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Sammanfattning
Detta examensarbete är ett planeringsprojekt i
Helsingfors. Planområdet är ett verkstadsområde för de
statliga järnvägarna i Finland, VR. Här har man byggt och
reparerat tåg under ett sekel.
Planområdet är aktuellt som förnyelseområde då de
ursprungliga verksamheterna successivt minskat. De har
lämnat en rad byggnader efter sig som varierar i storlek,
material och ålder. Inom VR och Helsingfors
stadsplaneringskontor pågår planeringsarbete av
området. Staden har stort behov av såväl lägenheter som
kontor.
Uppgiften består i att göra ett förslag till bebyggelse,
trafiklösningar och grönytor på det landområde där
Fredriksbergs verkstadsområde nu ligger.
En viktig frågeställning är vad man ska göra med den
befintliga industrimiljön när området förnyas och
kompletteras med ny bebyggelse. Det är också viktigt hur
området kan integreras med den omgivande staden. Idag
är det en avskild enklav i stadsstrukturen.
Syftet är att stadsdelen ska bli full av liv, mångfald och
spänning. Mitt planförslag ger en avvägd mix av
verksamheter, boende och rekreation.
Exploateringsgraden är hög för att fylla marken med hus,
människor och aktiviteter, men den medger även
utrymme för utveckling och framtida förändringar. En
stadsdel som inte går att komplettera eller förändra

förlorar i spänning och framtidsanda. Det var viktigt att
bevara en väsentlig del av den befintliga bebyggelsen för
att utnyttja den arkitektoniska känslan som byggnaderna
har. De nya verksamheterna kommer att ha stor möjlighet
att påverka anpassningen av verkstadsbyggnaderna.
I förslaget har jag lagt stor vikt vid att åstadkomma ett
funktionsintegrerat område, dvs. ett område som
innehåller både bostäder, kontor och kommersiell
verksamhet. Målet är att ge förutsättningar för en
levande, mångsidig och socialt uthållig stadsdel.
För att göra Fredriksberg mer tillgängligt har jag dragit två
nya gator igenom området.
Jag för också en diskussion om hur staden bör växa. Det
är idag vanligt att ny mark i staden blir tillgänglig på grund
av industrins strukturomvandlingar. Att förtäta
landområden som industrin lämnat efter sig gör det
möjligt att förhindra att staden expanderar över tidigare
oexploaterad mark.
Enligt min vision om Fredriksberg kommer i framtiden ca
1000 invånare1 att bo här i ljusa bostäder nära grönska
och service. Ca 1500 kommer att ha sina arbetsplatser i
Fredriksberg. Det är lika många som under 50-talet då
industrin sysselsatte flest arbetare här. Det kommer att
finnas mycket goda kollektivtrafikförbindelser och
företagen kommer att ha andra företag inom liknande
branscher i närheten. Allt detta i en historisk miljö med
intressanta nytillskott i bebyggelsen. Det kommer att bli
ett spännande område för många att bo och verka i!
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Inledning
Bakgrund
I Norden sker fortfarande en signifikativ inflyttning till
storstäder och universitetsstäder. Det medför att dessa
städer behöver utvecklas för att klara av de ökande
kraven. Det finns således behov av såväl bostäder
som arbetsplatser. Hur denna utveckling kan komma
att ske är något jag ville undersöka i mitt
examensarbete.
Syfte
Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att
ge ett förslag till en ny, fungerande och levande
stadsdel som har en egen identitet och som också är
väl integrerad med den övriga staden. Arbetet har
fokus på den offentliga miljön och gaturummet.
Metod och angreppssätt
Nödvändig kunskap och bakgrund har jag inhämtat
genom litteraturstudier och egna observationer. Jag
har under arbetets gång besökt exempel på stads- och
industriförnyelse för att få referenser och erfarenheter.
I Tammerfors och Norrköping har de gamla
industrimiljöerna hänfört mig. I Malmö och Hammarby
sjöstad har jag upplevt de nya stadsdelar som vuxit
fram och ersatt något annat som fanns tidigare. Under
hela arbetet har jag bott i Helsingfors. Det har
underlättat mycket i kontakten med Helsingfors
stadsplaneringskontor. Det har även bidragit till att jag
verkligen fått möjlighet att lära känna staden och
stadsdelarna kring planområdet.

Under arbetets gång har tre verk varit särskilt viktiga
som källa för information och idéer. I Cities for a small
country visar Richard Rogers och Anne Power att
förnyelse av gammal industrimark kan vara lösningen
på flera problem. Stadsmiljörådets bok
Industrilandskapet, kulturmiljö och resurs för stadens
framtid beskriver industrilandskapets förändringar ur
olika synvinklar. Jag har ofta använt information ur
denna bok. Boverkets bok Stadsplanera -i stället för att
trafikplanera och bebyggelseplanera av Viveca
Berntsson har en planeringsfilosofi som gett mig
mycket inspiration beträffande de mer generella
planeringsfrågorna. Jag har även använt andra källor
som tidskrifter, internetsidor och andra publikationer av
informativ art. Kartmaterial och en del annan
information angående tomten kommer från Helsingfors
stadsplaneringskontor.
Metodiken i själva skapandeprocessen har utgått från
arbetet med två skissförslag som sedan analyserats. Jag
har valt ut ett som fått utgöra grunden till det slutgiltiga
planförslaget.
Huvudvikten i mitt arbete ligger i två delar, dels i analysen
av stadsdelen Fredriksberg och dels i utformandet av
själva planförslaget. Stor vikt har även bakgrund och
beskrivning av begreppet gråmark. Jag har försökt ge en
bred insikt i problematiken och möjligheterna som
uppkommer i när ett industriområde förändras.
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För att ge en större insikt i variationen av olika
gråmarksområden har jag beskrivit några utvalda projekt i
Sverige och utomlands. Dessutom ger jag en historisk
bakgrund till såväl staden Helsingfors som stadsdelen
Fredriksberg.
Vid presentationen av planförslaget är tanken att gå ner i
en detaljeringsnivå så att man kan föreställa sig hur det
kan gestalta sig i färdigbyggt skick. Jag har däremot inte
lagt särskilt stor vikt vid detaljutformningen av husens
fasader och markens material. Synen på min uppgift som
planerare är att planeringsarbetet är ett samspel med
flera olika deltagare. Planeraren ska i tillsammans med
husarkitekter och landskapsarkitekter skapa ett
planmaterial som tydligt redovisar intentionerna.
Detaljutformningen av byggnader, grönytor och platser
utarbetas därefter i enlighet planens grundläggande
begrepp.
Under arbetets gång har jag handletts av Gunnar
Nyström som kommit med konstruktiv kritik och bra
litteraturförslag. Bilder och fotografier är producerade av
mig om inte annat anges.
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Generella tendenser
I Västeuropas städer pågår en generell trend att sprida
stadslandskapet över tidigare oanvänd mark i städernas
utkanter och i förorterna2. Sveriges befolkning har t ex
ökat med drygt 50 % sedan mitten av 1900-talet, men
tätorternas yta har mer än sexdubblats3. Några viktiga
orsaker till den utvecklingen har varit de rådande
stadsbyggnadsidealen, större bostadsytor samt bilismens
framväxt.
Två viktiga stadsbyggnadsteorier som påverkat
stadsbyggandet och planeringen under nittonhundratalet
är trädgårdsstaden och modernismen. Båda två frångår
den traditionella täta europeiska staden och bidrar istället
till stadens utglesning.

