan 500 000-600 000 invånare, och 
är idag 550 000. Befolkningsnivån har alltså 
inte förändrats särskilt mycket de senaste 
trettio åren. Men antalet bilar på stadens ga-
tor har femdubblats. Det innebär att trafik-
stockningar har blivit ett allt större problem i 
Vilnius innerstad och närförorter. Det leder i 
sin tur till att restiderna med bil, och i än högre 
grad med kollektivtrafik, stiger kraftigt under 
de timmar när trafiken är tätast.  Resultatet 
blir att tidsavståndet till förorterna ökar. 
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Förorterna har dock inte problem med trafik-
stockningar, förutom längs vissa genomfarts-
leder. I den gamla stadskärnan finns enkel-
riktningar och smala gator vilket innebär att 
trafiken normalt väljer andra vägar. Proble-
men med trafikstockningar berör därmed 
inte gamla stan i någon större utsträckning.

Kollektivtaxi
Ett transportmedel som är vanligt i  Litauen 
och i övriga forna sovjetrepubliker är kollektiv-
taxi (maršrutinis taksi på litauiska). Dessa är 
minibussar som trafikerar samma linjesträck-
ningar som trådbussar och bussar, men kos-
tar 50 procent mer. Fördelen är att de ofta är 
betydligt snabbare, därför att en bil som har 
fyllts inte stannar vid några hållplatser för-
rän någon ska stiga av. En annan fördel är 
att de är bekvämare än den gamla typen av 
trådbussar och bussar. I vissa forna sovjet-
republiker, och även i städer som Istanbul, 
är kollektivtaxi närmast det dominerande 
trafikslaget inom kollektivtrafiken. I Vilnius 
har de mer en kompletterande roll. Den ordi-
narie kollektivtrafiken går ofta och är billig, 
även om restiderna ibland blir väldigt långa.

Spårbunden trafik
I Vilnius finns några pendeltågslinjer som vis-
serligen används men når en ganska liten del av 
storstadsområdets befolkning. Norr om floden 
Neris, där en majoritet av stadens bostäder lig-
ger, saknas helt spårbunden trafik. De växande 
problemen med trafik stockningar leder till att 
det vissa tider på dygnet kan ta nästan en timme 
att ta sig med trådbuss från de nordvästra för-
orterna till vissa gator i stadskärnan, en sträcka 
som inte är längre än som högst nio kilometer. 
En växande lobbyism, och även kommunala 
utredningar, talar därför om att bygga antin-
gen spårvagn eller tunnelbana i Vilnius. Detta 
skulle leda till miljövinster, minskad trängsel 
på gatorna, kraftigt kortade restider och stora 
exploateringsmöjligheter längs de nya banorna. 
Den mer pragmatiska linjen är att förespråka 
spårväg, då det blir väsentligt mycket billigare 
och är mer beprövat i en stad av Vilnius storlek.

En djärvare idé är att bygga tunnelbana. Det 
blir ungefär dubbelt så dyrt men förespråkarna 
menar att gatuutrymmet för att bygga spårväg 
är obefintligt på de smalaste gatorna i Vilnius, 
och att tunnelbana i och med högre hastighet 

och kortare restider innebär en samhällseko-
nomisk besparing varje år som i  längden 
lönar sig (Vilniaus Metro Project 2008).

Förespråkarna medger att få städer i Vilnius 
storlek har byggt tunnelbana, men nämner 
några exempel, bland annat Stockholm som 
när tunnelbanan planerades på 1930-talet 
hade ungefär lika många invånare som dagens 
Vilnius.  Genom att jämföra med Stockholm 
och andra städer som växt efter att tunnel-
banan byggts menar man också underförstått 
att tunnelbanan ger enorma expansions-
möjligheter och bidrar till ekonomisk tillväxt. 
Det är tveksamt om det finns någon sådan 
tillväxtpotential i Vilnius då urbaniseringen 
redan gått långt i Litauen. Men att bygga tun-
nelbana kan förstås ändå vara en god idé.

Jag kan inte avgöra vad utfallet blir: spårväg, 
tunnelbana eller ingen spårbunden trafik. 
Men det känns sannolikt att politikerna i 
 Vilnius, när lågkonjunkturen är över, sätter 
igång planerings processerna igen. Och  kanske 
kan Litauens EU-medlemskap innebära 
finansierings  möjligheter. Det verkar sanno-
likt att någon form av spårbunden trafik finns 
i Vilnius om 15-20 år. Linjesträckningarna för 
den föreslagna spårvägen och den föreslagna 
tunnelbanan är mycket likartade och stadens 
långsiktiga planering påverkas därför inte sär-
skilt mycket av vilket transportslag som väljs.

1.4.  Problem och möjligheter i stadsplaneringen 
i Vilnius

Vilnius har sedan 1900-talets mitt blivit en allt 
glesare stad. Precis som i de svenska miljon-
programsförorterna var föresatserna bakom de 
sovjetiska förorterna att ersätta ohälsosamma 
boendemiljöer i innerstadsdelarna, samt att 
möjliggöra fortsatt urbanisering. När man ut-
värderar situationen idag är det dock uppenbart 

Bild 17. Kollektivtaxi i Vilnius.
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att innerstaden är det absolut mest attraktiva 
boendealternativet, vilket återspeglas i både 
lägenhetspriser och hyresnivåer. Jag  menar att 
detta delvis beror på det centrala läget, med 
närhet till aktiviteter och arbetsplatser, men 
det beror också på att Gamla stans bebyggelse-
karaktär upplevs som mer attraktiv än de stor-
skaliga och ofta monotona förortsområdena. 

Precis som i svenska miljonprogramsområden 
präglas Vilnius förorter av ett slags monumen-
tal skala, med identiska hus, stora mellanrum 
mellan husen och kraftigt överdimensionerade 
trafikleder som inte är attraktiva att röra sig 
längs. Gång- och cykelvägnätet är bristfäl-
ligt och till många områden är det enda rim-
liga kommunikationssättet bil eller trådbuss, 
trots att områdena ligger på cykelavstånd till 
centrala Vilnius. Den stora möjlighet som 
finns i dessa områden är de mycket stora 
mellanrum och obebyggda ytor som finns i 
och kring förorterna. Förtätningspotentialen 
verkar vid en första anblick mycket stor.

Ur ett ekologiskt perspektiv är de storskaliga 
förorterna ett mycket mer hållbart alternativ 
än de nya villaförorter som växer upp runt Vil-
nius och ofta saknar all kollektivtrafik. Om de 
sovjetiska förorterna kan liknas vid enklaver 
så menar jag att detta i ännu högre grad gäller 
villa förorterna, där exempelvis barn och ung-
domar blir helt beroende av att vuxna kan 
skjutsa dem in till stan eller till olika aktiviteter. 
Detta kan förstås ses som att litauerna nu kom-
mer ikapp de villamattor som Sverige byggde 
på 1970- och 1980-talet. Många vill säkerligen 
bo i eget hus, men i en framtid där oljan blir  
dyrare och utsläppen av växthusgaser snabbt 
måste minska är det fortsatta byggandet av vil-
lamattor något som jag menar måste hejdas.

I det här examensarbetet vill jag undersöka 
möjligheten att hejda villamattornas utbred-
ning inte genom förbud, utan genom att skapa 
nya attraktiva stadsmiljöer vid de storskaliga 
modernistiska förorterna genom förtätning.

Bild 18. Karta över det föreslagna spårbundna trafiknätet i Vilnius. Det är i dagsläget oklart om det kommer att byggas. Skala 1:50 000.

0 2000 4000 meter      1000



SYFTE
SIda 18 av 98

2.  SYFTE
2.1.  Syfte
Att göra en stadsmorfologisk studie av en 
förort respektive den gamla stadskärnan i 
Vilnius, Litauen. Att analysera den rumsliga 
diversiteten i de valda delarna av Vilnius, det 
vill säga fördelningen av rum i olika skalor och 
hur de hänger samman. Att beräkna täthet för 
de båda planområdena, och att utifrån dessa 
analyser ta fram en förtätningsstrategi för Vil-
nius, som också kan användas i andra städer 
med storskaliga förortsområden. Att använda 
förtätningsstrategin för att ta fram ett förslag 
på ny bebyggelse i en del av Vilnius och därefter 
utvärdera och diskutera resultatet.

2.2.  Frågeställningar
Vad kännetecknar äldre, medeltida stadsdelar 
och vad kännetecknar storskaliga, modernis-
tiska stadsdelar, med avseende på täthet och 
stadens form?

Hur kan en lämplig arbetsprocess se ut om 
målet är att skapa ett förtätningsförslag för en 
storskalig modernistisk förort?

2.3.  Avgränsning
Detta examensarbete handlar om stadens form 
och staden som fysisk, byggd miljö. Stats-
vetenskapliga och sociologiska frågeställnin-
gar kring hur planering bedrivs och vem som 
genomför planer faller utanför ramarna för 
detta examensarbete. På grund av bristande 
språkkunskaper är inte intervjuer eller en-
käter lämpliga metoder, så analyserna grun-
das främst i litteraturstudier, observationer 
på de aktuella platserna samt beräkningar.
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3.  METOD
3.1.  Introduktion
Det här avsnittet beskriver de metoder som 
använts i examensarbetet och presenterar den 
litteratur som använts. Dessutom beskrivs 
den geografiska avgränsningen. Här följer en 
beskrivning av de analysmetoder som använts.

3.2.  Morfologisk analys
Morfologi är läran om form, och stadens 
form är ett viktigt ämne i examensarbetet. 
Digital tre dimensionell modellering av be-
byggelsen, mellanrummen och terrängen i 
programmet Sketchup har använts både i 
inven teringsskedet, i analysskedet och i plan-
förslaget. Sektioner och analys av gatubred-
der, hushöjder och kvartersmått har varit 
viktiga hjälpmedel för att beskriva hur be-
byggelsen är organiserad i planområdena.

Programmet Autodesk Ecotect har använts 
för att beräkna hur många procent av himlen 
man ser från varje given punkt i ett geografiskt 
område. Detta kan användas som ett mått på 
rummets slutenhet eller öppenhet. Att beräkna 
slutenhet och öppenhet med denna analys-
metod är en ny metod som inte verkar ha an-
vänts tidigare. Resultaten är dock övertygande 
eftersom analyskartorna stämmer väl överens 
med den upplevda, subjektiva känslan av 
öppen het respektive slutenhet på de platser som 
studerats. För en teknisk beskrivning av analys-
metoden, se bilagan efter dokumentets slut.

Även space syntax var aktuell som analys-
metod, men valdes bort då det skulle flytta 
fokus i examensarbetet. Metoden behandlar 
nämligen inte byggnadernas utseende och 
höjd eller rummens skala utan bara rummens 
kopp ling till varandra. Däremot har gatunätets 
integration varit en viktig faktor i analysen av 
planområdena och i utformningen av plan-
förslaget, då space syntax integrationsbegrepp 
ger en teoretisk förklaring till varför vilka stråk 
är mer livliga än andra, vilket har beröring-
spunkter med examensarbetets inriktning.

3.3.  Täthetsberäkningar
GIS-programmet ArcMap har använts för 
kartframställning och för att beräkna täthet 
i de jämförda stadsdelarna. Litteraturstudier 
har använts för att hitta de mest använd bara 
måtten på täthet. Tätheten har beräknats 
både för hela stadsdelar och på kvartersnivå.

Det mått som används för att mäta täthet i 
examens arbetet är exploateringstalet. Ex-
ploateringstalet är kvoten mellan den samman-
lagda våningsytan och markarealen inom ett 
givet område, se bild 19. I täthetsberäkningar-
na har det så kallade nettoexploateringstalet 
använts, vilket innebär att man delar upp hela 
området i kvarter eller stadsdelar. Ett kvarter 
avgränsas av en linje mitt i gatan eller en linje 10 
meter utanför husen, en metod som omnämns 
som den norska metoden i Svenska stadstyper 
(Rådberg & Friberg 1996, s. 39). Exploaterings-
tal på tomtnivå skulle bli betydligt högre, men 
sådana exploateringstal har inte beräknats.

För område 1, som är en del av Gamla stan i 
Vilnius, har tätheten i dagens bebyggelse jäm-
förts med ett hypotetiskt scenario där de kvar-
ter som revs under och efter andra världskriget 
skulle finnas kvar idag. Detta har gjorts för att 
klargöra hur hög tätheten var i den förmoderna 
stadskärnan. Den rivna bebyggelsens täthet 
har beräknats utifrån en stadskarta från  Vilnius 
kommun som visar den rivna bebyggelsen, 
med antagandet att våningsantalet var 2,6 
vilket är det genomsnittliga i planområdet idag.

3.4.  Litteraturstudier
Detta avsnitt presenterar den litteratur som 
använts för att skriva examensarbetet. Littera-
turen är sorterad efter de ämnen den behand-
lar. Under arbetets gång blev det tydligt att 
några av källorna visserligen var intressanta 
men att de inte gick att tillämpa i detta slags 
examensarbete. Även den bortsorterade lit-
teraturen presenteras under respektive ämne.

3.4.1.  Stadens form och historia
En allmän orientering fås genom Spiro Kostofs 
The City Shaped (1991), som går igenom stads-
byggnadshistorien med utgångspunkt i olika 
former: rutnätsstaden genom tiderna, radial-
planen genom tiderna, organiska planmönster 
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genom tiderna och så vi-
dare. Boken är alltså inte 
skriven i kronologisk 
ordning utan sorterad 
efter form. Kostof är tyd-
lig förespråkare för rut-
nätsstaden, och menar 
att det i egentligen inte 
finns några organiska 
eller ”oplanerade” stads-
planer, därför att det 
alltid är ett medvetet 
beslut när människor bygger ett visst hus på en 
viss plats. Kostof visar övertygande i exemplet 
Siena att oregelbundenheten i själva verket var 
ett designideal under den aktuella tidsperiod en 
och att stadens borgare medvetet förskönade 
sin stad genom att utforma gator och hus på 
vissa sätt. Kostof är också motståndare till 
trädgårdsstaden, som han avfärdar som en 
romantisk dröm, och förespråkar istället den 
täta, urbana staden, vare sig det gäller eu-
ropeiska medeltidsstäder eller Manhattan.

Camillo Sittes Stads
byggnad i engelsk över-
sättning (1986) har gi-
vit en viktig historisk 
tillbakablick och, inte 
minst, givit bra exempel 
på medeltida stadsbe-
byggelse som jämförts 
med Vilnius stadskärna. 
Denna utgåva innehåller 
många kommentarer 

från forskare som sätter Sittes text i ett samman-
hang samt beskriver de planeringsideal som 
Sitte vände sig emot. Intressant nog är många av 
de stadsmiljöer han kritiserade som tråkiga och 
torftiga, 1800-talets regelbundna kvartersstad, 
mycket populära stadsdelar idag. Dessutom 
finns i boken några av Sittes egna stads planer 
vilka är intressanta då de, som författarna 
påpekar, visar att Sitte inte förespråkade att 
man skulle kopiera medeltidens plan mönster 
i nya städer. Hans egna planer är ett mellan-
ting mellan medeltidens organiska myller 
och det sena 1800-talets spikraka avenyer.

Jane Jacobs klassiker 
The Death and Life of 
Great Ameri can Cities 
(1961) har  varit myc-
ket använd bar och in-
tressant läsning. Hennes 
resone  mang om bland 
annat varför vissa stads-
delar är livliga och hur 
man kan placera parker 
för att de ska använ-
das har varit mycket 
givande. Jacobs är också
in tressant läsning då hon kritiserade den 
modernistiska planeringens misstag re-
dan år 1961, när de modernistiska för-
orterna i Vilnius fortfarande låg på ritbordet.

Bild 19. Beräkning av täthet med den metod som använts i examensarbetet. Exemplet i bilden visar ett kvarter där den bebyggda andelen av 
marken (q) är en tredjedel. Våningsantalet (n) är sex. Exploateringstalet (e) blir då 2,0, vilket också kan beskrivas som att det berörda markområdet 
i genomsnitt är bebyggt med ett tvåvåningshus. Markområdet definieras som kvarteret plus halva gatubredden för angränsande gator.

q = 16/48 = 1/3 = 0,33

n = 6

e = q * n = 2,0

Bild 20. Spiro Kostof. 
Källa: UC Berkeley (2008).

Bild 21. Camillo Sitte. (Wiki-
media Commons 2009).

Bild 22. Jane Jacobs. 
Källa: Mentalblog (2006).
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För att förstå Vilnius och dess framtida ut-
veckling har Vilnius kommuns översiktsplan 
(2008), samt internetsidan Vilniaus Metro 
Project (2008) som beskriver planerna på att 
bygga tunnelbana respektive spårväg i Vil-
nius, varit viktiga källor. Vidare har några tex-
ter om samhällsplaneringen i Sovjetunionen 
givit en grundförståelse för Vilnius förorters 
struktur (Zhukov & Fyodorov 1974; Bertaud & 
Renaud 1997 samt Chrusjtjov 2009). Det har 
dock inte varit ett prioriterat studieområde 
då detaljerad kunskap om förorternas historia 
egentligen inte är nödvändig för att analysera 
stadens form idag och hur den kan förändras.

Kevin Lynchs klassiker The Image of the City 
(1960) innehåller beskrivningar av varför vissa 
stadsstrukturer är lätta att navigera i medan an-
dra är svåra att orientera sig i. Boken är mycket 
intressant men visade sig svår att  tillämpa i 
skapandet av planförslaget. Att nya stråk be-
hövdes i det ena planområdet var uppenbart, 
men arbetet med att bestämma var stråken ska 
ligga och hur de ska utformas visade sig vara en 
i många avseenden intuitiv process där Lynchs 
fem stadselement (stråk, barriärer, områden, 
noder och landmärken) egentligen inte var 
nödvändiga för att tolka miljön och föreslå för-
bättringar. Lynchs analysmetod har också valts 
bort i studiet av Gamla stan, därför att kate-
gorierna gata, kvarter och torg där är så enkla och 
 tydliga att en analyskarta enligt Lynchs metod 
egentligen visar samma sak som plankartan.

3.4.2.  Täthet och förtätning
Täthetsbegreppet och förtätning har studerats 
genom att läsa tre texter som är positivt inställ-
da till förtätning, en text av en kritisk författare 
samt två texter som kan sägas vara  neutrala. 
De positiva texterna är Alexander Ståhles 
licen tiatavhandling (2005) respektive doktors-
avhandling (2008), samt rapporten Tätare 
Stockholm som han varit med om att författa på 
konsultfirman Spacescape. I Tätare Stockholm 
hävdas att Stockholms befolkningstillväxt fram 
till 2030 á 230 000 invånare ryms inom de 
befint liga närförorterna, och en analys av olika 
stadstypers täthet görs. Dessutom används 
begreppen förtätningstryck, förtätningsfrihet, 

förtätningsbehov samt förtätningsutrymme. 
Ståhle är i allmänhet positiv till att förtäta med 
vad han kallar nyregularism, det vill säga en 
återgång till det stadsbyggande som präglade 
Stockholm när innerstaden planlades och be-
byggdes. Nyregularism präglar också vissa av 
de nya stadsdelarna kring Stockholms inner-
stad, exempelvis nordvästra Kungsholmen.