posten och det blir svårare att klara sig utan bil. När folk
fortsätter att flytta ut till stadens omland blir följden att
innerstäderna försvagas. Tendensen har ytterligare
förstärkts genom ökat ensamboende och en senare
familjebildning4.
Trenden är dock inte entydig. T ex. finns ett allt tydligare
intresse av att bo i eller i närheten av stadskärnorna
bland ungdomar, akademiker, yrkesverksamma och
ensamstående5. Samtidigt kan man nu skönja ett ökat
intresse bland unga för naturen, det naturliga landskapet
och rekreation6. Det känns dock osäkert om det ska
tolkas som en ny grön våg, eller kanske snarare att vissa
grupper föredrar att bo i staden samtidigt som man
uppskattar och kräver tillgång till naturen.

Då bostadsstandarden började öka i Norden under 1900talet innebar det att tillgången på större lägenheter ökade
och att färre människor bebodde varje lägenhet. Detta
ledde till färre antal människor i varje hus och därmed
färre invånare i kvarteren, i grannskapet och i centrumet.
Utvecklingen bidrog till en spridning och utglesning av
städerna. Bilen innebar dessutom ökade möjligheter att
bosätta sig längre från arbete och service.
Underlaget blev mindre för både kommersiell och offentlig
service när befolkningens täthet minskade. I såväl
innerstäderna som förorterna fick inrättningar av olika
slag svårt att klara sig. Om närservicen i städerna
försämras får det naturligtvis följder för de grupper som
bor kvar där. Det blir större avstånd t ex. till affären och
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Gråmark
Industriarbetarnas andel av befolkningen minskar idag till
förmån för en kunskaps- och servicebaserad
arbetssektor. Sedan 1950-talet har andelen sysselsatta i
industrin halverats7.

som motsatts till greenfield-exploatering, ett begrepp från
Storbritannien som innebär att bebygga oexploaterad
mark i städernas omland. Betydelsen av uttrycket
brownfield indikerar att marken har ett framtida värde ur
utvecklingssynpunkt i likhet med greenfield-exploatering.

Parallellt med den utvecklingen har industrin lämnat efter
sig mycket stora landarealer dåligt utnyttjad och många
gånger förorenad mark. Det gäller ofta hamnområden,
järnvägsområden eller nedlagda regementen med
tillhörande bebyggelse. Hamnarna har flyttats längre ut
mot havet och järnvägstrafiken har många gånger ersatts
av lastbilstrafik. Marken har idag hamnat centralt i
städerna eftersom städerna vuxit och är så gott som alltid
välförsedd med infrastruktur. Däremot kan de vara
förorenade med stora saneringskostnader som följd.

Återanvändning av gråmark sker sällan utan problem och
konflikter. Vid upprustning påverkas områdets etablerade
invånare, boende såväl som lokalhyresgäster. En
oönskad renovering tvingar dem att flytta när hyresgäster
med högre betalningsförmåga kommer. Områdets
karaktär förändras och ”snobbifieras”. De höga hyrorna
vid nybyggnad och renovering kan även medföra att
förnyelseprojekt har problem med outhyrda lokaler i
inledningsskedet. I vissa fall har detta lett till konkurser
med badwill som följd. I takt med att allt fler
industriområden förtätas och förnyas kan det uppstå brist
på billiga bostäder och lokaler i tåliga områden.

England, som industrialiserades först och på många sätt
hårdast, upplever sedan 1970-talet problem med sådana
övergivna industritomter. 1989 initierades ”the Urban
Task Force”8 av den engelska regeringen. Uppgiften var
att utreda möjligheten att producera 4 miljoner hem under
de kommande 25 åren. Utnyttjande av före detta
industrimark utgör en central del i rapporten.

Ett annat problem rör ensidighet i de nya funktionerna.
Det kan vara svårt att i ett förnyelseprojekt åstadkomma
eller vidmakthålla en blandning av funktioner och därmed
mångfald i livsmiljön. I vissa fall planeras gatunätet
medvetet så att genomfart försvåras och detta bidrar till
att det nya området blir en isolerad enklav.

På engelska benämns sådan mark ”brownfield” vilket har
översatts till gråmark på svenska. Betydelsen av gråmark
är enligt Louise Nyström på Stadsmiljörådet, ”central och
halvcentral mark som tidigare varit bebyggd och som nu
är dåligt utnyttjad och som kan få ny användning efter
eventuell upprensning och rengöring”9. Uttrycket kom till

En upprustning av den fysiska miljön kan innebära
problem av olika slag men den kan även användas för att
råda bot på kriminellt belastade problemområden. Sådan
utveckling kan initieras centralt.
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Det används en del olika begrepp och uttryck i
litteraturen, från mer generella termer som
återanvändningsprojekt till mer specifika uttryck som
beskriver förnyelse av hamnområden, så kallade
docklandsområden. Terminologin kan styras av var
förnyelsen görs, vilken sorts användning som tidigare var
dominerande samt vilken funktion som tar över efter
förnyelsen. Dessutom används olika uttryck beroende på
vilken värdering man vill ingjuta i läsaren.
Stadsrenässans har en positiv laddning.

som förvandlats till en modern, ekologiskt hållbar
stadsdel med bostäder. En ny snabbspårväg passerar
området och totalt 8000 lägenheter för 20 000 invånare är
under byggnad10. På mark som tidigare bland annat
rymde ett verksamhetsområde för tillverkning och lättare
industrier initierades projektet på grund av stadens OSdrömmar som nu spruckit.

Alternativet till en förtätning av stadens bebyggelse kan
vara att tillmötesgå den del av befolkningen som vill bo i
utkanten eller utanför städer och tätorter. Man måste i så
fall hitta nya lösningar som är mer resurssnåla och
uthålliga än i dag.
Ett bevis på ämnets aktualitet är att flera av de senaste
svenska bostadsmässorna ligger på markområden där
funktionen förändrats från en verksamhet till bostäder.
1993 visades hur en ö i centrala Karlskrona som tillhört
flottan blivit en ny stadsdel med bostäder. 1999 hette
bostadsmässan H99. Ett centralt beläget hamnområde i
Helsingborg bebyggdes med bostäder. I Bo01, bomässan
i Malmö byggdes en ny stadsdel på före detta
industrimark i Västra hamnen.
Den senaste bomässan, BoStad02, är en del i Hammarby
sjöstad. Hammarby sjöstad är ett av landets största
bostadsprojekt som drivits sedan 1991 kring Hammarby
sjö i Stockholms innerstad. Enligt Stockholms stads
hemsida är det ett nedslitet hamn- och industriområde

Hammarby sjöstad
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London Docklands vid Themsen, är ett av de mest kända
förnyelseprojekten som inspirerat entreprenörer över hela
världen. Längs de övergivna kajerna i Londons West End
växte under 1980 och 90-talen stora kontors- och
bostadsområden upp under det statliga
planeringsorganet London Docklands Development
Corporation. Det största projektet i London Docklands är
Canary Warf som beräknades kosta 40 miljarder kronor.
Det omfattar 26 olika byggnader fördelade på 10 miljoner
kvadratfot kontorsyta samt 750 000 kvadratfot
kommersiella och andra lokaler. Inkluderad är en 50
våningar hög skyskrapa som ska fungera som
framgångssymbol och landmärke. Men det finns också
problem. Hela projektet har präglats av brist på planering.
Skalan är gigantisk. Den ”lägre” bebyggelsen är 10
våningar hög och den skuggas av bakomliggande jättar
på 18-20 våningar. Det har varit svårt att hyra ut lokalerna
som visat sig bli för dyra i konkurrensen med övriga
stadsdelar, bland annat på grund av den överhettade
fastighetsmarknaden. Trots en förarlös datorstyrd
lättjärnväg och tunnelbanelinje med en ny station har
utbyggnaden av kommunikationerna varit
underdimensionerad. Exploateringen saknar
översiktsplan och därför har utbyggnaden styrts av
marknadskrafterna11.
Strömmen i Norrköping har en fallhöjd på 18 meter under
sitt lopp genom staden. Sedan medeltiden är det känt att
man utnyttjade vattenkraften i strömmen. Under 1800talets industrialisering var det främst pappersindustrin och
textilindustrin som expanderade och gav staden en
framskjuten position som industristad. Efter andra

världskriget följde nedläggningarna slag i slag. På 70talet hade ungefär 7000 jobb förlorats och staden gick in i
en stagnationsperiod. 1986 upphörde
papperstillverkningen på Kvarnholmen och en 377-årig
industriepok i centrala Norrköping var till ända12. Kvar
blev ett väl sammanhållet fabriksområde i stadens
centrum. Idag är större delen av området renoverat och
återanvänt. Exemplet visar hur ett övergivet och
förslummat fabriksområde i Norrköpings innerstad har
förvandlas till ett attraktivt centrumområde. Projektet har
kommit att framstå som ett pionjärområde i Sverige, där
man utrett olika möjligheter till renovering och
återanvändning13. Man har även lagt stor vikt vid de
historiska aspekterna och den mänskliga utgångspunkten
för att inte tappa det historiska värdet när bebyggelsen
renoverats och bytt innehåll. I dag rymmer området två
museer, högskola, konsert- och kongresshall, kontor och
bostäder.
I Finland finns det bästa exemplet på återanvändning av
industrins byggnader kanske i Tammerfors14. Staden är
den tredje största efter Helsingfors och Åbo. Närheten till
forsen skapade förutsättningar för den stora textil- och
metallindustri som fortfarande lever kvar. Dock har
industrin genom åren lämnat en stor mängd byggnader
efter sig. De äldre industrikomplexen låg oftast i eller nära
stadens centrum, vilket har bidragit till problem såväl som
tillgångar. I samband med den ekonomiska krisen på 70talet kom Tammerfors att drabbas särkilt hårt. På grund
av industrins tillbakagång kom flera verksamheter att
lämna centrala byggnader tomma.
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Eftersom arbetsplatserna minskade uppstod problem
med avfolkning av centrum. Man jobbade från stadens
sida medvetet mot att konservera miljöerna kring
forsarna, bevara den äldre bebyggelsestrukturen samt att
rena det förorenade vattnet.
Hittills har det varit möjligt att modifiera de vakanta
industrifastigheterna för återanvändning. De har
förvandlats till bostäder, kontor och outlets för små och
medelstora företag i och i närheten av stadskärnan. Även
här har man visat utvecklingen av industrilokaler till
bostäder i en bostadsmässa. I framtiden väntar ytterligare
funktionsomvandlingar och planeringsarbetet i
Tammerfors fortsätter.
Exempel på andra användningsområden än
bostadsändamål för nyexploatering av gråmark saknas
inte. Det finns flera aktuella fall där konsthallar skapats i
nya spännande lokaler. Tate modern i London är ett
uppmärksammat fall, och ett annat är det nyligen invigda
”The Baltic Mill” som är en gammal mjölkvarn som fått
nytt innehåll i form av ett centrum för samtidskonst i
Gateshead utanför Newcastle.

Återanvända verksamhetslokaler i Tammerfors
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Strategier för gråmark
Utgångspunkten i Richard Rogers och Anne Powers
Cities for a small country är att det i England kommer att
behöva byggas 4 miljoner nya bostäder under de
kommande 25 åren. 60 % av detta bebyggelsebehov kan
täckas genom förtätning och nyexploatering av gråmark.
Målet är främst att vitalisera innerstäderna samt att
bevara obebyggda delar av det engelska landskapet.
Motiven är både ekonomiska, ekologiska och sociala.
Kortfattat handlar det om ett förslag till en mer hållbar
urbanisering. Författarna beskriver en strategi där en stor
del av städernas expansion tillgodoses genom
utnyttjande av före detta verksamhetsområden. Cities for
a small country propagerar för den täta och kompakta
staden som lösningen på den uthålliga staden.
Gråmarksområden har många gånger en stor
inneboende kapacitet. Stora, centralt belägna tomter som
har en utbyggd infrastruktur är ur ett
stadsplaneperspektiv mycket värdefulla. När gråmarken
har kvarlämnad bebyggelse uppstår frågan hur man
behandlar dessa före detta verksamhetsbyggnader. Bör
de oanvända strukturerna kasseras till förmån för nya
byggnationer med nya verksamheter? Eller kan industrins
gamla avlagda byggnader bidra med kulturhistoriska
resurser som ny bebyggelse inte har? Enkelt uttryckt kan
man säga att det finns tre alternativ till vad man ska göra
med hus som förlorat sin mening, man kan riva dem,
anpassa dem eller spara dem som minnesmärke. Det
sämsta som kan inträffa är att inte göra någonting och
låta lokalerna stå och förfalla. Det är mycket svårt att