Den kritiska texten är Just Environments – 
Politicising Sustainable Urban Development,
Karin Bradleys doktorsavhandling, som 
behand lar bland annat miljörättvisa och förtät-
ning i resurssvaga förorter. Bradley diskuterar 
främst politiska aspekter av samtidens stads-
byggande, vilket delvis ligger utanför examens-
arbetets  ramar då analyser av beslutsfattandet 
eller demokratifrågor i Vilnius faller utanför ar-
betets fokus på stadens form och täthet. Bradley 
har dock blivit känd för att kritisera den kom-
pakta staden som planeringsparadigm, vilket 
vid första anblicken verkar högintressant för 
examensarbetet då det skulle kunna visa alter-
nativa sätt att arbeta med förstadens framtid. 
Tyvärr visar det sig att Bradley i sin avhand-
ling, på ett sätt som är typiskt för aka-
demiska skribenter, kritiserar nutida stads-
byggnadsideologier utan att komma med några 
konkreta förslag på hur ny bebyggelse skulle 
kunna utformas istället. Detta ska inte förstås 
som en kritik av Bradleys arbete i sig. Hennes 
avhandling skildrar helt enkelt inte någon 
framtida byggd miljö utan fokus ligger istället 
på kritisk analys av vår tids stadsbyggnads-
ideologi. Bradleys avhandling har alltså inte 
varit tillämpbar i arbetet med planförslaget.

Den första neutrala texten är Johan Rådbergs 
Svenska stadstyper som beskriver tätheten i 
olika svenska stadstyper och dessutom be skriver 
metoder för att räkna fram exploateringstal. 

Den andra neutrala texten är ”Planning the 
compact city: the Randstad Holland Expe-
rience” (Dieleman, Dijst & Spit 1999) som 
menar att det bara är möjligt att minska nu-
tidens stadsutglesning, eller sprawl,  under 
vissa specifika politiska förhållanden. Då avses 
främst att myndigheterna ges ett  planmonopol 
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så att privata exploaterings intressen begränsas 
och riktas till de områden som myndig heterna 
har planlagt. Författarna menar att avreglerad 
kapitalism på byggområdet generellt med-
för att jordbruksmark runt städerna kommer 
att bebyggas med nya småhus i snabb takt.

Idag bebyggs jordbruksmarken och skogarna 
kring Vilnius med just nya småhus, ofta i krans-
kommunerna som ivrigt söker nya in flyttade 
skattebetalare på samma sätt som många sven-
ska kranskommuner. För att minska utgles-
ningen av Vilnius är det för det första nöd-
vändigt att få både Vilnius kommun och dess 
krans kommuner att vilja begränsa utbyggnaden 
av nya småhus, och för det andra nödvändigt 
att ha en tydlig vision för vilket slags attraktiv 
 boendemiljö man vill erbjuda istället. En ambi-
tion med examensarbetet är att visa ett sätt att 
bygga nya attraktiva förstäder så att människor 
får ett positivt alternativ till att bo i småhus.
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3.5.  Geografisk avgränsning
Efter valet att analysera Vilnius var det dags att 
välja planområden. Att analysera en moder-
nistisk förort var självklart då förnyelsen av 
dessa områden är viktig, aktuell och mycket 
intressant. Dessa stadsdelar har låg status och 
behöver rustas upp, samtidigt som en stor del 
av Europas befolkning bor i dessa områden.
De här förorternas framtid har stor inverkan 
på det framtida samhällets hållbarhet. Gamla 
stan var ett lämpligt jämförelseobjekt därför 
att medeltidsstaden är en väldigt speciell och 
populär stadsmiljö som kontrasterar  kraftigt 
mot modernismens stadsplaner. Det finns 
dessutom väldigt mycket medeltidsstad i Vil-
nius jämfört med i andra europeiska städer.

Medeltida stadsplaner avviker kraftigt från 
1800-talets kvartersstad i och med den väl-
digt småskaliga fastighetsindelningen, de 
smala gatubredderna och de oregelbundna 
gatunäten. Man kan säga att om medeltids-
staden representerar ett hantverksmässigt 
och gradvis stadsbyggande så representerar 
1800-talets kvartersstad en mer planmässig 
och produktionsanpassad stadstyp, medan 
1900-talets modernistiska storskaliga förorter 
utgör ett slags extrem där man drivit den ra-
tionella och produktionsanpassade staden 
några steg till. Det är ofta intressantare och 
mer klargörande att jämföra två extremer 
med varandra än att jämföra mellanformerna.

Att välja planområde inom Gamla stan var en-
kelt. För analysen behövdes en huvudgata med 
omgivande kvarter, och valet föll på stråket 
Pilies gatvė – Didžioji gatvė som är mycket väl-
bevarat, mer än en kilometer långt och  dessutom 
omges av kvarter som i allmänhet har kvar sin 
medeltida bebyggelsestruktur och skala. Det 
utvalda planområdet i Gamla stan benämns i 
kommande kapitel som område 1, se bild 23. 

Att välja lämpligt planområde i förorter-
na visade sig däremot svårare, det tog flera 
veckor. Genom besök på plats och studier av 
ortofoton studerades flera av Vilnius nord-
västra förorter. Nordvästra Vilnius består av 
ett mycket stort område med modernistiska 

förorter och en stor del av stadens befolkning 
bor här. Bebyggelsen har en större omfattning 
än i svenska storstäder då man i Sovjetunionen 
fortsatte att bygga enligt samma planerings-
ideal fram till murens fall, till skillnad från 
i Sverige och många andra västeuropeiska 
länder där en reaktion kom på 1970-talet.

En tidig idé var att förtäta längs den huvudväg 
som går från Vilnius centrum i nordvästlig rikt-
ning. Efter ett besök på plats så var det dock 
uppenbart att detta är en tungt trafikerad väg, 
närmast att jämföra med E4 norr om Stock-
holm, och att det är en väg som även i fram-
tiden knappast kommer att vara lämplig som 
stadsgata eller boendemiljö. En annan idé var 
att analysera området kring en kraftlednings-
gata som är flera hundra meter bred och skiljer 
förorterna Pašilaičiai och Justiniškės från 
varandra. I översiktsplanen är det dock tydligt 
att kommunen vill bygga en motorväg här. 

Efter ytterligare funderingar så föll va-
let på ett område kring Justiniskesgatan, 
som är huvud gata och kollektivtrafikstråk 
för flera nord västra förorter. Här finns vis-
sa naturvärden som ger området en lättare 
och grönare  prägel än förorterna i närheten. 
Samtidigt så är gatan intressant som förtät-
ningszon då en ny ringled planeras en dryg 
kilometer västerut vilket kommer att avlasta 
trafiken. Det utvalda planområdet benämns i 
kommande kapitel som område 2, se bild 23. 

Planområdet har avgränsats så att ungefär 
hälften av förorten Justiniškės och hälften av 
förorten Viršuliškės har inkluderats. Anled-
ningen är att de planerades som avgränsade 
grannskapsenheter, och då är det intressant 
att studera just gränszonen och att utreda hur 
förorterna skulle kunna byggas ihop. Avstån-
det till stadskärnan är 3,5 kilometer fågel-
vägen från den stadsdel som ligger närmast. 
Från planområdets bortre hörn är avståndet 
till stadskärnan 5 kilometer. Plan området 
är 1,7 kilometer långt i nord-sydlig riktning. 
I öst-västlig riktning är områdets bredd 1 
kilometer i söder och 1,5 kilometer i norr.
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Bild 23. Ortofoto över Vilnius som visar de två planområdenas läge i staden, skala 1:50 000.
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4.  ANALYS
4.1.  Grundläggande analys samt 
planeringsförutsättningar

4.1.1.  Mikrorayoner: sovjetisk grannskaps-
planering

Något som tydligt utmärker Vilnius stadsstruk-
tur är det enorma genomslag som de sovje-
tiska mikrorayonerna haft. Ordet mikrorayon 
kan översättas med grannskap (Wikipedia 
2010f). I den sovjetiska samhällsplaneringen 
efter andra världskriget är detta ett nyckel-
begrepp. I stort sett alla nya bostadsområden 
uppfördes som mikrorayoner. En mikrorayon 
byggdes för 8 000 till 12 000 invånare och 
var normalt 10 till 60 hektar stor. På liknande 
sätt som i svensk grannskapsplanering plane-
rades förskolor, ett affärscentrum och en 
eller två skolor i varje mikrorayon. I Sovjet-
unionen var planeringen dock långt mer stan-
dardiserad och man ser därför ofta att alla 
förskolor i en viss mikrorayon är identiska.

Alla bostadshus byggdes inom tio  minuters 
 gång avstånd till kollektivtrafik. Vissa institu-
tioner som simhallar, teatrar och liknande bygg-
des för en större grupp mikrorayoner enligt en 
noggrant uträknad mall (återges i tidskriften 
Volume, nummer 21, 2009). Det fanns en tydlig 
strävan efter att optimera all samhällsservice: 
att bygga tillräckligt många förskolor, skolor 
och butiker men också en strävan att inte bygga 
för många. Det ansågs till exempel som slöseri, 
eller suboptimering, att ett bostadshus hade 
gångavstånd till fler än en livsmedelsbutik.
Vad som var lagom gångavstånd klargjordes i 
vetenskapliga undersökningar, som resulterade 
i normer som sedan gällde i hela Sovjetunionen. 
Detta påminner förstås starkt om de svenska 
rekordåren med SCAFT-normer som blev gäl-
lande i hela riket, parkeringsnormer med mera.

4.1.2.  Parkeringsnormer och kollektivgarage
Parkeringsnormerna var mycket låga i den 
sovjetiska planeringen. En norm var att 
planera 0,15 bilplatser per lägenhet i närhet 

till bostadshusen (Zhukov & Fyodorov 1974) 
vilket avviker starkt från de svenska 1970-tals-
normerna som kunde kräva 1,0 bilplatser per 
lägenhet. För de som inte fick en bilplats nära 
bostadshuset anlades i Vilnius stora kollektiv-
garage, alltså garagelängor i plåt som ofta bygg-
des på en åker utanför bostadsområdet. Till 
lägenheten hörde en bilplats i kollektivgaraget 
som ofta kunde ligga en kilometer från lägen-
heten. Detta var förstås billigare än att bygga 
underjordiska garage, även om det var, och är, 
mycket opraktiskt för de boende i området.

Kollektivgaragen är ett typexempel på en egen-
het i den sovjetiska planekonomin: bygg-
före tagen hade direktiv att minimera kost-
naderna, medan kapitalistiska byggföretag 
strävar efter att maximera produktens värde, 
det vill säga att kunna sälja husen så dyrt som 
möjligt (Bertaud & Bertrand 1997). I kapita-
lismen kan det alltså vara lönsamt att bygga 
 garage om många är villiga att betala för att ha 
en bilplats nära sitt boende. I planekonomin 
saknades sådana drivkrafter och det var bil-
ligare att inte bygga garage. Kollektiv garagen 
används idag främst som lägen hetsförråd 
eller för att ställa av gamla bilar, eller så 
överges de. Från Vilnius kommuns sida plane-
rar man att ersätta många av kollektiv garagen 
med verksamhetsområden eller bostads-
områden för att använda marken mer effektivt.

Utöver kollektivgaragen så finns i Vilnius för-
orter en hel del exempel på nedgrävda  garage: 
de ligger dock inte under husen utan under 
bostadsgårdarna. Garagetaken är plante rade 
med gräs och är därför ganska väl inpassade 
i bostadsmiljöerna. Dock så är  garagen ofta 
 mycket nergångna och otrygga och  många 
verkar inte användas. Istället parkerar många 
boende sina bilar på gräsmattor eller  längs 
angöringsgator som inte alls är avsedda för 
parkering. De låga parkerings normerna 

Bild 24. Kollektivgarage vid Pašilaičiai i Vilnius nordöstra förorter.
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fungerade bättre under sovjettiden när bil-
innehavet var en femtedel av vad det är idag, men 
i dags läget ger de en brist på parkeringsplatser.

4.1.3.  Effekter av planekonomin
Under sovjettiden bestämde staten över mark-
användningen och några egentliga markpriser 
fanns inte. Politiker och samhällsplanerare 
bestämde vad marken skulle användas till och 
hade också medlen att genomföra det. Att be-
byggelseutvecklingen på detta sätt frigjordes 
från kapitalismens krafter skulle ha kunnat vara 
något mycket positivt. Idag ser vi dock snarare 
de negativa effekterna. Om samhälls planerarna 
fick ett område i Justiniškės att bygga bostäder 
på, så fanns inga drivkrafter för att göra bebyg-
gelsen tät och se till att all mark användes. Det 
skulle snarare komplicera byggskedet. Därför 
placerade man ut tillräckligt många hus för 
att lösa bostadsbehovet, löste trafikfrågor och 
behov av barnomsorg och skola, och sen var 
området klart. Resultatet är en gles stadsstruk-
tur som inte hänger samman särskilt väl.

Jämför detta med en kapitalistisk stad med 
småskalig fastighetsindelning, till exempel 
New York. Här har varje byggherre ett incita-
ment att bygga så högt som möjligt, och både 
staden och andra markägare har ett incitament 
att all mark har en tydlig användning, därför 
att byggklara tomter kan säljas. Resultatet blir 
ibland anonyma villaområden och ibland en tät 
och spännande stadsmiljö, beroende på läget 
i staden. Här är problemet snarare bristen på 
offentliga, ickekommersiella mötesplatser och 
tomter för sådant som förskolor och skolor.

4.1.4.  Vilnius översiktsplan
I Vilnius översiktsplan förutspås en snabb 
expansion i stadens utkanter på tre fronter: 
stora nya verksamhetsområden, stora arealer 
med nya småhus samt ny tät stadsbebyggelse. 
Dessutom planeras en ringled i stadens västra 
del. För stadens centrala delar vill man se en 
mer varsam förnyelse och i världsarvet Gamla 
stan är bevarandefrågor viktiga. Den nya täta 
stadsbebyggelsen tänker man sig främst i halv-
centrala verksamhetsområden från sovjettiden 
som är på väg att bli förfallna. I existerande 
bostadsområden från sovjettiden ser  Vilnius 
kommun att det finns förtätningsmöjlig-
heter, men någon mer genomgripande för-
nyelse av områdenas struktur är inte planerad.

Bild 25. Garage under bostadsgård i Justiniškės.

Bild 26. Vilnius översiktsplan, med utsnitt för område 2.
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4.2.  Kartor, axonometrier och foton

4.2.1.  Kartor över område 1

Bild 27. Ortofoto över område 1 med bebyggelsen färglagd efter antal våningar, skala 1:5 000.
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Bild 28. Bebyggelsekarta över område 1, skala 1:5 000.
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4.2.2.  Axonometri över område 1

Endast byggnaderna längs huvud gatan 
Pilies gatvė  visas i axonometrin.

Bild 29. Axonometri över område 1.
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4.2.3. Foton från område 1
Gamla stan i Vilnius är upptagen på UNESCO:s världs-
arvslista och en av de största i Östeuropa. Gamla stan 
är ungefär cirkulär till sin form, med en radie på 1 
kilometer, och påminner om många andra medel-
tidsstäder i sin struktur (exempelvis Prag, Tallinn, 
Visby) med smala gator och en mycket tät bebyggelse-
struktur där få ytor lämnats obebyggda, samtidigt 
som våningsantalet är relativt lågt, ofta 2-4 våningar.
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4.2.4.  Kartor över område 2

Bild 30. Ortofoto över område 2 med bebyggelsen färglagd efter antal våningar, skala 1:10 000.
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Bild 31. Bebyggelsekarta över område 2, skala 1:10 000.
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4.2.5.  Axonometri över område 2

Bild 32. Axonometri över område 2.
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4.2.6.  Foton från område 2
Justiniškės och Viršuliškės är två storskaliga förorter 
planerade efter liknande planeringsideologi som de stor-
skaliga miljonprogramsområdena i Sverige. Bostadshu-
sen i planområdet uppfördes dock ett decennium senare 
än motsvarande bebyggelse i Sverige: de första husen i 
Viršuliškės stod klara 1977 och Justiniškės byggdes under 
1980-talet (Wikipedia 2010g, 2010h). Planområdet består 
av ungefär hälften av Justiniškės och hälften av Viršuliškės.
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4.2.7.  Kartor över båda planområdena på 
samma uppslag

500 1000 meter      2500

Kartorna som visas är samma som på de föregående uppslagen, 
det vill säga bilderna 27-28 och bilderna 30-31. Skalan är 1:10 000.

På detta uppslag kan du jämföra kartorna över 
område 1 och område 2 presenterade i samma 
skala. Observera att byggnadernas färgskalor 
på högra sidan inte är jämförbara då färgska-
lan för område 1 går upp till 5 våningar medan 
färgskalan för område 2 går upp till 13 våningar.
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4.3.  Strukturerande principer för 
bebyggelsen
Här följer en analys av de strukturerande prin-
ciper som format bebyggelsen och stråken i 
 område 1 och område 2. Analysen är inte i första 
hand grundad på skrivna källor utan är en per-
sonlig tolkning av hur områdena är uppbyggda.

4.3.1.  Strukturerande principer i område 1
Gatunätet framstår vid första anblicken som 
organiskt, oplanerat och smått kaotiskt, men 
vid en närmare granskning är det tydligt att 
gatorna egentligen är mycket gena i huvudrikt-
ningarna (de gamla infartsvägarna till Vilnius 
och slottet från landsbygden). Få gator är raka, 
men huvudgatorna svänger mindre än de mer 
lokala gatorna. Påfallande ofta så känns ga-
tornas kurvor naturliga, till exempel på grund 
av terrängen. Gamla stan i Vilnius ligger i en 
norr sluttning ner mot floden, och höjdskill-
naden är påtaglig: inom planområdet är höjd-
skillnaden 25 meter från den lägsta punkten i 
norr till den högsta punkten i söder. Det finns 
inga egentliga plana ytor inom planområdet 
förutom Katedralstorget i norr. Dock så är Råd-
hustorget relativt flackt med en lutning på 2 %.

Huvudgatan i nordsydlig riktning är Pilies 
gatvė (Slottsgatan) som haft samma sträckning 
sedan staden uppstod, i samband med att en 
by och så småningom en stad växte fram nära 
slottet. Det är troligt att Pilies gatvė ursprung-
ligen var en stig som gick från den omgivande 
landsbygden till floden och till Slottskullen, 
vilket man ser på gatans slingrande men ändå 
gena sträckning samt på att gatan är anpassad 
efter topografin så att branta sluttningar und-
viks. Planområdet är avgränsat för att följa 
Pilies gatvė med omgivande kvarter, då detta 
område är minst förändrat av efterkrigstidens 
planering och stora partier av den medeltida 
staden finns kvar här. Kvartersstrukturen är 
i stora drag oförändrad sedan medeltiden.