tvätta bort ett skamfilat rykte på ett bostads- eller
verksamhetsområde15.
Gamla industribyggnader har många fördelar. Äldre
industribyggnader från sekelskiftet är ofta gediget byggda
med stora lokaler vilket innebär flexibilitet när de ska
återanvändas. Det fanns då ett stort internationellt
kunskapsutbyte om produktionsförhållanden, maskinpark
och byggnader. Vid 1950- och 60-talen började
industrilokalernas mått bli så stora att det idag är svårt att
återanvända dessa typer av byggnader16. Väljer man att
riva all den befintliga bebyggelsen för att bygga nytt går
förnyelsen väsentligt långsammare än om den befintliga
bebyggelsen återanvänds. Genom att ta hand om
befintlig bebyggelsemiljö kan man snabbt och med olika
ambition komma igång med nya verksamheter, kontor
eller bostäder. Dessutom sparar man materiella resurser.
Bo Öhrström, forskare vid Chalmers tekniska högskola
uttrycker sig så här beträffande gråmarksområden,
”Omhändertagandet och förnyelsen av de äldre
industrimiljöerna är en av de största
stadsbyggnadsutmaningarna idag”17.
Öhrström nämner ytterligare aspekter i bevarandefrågan i
Industriförnyelse som resurs för bärkraftig utveckling18.
De äldre verksamhetsbyggnaderna vittnar om en tidigare
epoks ekonomiska framgång som kan vara inspirerande
för framtidsinriktade verksamheter. Det historiska arvet
bidrar då till kreativitet och ny framgång.
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Bebyggelsemiljön innebär att människor kan uppleva
någon form av trygghet och identifikation i byggnader
som är dem bekanta, platsens själ eller ”genus loci” har
betydelse för människors välbefinnande. En total
förnyelse kan lätt upplevas främmande för den som var
bekant med platsen tidigare. Dock finns det en konflikt
mellan de som vurmar för ett stort mått bevarande och de
som ser befintlig bebyggelse som en resurs för utveckling
och nya verksamheter, menar Öhrström19.
Vad gör man med ett område som förlorat sin mening?
Mest rationellt och administrativt enklast är det kanske att
riva den befintliga bebyggelsen och bygga allt nytt.
Bygger man bara kontorslokaler kan man ta ut störst
lokalhyra och åtminstone på kort sikt tjäna mer. Detta
synsett liknar 60-talets planerartradition och leder troligen
till en ensidig och torftig miljö. Mitt förslag är mer
omsorgsfullt. Genom att bevara och anpassa befintlig
industribebyggelse och integrera bostäder med service
och verksamheter finns stora förutsättningar för en socialt
uthållig och levande stadsmiljö. Däremot är det enligt min
uppfattning inte meningen att bevara industrimiljön som
ett minnesmärke eller ett museum över en svunnen tid.
Man kan mycket väl vara kreativ i planeringen hur det nya
och det gamla ska existera tillsammans.
Den starkaste och mest långsiktiga framgångsfaktorn för
en stads framtid är den egna traditionen. Stadskvalitet
och stadskultur har blivit ett konkurrensmedel mellan
städer i Europa, Köpenhamn, Barcelona och Amsterdam
är exempel på detta.
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Nyckelidéer
En planerare kan inte bestämma vilka som ska bo i ett
område eller hur det ska användas. De kan bara ge
förutsättningar. Dock är det viktigt med mål som
planeringen ska försöka uppnå. Under förberedelser och
studier till mitt arbete har jag kommit fram till tre
nyckelidéer som jag tror bidrar till en lyckad plan. De
formulerades efter förebild av boken Cities for a small
country av Richard Rogers och Anne Power. För att
illustrera de tre nycklarna har jag valt tre citat från boken
som jag tycker uttrycker innebörden koncist och bra. De
tre nyckelidéerna är mix, täthet och mobilitet. Mina
tolkningar förklaras nedan. Hur nyckelidéerna tillämpas i
planförslaget diskuteras i kapitlen Utvecklingsmodeller
och Planbeskrivning.
1. Mix - ”Framgångsrika städer attraherar olika åldrar,
inkomstgrupper, raser och kulturer” 20
2. Täthet - ”Städer behöver en kritisk massa av invånare
och aktiviteter…” 21
3. Mobilitet - ”I en framgångsrik stadskärna domineras
gatorna av människor” 22
Mix
Uttrycket innefattar en blandning av människor, funktioner
och boendeformer. En blandning av olika sociala grupper
skapar en säkrare och attraktiv miljö med bra service23.
Olika upplåtelseformer och standarder gör det möjligt för
olika sociala grupper att bosätta sig inom samma område
vilket ger underlag för en bred service.