Från slottet finns flera andra huvudriktningar: 
Liejyklos gatvė fortsätter västerut och passerar 
den gamla biskopsborgen, som numera är  riven 
och ersatt av presidentpalatset. Dominikonu 
gatvė är huvudgata i sydvästlig riktning och 
Torngatan i sydöstlig riktning. Det är troligt 
att även dessa gator började som upptram-

pade stigar och att man efterhand bebyggde 
den åkermark som omgav stigarna. Närmast 
i hierarkin efter huvudgatorna är gränderna, 
som delar upp staden i kvarter. Som i andra 
medeltidsstäder präglades många gator av en 
speciell yrkesgrupp, som till exempel Stiklių 
gatvė (Glasblåsargatan). Att en viss sorts hant-
verkare arbetat på en viss gata är dock inget 
man ser i stadsbilden idag, förutom på skyltar 
för hotell och souvenirbutiker och liknande.

Kvarteren är normalt bebyggda enligt följande 
princip (se bild 33): mot gatan finns de mest 
påkostade husen med publika botten våningar 
för butiker, restauranger och så vidare. Kvar-
teren är uppdelade i relativt smala och djupa 
 tomter. Tomternas inre är bebyggda med 
gårdshus och den obebyggda delen av tomten, 
det vill säga innergården, är ofta relativt liten. 
Ibland är gårdshuset en flygel av gatuhuset och 
är lika högt som mot gatan, men ofta är gårds-
husen lite lägre. Här fanns också stall och olika 
slags förråd och verkstäder, som ofta finns kvar.

I östra och nordöstra delen av planområdet 
finns en större park längs ån Vilnia. Att denna 
 centralt belägna del av staden inte  bebyggdes

Bild 33. Karta och sektion över kvarteret vid korsningen Glasblåsar-
gatan-Slottsgatan. Skala 1:2 000.
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Bild 34. Ortofoto över område 1 som illustrerar de gator som nämns i texten. Skala 1:10 000.

under medeltiden berodde på att marken till-
hörde ett kloster. Överlag så var kyrkan en 
 mycket stark maktfaktor under medel tiden 
och var en mycket stor markägare. Detta syns i 
 gamla stan i form av gamla kyrkor och kloster-
bygg nader. Dessa behölls under det ateistiska 
sovjet styret, men man använde ofta bygg-
naderna till helt andra saker, exempelvis an-
vändes kyrkor som lagerlokaler för ammunition 

och vapen eller som arkitektur museum, 
och man lät många kyrkobyggnader för-
falla.  Efter självständigheten repareras 
de  äldre byggnaderna, men eftersom 
det är dyrt att restaurera kyrkor, och de 
finns i stort antal i Vilnius, så blir under-
hållet ändå eftersatt på vissa håll. Längs 
huvud gatorna och turiststråken  är dock 
byggnaderna noggrant restaurerade.
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4.3.2.  Strukturerande principer i område 2
Strukturbildande i område 2 är främst två 
större avenyer i nordsydlig riktning, som båda 
har trådbusslinjer. Den västra heter Justiniškių 
gatvė (Justiniskesgatan) och den östra heter 
Laišves prospektas (Frihetsavenyn). Tråd-
busslinjerna kopplar samman området både 
med stadskärnan och med omgivande förort-
er norrut och söderut. Det är relativt långa 
avstånd mellan varje hållplats, 400-700 meter, 
för att minska restiderna. Restiden till centrum 
är 15-20 minuter när det inte är trafikstockning.

Justiniskesgatan har en mer lokal karak-
tär då gatan bara leder till Justiniškės och 
förorten Pašilaičiai, utan genomfartstrafik. 
Frihetsavenyn är en större genomfartsväg 
och den är i dagsläget kringfart för trafik som 
ska köra runt Vilnius. I planområdets  västra 
kant planeras en ringled runt Vilnius som 
kommer att bilda ny gräns mellan stad och 
land. Justiniskesgatan delar planområdet i en 
östlig och västlig del, och utgör också gräns 
mellan stadsdelarna Viršuliškės (öster) och 
Justiniškės (väster). Justiniskesgatan är fyr-
filig och har breda zoner kring sig som hål-
lits fria från bebyggelse. Detsamma gäller 
fragmentet av Ozo gatvė (Åsgatan) som ur-
sprungligen planerades som motorväg. Längs 
vissa gator finns alltså utrymme för förtätning.

I området finns endast nio namngivna  gator, 
trots att planområdet är 1,7 kvadratkilo meter 
stort. Det verkar som att man strävat efter att 
bygga så lite gata som möjligt, kanske för att 
göra kostnader för ledningsdragningar, gatu-
belysning m.m. så små som möjligt eller kanske 
för att göra större ytor bilfria. Det finns också 
ett antal kortare angöringsgator till parkerings-
platser intill husen, dessa är ej namngivna och 
det känns rimligt då de inte heller fungerar 
som gator: entréer är inte alltid vända mot 
angöringsgatorna och butiker saknas. Precis 
som i svenska miljonprogramsområden var man 
ambitiösa när det gällde att försörja bostads-
områdena med förskolor och skolor, och dessa 
byggdes på mycket stora tomter som placerades 
med trafiksäkra skolvägar som utgångspunkt.

Viršuliškės
Alla byggnader i Viršuliškės står  orienterade 
 efter ett rutnät som är vinklat 20 grader från 
nord-syd. Ett tydligt tema i stadsdelen är att 
arkitekterna ställt lamellhus i 45-graders vinklar 
för att skapa kvartscirklar.  Bebyggel sen är fritt 
grupperad och ej  ordnad längs gator. Lamell-
husen är 5 eller 9  våningar höga. Dessa lamell-
husgrupper klätt rar upp för sydsluttningen som 
området är  byggt på, och i områdets högsta del 
står 13 våningar höga punkthus i grupper om tre.

På kartan är områdets struktur väldigt  tyd lig 
och sedd i flygperspektiv kan strukturen tyckas 
ganska elegant. När man besöker området på 
plats ger Viršuliškės snarare ett labyrintiskt 
intryck. Tack vare sluttningen är det dock rätt 
enkelt att orientera sig: uppåt är norrut. Att 
lamellhusen är grupperade i kvartscirklar ger 
området en viss känsla av att amfiteatrar i 5 
eller 9 våningar klättrar upp för sluttningen, 
man kan jämföra med Tantoområdet på Sö-
dermalm i Stockholm (se bild 37 på nästa upp-
slag). Det är en estetisk effekt som visser ligen 
är  intressant, men de identiska grå husen och 
frånvaron av gator, butiker och småskaliga 
rum gör att man som besökare snabbt tröttnar.

Justiniškės
I Justiniškės är bebyggelsen ännu friare grup-
perad. Husens modulkaraktär har här blivit ett 
arkitektoniskt tema på ett mer utpräglat sätt 
än i Viršuliškės. I Viršuliškės har husen raka, 
rektangulära planformer, medan man i plan-
läggningen av Justiniškės använde möjligheten 
att låta fasadlinjen bölja fram och tillbaka till 
den grad att husen ofta står diagonalt gentemot 
varandra.  Det är oklart om detta sätt att ställa 
husen var en följd av hur lägenhetsmodulerna 
”kopplar” till varandra, det vill säga om det 
var något som husfabriken bestämt, eller om 
det var ett önskat val från arkitekternas sida.

Att husens fasadlinjer böljar fram och till-
baka ger husen ett lite mer fragmenterat ut-
seende, men tyvärr gör det inte att husen 
ser mer levande ut. Den grå betongen och 
element skarvarna dominerar fortfarande det 
visuella intrycket precis som i grannstads-
delen. Husen i stadsdelen är ställda i 
exakt nord-sydlig eller öst-västlig riktning.
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Husen är normalt 5 eller 9 våningar höga, 
precis som i Viršuliškės, men de höga husen 
skiljer sig åt eftersom de är trappformade, 
där våningsantalet går från 7 till 10 till 13 
 våningar. Alla bostadshus förutom höghusen 
är ordnade i klungor kring bostadsgårdar, och 
9-våningshusen står alltid längst norrut för 
att ge gynnsamma solförhållanden, förutom 
ett undantag nära skolan. Standardiseringen 
har gått långt även i Justiniškės och man kan 
verkligen tala om ”copy-paste-planering”, jäm-
för till exempel de olika 9-våningshusen med 
varandra så blir det tydligt att de är identiska.

I stadsdelens nordöstra del finns ett genom-
gående parkstråk i nord-sydlig riktning. 
Detta är välskött och verkar fungera väl. 
Parkstråket används exempelvis av föräld-
rar och morföräldrar som tar hand om 
småbarn, eller av människor på väg till 
eller från köpcentret som ligger nordöst om 
Justiniškės. Grönstråket är en tydlig kvalitet 
som följer av att områdets inre hållits bilfritt.
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Bild 35. Karta över område 2 med alla namngivna gator markerade. Förskolor i lila, skolor i blått och butikscentra i turkos. Skala 1:10 000.
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Copy-paste-planering

I område 2 är den tidstypiska sovjetiska 
standard iseringen mycket tydlig. Inte nog 
med att själva bostäderna består av moduler 
ur ett fåtal serier. I området finns åtta för-
skolor, fyra identiska i Viršuliškės och fyra 
identiska av en annan modell i Justiniškės. 
Förskolorna är till och med orienterade exakt 
likadant efter väderstrecken. Här har man 
alltså använt en mall och kopierat ut fyra 
likadana byggnader, och några år senare när 
det var dags att bygga nästa bostadsområde så 
bygg de man fyra förskolor av den nya model-
len. I Viršuliškės finns också två identiska 
skolor som ligger en kilometer från varandra.

Det är svårt att avgöra om copy-paste-
planeringen var ett medvetet designval, men 
en  gissning är att man hade en begränsad 
budget och inte kunde motivera den extra 
kostnaden att rita förskolor istället för att 
beställa kataloghus från fabriken. Kanske 
var det också omöjligt att få bygglov för en 
förskola som avvek från standardförskolan.
I Sovjetunionen var den rådande partilinjen 
från 1950-talet och flera decennier framåt att 
hus med dekor eller ovanliga arkitektoniska 
lösningar var slöseri med resurser, då man 
menade att de kostade mer och därmed inne-
bar att det byggdes färre lägenheter åt folket, 
att man kunde bygga färre sjukhus etcetera 
(Chrusjtjov 2009; Zhukov & Fyodorov 1974).

Detta tänkande var också starkt i Sverige under 
miljonprogramsbyggandet eftersom de statliga 
lånetaken var konstruerade så att de billigaste 
och enklaste byggmetoderna premierades 

(Ramberg 2000). Vid något tillfälle talade man 
även i Sverige under rekordåren om att stan-
dardisera bostadstyper: det gällde att hitta den 
optimala trerumslägenheten och när den väl 
var hittad menade vissa arkitekter att det inte 
fanns någon anledning att ge statliga lån till 
lägen heter som inte hade den förutbestämda, 
opti mala planlösningen (Ramberg 2000).  Detta 
tänkande var oerhört starkt i Sovjetunionen, 
både av ideologiska skäl och som en konsekvens 
av en stel industristruktur där byggindustrin 
hade svårt att ändra sin produktionsmodell 
när betongelementfabrikerna väl var invigda. 

4.3.3.  Jämförelse av strukturerande principer
De två planområdena är så olika varandra 
på det här området att det är svårt att hitta 
några likheter. Det är också naturligt då de 
tillkommit på så olika sätt. Det ena området 
är en medeltidsstad som växt fram gradvis 
under århundraden, med traditionell bygg-
nadsteknik och under inflytande från köpmän, 
hantverkare, kyrkan och andra av den tidens 
makthavare. Det låg i kulturen att bygga på 
vissa sätt, även om stilidealen gradvis ändra-
des. För den enskilde markägaren var det 
naturligt att alltid bygga huset i linje med gatan 
eftersom man ville utnyttja sin tomt till fullo.

På så sätt fick område 1 en oerhört mångfaset-
terad stadsbild där inget hus är det andra likt, 
och varje gata har en egen karaktär, samtidigt 
som staden ger ett harmoniskt intryck efter-
som husen följer gatan och är byggda för hand. 
Något som särskilt bör betonas är de många 
inner gårdarna som ofta är mycket vackra (även 
de som förfallit). De är små, intima rum som blir 
en spännande kontrast till gatornas trafik och 
folkliv. Den här typen av småskaliga rum saknas 
nästan helt i de modernistiska förorterna.
Justiniškės och Viršuliškės är planerade i en 

Bild 36. De två identiska skolorna i Viršuliškės. Fotot till vänster visar den södra skolan och fotot till höger visar den norra.
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 rationalistisk och modernistisk anda där det 
 precis som i det svenska miljon programmet 
hand lade om att bygga hälsosamma och 
 moderna bostäder med låg hyra till så många 
som möjligt. Man var mån om att placera ut 
samhälls service i form av dag hem och skolor och 
det var viktigt att ha mycket grönska kring  husen. 
 Däremot  ansågs det mindre viktigt att bygga
affärer och  annan kommersiell service, och även 
om vissa bygg nader av detta slag har byggts i 
området efter Litauens självständighet så finns 
det till exempel inga restauranger i området.

Det som är slående i planeringen av område 2 
är att det är en så atomiserad samhälls struktur. 
Det är ganska enkelt för alla att gå från sin 
lägen het till trådbussen och därifrån åka till 
centrum eller till jobbet, men att promenera 
från hemmet till grannstadsdelen för att göra 
några ärenden och sen gå en annan väg  tillbaka 
är något som ofta är väldigt omständligt. 
 Antalet arbetsplatser i bostadsområdena är 
också minimal, det handlar främst om förskolor 
och skolor. Sambanden mellan olika stads delar 
och även sambanden mellan olika bostads-
grupper i samma stadsdel är väldigt bristfälliga. 

Det verkar som att man i första hand försökt 
minimera störningar, till exempel insyn 
eller bullriga dagisbarn och trafikbuller, och 
att man därefter byggt några gångvägar för 
att koppla ihop grupperna av bostadshus, 
 istället för att bygga en fysiskt sammanhän-
gande stadsstruktur. Områdets struktur har 
också influerats mycket av hus i park-idealet 
samt av det industriella elementbyggandet, 
och de elementbyggda husen kunde bara 
 passas ihop på de sätt som fabriken bestämt. 
Å  andra sidan är det möjligt att Justiniškės 
och Viršuliškės kanske största kvalitet, de 
låga hyrorna, är en konsekvens just av den 

effektiva byggmetoden. En annan kvalitet är att 
det finns gott om förskolor och skolor i område 2.

Intressant är att både område 1 och område 2 är 
väldigt konforma, men på olika sätt. I  område 1 
så är alla äldre hus likadana på det sättet att de 
är byggda längs gatan och att de oftast har en 
rektangulär planform och sadeltak eller pulpet-
tak. Alla gatufasader blir alltså ett rektangulärt 
plan som är vinkelrätt mot gatans riktning. 
Det som skapar den visuella och funktionella 
mångfalden är att varje hus, inom dessa  ganska 
snäva ramar, har ett unikt utseende och att 
det finns allt från små tvåvåningshus, och en-
våningshus på gårdarna, till stora institutions-
byggnader. Inget hus är det andra likt, även 
om släktskapet mellan olika hus är väldigt 
tydligt. Alla gator är dessutom relativt smala.

I område 2 finns däremot en enorm frihet i hur 
husen har placerats och hur man arrangerat 
tomterna. Ingen gata är egentligen den andra 
lik med avseende på hur de omkringliggande 
husen har arrangerats i förhållande till gatan. 
Här är byggnaderna istället konforma därför 
att samtliga hus byggda under sovjettiden har 
fasader av betongelement med synliga skarvar, 
samt att ett mindre antal hustyper har kopierats 
i stort antal över en stor yta. Dessutom är samt-
liga gator och stadsrum mycket storskaliga.

Bild 37. Husen i Virsuliskes, vänstra bilden, är grupperade i kvartscirklar. Ett liknande grepp användes i Tantoområdet i Stockholm, högra bilden.
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4.4.  Kvartersmått, husmått, gatu-
bredder och öppna platsers skala

4.4.1.  Kvartersmått, husmått, gatubredder och 
öppna platsers skala, område 1.

Kvartersmått
I område 1 har kvarteren ofta ganska stora 
mått, större än i 1800-talets kvartersstad. 
Många kvarter är cirka 130x150 meter stora. 
Störst är universitetskvarteret som unge-
fär har måttet 175x200 meter (se bild 38, B). 
Det minsta kvarteret är en triangel med 100 
meters sida. Det är dock så att vissa kvarter 
ursprungligen var mindre. I vissa fall bygg-
de man igen gamla gränder under stadens 
framväxt, när efterfrågan på centralt belägen 
mark steg. Fram till andra världskriget fanns 
också ett triangulärt kvarter med endast 50 
meters sida i mitten av planområdet, i den nu-
varande parken (se bild 38, A). Kommunen 
överväger att återuppbygga kvarteren i parken. 

Tomtmått
Tomterna är normalt 35-70 meter djupa, van-
ligast är att de är 45-50 meter djupa. De är nor-
malt 18-24 meter breda, men de smalaste tom-
terna är bara 8 meter breda. Måtten syftar på 
de historiska tomtgränserna som återspeglas 

i bebyggelsestrukturen; många fastigheter har 
förstås slagits ihop under historien.

Husmått
Gatuhusen är 10-17 meter djupa, ofta cirka 13 
meter. Gatuhusen är ofta 3 våningar höga på 
de större gatorna, med eller utan takkupor. Det 
motsvarar en höjd till takfoten på 11-13  meter 
eftersom husen är byggda med den äldre tidens 
våningshöjder. Undantag finns förstås, dels 
äldre fyravåningshus men även de sovjetiska 
bostadshus som finns insprängda i bebyggel-
sen. Dessa har oftast en våning mer än de in-
tilliggande husen medan hushöjden är ungefär 
densamma. Man var alltså noga med att inte 
bryta alltför mycket mot den omkringliggande 
bebyggelsen i skala, och de sovjetiska arkitek-
terna lät också husens fasader följa gatan även 
om de ofta tog tillfället att bredda gatan. Något 
annat som utmärker de sovjetiska husen är att 
husdjupet är mindre än i de äldre husen, cirka 10 
meter, samt betongelement som fasadmaterial.

Gatubredder
Precis som i moderna stadsplaner som konst-
ruerats på ritbordet så finns en tydlig  hierarki 
där huvudgatorna i Vilnius stadskärna är bre-
dare än lokalgatorna. Pilies gatvė är normalt 
8-11 meter bred, men den blir på många stäl-
len betydligt bredare, till exempel när den 
vidgar sig för att gå upp i Rådhustorget, eller 
där den mynnar ut i Katedralstorget med en 
bredd på 25 meter. Andra huvudgator är nor-
malt 5-8 meter breda. Gränderna är ofta väl-
digt smala, med gatubredder på 3,5–6 meter. 