Att olika funktioner som verksamheter, bostäder och
kontor ligger sida vid sida eller i närheten av varandra i
ett grannskap kan vara värdefullt. Till exempel kontor
och bostäder lever vid olika tidpunkter på dygnet och vid
olika tidpunkter i veckan och på så sätt blir gator, parker
och torg använda vid fler tillfällen och vid olika tillfällen på
dagen och i veckan. Folktomma och ödsliga platser
skapar otrygghet. I sådana områden begås ofta fler brott.
Det ska finnas möjlighet att göra boendekarriär inom
området, dvs. det ska finnas bostäder i olika storlekar
inom samma område. När familjemedlemmarnas antal
förändras ska man kunna byta bostad utan att man
behöver flytta så långt . Härigenom kan de sociala
nätverken behållas.
EU uppmuntrade redan 1990 den täta och blandade
staden i sin grönbok.
Täthet
Vi bor alltför utspritt i fysisk mening. I ett utspritt samhälle
där man bor längre ifrån varandra blir vi beroende av
trafiken i högre utsträckning. Och vi blir socialt allt mer
åtskilda. Teknisk infrastruktur blir effektivt utnyttjad när
det är många som delar på rör, bredband och vägar. Det
är mycket kostsamt att bygga ut och underhålla
infrastruktur av olika slag och ju längre sträckor
värmeledningarna måste dras desto större blir
energiförlusten. Med andra ord så sparar man energi
genom att koncentrera bebyggelsen som utgör
infrastrukturens målpunkter.
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Som nämnts tidigare bidrar en högre bebyggelsetäthet till
ökat invånarantal per ytenhet och därmed större underlag
till god service och god kollektivtrafik. Socialt sett torde
situationen förbättras i ett mer koncentrerat samhälle där
man inte är lika polariserade och beroende av biltrafiken.
Boendekostnaderna minskar med tätare bebyggelse då
det är fler som delar på kostnader för mark, anläggningar,
konstruktion och underhåll.
Mobilitet
Det Innebär att stadsdelarna är väl sammanlänkade med
varandra. Detta är viktigt för att skapa en stadskärna som
inte bara är tätt byggd utan även upplevs kompakt av
boende och besökare när man förflyttar sig i staden. De
viktigaste transportsätten för områdets invånare är till
fots, med cykel och med hjälp av olika typer
kollektivtrafik. Genom att binda samman olika stadsdelar
skapar man en kompaktare stad. Det gör man genom att
underlätta för fotgängare och cyklister med gena och bra
vägar som är både vackra och säkra. I ett scenario med
ökade energikostnader kan det bli avgörande med en
fungerande kollektivtrafik. Kollektivtrafiken måste vara
snabb, bekväm och det måste upplevas säkert att
använda den, även på natten. Kollektivtrafik minskar
bilens negativa påverkan och bidrar till ökat urbant
utrymme och större förutsättningar för social kontakt24.
Det måste även finnas parkeringsplatser och goda vägar
för bilar för boende, arbetare och besökare.
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Historik25
Helsingfors
Helsingfors grundlades 1550 av den svenska kungen
Gustav Vasa. Finland var då en del av Sverige. Staden
anlades för att kunna kontrollera handeln mellan lokala
finska lantbrukare och handelsmän från den blomstrande
hansastaden Reval (Tallinn) på andra sidan Finska viken.
1640 flyttades Helsingfors längre ut mot havet till sitt
nuvarande läge och den övergivna platsen lämnades att
förfalla. Den nya stadsplanen byggdes enligt
renässansens klara och systematiska ideal. År 1700 hade
staden drygt 1000 invånare. Vid den tiden hade den
ryska tsaren Peter den store börjat rycka närmare längs
kusten på sin väg mot Stockholm från St. Petersburg och
1713 förstördes staden totalt av tsaren. Fred slöts med
Ryssland, men när Svenskfinland återigen började förlora
territorium beslöts att man skulle bygga ett fort för att
kunna skydda Finska viken. Sveaborg byggdes under
andra halvan av 1700-talet och var då konungariket
Sveriges största byggnadsprojekt. Fortet byggdes på öar
söder om staden och blev provinsen Finlands första
stadsmässiga miljö av stor social, ekonomisk och
arkitektonisk betydelse. Vid den tidpunkten var
befolkningen runt 4000.
I början av 1800-talet var det återigen krig och när
Sveaborg kapitulerade för tsaren 1808 blev Finland ett
ryskt storfurstendöme och det beslutades att
huvudstaden, som under det svenska styret varit Åbo,
skulle förläggas till Helsingfors. Ungefär samtidigt
förstördes staden igen, denna gång av en brand. Man

kunde då förbereda en total förändring och planer drogs
upp av Johan Albrekt Ehrenström. De viktigaste
byggnaderna ritades av arkitekten Carl Ludvig Engel i
sten och i nyklassicistisk stil med inspiration från St.
Petersburg. Den gamla marknadsplatsen vidgades till ett
torg, flankerat av regeringsbyggnader i sten och
dominerat av stadens viktigaste kyrka. Boningshusen
däremot var fortfarande timrade. Den nya stadsdelen
skiljdes från den äldre genom en bred esplanad som
fortfarande utgör ryggraden i Helsingfors. De
klassicistiska byggnaderna fick en ljus putsad fasad och
därför skulle Helsingfors komma att kallas ”Nordens vita
stad”. År1850 hade staden 15 000 invånare.
Tack vare den snabba industritillväxten efter 1860
började staden växa och den timrade träbebyggelsen
byttes ut mot upp till sex våningar höga tegelbyggnader.
Järnvägssystemet växte och förde med sig
bostadsområden för arbetare i trä kring de huvudsakliga
industriområdena. Den första järnvägslinjen, mellan
Helsingfors och Tavastehus öppnades 1867 och åtta år
senare gick det tåg mellan Helsingfors och St.
Petersburg.
I början av 1900-talet fanns en stark nationalistisk rörelse
i Finland lett av konstnärer som Jean Sibelius, Akseli
Gallen-Kallela och Eliel Saarinen. Efter den Ryska
revolutionen 1917 fick Finland sin självständighet och en
ny stat var född. Eliel Saarinen var en av pionjärerna som
betraktade stadsplanering som konstnärligt skapande.
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Hans stadsplan över Helsingfors från 1917 symboliserar
en nyfödd stats tro på framtiden. Vid andra världskrigets
start hade staden 250 000 invånare.
Under 1900-talets två första decennier började separata
bostadsområden växa fram utanför den homogena
stadsstrukturen. Bland andra den vackra förorten Kottby,
byggd 1921-24. Den uppvisar en användning av trä på ett
nytt sätt i en trädgårdsstad i ett typiskt finländskt
landskap. Finland fortsatte att industrialiseras efter andra
världskriget, både för att återhämta sig och för att betala
krigsskadestånd till Ryssland. Varvsindustrin växte sig
särskilt stark och fick betydelse både för staden och för
landet som helhet. Samtidigt inleddes en stark expansion
av staden med flera förorter och befolkningen mer än
fördubblades. Vid 1970-talet minskade industrins roll som
arbetsgivare. I och med den fortsatta
befolkningsökningen och välfärdsstatens framväxt fick
den offentliga sektorn en allt större betydelse för
tillväxten. Översiktsplanen från 1970 visade hur den
postindustriella staden skulle byggas. Stadsdelscentrum
planerades och som ett led i att avlasta den trånga
stadskärnan började 1972 ett avlastningscentrum att
byggas i Böle några kilometer norr om stadens mest
centrala delar. Detta projekt uppfyllde delvis Saarinens
vision från 1917 med ett avlastningscentrum och en
järnvägsstation. Privatbilismen ökade kraftigt och lokala
och regionala järnvägsnät tog form.

geopolitisk situation för Helsingfors. Efter nästan 450 år
har stadens nära relation till Tallin blivit mycket
betydelsefull igen. Regionen upplever en ekonomisk
expansion och det är även viktigt att skapa kulturella
band. Generalplanen från 1992 har därför ett tydligt
internationellt perspektiv. Målet för staden är att
uppmuntra vitalitet och konkurrenskraft i ett allt öppnare
Europa. Befintliga hamnområden förvandlas till
bostadsområden och passagerartrafik behålls i centrum
för att ge liv åt Helsingfors kajer. Befolkningen är för
närvarande ca 500 000 i staden Helsingfors och 1 200
000 i regionen. Den förväntas att växa ytterligare.