De smala gatorna ger sällan någon ”korri-
dorskänsla” då de ständigt växlar bredd och 
svänger vilket man tydligt upplever när man 
går genom planområdet. Längs Pilies gatvė 
blir siktlinjerna längre, både för att gatan är 

A

B C

Bild 38. Karta över de avrivna kvarter som idag är en park (A) och 
universitetskvarteret (B) som är det största kvarteret i området. 
Huvudgatan Pilies gatvė visas i sektion ovan (C). Skala 1:5 000.
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                  17,5 m                             10,5 m                 12,0 m
       10,5 m till takfot                                          11,5 m till takfot
      3,0 - 3,5 m takhöjd                                      3,0-4,5 m takhöjd

Bild 39. Sektion genom Pilies gatvė, en av stadens medeltida 
huvud gator. Sektionen är markerad med C i bild 38. Skala 1:500.
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rakare och för att den är bredare, vilket ger 
mer känslan av ”stadens finrum”, sam tidigt 
som gatan ständigt har slutna perspektiv 
 eftersom den aldrig är helt rak. Gränderna är 
 däremot smala vilket innebär korta  perspektiv 
och därmed en mer småskalig känsla.

Att ha gator som är 4-5 meter breda ställer 
förstås till med en del problem för biltrafiken, 
vilket ofta syns i Vilnius. Det finns några gator 
som är rätt obehagliga att promenera på efter-
som trafiken är tät och bilarna kör fort, medan 
trottoarerna knappt är en meter breda. Ett al-
ternativ vore att göra som i Riga där gamla stan 
är i stort sett bilfri. Å andra sidan är gamla stan 
i Vilnius flera gånger större än i Riga och att 
helt stänga av biltrafiken vore troligen omöjligt.

En intressant aspekt på de smalaste gränderna 
är att det inte är så mycket insynsproblematik 
som man skulle kunna tro, därför att ena sidan 
av gatan ofta är fönsterlös (t.ex. en trädgårdsmur 
eller en brandvägg till ett hus). Detta bidrar till 
att ge gatorna i Vilnius gamla stad en särskild 
karaktär och bidrar även till att minska in synen 
mellan lägenheterna vid de smala gatorna. 

Öppna platsers skala
Rådhustorget (se bild 42) är ett triangulärt torg 
som funnits i Vilnius sedan stadens uppkomst. 
Rådhuset ligger mitt på den södra delen av
torget. Torgytan norr om rådhuset är 230 meter 
lång och vidgar sig från 9 meter till 90 meter. 
Sydöst om rådhuset finns en mindre torgyta 
och dessutom en förplats framför en barock-
kyrka. Om även dessa räknas som en del av 
Rådhustorget är torget cirka 300 meter långt.

Bild 40. De smalaste gränderna i Vilnius är bara cirka 3,5 meter 
breda, här S:t Kazimirs gata. Fotograf: Rickard Alström 2010.

 4,7 m  3,5 m    6,7 m

20 meter1050

100 meter        500 100 meter        500

Bild 42. Karta över Rådhustorget, skala 1:2 000.

Bild 41. Sektion genom S:t Kazi-
mirs gata, skala 1:500. Den här 
gatan är lite av ett extremfall då 
den är mycket smal och husen 
är relativt höga. Den är ändå 
 intressant därför att den visar 
att en gata kan vara mycket smal 
och ändå fylla sin funktion.
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I mitten av planområdet finns en park och 
ett triangulärt torg, se bild 43. Parken var 
ursprung ligen bebyggd förutom en mindre 
torg yta i mitten, se bild 38. Efter andra världs-
kriget revs kvarteren, som skadats i kriget, och 
de sovjetiska arkitekterna beslöt att ersätta 
kvarteren med en park. Parken ger ett rums-
ligt ofärdigt intryck. Den framstår mer som en 
”space-left-over” än en park och den används 
heller inte särskilt flitigt, förutom varma som-
mardagar. Man skulle kunna tro att parkens 
öppenhet skulle ge en intressant kontrast till 
Pilies gatvės slutenhet, och kanske var det 
också avsikten. Men något med parkens form 
och skala gör att den snarare känns konstig 
och inte alls särskilt inbjudande att vistas i. 
Idag har parken och det triangulära torget 
blivit en del av samma öppna plats, men de 
beskrivs här separat. Det triangulära torget har 
en sida på 60 meter. Parken är 160 meter lång 
och bredden varierar mellan 90 och 40 meter.

I nordöstra delen av planområdet finns ett 
mindre, långsträckt torg med måtten 85x25 
meter, se bild 44. Det här är en mycket 
 intres sant plats som känns urban, med en 
tyd lig kontrast mellan en hög kyrka och små-
skaliga omgivande hus. Här finns bara någon 
en staka restaurang och det är en ganska lugn 
och kontemplativ plats med få besökare.

Bild 43. Karta över parken, till vänster, och det triangulära torget till höger. Skala 1:2 000.

100 200 meter       500

Bild 44. Karta över det mindre torget. Skala 1:2 000.



ANALYS
SIda 51 av 98

Bild 45. Karta och sektion för Katedralstorget. I östra kanten övergår torget i Sereikiškių-parken. Skala 1:2 000.

I planområdets norra kant finns två öppna plat-
ser, Katedralstorget och Sereikiškių-parken. 
Katedralstorget har måtten 110x200 meter, 
om man bortser från den västra delen som är 
avskuren från resten av torget av en stadsgata 
med mycket trafik. Det är en mycket stor yta 
men upplevs trots det inte som alltför stor, då 
det ofta är ett livligt folkliv på platsen. Många 
ungdomar hänger här för att t.ex. åka skate-
board och inlines, cykla, kasta frisbee, spela fot-
boll eller bara titta på folk. Det är också en plats 
som passeras av många människor då det är det 
naturliga stråket från Gediminoavenyn till Pilies 
gatvė. Platsen är också väldigt turisttät. Det här 
är ett av stadens “finrum” och här hålls ibland 
konserter och andra evenemang. Katedralen 
och dess klocktorn är en symbol för Vilnius.

Sereikiškių-parken är svår att avgränsa rums-
ligt, men delen nedanför Slottskullen är cirka 
110 meter bred utan att ha någon tydlig slut-
punkt i längdriktningen. Det här är en park 
som är väldigt lättöverskådlig då det saknas 
buskage och man ser långt längs de raka 
promenadstråken. Trots en del störande 
trafikbuller är det en park som används flitigt 
sommartid och fungerar som stadspark.

Slutligen finns ett större grönområde längs ån 
Vilnia i östra kanten av planområdet. Området 
har tillhört en klosterorden och olika kyrkor 
och har därför aldrig bebyggts. Idag funger-
ar området som en grön lunga för Vilnius. 
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4.4.2.  Kvartersmått, husmått, gatubredder och 
öppna platsers skala, område 2.

Kvartersmått

Kvarteren i område 2 har mycket varierande 
mått men är generellt stora, ett vanligt förekom-
mande mått är cirka 100 x 160 meter. Det är ofta 
svårt att avgöra gränserna mellan olika kvarter 
och bebyggelsen är ganska diffus i avseendet 
att man inte kan dela in bebyggelsen i tydliga 
grupper. Detta gäller i synnerhet i Viršuliškės 
där huslängorna flätar in i varandra på ett gan-
ska avancerat sätt. Att bebyggelsen har den här 
karaktären, där marken inte tydligt är in delad i 
kvarter, medför också att det kan uppstå oklar-
heter för både boende och besökare,  exempelvis 
om huruvida ett visst grönområde är en 
 offentlig park eller om det är en privat tomt.

Husmått
Här skiljer sig stadsdelarna åt. De flesta hus 
i Viršuliškės, som byggdes på 1970-talet, har 
ett husdjup på 10,7 meter vilket är ett mått 
som ofta fungerar bra för genomgående lä-
genheter. Bild 46 visar en ritning av standard-
modulen. Alla bostadshus i Viršuliškės, utom 
punkthusen, är uppbyggda av denna modul. 
I Justiniškės, som byggdes på 1980-talet, 
är husdjupet normalt 12,5 – 14,0 meter. 
Detta kan återspegla en önskan att bygga 
med högre täthet, eller så finns en större an-
del enkelsidiga lägenheter i denna stadsdel.

Hushöjderna i båda områdena är desamma då 
både äldre och nyare modulsystem har samma 
takhöjd. Takhöjden har inte mätts invändigt 
men bör vara cirka 2,50 meter.  Mo dulernas 
våningshöjd är 2,75 meter. De vanligast 
förekommande våningsantalen i område 2 
är fem våningar, nio våningar samt tretton 
våningar. Hushöjderna till taknocken för dessa 

våningsantal uppskattas till 15,8 meter, 26,8 
meter samt 37,8 meter. Samtliga hus i områ-
det har plana tak eller tak med flack lutning.

Gatubredder
I likhet med många andra modernistiskt 
planerade områden, både i Sverige och i an-
dra länder, finns kraftigt överdimensionerade 
gaturum i området. Mest talande är Ozo gatvė 
(Åsgatan) som är ett fragment av en plane-
rad trafikled (se bild 48). Några kilometer 
öster om planområdet är Åsgatan färdigbyggd 
och kraftigt trafikerad. För att nå planom-
rådet tänkte man dra vägen genom Vilnius 
största kyrkogård, men de planerna avbröts. 
Åsgatan kommer aldrig att byggas klart och 
kommunen har beslutat att göra en del av 
den tänkta vägsträckningen till park. Det in-
nebär att det 100 meter breda gaturummet 
längs Åsgatan kan smalnas av mycket kraftigt, 
vilket skapar många förtätningsmöjligheter.

Justiniskesgatan (se bild 47), som delar pla-
nområdet i en västlig och en östlig del, är fyr-
filig och har breda zoner kring sig som hållits 
fria från bebyggelse. Gaturummet är 80 meter 
på det smalaste stället. Detta trots att trafiken 
inte är särskilt omfattande och inte heller kan 
tänkas bli det i framtiden, eftersom en ringled 
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Bild 46. Ritning för den bostadsmodul som används i majoriteten 
av alla bostadshus i Viršuliškės, skala 1:1 000. Husen är byggda i 
antingen fem eller nio våningar. Precis som i Sverige under miljon-
programmet har dessa hushöjder med hisskrav att göra: i Sovjet-
unionen fick hus upp till fem våningar byggas utan hiss. Husen i 
Justiniškės är också modulbyggda, men baserade på andra moduler.

Bild 47. Sektion från Justiniskesgatan, skala 1:1000. Sektionen är markerad med A i bild 48.
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Bild 48. Karta över område 2 med alla namngivna gator markerade. Sektionerna A och B motsvaras av bild 47 och bild 53. Skala 1:10 000.
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planeras i väster och Frihetsavenyn i öster tar 
hand om genomfartstrafiken mellan förorterna. 
Här finns alltså också utrymme för förtätning. 
Det vore också intressant att skapa en tydligare 
urban kant mot det stora grönområdet i plan-
områdets centrum. Den jordvall som skiljer 
Justiniskesgatan från grönområdet är dock ett 
tydligt hinder om målet är att göra grönområ-
det till en lättillgänglig stadspark (se bild 47).
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200 400 meter      1000

Bild 49. Två förskolor i Justiniškės. Skala 1:5 000.

Bild 50. Fönsterlösa husgavlar i Justiniškės.

Kanske svårare att hantera för en planerare 
är att lokalgatorna och gaturummen  mellan 
 husen inuti bostadsgrupperna är så stor-
skaliga. Avståndet är vanligen 32 meter mellan 
två parallella femvåningshus och 40-50  meter 
mellan niovåningshus och tolvvåningshus. 
Här finns en gleshet som är mycket svår att 
 åtgärda då det knappast vore attraktivt att bo 
i nya hus i dessa mellanrum på grund av då-
liga solförhållanden och insyn från två håll. 
 Däremot finns det realistiska förtätningsmöj-
ligheter mot husens gavlar då de ofta är fönster-
lösa – en effekt av elementbyggnadstekniken.

Förskolegårdar
Något som utmärker de modernistiska förort-
erna i Vilnius är de stora förskolegårdarna. 
Varje förskoletomt inom område 2 är cirka 
100x100 meter. Som jämförelse har många 
svenska förskoletomter mått på cirka 70x50 
meter, alltså en tredjedel så stort som i 
Justiniškės och Viršuliškės. Förskolorna i Vil-
nius har visserligen fler avdelningar, men det 
är ingen dramatisk skillnad. Det är ju förstås 
inte självklart att det svenska måttet är bättre, 
men det är uppenbart att förskolegårdarna i 
Vilnius är alltför stora för att hela ytan ska vara 
användbar idag. Ofta är en stor del av förskole-
gården möblerad med ett slags stora betong-
kuber som troligen är tänkta som lekredskap.

I område 2 finns också ett buffertavstånd från 
förskoletomter till närmaste bebyggelse som 
ofta är cirka 15 meter. Resultatet blir en mycket 

gles stadsbebyggelse. Det är uppenbart att det 
går att bygga ända fram till kanten på förskole-
gårdarna. Att förskoletomterna är så stora 
kan faktiskt vara en tillgång i ett scenario med 
 många nya invånare, eftersom det enkelt går 
att utöka barnomsorgen genom att komplettera 
med nya avdelningar på de befintliga tomterna.

Öppna platsers skala
En intressant aspekt av område 2 är att det är 
så öppet att det är svårt att identifiera några 
tydliga öppna platser. Några tydligt gestaltade 
öppna platser i form av torg finns inte. Däre-
mot är gaturummen och grönområdena så 
stora att de i skala motsvarar och överträffar 
torgen och parkerna i område 1.  Skillnaden är 
att de öppna platserna i område 2 saknar tyd-
liga kanter. Gaturummen saknar tydliga väggar 
och många grönområden skulle troligen vinna 
på att ramas in av bebyggelse och gator så att 
gränsen mellan offentligt och privat tydliggörs.
Ett mycket stort område som också har tyd-
liga kvalitéer är naturområdet i norra  delen 
av  område 2 som skiljer Justiniškės från 
Viršuliškės. Naturområdet är cirka 600 meter 
långt i nordsydlig riktning och mäter i genom-
snitt cirka 250 meter i östvästlig riktning, se 
bild 48 på föregående uppslag. Naturområdet 
är tydligt uppdelat i en lägre ängsdel i väster 
samt en skogsklädd höjdrygg i öster. Hela 
 området kallas för park av kommunen men det 
är uppenbart att det snarare har naturkaraktär.
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4.4.3.  Jämförelse av husmått, kvartersmått, 
gatubredder och öppna platsers skala.

Det är uppenbart att skillnaderna mellan om-
råde 1 och område 2 på detta område är mycket 
stora. I gamla stan är gaturummen smala och 
gatorna svänger vilket skapar korta perspektiv. 
I Justiniškės och Viršuliškės kan man sällan 
tala om egentliga gator, här är det grupperna av 
bostadshus, grönområdena och kollektivtrafik-
stråken som är strukturbildande. Husen står 
glest och är mycket högre än i gamla stan, 
vilket resulterar i en lägre täthet, se avsnitt 4.6. 
När det gäller husmått i övrigt så är vånings-
höjderna lägre i förortsbebyggelsen, vilket den 
ju även är i den svenska bostadsproduktionen 
efter modernismens genombrott. I gamla stan 
finns många gårdshus med enkelsidiga lägen-
heter, något som saknas i förorternas hus som 
har antingen genomgående lägenheter i lamell-
hus eller enkelsidiga lägenheter i punkthus.

Gatubredderna i område 2 är mycket över-
dimensionerade. Fredsgatan är normalt när-
mare 80 meter bred (se bild 53) och är 45 
 meter bred på det smalaste stället. Detta 
för vad som egentligen är en lokalgata med 
 mått lig biltrafik och viss busstrafik. Samma 
sak gäller den  motsvarande Viršuliškėsgatan. 
Det är dock tvek samt om man egentligen kan 
tala om gatu bredder i dessa områden efter-
som husen helt enkelt inte är byggda längs 
gatan. Man har valt andra principer för att 
ordna bebyggelsen. Det medför tyvärr att det 
blir svårt att exempelvis bygga om lägenheter 
i bottenvåningen på bostadshus till butiker, 
eftersom gator samlar många människors 
rörelse till ett visst stråk, medan den öppna 
och fritt grupperade bebyggelsen ger ett mer 
utspritt rörelsemönster som gör det svårt 
att få underlag för till exempel en affärsgata.

I båda områdena är den normala kvarters-
storleken större än i 1800-talets kvartersstad, 
jämfört med svenska förhållanden. I område 
1 medför det intressanta effekter, till exem-
pel så ökar gaturummens slutenhet eftersom 
öppningarna för korsande gator blir få. Man 
kan ibland se att det blivit logistiskt inveck-
lat att bebygga kvarterens inre då man får 
”lager innanför lager” av gårdshus, vilket på-
minner om Berlins 1800-talsbebyggelse som 

har ovanligt stora kvartersmått för den tids-
perioden (se bild 51). Överlag så är andelen 
bebyggd yta i kvarteren mycket hög och det 
gör att man som boende och besökare upp-
skattar och uppmärksammar de träd och 
planteringar som ibland finns på gårdarna.

I område 2 är kvarteren också stora. Här är 
det ofta mycket svårt att avgöra gränserna 
mellan olika kvarter och bebyggelsen blir ofta 
 ganska diffus i avseendet att man inte kan dela 
in bebyggelsen i tydliga grupper. Detta var 
förstås ett medvetet arkitektoniskt grepp och 
 signalerade social jämlikhet och att alla hade 
rätt till staden, att inget var privatiserat. Den be-
byggda andelen av marken är låg och en väldigt 
stor del av marken är grönområde, se bild 51. 

Standarden och skötselnivån för grönytorna 
i område 2 är väldigt låg och mycket av grön-
ytorna framstår som överbliven mark snarare 
än parker eller natur. Gles bebyggelse kan ofta 
ge ett ödsligt intryck om husen är storskaliga. 
Å andra sidan så ger de mer högexploaterade 
förorterna i närheten av område 2 ett dystrare 
intryck därför att de är så oerhört grå. Grönskan 
i område 2 skapar ett visst andrum. Det är dock 
inte tätheten i sig som känns så dyster – i gamla 
stan finns mycket mindre grönska men det up-
plevs sällan som någon brist, därför att den täta 
stadsmiljön är omgiven av grönområden på nära 
gångavstånd som ibland syns i gatornas fond.
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Bild 51. Kvarter från tre olika stadsbyggnadsepoker. Från vänster till höger: kvarter från 1800-talets 
Berlin, medeltida kvarter från område 1, samt modernistiskt kvarter från område 2. Skala 1:5 000.
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       10,5 m till takfot                                          11,5 m till takfot
      3,0 - 3,5 m takhöjd                                      3,0-4,5 m takhöjd

Bild 52. Foto och sektion från Pilies 
gatvė (Slottsgatan), den medeltida 
huvudgatan i område 1. Skala 1:1 000.
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gc        grönska      körbana    p-plats  gc                15,8 m till taknock
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hus vinkelrätt mot          31 m
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26,8 m till taknock
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Bild 53. Foto och sektion från Taikos gatvė (Fredsgatan), en huvudgata i område 2. Sektionen är markerad 
med B i bild 48. Skala 1:1 000.
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4.5.  Slutenhet, öppenhet och 
sekvenser av rum

4.5.1.  Slutenhet, öppenhet och sekvenser av rum, 
område 1

För att analysera slutenhet och öppenhet har 
programmet Autodesk Ecotect använts för 
att analysera de båda områdena. För att göra 
beräkningarna hanterliga har analysområdet 
avgränsats så att en huvudgata, med omgivande 
bebyggelse, har analyserats. Resultaten är över-
tygande eftersom analyskartorna stämmer väl 
överens med den upplevda, subjektiva känslan 
av öppenhet respektive slutenhet på de plat-
ser som besökts och studerats. Analysen har 
utgått från hur området såg ut vid 1900- talets 
början, och därför har de kvarter som idag 
är rivna och ersatta av parker återupp byggts 
digitalt. Detta för att det blir intressantare 
att analysera en så att säga fullständig stads-
bild, samtidigt som resultatet blir tydligare.

Området definieras som Pilies gatvė och Didžioji 
gatvė med omgivande bebyggelse (Slottsgatan 
och Storgatan). På analyskartan framgår tyd-
ligt vilka slags rum som finns i området. Gatu-
rummen är överlag högre än sin bredd, vilket 
framgår av den lila och röda färgen. Vand ringen 
genom staden blir en omväxlande rumslig 
sekvens därför att de smala gatorna regelbun-
det vidgas i små och stora torg. Katedralstorget 
längst i norr är mycket riktigt ett väldigt öppet 
rum med fri sikt åt alla håll, precis som den 
gula färgen indikerar. Rådhustorgets huvud-
del i syd västra delen av kartan är visserligen ett 
slutet rum åt alla håll, men torget är stort och 
husen runtomkring är relativt låga, 8-16 meter 
höga, vilket ändå ger en känsla av öppenhet.

Särskilt intressanta är de rumsliga sekvenserna 
längs huvudstråket. Om vi börjar söderifrån 
vid stadsporten är det först ett smalt gaturum, 
därefter vidgas det för en mindre plats fram-
för en kyrka (det är typiskt för barockkyrkor 
att de ofta har förplatser). Fortsätter vi norrut 
så smalnar gatan till igen för att sedan vidgas 
för en portal till en kyrka på väster sida, och 
därefter når vi ett torg. Längre  norrut är gatan 
bred och husen är relativt höga, det här gatu-
partiet är typiskt för 1800-talets rikare stads-
delar. Här finns heller inte någon tydlig gräns 

mellan torgrummet och gaturummet, rum-
men flyter in i varandra. Därefter når vi Råd-
hustorget, som vidgas österut där ännu en 
barockkyrka med förplats ligger. Fortsätter vi 
norrut når vi torgets huvuddel. Notera också 
sekvensen för besökare från kartans syd västra 
hörn. De går först längs en stadsgata och når 
slutligen torget genom en gränd som är  endast 
5 meter bred och kantas av hus som är 18 
respek tive 23 meter höga. Här är kontrasten 
mellan slutenhet och öppenhet oerhört tydlig.

Går vi vidare norrut från Rådhustorget når vi 
snart ett mindre torg på östra sidan om gatan. 
Intressant med torget är att man så tydligt kan 
se att det var ett mycket praktiskt sätt att lösa 
en trevägskorsning i ett samhälle där  bilar inte 
fanns. Detta slags triangulära torg ser man ofta 
i medeltida stadsmiljöer. Det är dock inte så 
praktiskt i nya stadsmiljöer då biltrafiken lätt 
gör torgytan rätt så isolerad, då väljer man kan-
ske hellre att göra en del av torget bilfritt. Väster 
om torget ligger i nuläget en park, men analy-
sen utgår alltså från de kvarter som en gång 
låg där. I de rivna kvarteren låg också ett torg.

Norrut så fortsätter Pilies gatvė och vi passerar 
ännu en förplats framför en kyrka. Därefter 
fortsätter huvudgatan Pilies gatvė norrut. I slutet 
vidgas den successivt från 7 meter till 27 meter, 
vilket man ser i kartbilden då gatan ändrar färg.

Intressant är att titta på innergårdarna. De är 
ofta mycket småskaliga rum och med mycket 
hög grad av slutenhet. De privata kvarterens 
inner gårdar är därför samtliga blå, lila och 
röda. De innergårdar som är orange eller gula 
på kartan hör nästan samtliga till institutioner: 
det är universitetets innergårdar och kyrko-
kvarterens innergårdar. Här har man ofta efter-
strävat att ha en stor, representativ innergård.

Bild 54. Till vänster i bilden syns den 5 meter breda gränd som 
omnämns i texten. Fotot är taget från Rådhustorget.
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Bild 55. Analyskarta för område 1, skala 1:5000.
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4.5.2.  Slutenhet, öppenhet och sekvenser av rum, 
område 2

Det stråk som valts i område 2 är Taikos gatvė 
(Fredsgatan). Det är en huvudgata som passerar 
ett antal bostadskvarter och är lika lång som 
stråket i område 1. Taikos gatvė har ingen 
genom fartstrafik och är främst en bostadsgata 
med parkering. Här finns också en busslinje. 
Som analyskartan visar är den rumsliga öppen-
heten oerhört stark. I hela området finns inget 
slutet rum förutom en innergård som hör till 
skolan. De platser där man som besökare kän-
ner en viss slutenhet är inne på gårdarna mel-
lan huslängor som står parallellt, och även det 
syns på analyskartan. Även området närmast 
höga hus har en högre slutenhet, eftersom alla 
hus förstås sluter rummet åt minst ett håll.

Den rumsliga sekvensen ser ut enligt följande. 
Söderifrån börjar gatan vid en bussvändplats. 
På västra sidan finns nybyggda bostadshus, 
och på östra sidan småindustri som omges 
av ett grönområde. Längre norrut passerar vi 
en förskola öster om gatan, därefter följer en 
sträcka på 300 meter med enbart bostadshus 
och garage. Därefter öppnar sig gaturummet 
och på öster sida ligger en stormarknad med 
tillhörande parkeringsplatser. När vi fortsät-
ter promenera norrut fortsätter bostadsgatan 
med samma karaktär som tidigare: gaturum-
met är brett och rummet är ganska diffust. 
Efter några hundra meter ligger en park och 
en skola på väster sida om vägen, snart följt av 
en förskola öster om vägen. Efter 200 meter 
till når vi ett nybyggt kvarter öster om vägen 
som innehåller butiker och bostäder och som 
också sticker ut därför att det faktiskt sluter ett 
gatuhörn. Nu har vi nått slutet på Taikos gatvė 
inom planområdet, gatan fortsätter norrut.

Den rumsliga sekvensen när man rör sig längs 
Taikos gatvė är överlag väldigt diffus. Rum-
mets riktning är förstås tydlig eftersom man 
följer en gata. Däremot så flyttar sig rummets 
väggar ständigt åt olika håll och det är svårt 
att som besökare förstå hur man ska orien-
tera sig om man vill avvika från huvudgatan 
och gå in på någon sidogata. Gaturummet är, 
så som beskrivs i avsnitt 4.4.3, oerhört brett, 
ofta 80 meter eller mer. Längs gatan finns 
 ibland träd som bidrar till att ta ner skalan, 

men de formar inte rum på samma tydliga 
sätt som hus gör. Taikos gatvė skulle troligen 
vinna på ny bebyggelse längs gatan, med pub-
lika bottenvåningar i de nya byggnaderna så 
att det finns något för besökare att göra längs 
gatan. Det skulle även förtydliga gaturummet.

4.5.3.  Jämförelse av öppenhet, slutenhet och 
sekvenser av rum

Se avsnitt 5.3.1 där område 1 jämförs med 
 område 2 både i nutid och enligt planförslaget.

Bild 56. Vy norrut längs Taikos gatvė (Fredsgatan). Fotot är taget i 
analysområdets södra del.

Bild 57. Vy norrut längs Taikos gatvė (Fredsgatan). Fotot är taget i 
analysområdets norra del.
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Bild 58. Analyskarta för område 2, skala 1:5000.

0

100

90

60

80

70

50

40

30

20

10

Andel av himlen som är synlig.
Kartan är färglagd i zoner á

4 procent.

200 400 meter      1000

200 400 meter      1000



ANALYS
SIda 62 av 98

4.6.  Täthetsberäkningar

4.6.1.  Täthetsberäkningar för område 1

Tabell 1. Täthetsberäkningar för område 1 på stadsdelsnivå.

Tätheten i bebyggelsen har beräknats och där-
efter jämförts med ett hypotetiskt scenario 
där de kvarter som revs under och efter andra 
världskriget skulle finnas kvar idag.

Jämförelsen mellan planområdet idag och hur 
det hade sett ut om de äldre kvarteren hade 
funnits kvar, visar att tätheten hade  varit högre, 
1,03 istället för 0,99. Detta eftersom andelen 
bebyggd mark hade varit 1,83 procentenheter 
högre. Eller med andra ord, 0,8 hektar mer 
hade varit bebyggt.

Det är intressant att jämföra helheten med 
Stockholms innerstad där exploateringstalet 
ligger över 2,0. Skillnaden är helt enkelt att 
det genomsnittliga våningsantalet är mycket 
högre i Stockholm. Andelen bebyggd mark är 
troligen ungefär liknande. Vilnius har smala 
gator och tätt bebyggda innergårdar. Stock-
holm har bredare gator men å andra sidan 
kvarter som är ett solitt hus, t.ex. NK, Åhléns, 
riksdagshuset m.fl. Stockholm är tätare, men 
då har staden en helt annan karaktär än det 
ofta vykortsmässiga och småskaliga Vilnius. 
Vilnius gamla stad är å andra sidan mycket 
tätare än sina förorter. Mer om detta snart.

200 400 meter      1000

Bild 59. Karta över del av område 1. Skala 1:5 000.

Bild 60. Karta över del av Norrmalm i Stockholms innerstad. Den öppna platsen i mitten är Sergels torg. Skala 1:5 000.

Stadsdel Area m² (hektar) Bebyggd area m² Våningsyta m² Andel bebyggd mark Genomsnittligt våningsantal Exploateringstal

Hela planområdet idag 437276 43 ha 166820 430758 38,15% 2,57 0,99

Hela planområdet inklusive
kvarter som rivits efter 1910 437276 43 ha 174821 449515 39,98% 2,57 1,03
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4.6.2.  Täthetsberäkningar för område 2

Tabell 2. Täthetsberäkningar för område 2 på stadsdelsnivå.

    

    

 

     
 

 
 

  

Justiniškės

Viršuliškės norra

Viršuliškės södra

Bild 61. Den stadsdelsindelning som använts i täthetsberäk-
ningarna. Skala 1:20 000.

I område 2 ger täthetsberäkningarna resul-
tatet ovan. Siffran för Viršuliškės norra är 
något missvisande eftersom halva området 
är grönområde. I de bebyggda delarna är 
tätheten ungefär samma som i de övriga stads-
delarna. Samtidigt är det rätt att räkna med 
grönområden då de är nödvändiga i en stad, 
och sådana områden ingår även i område 1.

Det är intressant att se att tätheten i stads-
delarna liknar tätheten i svenska moder nistiska 
förorter från tidigare decennier. I en av Alexan-
der Ståhles texter (2008) har exploaterings talen 
beräknats för några stadsdelar i Stockholm, 
beräknat på ungefär 50  hektar i varje stadsdel 
vilket motsvarar beräkningarna i  tabell 2 ovan. 
Årstas exploateringstal är 0,50, Högdalens 
 siffra är 0,52 och Rågsveds är 0,44. Skarpnäck 
som är ungefär samtida med Justiniškės 
och Viršuliškės  har ett exploateringstal på 
0,45. Tabellen med exploateringstalen från 
Stockholm återges i sin helhet i avsnitt 5.3.

Som vi såg på föregående uppslag är exploa-
teringstalet i område 1, den gamla stads kärnan, 
cirka 1,0 och siffran är precis hälften så hög i 
område 2. Vad vinner man  egentligen på det? 
Sol, luftighet och mer grönt, visst, men boende-
miljöerna i Vilnius nordvästra förorter är inte 
särskilt eftertraktade vilket motsvarar för-
hållandena i miljonprogramsförorter i de flesta 
svenska städer. De låga exploaterings talen är en 
nyckelanledning till att städerna har brett ut sig 
över allt större arealer under 1900-talet. Visst 
förstår man moder nisternas önskan att  komma 
bort från trång bodda innerstads lägenheter 
med dåliga sanitära förhållanden, men redan 
Jane Jacobs skildrar hur innerstadsdelar ofta 

gentrifieras på sikt så att trångbodd heten för-
svinner, samtidigt som hög täthet och trång-
boddhet är två helt skilda saker.  Östermalm 
är väldigt tätt men knappast trångbott.

4.6.3.  Jämförelse av täthet
Se avsnitt 5.3.2 där område 1 jämförs med om-
råde 2 både i nutid och enligt planförslaget.

Stadsdel Area m² (hektar) Bebyggd area m² Våningsyta m² Andel bebyggd mark Genomsnittligt våningsantal Exploateringstal

Justiniškės 625660 62 ha 76695 388867 12,26% 5,07 0,62

Viršuliškės norra 681170 68 ha 51363 235617 7,54% 4,59 0,35

Viršuliškės södra 245460 24 ha 29497 159271 12,02% 5,40 0,65

Hela planområdet 1552290 155 ha 157555 783755 10,15% 4,97 0,50

1000 2000 meter      5000
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4.7.  Analys av områdena baserad på 
litteraturstudier

4.7.1.  Reflektioner kring parker, med Jacobs och 
Ståhle som utgångspunkt

Jane Jacobs beskriver hur parker bör ligga 
nära områden med blandade användningar, så 
att parken används under en stor del av dygnet 
(Jacobs 1961, s. 96). Det bör också finnas viktiga 
stråk som går genom parken: det ger ett större 
underlag för att parken faktiskt kommer att 
 användas om människor kan stanna där spon-
tant och ta en paus när de är på väg någonstans. 
Dessutom ökar tryggheten i parken ju fler män-
niskor som vistas där. Det är bättre att satsa på 
kompakta parker centralt i staden än att an-
lägga stora påkostade parker i stadens utkant, 
menar Jacobs, som hårt kritiserar de så  kallade 
”civic centres” som  bygg des i 1900 - talets början 
av amerikanska arkitekter inom  City Beauti-
ful-rörelsen. Man anlade parker i städernas ut-
kanter och placera offentliga institutioner som 
bibliotek, kommunhus och konsertsalar där.
Platser där människorna kan vara medbor-
gare, utan störande kommers, var tanken.

Jacobs beskriver dock hur dessa parker alltid 
varit folktomma och blivit tillhåll för hemlösa 
och alkoholister, vilket förstås inte alls var 
tanken och inte heller är en särskilt värdig in-
ramning för ett kommunhus eller ett bibliotek. 
Orsaken är enligt Jacobs att man lagt parken 
på en plats dit människor inte går under sin 
vardag. Hade parken legat i stadens centrum, 
nära bostäder och arbetsplatser och gator fyll-
da av människor, hade problemet inte uppstått.

Alexander Ståhle beskriver hur man i en under-
sökning kommit fram till att invånarna i Stock-
holms modernistiska förorter ofta upplever en 
brist på grönområden nära sitt hem, medan 
invånarna på Östermalm inte känner en brist 
i samma utsträckning (Ståhle 2005). Detta 
trots att förorterna är oerhört mycket grönare 
om man räknar mängden grönyta jämfört 
med mängden bebyggd yta. Ståhles tes är att 
detta beror främst på två orsaker. Den första 
orsaken är att grönytorna i förorten är dåligt 
integrerade i gatunätet. Ståhle menar att orien-
terbarhet verkar ha en avgörande betydelse 
för om och när människor besöker stadens 

grönområden.Den andra orsaken är att det är 
oklart vem som har rätt att använda många av 
grönytorna i förorterna, ett fenomen han kallar 
“ambiterritory” (Ståhle 2008), medan det i den 
traditionella kvartersstaden är mycket tydligt 
vad som är privat och vad som är offentligt.

I Östermalms stadsplan av Albert Lindhagen är 
stadsmiljön tät och de flesta gator saknar träd. 
I gengäld satsade man på påkostade parker 
och gröna alléer som, något tekniskt uttryckt, 
distri buerar grönska på ett effektivt sätt ( Ståhle 
2005, ss. 162-163), se bild 62. I förorten är ofta 
bostadshusen omgivna av grönska, men få 
människor känner att de vill använda ”sina” 
gräsmattor eftersom de är tillgängliga för alla. 
De riktiga offentliga parkerna är färre, och 
man kan ofta behöva gå krångliga vägar genom 
gångtunnlar och ändra riktning många gånger 
för att nå parken, även om avståndet fågel vägen 
kan vara kortare än på Östermalm. Det verkar 
alltså krävas tydliga gränser mellan  offentligt 
och privat och enkla, tydliga stråk för att 
allmänheten ska vilja använda grönområden.

Det behövs alltså tydliga avgränsningar mellan 
parker och privat mark. Dessa kan utformas 
som gator eller breda gångstråk, eller med sta-
ket och murar. Det handlar dels om att tydlig-
göra vad som tillhör alla och vad som är privat, 
men det handlar också om att rumsligt definiera 
parkens kanter, något som är viktigt för att göra 
parken attraktiv att vistas i. Kanske kan även en 
trädrad fungera som detta slags avgränsning, 
men det är tveksamt om effekten är tillräcklig.

Något som har varit svårt att ta ställning till 
i examensarbetet är det grönområde som 
skiljer stadsdelarna Viršuliškės och Justiniškės
från varandra. Kommunen kallar området för 
en park, men det är inte en anlagd park utan 
ett naturområde som sparades när området 
exploaterades, både på grund av oländig ter-
räng och på grund av rekreationsvärden. Om-
rådet består främst av en skogsklädd kulle i 
norra Viršuliškės (se bild 63). Västerut nedan-
för kullen finns ängsmark där man anlagt 
några bollplaner och en hundrastplats. Mot 
Justiniskes gatan finns en stor jordvall som 
eventuellt hörde till höjdryggen på västra sidan 
om vägen innan gatan byggdes. Efter jordval-
len följer en fyrfilig gata med mittremsa och 
därefter en ny slänt, och därefter bostadshus. 
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Bild 62. Karta över Östermalm och dess grön-
struktur, skala 1:20 000. De träd planterade 
boulevarderna (de gröna linjerna) korsar 
Öster malm och leder vidare till grönområden 
på Gärdet och Djurgården. Ståhle påpekar 
att boulevarderna distribuerar grönska på ett 
 effektivt sätt. Med det menas att Östermalms-
borna bara behöver ändra riktning en gång för 
att ha tillgång till grönska (boule varderna), 
samt att Östermalmsborna når ett grön-
område genom att ändra riktning två gånger.
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Bild 63. Orienteringskarta som visar det grönområde som beskrivs i texten. Sektionen är markerad med A. Skala 1:10 000.

Bild 47. Sektion från Justiniskesgatan, skala 1:1000. Bilden är hämtad från s. 52.
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Att kalla detta grönområde för en park är 
 mycket problematiskt, både för att marken 
inte sköts som en park och för att  området 
är så dåligt  inte grerat i gatunätet. Att  enkelt 
ta sig från en lägen het i Justiniškės till 
parken är  myc ket  komplicerat för till ex-
empel föräldrar med barnvagnar eller  gamla 
på grund av nivå skillnaden och  bristen 
på trappor, samt bristen på övergångs-
ställen. Gångavståndet kan bli 500  meter 
även om avståndet är 100 meter fågelvägen.