Befolkningstillväxten avtog på 1970-talet och började öka
igen på 1990-talet. Efter Sovjetunionens sammanbrott
och de baltiska staternas självständighet skapas en ny
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Fredriksbergs verkstadsområde
När industrierna började placeras i städernas utkanter
under1800-talet anlades Fredriksbergs
verksamhetsområde i nära anslutning både till dåtidens
centrum och till hamnen. I industriområdet fanns bland
annat öltillverkning, bageri, sirapsfabrik och verkstäder.
Fredriksbergs verkstadsområdes historia började i mitten
av 1800-talet men utvecklingen tog fart vid sekelskiftet i
samband med att el ersatte ånga som drivmedel.
Området utvecklades i samband med Finlands första
järnvägslinje mellan Helsingfors och Tavastehus. De
byggnader som är arkitektoniskt och historiskt värdefulla
är uppförda under denna period. Arkitekten Bruno
Granholm har ritat fem av byggnaderna. Han är känd för
sina stationsbyggnader i nationalromantik. Den stilen kan
man se drag av även på industribyggnaderna i
Fredriksberg. Området är ett intressant exempel på mer
än ett sekel av industriutveckling. Det finns bebyggelse
från 1890 till 1980-talet. 1950 fanns det ca 1500 arbetare
på området. Det var vanligt att VR26 byggde egna
personalbostäder i närheten av arbetsplatsen åt sin
personal27 och i Fredriksberg finns två exempel. De är
högt belägna i den nordvästra delen av området vid
Aleksis Kivis gata. Det äldsta av de två är ett elegant
punkthus med fem våningar i brunt tegel som byggdes
1924 och ritades av VR:s arkitekt Thure Hellström.
Bredvid ligger ett ganska alldagligt flerfamiljshus med fyra
våningar från 1948 som är klätt med ljus puts och är ritat
av arkitekt J. Unger.
Helsingfors centrum med planområdet utmärkt
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Beslut om verkstadens nedläggning togs 1987 som en
del i VR:s rationaliseringsplaner. Sen dess har
verksamheterna blivit tystare och de större
verkstadslokalerna är tömda.
Omgivningar
Behovet av ett avlastningscentrum var redan identifierat
av Eliel Saarinen och redovisades i hans plan för
Helsingfors från 1917. Han föreslog en ny slutstation för
järnvägen i det område som kallades för Böle. Tack vare
sitt läge på fastlandet innanför den halvö där Helsingfors
ligger, var det en logisk nod för en koncentration av ett
framtida affärs- och kontorscentrum. Slutstationen
flyttades aldrig från sitt centrala läge, men på 1970-talet
byggdes en kompletterande tågstation i Mellersta Böle,
några hundra meter norr om planområdet. Östra Böle
planerades under 1960-talet och utbyggnaden
påbörjades 1972. Området byggdes i ett slags
rutnätsplan på ett däcksystem där bilar och fotgängare
färdas på olika nivåer. Den stora skalan och mediokra
arkitekturen dominerad av prefabricerade element
betonar den dystra miljön. Idag stannar tågen där och det
finns planer på en tunnelbana. Västra Böle är ett mer
intimt bostadsområde i tegel som gränsar mot
centralparkens skogsområden. Mellersta Böle ligger som
en dal mellan de båda andra delarna. Härigenom går
järnvägen in mot Helsingfors centrum. I Mellersta Böle
finns förutom järnvägstationen, stadsbiblioteket,
Helsingfors Mässcentrum och en sport och multifunktions
arena, the Hartwall Arena. Det pågår diskussioner om en
utbyggnad av bebyggelse på delar av spårområdet i

Mellersta Böle. Idag har Böle funktionen av ett
stadsdelscentrum med regional betydelse.
Omedelbart norr om den äldre stadskärnan ligger den
traditionella arbetarstadsdelen, Berghäll. Den långa
huvudaxeln (Unionsgatan / Siltasaarengatan) börjar i de
södra delarna av centrum, passerar Senatstorget och
möter till slut Berghällkyrkans höga torn ritat av Lars
Sonck, 1912. Tornet utgör ett mäktigt landmärke som
dominerar stadsdelen. Bebyggelsen består
huvudsakligen av bostadshus i flera våningar som är
byggda under perioden 1920-1960. På Åshöjden, just
norr om Berghäll ligger nöjesparken Borgbacken. Här
ligger även Alvar Aaltos kulturhus från 1958.
Stadsdelen Vallgård har ett flertal gator med timmerhus
byggda mellan 1910-1927 och utgör en enhetlig
bebyggelsemiljö. Dessutom finns några större kvarter
med ett mer klassicistiskt formspråk som har verkligt fina
innergårdar. Vallgård sträcker sig ner mot och gränsar till
Fredriksbergs verkstadsområde. Dessa delar har tillhört
samma industriområde, men idag finns nästan bara
kontor medan industrierna har flyttat. De enda av de äldre
industrierna som finns kvar är sirapsfabriken som ligger
längs Sturegatan.
I Helsingfors’ generalplaneberedning benämns
planområdet som Fredriksbergs verkstadsområde. På
finska heter det Pasilan konepajan alue och ibland VR:n
Pasilan konepajan alue vilket översatt till svenska blir
VR:s Böle verkstadsområde.
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Namnet Fredriksberg kommer från det större industriområde
där planområdet ingick. Jag har valt att i fortsättningen kalla
planområdet Fredriksberg.

Omgivningar
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Målpunkter och landmärken
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Beskrivning av planområdet
Fredriksbergs verkstadsområde är en del av vad som
tidigare var Vallgårds industriområde. Området är centralt
beläget Helsingfors men ca 3 km norr om stadskärnan.
Tomten ligger mellan Vallgård som är ett tätt exploaterat
kontorsområde, och Åshöjden som är ett bostadsområde.
Bangården har tidigare varit stängd för allmänheten och
har inte haft någon genomfartstrafik, varken bil- eller
fotgängartrafik. Därmed är det en avskild enklav i
stadsstrukturen. Det är ca.17 hektar stort och har ett flertal
byggnader som är byggda under en period på åttio år,
1890-1970. Tomten är dels bebyggd med maskinhallar,
verkstäder och förråd dels täckt med järnvägsräls.
Den största delen av bebyggelsen är uppförd under två
perioder, nittonhundratalets två första decennier och
mellan 1960-80. Den första bebyggelseperiodens
viktigaste byggnader är fem ornamenterade
verkstadshallar i brunt tegel ritade av Bruno Granholm.
Tegel är det huvudsakliga materialet även under nästa
byggnadsperiod, då man lade bebyggelsen längs
områdets kanter utmed de omgivande vägarna.
Bangårdens bebyggelsemiljö domineras av de stora
verkstadshallarna och en hög skorsten av tegel som utgör
landmärke för grannskapet. Storskaligheten och
materialen ger en robust känsla och med en
detaljutformning med historiska kännetecken.
Huvudentrén till området ligger idag mitt på Alexi Kivis
gata.
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Ovan är ett punkthus med bostäder och nedan är
panncentralen med skorstenen.