Det är över huvud taget problematiskt att ha 
så stora naturområden centralt i en storstad. 
En enklare samhällsplaneringsmodell som 
också sparar mer naturmark är att istället följa 
Malmös eller Lunds exempel med en samman-
hållen, kompakt stadsbygd omgiven av lands-
bygd. Delar av västra Viršuliškės består av ”hus 
i tallskog”, som ju ofta använts även i svenska 
modernistiska förorter. Visst har det estetiska 
kvalitéer, men det är också en tydligt antiurban 
bebyggelseform som inte lämpar särskilt väl i 
en storstad. Tanken på en tallskog bland husen 
i Vilnius gamla stadskärna är absurd. Hus i tall-
skog fungerar i stadens utkant, men de flesta 
storstäder expanderar och efter några decen-
nier ligger tallskogshusen centralt i staden och 
då blir tallskogen en barriär mellan stadsdelar.

Samtidigt är det fel att vara dogmatisk, då 
det framgår tydligt från exempelvis Ståhles 
texter hur viktigt det centralt belägna 
grönområdet på Djurgården är för stock-
holmarnas rekreation, och på samma sätt är 
Sereikiškių-parken i centrala Vilnius mycket 
viktig  genom att den skapar gröna vyer mitt i
staden och bidrar till rekreationen. Skill-
naden mellan att ha naturområden nära 
stadskärnan och att bygga ”hus i tallskog” är 
dock uppenbar: det handlar återigen om att 
 modernismens stadsbyggande högst medvetet 
suddar ut gränsen mellan offentligt och privat.

Grönområdet mellan Viršuliškės och Jus-
tiniškės har samtidigt stora kvalitéer som 
gör det till en dålig idé att bebygga  området.
Grön området är en bärande tanke i den 
 ursprungliga stads planen och grön området 

gör också stads delarna mycket mindre betong-
gråa än omgivande förorter, både g enom 
det rent  visuella gröna inslaget men också 
genom att grön området bidrar till att  hålla 
nere skalan i de omgivande stads delarna 
då bostadsgrupperna inte har  tillåtits att 
 expandera i oändlighet. Däremot så finns 
det stora möjligheter att bättre koppla grön-
området till omkringliggande bebyggelse och 
göra delar av grönområdet till en stadspark.

I område 2 finns förutom det stora natur-
området oerhört mycket grönytor som är 
 ”ambiterritory” enligt Ståhles definition. 
Besökaren vet inte om dessa ytor är parker för 
allmänheten eller om det är en grönyta som till-
hör de boende. Även den rumsliga  definitionen 
av parkernas kanter är ofta mycket bristfälliga. 
Något som också saknas är hus som tydligt 
rela terar till parker och deras användning. 
Med detta avses exempelvis lokaler för ett café 
eller en restaurang. I parkerna i Justiniškės 
och Viršuliškės finns mycket fin grönska men 
desto mindre att göra. Det finns några sport-
planer och hundrastgårdar, några lekredskap 
och i övrigt är marken gräsmattor och natur-
områden. Att till exempel kunna ta en glass 
med barnen efter att ha varit och lekt i parken, 
eller att kunna ta en öl på en uteservering 
och titta på folk, skulle göra mycket för att ge 
Justiniškės och Viršuliškės ett livligare folkliv.
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4.7.2.  Reflektioner kring täthet, med Jacobs som 
utgångspunkt
Jane Jacobs menade att befolkningstätheten 
och därmed även tätheten i en stadsdel måste 
nå en hög nivå för att stadsdelen ska kunna 
blomstra (Jacobs 1961, kapitel 11). Utifrån 
observationer i olika amerikanska städer 
menade hon att tätheten måste vara 250-500 
lägenheter per hektar, vilket ungefär mots-
varar exploateringstal på 1,85 till 3,70 om 
lägenhetsstorleken antas vara 50 kvm och 
20 procent av bebyggelsen används till an-
dra ändamål än bostäder. Den övre gränsen 
såg Jacobs som en praktisk gräns för hur tätt 
man kan bygga en stadsmiljö. Den lägre grän-
sen är enligt Jacobs en oerhört viktig gräns, 
därför att om tätheten är lägre än så saknas 
förutsättningarna för ett levande stadsliv.

För att uppnå dessa mycket höga exploate-
ringstal, och samtidigt bygga den traditionella 
kvartersstad som Jacobs menade var över-
lägsen modernismen, poängterade Jacobs att 
andelen bebyggd mark måste vara hög, alltså 
att gröna innergårdar, förträdgårdar och gräs-
mattor kring hus inte får bli för stora. Jacobs 
menade att områden med lägre täthet, till ex-
empel radhusområden, kan ha vissa kvalitéer 
för småbarnsföräldrar men att de är tråkiga 
för stadens övriga invånare. De kan upplevas 
som otrygga och befolkningsunderlaget är 
här för litet för att skapa ett levande stadsliv.

Jacobs siffror från USA år 1960 är inte möjliga 
att tillämpa rakt av på förhållanden i Vilnius 
50 år senare, men det är ändå en intressant 
paral lell. Skillnaden mot Jacobs beskrivning, 
när det gäller område 1, är att Vilnius gamla 
stad har en betydligt lägre täthet och ändå har 
ett  blomst rande stadsliv. Det beror troligen på 
att området ligger välintegrerat och centralt i 
staden längs stråk där många människor rör sig, 
både Vilniusbor och besökare. Den vackra arki-
tekturen och de småskaliga gatumiljöerna och 
innergårdarna är också en målpunkt dit många 
söker sig för att exempelvis gå på restaurang.

I område 2 är förhållandena närmast de 
motsatta. Justiniškės och Viršuliškės är väl-

integrerade i biltrafiknätet men ligger långt 
utanför gångavstånd från stadens centrum, och 
här saknas också viktiga målpunkter dit män-
niskor söker sig. Med andra ord är underlaget 
för butiker och service främst de män niskor 
som bor här. Nästa hinder är att tätheten är 
låg samtidigt som bebyggelsen är noggrant 
planerad för att endast rymma bostäder i de 
flesta kvarter, medan butiker och service sam-
lats till ett fåtal lokaler som ligger avskilda 
från bostäderna. Det saknas helt enkelt ga-
tor av traditionellt snitt, med lokaler i botten-
våningen och ett stort flöde av människor. Med 
sådana förutsättningar verkar det omöjligt för 
det livliga folkliv som Jacobs beskriver från 
sitt fönster i Greenwich Village i New York att 
uppstå i område 2, om inte en omfattande fy-
sisk förändring av området skulle äga rum.

Kanske behöver tätheten idag vara än högre än 
på Jane Jacobs tid. Jacobs skildrar ett ameri-
kanskt sent femtiotal där kvinnorna oftast var 
hemmafruar och därmed rörde sig nära hemmet 
en stor del av dagen, vilket förstås  bidrog till att 
göra gatorna mer levande och öka under laget 
för butiker. Även Jacobs talade om ”sovstäder”, 
men många av hemmafruarna var ju faktiskt 
kvar i hemmet även dagtid. I dagens samhälle 
där båda könen yrkesarbetar verkar det troligt 
att det enda rimliga sättet att hindra en stadsdel 
från att bli en ”sovstad” är att ha ett stort antal 
arbetsplatser, vilket saknas i område 2 idag.

Som jämförelse finns i område 1 både högre 
täthet och ett stort antal arbetsplatser i form av 
butiker och restauranger, universitet och kon-
tor samt förstås turismen som skapar  många 
arbetstillfällen. Visst skiljer sig förutsätt-
ningarna åt i ytterstad och innerstad, men det 
finns inget som talar emot att fler arbetsplatser 
skulle kunna skapas i ytterstaden. De  senaste 
åren har det exempelvis byggts ett antal före-
tagsparker med kontorshus kring Vilnius. 
Den här typen av expansion är förstås positiv 
för sysselsättningen, men ännu bättre vore 
om den kunde ske i blandad stadsbebyggelse 
istället för i funktionsuppdelade enklaver.
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5.  RESULTAT
5.1.  Förtätningsstrategi
I detta avsnitt beskrivs en arbetsmetod som kan 
vara användbar vid förtätning av stor skaliga 
modernistiska förorter. Arbetsmetoden har 
tagits fram som en del av examens arbetet och har 
också använts för att ta fram ett planförslag, som 
presenteras i avsnitt 5.2. Här följer förtätnings-
strategin, som beskrivs i kronologisk ordning. 
I det praktiska planarbetet är arbetsproces-
sen förstås inte linjär, men den kronologiska 
ordningen bör underlätta för dig som läsare. 

5.1.1.  Kartlägg förutsättningarna

Stråk

Välj ut viktiga stråk som finns idag, både sådana 
som används mycket och sådana som skulle 
kunna bli populära med rätt förutsättningar.

Skissa för att hitta möjliga nya stråk. Finns möj-
liga stråk i stadsdelen som hindras av enstaka, 
dåligt placerade byggnader eller av terrängen?

Rita en stråkkarta som visar stråken idag. Leta 
sedan efter områden där det finns få stråk, 
och fundera på om det behövs fler stråk där.

Täthet och kvarter
Räkna ut tätheten i området, på den nivå som 
känns rimlig, gärna kvartersnivå. Ett bra mått 
på täthet är nettoexploateringstal, se metod-
avsnittet. I täthetsberäkningarna ingår att 
rita en karta där kvarter avgränsas. Grund-
regeln är mitten 
av gatan eller 
10  meter från 
 husen, om grän-
sen ritas mot ett 
 grönområde.

Gör därefter en 
lista där du sor-
terar kvarteren 
efter täthet. 
Markera undre 
halvan av listan, 
alltså de kvarter 

vars täthet är lägre än medianen. Markera  också 
en ytterligare grupp med väldigt låg täthet, det 
kan vara antingen ett absolut värde eller sista 
kvartilen (25%). Färglägg kartan efter listan, 
exempelvis kvarter med låg täthet i rött.

Titta igenom de kvarter som har lägre täthet 
än medianen. Skissa på eventuella förtätnings-
möjligheter.

Titta igenom kvarteren med mycket låg täthet. 
Ibland är det motiverat med låg täthet, men i 
andra fall kan det här vara motiverat att riva 
hus om strukturen har väldigt låg täthet och är 
svår att bygga vidare på.

Titta även på grönområdena. Bedöm vilka som 
har viktiga sociala eller ekologiska värden, och 
vilka som inte har det.

Trafik
Gör en översiktlig karta över trafiken: rita in 
kollektivtrafikstråk, huvudgator och trafikleder 
samt eventuella planerade gator och trafik leder. 
Tänk noga igenom vilka trafikleder som skulle 
kunna göras om till stadsgator. Rita  också ut 
de zoner som inte är lämpliga för ny stads-
bebyggelse, exempelvis områden vid vägar som 
även i framtiden kommer att vara motorväg.

5.1.2.  Utforma förslaget

Stråk

Förtätningsstrategin utgår från att det är 
stråk och kvarter som bygger staden. Utgå 
därför från de stråk som identifierades i 5.1.1. 
ovan och rita ut ny bebyggelse längs stråken. 
Vissa stråk kan vara bilfria. Slutna kvarter är 
positivt, bland annat för att de tydliggör skill-
naden mellan offentliga och privata ytor och 
därför att de bidrar med ”ögon mot gatan” 
vilket ökar tryggheten (Jacobs 1961, s. 35), 
men självklart kan bebyggelsen utformas på 
valfritt sätt. Det är ju också ofta trångt om 
utrymme längs viktiga stråk så det är inte 
säkert att det finns utrymme för slutna kvarter.

Detta är ett avgörande moment i förtät-
ningsmetoden. Själva avgränsandet
av kvarter i  modernistiska förorter
är något som ofta bryter radikalt 
med hur dessa områden planerades. 
En grundtanke var ofta att skapa 
stora, flödande rum för rörelse, och 
man tänkte mer i termer av bostads-
grupper än i termer av  kvarter. 
Förtätningsstrategin utgår dock från 
kvarteret som stadens byggsten. 
Det är därför ett kreativt och viktigt 
 moment att bestämma hur varje kvar-
ter ska avgränsas, och här väljer du ju 
också indirekt storleken på kvarteren.
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Täthet och kvarter
Utgå från kvarterskartan från avsnitt 5.1.1. 
Är kvartersstrukturen bra i sitt befintliga 
skick eller bör den ändras? Mellan stråk 
och kvarter råder ju en växelverkan, så 
om nya stråk behövs leder det ofta till att 
 kvar teren behöver ändras. I vissa fall kan riv-
ningar vara motiverat, se avsnitt 5.1.4 nedan.

Rita eventuella förtätningsförslag från analysen 
i avsnitt 5.1.1. Titta särskilt  efter svåranvändbar 
kvartersmark, till  exempel parkeringar och gräs-
mattor  mellan hus och gata. Parkeringar kan 
läggas i  garage under ny bebyggelse, och halv-
privata gräsmattor används ofta väldigt sällan.

Lämplig kvartersstorlek varierar självfallet med 
platsens förutsättningar och vilken slags miljö 
man vill uppnå (se bild 64). Ett minimi mått är 
cirka 38 meter vid 11 meters husdjup, vilket 
förstås är väldigt litet och ger ett kvarter som 
inte bör vara högre än fyra våningar med tanke 
på solljus. Kvarter som är ungefär 50 meter 
breda blir ofta väldigt bra och kan rymma allt 
från väldigt låga hus till sexvåningshus. Kvar-
ter som är 60-80 meter breda är väldigt  flexibla 
och tål att bebyggas med hus som är både höga 
och tjocka, upp till exempelvis 15 meters hus-
djup vilket kan vara aktuellt för kontor eller 
för student korridorer i passivhus. Kvarterens 
 längd kan förstås variera, men alltför långa 
kvarter gör det svårare att välja alternativa 
färdvägar och ger sämre underlag för butiker 
(Jacobs 1961, kap. 9) samtidigt som tätheten 
sjunker då långa kvarter innebär större inner-
gårdar på bekostnad av gator och hus mot gator.

Trafik
I första hand bör alla trafikslag dela på  gatorna. 
Ibland är det dock motiverat att rita bilfria 
stråk, exempelvis av trafiksäkerhetsskäl eller 
om terrängen är alltför brant. Grundprincipen 
är dock att alla gator är tillåtna för biltrafik, 
 detta bland annat för att få en silningseffekt där 
biltrafiken sprids på många olika gator vilket 
sänker trafikmängden på de enskilda  gatorna. 
Bilar i rörelse skapar också en viss trygg-
het kvällstid. Gaturummen kan göras  re lativt 
smala vilket både håller nere hastigheten och 
skapar mer intressanta gaturum för fotgängare.

En viktig ambition i förtätningsstrategin är att 
länka ihop trafiknäten. I modernismens för orter 
har trafiken i allmänhet en trädstruktur, med 
syftet att hejda bilarnas framfart. Det har haft 
nackdelen att ofta göra det svårt att orientera 
sig, särskilt för tillfälliga besökare. Gångstråken 
brukar vara genare än bilvägarna, men de brukar
 i sin tur vara dåligt skyltade och upplysta. 
 Slutsatsen blir förstås att det behövs ett antal 
nya gator i de flesta modernistiska förorter; nya 
stråk. Att på detta sätt koppla ihop stadens funk-
tioner kan förhoppningsvis ge både posi tiva 
sociala effekter och ett upplevelsevärde, om ny 
varierad bebyggelse skapas längs de nya  gatorna. 
Även Jacobs funderade i de här banorna: hon 
menade att nya gator genom problemområden 
var en viktig del i att att göra områdena mer 
välfungerande (Jacobs 1961, ss. 394-395).

Kvartersmått 38 meter, 3-4 våningar

Kvartersmått 50 meter, 4-6 våningar

Kvartersmått 67 meter, 5-8 våningar

Bild 64. Exempel på hur bebyggelsens skala kan variera i olika 
kvarters storlekar, skala 1:1 000. Stora kvarter ger möjlighet till 
djupare och högre hus och ett mer storskaligt byggande medan 
små kvarter medför lägre och mer småskalig bebyggelse. De tre 
exempelkvarteren ovan stämmer ganska väl överens med hur 
 bebyggelsen har utformats i planförslaget. 

50 100 meter      250
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5.1.3.  Några utformningsprinciper

Parker och grönområden bör avgränsas mot 
bebyggelse av gator eller av tydliga publika 
gångstråk. Det ska vara mycket tydligt vil-
ka grönområden som är offentliga och vilka 
grönområden som hör till de boende i ett kvarter.

Stora gräsmattor som ligger mellan byggnad 
och gata, och som entydigt hör till kvarteret, 
är utmärkta platser att förtäta med ny bebyg-
gelse. Det ger en tydlig gräns mellan offentligt 
och privat och ger en mer effektiv markanvänd-
ning, samtidigt som det gör gatan tydligare och 
förhoppningsvis mer intressant att vistas på.

Alla nya byggnader ska ha en publik botten-
våning. Denna ska vara flexibel för att  kunna 
användas för butiker, kontor eller icke-störande 
verksamheter, och därför bör alla bottenvånin-
gars takhöjd vara minst 3,50 meter. Omvänt 
gäller alltså att inga bostäder tillåts på botten-
plan i nya hus. Lägenheter i bottenvåningen 
brukar ändå inte vara särskilt attraktiva att bo i.

Det normala är att alla nya tomter får användas 
för valfri kombination av bostäder, butiker och 
icke-störande arbetsplatser. Det ska alltså gå lika 
bra att köpa en tomt och bygga en högskolebygg-
nad där som att bygga ett kontorshus eller att 
bygga ett bostadshus med publik bottenvåning.

Alla kvarter ska bestå av fler än en  fastighet. 
Detta för att en småskalig fastighets indelning 
ger goda förutsättningar för en djupgående 
och oplanerad funktionsblandning.  Oplanerad 
funktionsblandning syftar på att ingen pla-
nerare med säkerhet kan förutspå framtiden 
och avgöra vilka funktioner som bör ligga 
var om tio år. Då är det bättre att tillåta alla 
 funktioner överallt och se vad resultatet blir, 
så  länge man säkerställt att det finns plats 
för sådant som förskolor och service. Det kan 
 resultera i mycket oväntade blandningar av 
 funktioner inom en viss stadsdel, något som är 
ett  typiskt kännetecken för det urbana. De små-
skaliga fastigheterna medför också med auto-
matik en stor visuell variation i bebyggelsen.

En lagom bredd på fastigheten (fasadbredd) 
är cirka 15-27 meter. Denna tomtstorlek är 
grundad på att den är tillräckligt liten för att 
ge en stor visuell och funktionell blandning 
längs varje gata, samtidigt som den är stor 
nog för att ge rymliga lägenheter och kunna 
byggas med normala byggmetoder. Normalt 
får köparna inte slå ihop tomter, om inte 
den tänkta funktionen kräver det, till exem-
pel att man vill bygga en stor biograf eller 
en arbetsplats med stort utrymmesbehov.

Bild 65. En småskalig fastighetsindelning innebär att bebyggelsen 
blir visuellt varierad.

    Kontor+            Bostäder+     Högskola
    butik                    café

   Bostäder+          Verkstad+    Högskola+ 
   butik              gym                nattklubb

Bild 66. Om alla tomter får användas för valfri funktion kan 
intressanta blandningar av funktioner uppstå.
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5.1.4.  Om rivningar

I vissa fall kan rivningar vara motiverat. Varje 
föreslagen rivning av bostäder måste dock 
 utvärderas noggrant, av sociala skäl som bör 
vara självklara. I modernismens  förorter, 
 oavsett vilket land i Europa vi  befinner oss i, 
bor  generellt människor med låga in komster 
och de bor oftast där för att hyrorna är låga. 
 Nybyggnation kan inte komma i  när heten av 
dessa hyror. Särskilt i ett land som  Litauen 
är skillnaderna drastiska: en nybyggd lägen-
het har ofta fem gånger högre månads-
hyra än motsvarande lägenhet i ett hus 
från 1970-talet. Med andra ord: en rivning 
 innebär att väldigt många människor måste 
 flytta och det krävs därför motiv som man 
ska kunna stå för när man talar med de med-
borgare som drabbas. Varje rivningsförslag av 
bostäder bör utvärderas mot den enkla frågan:

Blir resultatet verkligen bättre än det är idag?

Rimliga motiv är till exempel en kraftigt ökad 
täthet, då det betyder att fler människor kan 
bo på platsen, eller att rivningen möjliggör 
ett större sammanhängande stråk som länkar 
samman stadens funktioner och ökar trygg-
heten. Rent estetiska överväganden, som till 
exempel att ett hus stör stadsbilden, kan aldrig 
vara skäl för rivning.
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5.2.  Planförslag
De följande sidorna visar planförslaget för 
Viršuliškės och Justiniškės. Genom en begrän-
sad mängd rivningar och genom att bygga på 
platser som idag inte används av så många, 
till exempel gräsmattor mellan hus och gata, 

    

    

 

     
 

 
 

      

    

 

     
 

 
 

  

    

    

 

     
 

 
 

      

    

 

     
 

 
 

  

Bild 67. Bebyggelsekarta över område 2 idag. Skala 1:20 000.

1000 2000 meter      5000

Bild 68. Den bebyggelse som föreslås rivas. Skala 1:20 000.

Bild 69. Bevarad bebyggelse. Skala 1:20 000. Bild 70. Föreslagen ny bebyggelse. Skala 1:20 000.

förändras Viršuliškės och Justiniškės karaktär i 
grunden. Målen är bland annat att skapa tydliga 
stråk, livligare gator och fler arbetsplatser, med 
den övergripande målsättningen att området 
ska bli en attraktiv förstad med urbana kvalitéer.
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Bild 71. Planförslaget i skala 1:10 000.

500 1000 meter      2500

5.2.1.  Planbeskrivning

Förnyelse och rivning

Mest bebyggelse har tillkommit längs huvud-
gatorna. Detta är ett medvetet val. För det 
första finns mycket byggbar mark längs de 
breda gatorna, och för det andra är ett av 
planförslagets mål att bygga tydliga stråk 
och stadsgator. Huvudgatornas gaturum 
har smalnats av betydligt i planförslaget och 
nya hus kantar alla huvudgator i området.

Viss bebyggelse har rivits. En förskola, en 
små industri samt kollektivgarage i södra 

Justiniškės har ersatts med ny stads bebyggelse. 
Dessutom har de flesta punkthus i Viršuliškės 
rivits då de gjorde det mycket svårt att bygga ett 
sammanhängande gatunät i stadsdelen. Även i 
östra Viršuliškės är rivningarna stora där ett 
fabriks komplex samt ett över givet köpcenter, 
båda från sovjettiden, har rivits för att förbättra 
den stora parken som dessa byggnader står i. I 
 övrigt är de byggnader som rivits främst garage.



RESULTAT
SIda 74 av 98
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Bild 72. Hur den nyare bebyggelsen förhåller sig till den äldre. Siffror och streckade linjer visar de tre olika stadsdelskaraktärerna. Skala 1:10 000.

Tre stadsdelar med olika karaktärer
Under planarbetets gång har tre tydliga 
stadsdelskaraktärer utkristalliserat sig. I det 
första området, (1) i bild 72, rivs de befintliga 
punkt husen och här ges därmed möjlighet att 
förnya området struktur kraftigt. Det visade 
sig vara en utmaning att hantera de  ständiga 
45-graderssvängarna i stadsdelens gator, 
men resultatet är en plan som har en tydlig 
prägel av småskalig kvartersstad. Gatorna 
ändrar riktning ofta, vilket kan ge en spän-
nande och trivsam stadsbild, även om det in-
verkar negativt på den rumsliga integrationen.

I det andra området, (2) i bild 72, ges möjlig heten 
att i stort sett börja från en tom spelplan. Den 
befintliga bebyggelsen är inte värd att  bevara 
och planen kan därmed utformas fritt. Här har 
förebilden  varit 1800- talets rutnäts stad. Den 
nya gatan som korsar området i nord-sydlig 
riktning har utformats smal, bara 13  meter, 
med höga  väggar, för att ge en tydlig känsla av 
slutenhet. Här har det sena 1800-talets affärs-
gator  varit en förebild, även om dessa ofta är 
bredare. Parallellgatorna till denna nya gata är 
dock breda med stor rumslig öppenhet, vilket 
gör att en smal gata framstår som ett intressan-
tare komplement till de omgivande gatorna.

Teckenförklaring:
 Ny bebyggelse

 Be�ntlig
 bebyggelse

1

2

3
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Bild 73. Planförslaget i skala 1:10 000 med huvudvägarna markerade.

Det tredje området, (3) i bild 72, har fått 
en mycket mer öppen karak tär som liknar 
 områdets befintliga karaktär. Här är det inte 
önsk värt att riva och bygga ny rutnäts stad i 
någon större omfattning, då området har  tydliga 
kvalitéer bland annat i form av ett nord-sydligt 
parkstråk. I nordvästra delen av  området finns 
en stor skolgård samt en park, med  tydliga 
förtätningsmöjligheter. Ny be byggelse här 
skulle dock hamna avsides från huvudstråken 
i omgivningen. Därför har den nya bebyggelsen 
främst placerats vid Justiniskes gatan och 
 Taikos gatvė samt längs en ny parallellgata till 
Rigagatan i områdets norra kant. Parkstråket 
lämnas i stora delar orört men några nya 
vägar byggs för att koppla samman stadsdelen.

Högre hus vid intensiva punkter

Vid några viktiga gatukorsningar, som också 
är hållplatser i kollektivtrafiken, har höga hus 
placerats. I planområdets sydöstra hörn, vid en 
framtida tunnelbanestation, placeras en klunga 
höghus i upp till 30 våningar för att annonsera 
entrén till området. Detta är inte så extremt som 
det kan låta då två nybyggda 23-våningshus står 
söder om området. Vid två andra korsningar, i 
sydväst och norr, placeras hus i upp till 16 våning-
ar. Även här är syftet att annonsera området och 
utnyttja de goda kollektivtrafikförbindelserna.
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Teckenförklaring:
 Huvudgata
 Gata
 Gångväg
 Torg
 Ny bro

Bild 74. Stråk, skala 1:10 000.
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Stråk
För att integrera gatunätet och göra det 
 enklare att ta sig mellan stadsdelarna har 
flera nya huvudgator tillkommit. En av de 
viktigaste är en ny tvärförbindelse mellan 
Justiniškės och Viršuliškės, se bild 73 samt 
elevationen i avsnitt 5.2.3.  Denna tvärförbin-
delse fortsätter sedan hela vägen genom 
Viršuliškės ner till planområdets sydöstra hörn.

En annan viktig nyhet är det nya stråk i  södra 
Justiniškės som går parallellt med  Taikos 

gatvė och Justiniskesgatan. Tanken med detta 
stråk är att det ska vara ett stråk främst för 
fotgängare med ett smalt och högt gaturum.

Söder om Justiniškės anläggs en ny bro i för-
längningen av Taikos gatvė som därmed 
fortsätter över motorvägsramperna till 
 om rådet i söder. Idag finns liten anledning att 
knyta samman områdena, men det finns planer 
på genomgripande stadsförnyelse i det södra 
området, så i framtiden kan behovet bli stort.
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Teckenförklaring:
 Natur

 Park

 Skolgård /
 förskoleg.

Ny stads-
park

Här rivs
äldre hus

Bild 75. Grönstruktur, skala 1:10 000.

Två nya gator korsar parkstråket i Justiniškės 
norra del. Detta är ett led i att rama in parken med 
tydliga kanter. Gatornas sträckning har anpas-
sats för att störa parkstråket så lite som möjligt.

Grönstruktur
I västra Viršuliškės schaktas jordvallen mot 
Justiniskesgatan bort så att grönområdet får 
bättre möjlighet att bli Justiniškės stads park, 
se bild 80. I Justiniškės anläggs breda plan-
teringar längs en ny gata som blir en “grön port” 
från Justiniškės till den nya stads parken på 
andra sidan Justiniskesgatan. I stads parkens 
 östra kant anläggs en bred gångväg som  tydligt 

skiljer  ängsmarkerna i västra Viršuliškės från 
 skogen. Ängsmarkerna förädlas till stads park 
medan skogen får fortsätta att vara natur.

I östra Viršuliškės blir parken i Åsgatans för-
längning mycket större eftersom  äldre bebyg-
gelse i parken rivs. Denna park blir nu mycket 
stor, nästan för stor. Det kan dock vara värde-
fullt att ha ett så stort  centralt och obebyggt 
område som markreserv för framtida behov.
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Bild 76. Fastighetsindelning, skala 1:10 000.

Småskalig fastighetsindelning

Så som förklarades i avsnitt 5.1.3 bygger plan-
förslaget på att ny bebyggelse delas in i små 
fastigheter, för att åstadkomma funktions-
blandning och visuell blandning av olika slags 
hus. Stor ansträngning har också lagts på att 
lägga fastighetsgränserna så att det tydliggörs 
vilka grönytor som är offentliga och vilka som 
är privata. Däremot har inga försök gjorts att 
dela in de befintliga bostadsgrupperna i  mindre 
fastigheter. Därför får fastighetskartan ett 
karaktäristiskt utseende (se bild 76) där  myc ket 
stora fastigheter blandas med mycket små.

Att rama in parker med ny bebyggelse

En viktig tanke i planförslaget är att parker 
förbättras av att få tydliga kanter. På ett antal 
platser i planförslaget har grön områden som 
idag har diffusa kanter bebyggts på ett  sådant 
sätt att parken får gräns mot en gata och ett 
kvarter. Detta gäller i synnerhet längs Jus-
tiniskesgatan där den nya stadsparken möts 
av en tydlig stadsfront på andra sidan gatan.
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Teckenförklaring:
 Fastigheter

 Torg

 Natur

 Park

 Skolgård /
 förskoleg.

  Huvudgata
 Gata
 Gångväg
 Ny bro

Bild 77. Sammanlagd karta för fastighetsstruktur, grönstruktur och stråk: markanvändningskarta. Skala 1:10 000.

Markanvändning

Markanvändningskartan visar hur Viršuliškės 
och Justiniškės efter planens genomförande 
får en helt annan karaktär än idag. Ett  antal 
nya gator delar upp området i kvarter. Gator-
na skapar tydliga och gena stråk och kvarters-
indelningen tydliggör vilka grönytor som är 
parker och vilka som hör till privata  tomter. 
Vissa stråk och gator är bilfria, på grund 
av topografi eller av trafiksäkerhetsskäl.

De ytor som lämnats vita är antingen väg-
områden eller mark vars användning lämnas 
öppen och flexibel för framtida planläggning.

Skolor och förskolor

Alla skoltomter och förskoletomter bevaras, 
förutom en förskola i södra Justiniškės som rivs 
för att möjliggöra ett nytt stråk i  nord-sydlig 
riktning. Den rivna förskolan ersätts med en ny 
förskoletomt i samma område. Skol tomterna 
och förskoletomterna är mycket stora, men 
så som påpekats i avsnitt 4.4.2 är detta en 
tillgång eftersom det enkelt går att bygga ut 
barnomsorgen genom att komplettera med 
nya avdelningar på de befintliga tomterna.
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5.2.2.   Vyer över planförslaget

Ny bebyggelse visas i rött, befintlig bebyggelse i vitt. 
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     36,8 m                       3 m  4 m        7,5 m           7,5 m          7,5 m  4 m   2m
                   lokalgata plus slänt           gc    träd     körbana     grönska       körbana   träd  stig                 jordvall           naturområde / park 
             +5,7 m över gatans höjd              +5,7 m över gatans höjd
                  

                 11,0 m            32,8 m              11,0 m             13,0 m           11,0 m       34,1 m               11,0 m              16,0 m         11,0 m 
               Fredsgatan           7 våningar        innergård          7 våningar               gata        7 våningar    innergård          7 våningar                 gata   8 våningar Justiniskesgatan

2,5         8 m                 8 m           5 m    2,5   26,3 m   13,9 m
gc        grönska      körbana    p-plats  gc                15,8 m till taknock
                     2,5 m takhöjd
gaturummets bredd 83,3 meter

hus vinkelrätt mot          31 m
gatan, husdjup 11,7 m
26,8 m till taknock
2,5 m takhöjd

      20,0 m              11,0 m    19,8 m
    gaturum   13,5 m till takfot  innergård
    2,7-4,0 m takhöjd

              21,5 m  11,0 m
           innergård           19,5 m till takfot
           2,7-4,0 m takhöjd

5.2.3.  Sektioner och elevation av planförslaget

50 100 meter      250

Bild 78. Sektion genom den nya bebyggelsen i sydöstra Justiniškės. I mitten syns den nya gatan i nord-
sydlig riktning. Sektionen är markerad med A i bild 81. Skala 1:1 000.

Bild 79. Sektion från Taikos gatvė (Fredsgatan). Den övre sektionen visar nuläge, den nedre sektionen visar 
planförslaget. Sektionen är markerad med B i bild 81. Skala 1:1 000.

Bild 80. Sektion från Justiniskesgatan. Den övre sektionen visar nuläge, den nedre sektionen visar planförslaget.  Sektionen är  markerad 
med C i bild 81. Skala 1:1 000.

  31 m      11m              7m             7,5 m         7,5 m           7,5 m          7,5 m     7,5 m
  innergård    hus         terrass      gc+träd      körbana     grönska       körbana    gc+träd           stadspark
  +5,7 m över gatans höjd                eller spårväg          
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Bild 81. Karta över område 2 som visar var sektioner och elevationer är tagna. Skala 1:10 000.  Sektionen A visas i bild 78. Sektionen B visas i bild 
79. Sektionen C visas i bild 80. Elevationen D visas i bild 82.
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Bild 82. Elevation som visar hur den nya bebyggelsen är inpassad i terrängen samt hur den förhåller sig till befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse visas som 
jämngrå ytor. Skala 1:1 000. Elevationen är markerad med D i bild 81. Elevationen fortsätter på nästa sida.
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5.3.  Analys av planförslaget

5.3.1.  Jämförelse av öppenhet, slutenhet och 
sekvenser av rum
Skillnaden mellan område 1 och område 2 är 
idag otroligt stor när det gäller slutenhet och 
öppenhet. En blick på de två analyskartorna 
säger det på en gång. En ambition med plan-
förslaget (bild 84) är att det ska skapa fler in-
tressanta rumssekvenser och att rummet får en 
viss slutenhet. Intressant är att den här analys-
metoden så tydligt stämmer överens med käns-
lor som uppstår under skissarbetet: om ett 
gaturum ser ut att tappa karaktär på ett visst 
ställe eller en öppen plats verkar ha för diffusa 
kanter, så visar det sig att dessa ganska intuitiva 
uppfattningar bekräftas i den digitala analysen.

I stora drag så har planförslaget, enligt analys-
kartan, uppnått de önskade effekterna när 
det gäller öppenhet, slutenhet och sekven ser 
av rum. Innergårdarna blir slutna rum, vilket 
saknas i dagens Justiniškės, och  många av ga-
torna har förutsättningar att bli intres santa 
stadsrum. En jämförelse med bild 83 visar dock 
att det är mycket som saknas innan man åstad-
kommer så  spännande och omväxlande stråk 
som i den medel tida stadskärnan. En väsentlig 
orsak är gatubredderna: bilens och kollektiv-
trafikens krav gör att huvudgatornas gaturum 
inte kan vara åtta meter breda i nya stadsdelar.

De öppna platserna i planförslaget kunde ha 
gjorts bättre. Det finns torgbildningar på andra 
platser, men längs Taikos gatvė (Fredsgatan) 
som analyseras här så finns inga torg. De  öppna 
platserna är en park och en skolgård i väster 
och en dagisgård i sydost. Bristen på torg beror 
främst på att de karaktärer som valts för områ-
det (se avsnitt 5.2.1) har gjort att planförslaget 
gått i en annan riktning som betonar stråk och 
tättbebyggda kvarter framför öppna platser.

En intressant egenskap i medeltida stads kärnor 
är att de ofta har mycket långa kvarter, med mån-
ga fasadmeter mot gatan. Sådana kvarter sluter 
gaturummet på ett elegant sätt. Planförslaget  
har istället mycket små kvarter, för att skapa 
variation i dagens monotona stadsmiljö. Det in-
nebär genare vägar, samtidigt som upplevelsen 
av gaturummet kan bli mer fragmentarisk.

Bild 83. Stråket genom område 1, skala 1:5000.
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Bild 84. Stråket genom område 2 enligt planförslaget, skala 1:5000. Bild 85. Stråket genom område 2 idag, skala 1:5000.
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5.3.2.  Jämförelse av täthet

Tabell 3. Täthetsberäkningar för område 2: nuläge jämfört med resultatet av planen.

Resultatet av att genomföra planen skulle 
vara att exploateringstalet ungefär  dubb leras, 
se  tabell 3. Exploateringstalet 1,02 för hela 
planområdet är dock inte särskilt högt, utan 
motsvarar Vilnius innerstad. En viktig skill-
nad består i att 38 procent av marken i 
 område 1 är bebyggd,  medan planförslaget 
föreslår att 18 procent av marken ska vara 
bebyggd i område 2.  Skillnaden förklaras 
av att det genomsnittliga huset är dubbelt 
så högt, att innergårdarna och gaturummen 
är större i område 2 samt att område 2 rym-
mer flera stora parker och ett natur område.

Exploateringstalet är högre, cirka 1,35, för 
stadsdelarna Justiniškės och Viršuliškės 
 södra eftersom de inte innehåller något natur-
område vilket den tredje stadsdelen gör. 
Samtidigt så har en hel del parkområden 
 behållits i alla tre stadsdelar, exempelvis är 
de stora skolgårdarna och förskolegårdarna 
orörda, med undantag för en förskola i södra 
Justiniškės. Parkstråket i norra Justiniškės  
har  bevarats, men ramas in med ny be byggelse. 
Förhoppningsvis skulle tillskottet av nya 
 in  vånare och arbetstillfällen i området kunna 

 bidra till att göra Justiniškės och Viršuliškės 
till mer levande och mångsidiga stadsdelar.  