Byggnaden ovan är en tågvagnsverkstad och nedan
är en kontorsbyggnad.
22

Planområdet med gatunamn
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Trafik
Fredriksbergs verkstadsområde är omgivet av tre ganska
väl trafikerade gator. Industrigatan, nordost om
planområdet hör till en av stadens huvudgator och är en
förlängning av stadens östra infart, Österleden. Även
Sturegatan på den sydvästra sidan har status av
huvudgata och leder via Gustav Vasas väg till Lahtisleden
som är en av de norra infarterna. Aleksis Kivisgatan som
går parallellt med Industrigatan längs den sydvästra
sidan är en uppsamlingsgata för Alphyddans
bostadsområde och trafikeras även av stadsbussar.

Planförutsättningar
Generalplanen28
Ett utkast för den nya generalplanen blev klart i början av året
2002. Det bygger på att det finns 600 000 invånare i
Helsingfors år 2020, dvs. 100 000 fler än idag. Enligt utkastet
är Helsingfors 2020 en tätnande men rymlig stad med livlig
kollektivtrafik och vidsträckta grönområden. Industriområdena
diversifieras, tunnelbanan föreslås utvecklas, gamla
stadsområden förtätas och möjligheterna för invånarna att
delta i beredningen av ärenden ökas. Fredriksbergs
verkstadsområde är föreskrivet som ”område för
höghusbebyggelse, bostäder/kontor”29. Miljöministeriet har
förklarat att området är ett nationellt värdefullt område med en
enhetlig industrimiljö. Nu finns det ett tryck för ökad
bebyggelse i området.

Gatornas trafikmängd (tusental fordon / årsmedeldygn)
Industrigatan
ca 17 000
Sturegatan
ca 30 000
Aleksis Kivis gata
ca 12 000
Kollektivtrafik
Fredriksbergs verkstadsområde har idag goda
kollektivtrafikförbindelser. I närheten finns lokal, regional
och nationell kollektivtrafik i form av tåg, spårvagn och
buss. I Böle ca 300 meter norr om Fredriksberg ligger en
järnvägsstation där nationella tåg och pendeltåg stannar.
Spårvagn nr. 1 mellan Kottby och sydvästra centrum
passerar på Sturegatan. Cirkellinjen nr. 7 passerar norr
om planområdet genom östra, mellersta och västra Böle.
Linjen passerar bland annat Operan och
järnvägsstationerna i centrum och i Böle. Just söder om
planområdet genom Alphyddan går cirkellinjen nr. 3 som
kan ta dig till de södra delarna av centrum. Ett flertal
busslinjer trafikerar de till planområdet angränsande
gatorna.

Ägande
Tomten ägs av finska statens järnvägar, VR som idag är ett
aktiebolag. Detta har anlitat en arkitektkonsult som gjort ett
förslag på exploatering av tomten med affärs och
kontorsutrymmen samt en mindre andel bostäder. Den
gällande generalplanen föreskriver en framtida exploatering
med bostäder, men för att tillmötesgå markägaren föreslår
stadsplaneringskontoret i ett planförslag en blandning av
bostäder och kontor.
Markförhållande

Marken är inte förorenad. Till stor del består grunden av
berg. Eftersom den redan är bebyggd och använd föreligger
liten risk för ras och sättning. I den nordöstra delen finns två
rejäla höjdskillnader som bildar platåer.
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Busslinjerna nr. 17 och 23 går från olika platser i Böle till
centrum. Buss nr. 59 går på tvären i öst- västlig riktning.
Nr. 58 går mellan Böle och förortscentrumet Östra
centrum.

omsorg. Höjdskillnaderna i den nordvästra delen är stora.
Det innebär möjlighet till en variationsrik och spännande
boendemiljö. Men för att lyckas utnyttja topografin krävs
en medveten placering av byggnaderna som tar hänsyn
till såväl sluttningen som omgivande bebyggelse.
Lokalerna kan vara svåra att utnyttja i inledningsskedet.
Det kan även finnas problem i bevarandet av
verksamhetsbyggnaderna. Det gäller att hitta en nivå i
renovering och anpassning som passar de kommande
lokalinvånarna.

En ny spårvagnslinje som kommer att passera längs Alexis
Kivis gata är planerad att starta i början av år 200530. Turen
startar i Västra Böle och passerar Fredriksbergs
verkstadsområde och järnvägsstationen på sin väg mot
centrum och slutligen Ulrikasborg. I utkastet för generalplan
2002 föreslås även en ny metrolinje från mellersta Böle via
Tölö, genom centrum och vidare österut till Degerö31.

Rivningspolicy
Jag har valt att föreslå rivning av den bebyggelse som är i
dåligt skick och har litet historiskt värde. Dessa
byggnader är oftast av trä. Dessutom har jag valt att riva
ett par byggnader som påtagligt försämrar planområdets
förutsättningar. För att möjliggöra den centrala
genomfarten mellan industrigatan och Alexi Kivis gatan
har jag tagit bort den stora tegelbyggnaden mot
Industrigatan och kontorsbyggnaden i tegel som ligger
mot Alexis Kivis gata. Totalt avlägsnas 12 byggnader av
trä, 6 tegelhus och ett plåtbyggnad.

Platsens förutsättningar
En av de främsta förutsättningarna är den byggbara marken
som nu finns tillgänglig. En stor del av infrastrukturen är redan
uppbyggd som det omgivande vägnätet och tekniska system.
Historien har satt sin prägel på området och det syns tydligast
i den bevarade bebyggelsen. Det centrala läget i den norra
delen av staden och närheten av stadsdelscentrumet gör
området attraktivt för nyetableringar och boende. Det är nära
till service och attraktioner som Mässcentrum, Hartwall Arena
och Borgbackens nöjespark.

Problem och svårigheter
En stor utmaning ligger i att länka samman planområdet
med intilliggande delar. Det behövs nya vägar som ska
infogas i det befintliga vägnätet och ny bebyggelse ska
passas in den befintliga bebyggelsestrukturen.
Omgivande gator är hårt trafikerade vilket kräver särskild
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Program för befintlig bebyggelse

Skyddade byggnader
Byggnader som bevaras
Byggnader som rivs
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Exempel på bebyggelse som rivs. Byggnaden ovan
ligger vid Alexis Kivis gata.