Tabell 4 visar som referens hur Stockholms 
inner stadsmiljöer har exploateringstal på över 
2,0, vilket är högt men normalt jämfört med 
andra internationella storstäder. Det är alltid 
viktigt vilka referensramar man har: de som 
tycker om att leva naturnära väljer kanske inte 
att bo i Stockholms innerstad. Ett problem 
i område 2 är att det idag är varken eller: det 
är varken grön idyll eller storstad. Visst är det 
grönt, men det är också mycket grått. Det inne-
bär att de som vill bo naturnära kanske inte bor 
där, men heller inte de som vill ha stadslivet. 
I planförslaget bebyggs mycket mark, men det 
är sällan de användbara parkerna som har gått 
åt utan snarare parkeringsplatser, gräs mattor 
framför hus, samt slänter. Alla större natur-
områden har sparats. Avsikten är att många 
invånare ska kunna bo vid levande, intensiva 
stadsgator med parker inom nära räckhåll.

Om vi följer Jacobs kriterier för nödvändig 
täthet, se avsnitt 4.7.2, har planförslaget dock 
inte nått upp till den nödvändiga tätheten, 

Stadsdel Area m² (hektar) Bebyggd area m² Våningsyta m² Andel bebyggd mark Genomsnittligt våningsantal Exploateringstal

Justiniškės 625660 62 ha 76695 388867 12,26% 5,07 0,62
- Bevaras 65818 369421 5,61
- Rivs 10877 19446 1,79
- Nybyggt 79037 475232 6,01
Resultat om planen genomförs 144855 844653 23,15% 5,83 1,35
Andel av befintlig våningsyta som rivs 5,00%

Viršuliškės norra 681170 68 ha 51363 235617 7,54% 4,59 0,35
- Bevaras 40448 193735 4,79
- Rivs 10915 41882 3,84
- Nybyggt 36000 199732 5,55
Resultat om planen genomförs 76448 393467 11,22% 5,15 0,58
Andel av befintlig våningsyta som rivs 17,78%

Viršuliškės södra 245460 24 ha 29497 159271 12,02% 5,40 0,65
- Bevaras 22765 119628 5,25
- Rivs 6732 39643 5,89
- Nybyggt 31911 218955 6,86
Resultat om planen genomförs 54676 338583 22,27% 6,19 1,38
Andel av befintlig våningsyta som rivs 24,89%

Hela planområdet 1552290 155 ha 157555 783755 10,15% 4,97 0,50
- Bevaras 129031 682784 5,29
- Rivs 28524 100971 3,54
- Nybyggt 146948 893919 6,08
Resultat om planen genomförs 275979 1576703 17,78% 5,71 1,02
Andel av befintlig våningsyta som rivs 12,88%
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Tabell 1. Jämförelseobjekt: täthetsberäkning för område 1 på stadsdelsnivå. Tabellen är hämtad från avsnitt 4.6.1.

Tabell 4. Jämförelseobjekt: täthetsberäkning för tio stadsdelar i Stockholm. Källa: Ståhle 2008.

Stadsdel (hektar) Exploateringstal

Norrmalm 64 ha 2,24

Östermalm 67 ha 2,18

Södermalm 60 ha 2,03

Skarpnäck 40 ha 0,45

Årsta 54 ha 0,50

Högdalen 53 ha 0,52

Rågsved 51 ha 0,44

Gamla Enskede 57 ha 0,19

Stureby 74 ha 0,13

Örby 75 ha 0,13Villaförort

Postmodernistisk kvartersförort

Typ av stadsdel

Innerstad

Innerstad

Innerstad

Modernistisk förort

Modernistisk förort

Modernistisk förort

Villaförort

Villaförort

Stadsdel Area m² (hektar) Bebyggd area m² Våningsyta m² Andel bebyggd mark Genomsnittligt våningsantal Exploateringstal

Hela planområdet idag 437276 43 ha 166820 430758 38,15% 2,57 0,99

Hela planområdet inklusive
kvarter som rivits efter 1910 437276 43 ha 174821 449515 39,98% 2,57 1,03
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Bild 86. Den stadsdelsindelning som använts i täthetsberäk-
ningarna. Skala 1:20 000.

som innebär ett exploateringstal på cirka 1,85. 
Detta är delvis en konsekvens av att många 
grön områden och mycket befintlig bebyggelse 
har bevarats. I de zoner där all bebyggelse är 
ny, alltså längs Justiniskesgatan, Ozo gatvė och 
i sydöstra Justiniškės, når  exploateringstalet 
upp till den nivå som Jacobs ser som 
 nödvändig. Detta kan i sin tur tolkas som 
att det mest intensiva stadslivet kommer att 
finnas i de nybyggda delarna av planområdet.

Förtätningarna i övriga delar av område 2 
kommer också att bidra till ett livligare stads-
liv, framför allt därför att den nya bebyg-
gelsen blir funktionsblandad och väl integrerad 
med publika bottenvåningar. Det är dock 
 troligt att de äldre delarna av Justiniškės 
och Viršuliškės får ett lugnare tempo medan 
de nybyggda delarna med högre exploate-
ring får en högre intensitet. Självfallet följer 
stads livet inte automatiskt av tätheten, utan 
huvud stråkens placering och hur dessa an-
sluter till andra stråk spelar minst lika stor roll.
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6.1.  Planeringsideal
Vad är då det bästa sättet att bygga 2000-talets  
städer? Självklart finns det inget svar som 
gäller på alla kontinenter och i alla stadstyper. 
I tättbefolkade asiatiska storstäder kan det vara 
nödvändigt att den normala hushöjden blir 30 
våningar, och då går det knappast att bygga 
traditionella europeiska slutna kvarter med 
innergårdar, medan just en sådan be byggelse 
har stora kvalitéer i städer med europeiska 
exploaterings nivåer. För min egen del har 
tiden i Vilnius och arbetet med examensjob-
bet allt mer övertygat mig om den traditionella 
kvartersstadens kvalitéer, med hus som följer 
gatulinjen och med entréerna vända mot gatan. 
Det jag lärt mig i Vilnius är snarare att kvar-
teren kan se ut på många olika sätt och vara 
allt från väldigt små till väldigt stora och att de 
ändå ger en harmonisk och sammanhängande 
stad, och att kvartersformerna kan vara väl-
digt oregelbundna och långtifrån rektangulära 
och ändå ge utmärkta tomter att bygga på. 

Om jag tidigare varit en förespråkare för 
1800-talets kvartersstad så har jag nu insett att 
långa, raka gator inte är någon patentlösning 
när det gäller att binda ihop stadsdelar, även 
om Gediminoavenyn eller Avenyn i Göteborg 
är utmärkta exempel på hur bra den här sortens 
gator kan fungera. De ständigt växlande gatu-
bredderna och perspektiven i gamla stan i Vil-
nius skapar en oerhört levande stadsbild som 
har stora kvalitéer.  Att bygga hus i park enligt 
nymodernistisk modell ser jag som en special-
lösning som hör hemma i vissa typer av miljöer 
(till exempel semesterorter eller vid förtätning 
i kanten av grönområden). Som generell stads-
byggnadsidé tycker jag inte att de tillför något 
av större värde. Visst blir det ljusa lägenheter 
med fin utsikt, men den här typen av kvarter 
ger väldigt lite till den omkringliggande staden 
och till de människor som passerar förbi.

Jag har funderat kring vad det är som ger 
medel tidsstaden dess charm och trivsel. Visst 
är bygg naderna en viktig del, kanske den 
viktigaste . Men även en nybyggd stad i denna 
typ av plan får den intima och ibland närmast 
kon templativa karaktär som skapas av de  smala 
gatorna och innergårdarna. Planen för Bo01 i 
Malmö har sådana tendenser, även om man där 
gjort avstånden mellan husen större än i många 
traditionella medeltidsstäder, och jag tycker att 
man vid en promenad i Västra hamnen i Malmö 
tydligt känner att de smala gränderna ger en 
speciell rumslig upplevelse som är värdefull.

Min slutsats blir att det absolut inte är 
något fel i att rita en plan med smala, vind-
lande  gator. Det må vara omöjligt att efter-
likna en  organiskt framväxt stad, men precis 
som Kostof på pekar (1991) så var det män-
niskor som medvetet  formade staden i ex-
empelvis medeltidens  Siena, där borgarna 
satsade på att försköna sin stad  genom gemen-
samma beslut om gatu beläggningar och ny 
 bebyggelse. Sitte (1986) menade ju också att 
de medeltida plats bildningarnas charm inte 
var en slump utan något som medvetet hade 
skapats, och att medeltidens byggmästare 
alltid arbetade direkt på platsen och därmed 
uppnådde mycket man inte kan  uppnå 
 genom att rita en stadsplan på skrivbordet. 

Hur det än må vara med den saken så tycker 
jag att det inte bör ses som konstigare för en 
 planarkitekt att rita en plan med oregelbunden-
heter än att rita en regelbunden plan med 
raka gator. Svårigheten är kanske främst att 
kombinera en utgångspunkt i den visuella 
och rumsliga upplevelsen med trafikens krav. 
Jag har märkt att så fort trafiken och spår-
vagnarna kommer med i bilden ritar man  gärna 
 eleganta avenyer istället för smala gränder.

6.  AVSLUTANDE 
DISKUSSION
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6.2.  Social rättvisa
Det är tydligt att de storskaliga förorternas 
största kvalitet ofta är att det är billigt att 
bo där. De flesta som bor i Justiniškės och 
Viršuliškės skulle aldrig ha råd att bo i ny-
byggda lägen heter. Samma situation finns i 
svenska storstadsförorter, se till exempel på 
upprorsstämningen som uppstod i samband 
med det föreslagna ”Järvalyftet” där bostads-
bolag och politiker ville renovera och höja 
hyror samt riva bostadshus från 1960-talet 
och ersätta med stadsradhus ( Luthander 
2008). I Vilnius är inkomst klyftorna än 
större, samtidigt som många av de gamla 
bostadshusen är mycket mer nedslitna och 
”rivningsmogna” än i Sverige. Problematiken 
kring att riva hus i miljonprograms områden 
ställs alltså på sin spets i Vilnius förorter.

För mig är det uppenbart att det inte går att 
rättfärdiga rivningar av bostadshus av rent 
estet iska skäl, till exempel för att skapa en 
mer omväxlande fysisk miljö eller åstad-
komma mer intressanta gaturum. Däremot så 
tror jag det går att utforma förtätningsförslag 
där en fysisk omvandling av exempelvis ett 
kvarter i Justiniškės ger både högre täthet, 
 effektivare markanvändning, fler boende, fler 
funktioner och arbetsplatser och en större 
rumslig diversitet. Samt vackrare gaturum. 
I sådana fall så finns det många samhäl leliga 
intressen som talar för en stadsförnyelse.

Jag tror dock att man även i sådana fall bör  sträva 
efter att vara sparsam med rivningar. Ofta går 
det att bygga nya hus mot befintliga fönsterlösa 
gavlar, och längs överdimensionerade gator 
finns stora möjligheter att bygga ny bebyggelse. 
Det man i så fall förlorar är områdets rent 
 antikvariska kvalitéer: att området har samma 
struktur som när det byggdes. Jag anser inte att 
de antikvariska kvalitéerna är värda att bevara.

Jag menar att en viktig social rättvisefråga är 
alla människors rätt att bo i levande stads-
delar som underlättar vardagslivet. Stadsdelar 
där det inte ens finns en restaurang och där 
gatorna är ödsliga och dåligt upplysta kvälls-
tid återfinns bara i de fattigare förorterna, 
medan det vore helt otänkbart i den rika och 
turistvänliga gamla stan. Även låginkomst-
tagare har rätt att bo med butiker, service och 
en varierad, levande stadsmiljö nära till hands. 
Visst finns det många människor som älskar 
naturen och friluftsliv och helst inte går på 
stan oftare än nödvändigt, men samtidigt så 
menar jag att alla ska ha rätt till det urbana 
livet om de så önskar. Alla har rätt till staden.
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BILAGA
Analys av slutenhet och öppenhet 
med Autodesk Ecotect
För analysen av slutenhet och öppenhet har 
programmet Autodesk Ecotect använts. Här 
följer en beskrivning av tillvägagångssättet.

1. Bygg upp den miljö som ska analyseras i 
t.ex. Google Sketchup eller annat 3D-program.

2. Rita ut det analysområde du vill analysera 
i Sketchup eller annat program. Det bör vara 
rektangulärt och i nord-sydlig riktning. Om 
området har en annan riktning, rotera hela 
modellen i Sketchup så att området blir nord-
sydligt. Väderstrecken spelar ändå ingen roll i 
analysen. Skriv upp vilka koordinater analys-
området har mot origo, t.ex. 150 meter X, 200 
meter Y, samt skriv upp rektangelns mått. 
Avrunda måtten uppåt till närmaste 20-tal, 
t.ex. 300 meter x 1240 meter.

3. Kontrollera att byggnaderna antingen samt-
liga ligger på höjden 0 eller i en terrängmodell. 
Om byggnaderna ligger i en terrängmodell bör 
du flytta ner dem till höjden 0. Man kan även 
använda terrängmodeller i Ecotect, men det 
verkar svårt att få det att fungera med rimlig 
hastighet.

4. Exportera filen som 3DS (3D Studio Max-
format).

5. Installera Autodesk Ecotect. Studenter kan 
ladda ner det gratis från nätet.

6. Starta Ecotect, välj File / Import / 3D CAD 
Geometry. Markera filen som ska importeras. 
Välj Open as New.

7. Klicka på 3D Editor vänster om arbetsytan.

8. Höger om arbetsytan klickar du på ikonen 
med det blå rutnätet (Analysis Grid).

9. Under rubriken 2D Slice Position, sänk Off-
set från 600.0 till 0. Använd pilarna till höger.

10. Klicka på Display Analysis Grid. Nu syns 
rutnätet.

11. Klicka på Grid Management. Här anges hur 
stort analysområdet är och var det ligger. Start 
Position X och Start Position Y anger koor-
dinaterna där rutnätet börjar, och Grid Size 
anger hur många meter stort analysområdet är 
(rutnätet som helhet, inte varje enskild ruta). 
Mata in rutnätets utsträckning enligt punkt 3 
ovan. Start Position Z ska vara 0 och Grid Size 
för Z kan du sätta till den högsta byggnadens 
höjd, t.ex. 100 meter.

12. Du får troligen göra om steg 9 en eller flera 
gånger eftersom programmet försöker vara 
smart och försöker behålla analysområdets 
dimensioner. Så småningom blir det rätt.

13. Klicka på Grid Management igen och sätt 
Number of Cells till 3 i X-led, 3 i Y-led och 20 
i Z-led.

14. Klicka på Calculate / Solar Access Analysis.

15. Välj Before and After Comparison, klicka 
på Next.

16. Välj Stage 1 och i rutan väljer du Total Vis-
ible Sky. Klicka på Next.

17. Välj Current Date and Time, klicka på 
Next.

18. Välj Analysis Grid, klicka på Next.

19. Klicka på Next och sedan OK.

20. Du får frågan om att välja klimatdata, 
detta inverkar inte på analysen alls, så välj 
t.ex. UK-London. Klicka på Yes.

21. Nu är det dags att göra den riktiga 
beräkningen. Klicka på Grid Management.



22. Nu väljer du precision för beräkningen. I 
analyserna för examensarbetet var det lagom 
att ha en rutstorlek på 6,7 meter i det storska-
liga området och 5,0 meter i den medeltida 
stadsdelen. Allra bäst är förstås att ha ännu 
mindre rutor, men då blir beräkningstiden 
också längre.

23. För en rutstorlek på 6,7 meter, dividera 
Grid Size med 6,66667 och skriv in närmaste 
heltal i Number of Cells. För rutstorleken 5,0 
meter dividera med 5, och så vidare. Gör detta 
för både X- och Y-axlarna. Z-axeln kan delas 
in i 20 Cells, antalet Cells i Z-led verkar inte 
påverka den här analysen. Klicka på OK.

24. Klicka på Calculate / Solar Access Analysis.

25. Välj Before and After Comparison, klicka 
på Next.

26. Välj Stage 1 och i rutan väljer du Total Vis-
ible Sky. Klicka på Next.

27. Välj Current Date and Time, klicka på 
Next.

28. Välj Analysis Grid, klicka på Next.

29. Klicka på Next. Därefter väljer du Over-
shadowing Accuracy, detta är viktigt. Sätt 
Surface Sampling till Low och Sky Subdivision 
till Low. Detta verkar vara en bra kompromiss 
mellan precision i analysen och beräkningstid. 
Klicka på Next och sedan OK.

30. Beräkningen kan ta allt från någon minut 
till flera timmar, beroende på analysområdets 
storlek.

31. När beräkningen är klar ser du ett fär-
glagt rutnät. Välj Analysis Grid till höger (blå 
rutnätet), klicka på Show Contour Lines och 
klicka ur Show Gridlines. Spara filen.

32. Klicka på View / Plan. Zooma så att hela 
analysområdet syns.

33. Under rubriken Data & Scale på höger 
sida väljer du Minimum 0 och Maximum 100. 
Contours anger intervallet för konturlinjerna, 
skriv in t.ex. 4 och tryck Enter. Välj ett inter-
vall som ger en snygg visuell bild.

34. Klicka på File / Export / Image/Screen-
shot. Välj WMF-format och exportera.

35. Öppna WMF-filen i t.ex. Adobe Illustrator. 
Överlagra byggnadslinjerna med byggnaderna 
från planen färglagda i t.ex. svart. Nu kan du 
också skala om filen så att den blir skalenlig i 
valfri skala.

36. Analysbilden är klar! Nu återstår förstås 
att dra slutsatser utifrån vad bilden visar.
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I detta examensarbete analyseras ett förorts-
område respektive den gamla stadskärnan i 
Vilnius, Litauens huvud stad. I arbetet framgår 
bland annat att tätheten i Gamla stan är 
 ungefär dubbelt så hög som i de båda moder-
nistiska förorterna Justiniškės och Viršuliškės. 
Vidare ger Jane Jacobs teorier ledtrådar till vad 
det är som gör vissa stadsmiljöer och parker 
mer attraktiva än andra. Bebyggelsens öppen-
het och slutenhet analyseras med en ny metod, 
som grundar sig i en tredimensionell beräkning 
av hur många procent av himlen man ser från 
varje given punkt i ett geografiskt område.

I examensarbetet presenteras en för tätnings-
strategi som kan användas i förnyelsen av stor-
skaliga modernistiska förorter både i Vilnius 
och inter nationellt. Förtätningsstrategin til-
lämpas i ett planförslag, där ett mål är att ska-
pa en attraktiv förstad med urbana kvalitéer.

Torkel Lindgren
Examensarbete 30 hp
Masterprogrammet i Fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola 2011
Kontakt: torkel.lindgren@gmail.com
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