Exempel på bebyggelse som rivs. Ovan är den stora
tegelbyggnaden vid Industrigatan.
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Två utvecklingsmodeller
Som en del i metodiken i detta arbete har jag i arbetets första
fas skissat på två planlösningar parallellt. Det började med att
jag fick två huvudidéer till hur planen kunde lösas. Det visade
sig också vara en bra metod för att hitta lösningar. Efterhand
har ett av förslagen visat sig vara det mest intressanta och
den slutgiltiga planförslaget bygger helt på det. De båda
skisserna skiljer sig inte åt beträffande verksamhetsområdet
och bostadshusen längs Sturegatan utan skillnaden gäller
utformningen längs Industrigatan, Alexis Kivis gata och parken
mellan dem.

byggnaderna på båda sidor av parken fungerar också
bättre. Exploateringsgraden eller tätheten är något lägre i
modell B men den kan utökas i det fortsatta arbetet.

Modell A bygger på en idé med stadsradhus som följer
höjdkurvorna i bostadsdelen. Radhuset ger en variation av
boendeformer eftersom det kan rymma såväl mindre
lägenheter som en familjebostad med privat tomt. Längs
Industrigatan ligger kontor i husgrupper med gavlarna vända
ut mot gatan. Tanken är att kunna dela upp den långa
bebyggelsemuren utan att sänka den totala bebyggelseytan.
De två genomfartsgatorna är sammanbundna genom det
interna vägnätet och de är dimensionerade för tätortsbuss.
Lösningen gynnar kollektivtrafiken och förflyttningar inom samt
från och till området förenklas. Väglösningen framstår som
den bästa med tanke på nyckelidén ”mobilitet” och används
därmed i det slutgiltiga planförslaget.
Modellalternativ A och B

Modell B har fått utgöra grunden till planförslaget. Vid det
slutgiltiga valet av lösning lades stor vikt vid gaturummen
i Alexis Kivis gata och Industrigatan där det befintliga
mönstret fått styra i stor utsträckning, dvs. genom att ha
gavlar mot gavlar och sidor mot sidor. Relationen med
parken blir mer uppenbar för invånarna i detta förslag, då
flera av husen når en bit in i den. Kontakten mellan
28

Planbeskrivning
Avsikten med planförslaget är att addera något nytt som i sig
självt äger ett starkt uttryck till den befintliga miljön och den
bevarade bebyggelsen. Kompositionen är född ur en intuition
vars mönster och skala sedan bearbetats för att kunna sys in i
den existerande stadsväven. Syftet är att stadsdelen ska bli
full av liv, mångfald och spänning. Planen ger en avvägd mix
av verksamheter, boende och rekreation. Exploateringsgraden
är hög för att fylla marken med hus, människor och aktiviteter,
men den medger även utrymme för utveckling och framtida
förändringar. En stadsdel som inte går att komplettera eller
förändra förlorar i spänning och framtidsanda. Det var viktigt
att bevara en väsentlig del av den befintliga bebyggelsen för
att utnyttja den arkitektoniska känslan som byggnaderna har.
De nya verksamheterna kommer att ha stor möjlighet att
påverka anpassningen av verkstadsbyggnaderna.
Planen kan delas upp i följande funktionsområden: en designmediaby, en kontorsdel, två områden för bostäder och en
park. De olika delarna ges olika karaktär och form för att
skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för de olika
funktionerna. Grannskapet utgör som helhet en mix av
funktioner och byggnader.
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Funktionsområden

Bostäder
Kontor
Design- mediaby
Park
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Plan

100 m
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Design- mediaby (1)
Planområdet ligger inom det som benämns Helsingfors konst- och
vetenskapsaxel och som sträcker sig från universitetets gamla
centrumkvarter till vetenskapscentrum i Vik32. Det är också inom
detta kluster de nya verksamheterna kan rymmas.

Helsingfors Konst- och vetenskapsaxel

Den största delen av den bevarade bebyggelsen finns inom det
här delområdet. De stora byggnaderna har stora fönster i
fasaderna och ljusinsläpp i taken. Så vacker industriarkitektur
skulle knappast vara lönsam att skapa i dagens byggekonomi.
Bebyggelsen i tegel är både robust och rymlig och ger karaktär åt
området. Den passar bra för lättare tillverkning och hantverk men
kan även anpassas till kontor och studios av olika slag till olika
sorters företag som verkar inom media, konst, design etc.
Det finns möjlighet till flexibilitet för att tillgodose företagens och
hyresgästernas önskemål. Tomternas planering är medvetet fri för
att medge anpassningar efter invånarnas behov. På vissa tomter
finns möjlighet till en tillbyggnad eller annan användning av
utemiljöerna. I framtiden kan man tänka sig att de större
vagnhallarna byggs till i höjdled. Den centralt belägna
tegelbyggnaden och platsen framför får tjäna som gemensamma
mötesytor. Den kan t e x. användas som utställningshall men även
som café eller sammanträdesrum. Skärmtaket har bevarats för att
ge karaktär och definition åt den gemensamma platsen. Framför
byggnaden och taket finns en öppen plats och några rader med
träd.

Planområdet
Utvecklingsområde
Verksamhet

Totalt finns idag ca 5 600 kvm kontor och 29 000 kvm verkstadsoch lagerlokaler. De kompletteras med två kontorsbyggnader om
tre våningar och ca 6 000 kvm våningsyta som kommer att bidra
med ytterligare arbetsplatser.

Av Helsingfors stadsplaneringskontor
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Fördelar
Billiga och flexibla lokaler med hög grad av medverkan från
användarna
Möjlighet till delade kostnader t ex. Kontorsservice,
utställningshallar, bilar etc.
Stimulerande arkitektonisk omgivning
Spännande lokaler
Kontaktmöjligheter
Robust industrimiljö
Centralt läge i norra Helsingfors med goda
kollektivtrafikförbindelser
Verksamheterna befruktar varandra
Nackdelar
Möjligen problem med att få lokalerna uthyrda i inledningsskedet.

Byggnaden är centralt beläget i design- mediabyn och kan
användas gemensamt som mötesytor och till utställningar.
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Bostadsdelarna (2,3)
Det är för närvarande brist på bostäder i Helsingfors och
lägenhetspriserna följer en stadigt stigande kurva.
Fredriksbergs industriområde har goda förutsättningar att bli
ett bra bostadsområde. En ökad mängd invånare i stadsdelen
bidrar till många fördelar enligt resonemanget beträffande
nyckelidén ”täthet”. Därför utgör bostäder en väsentlig del av
bebyggelsen inom planområdet. Bostäderna är koncentrerade
till två områden med olika utformning och karaktär.

lägenheten och parken. Totalt byggs i den här delen ca
34 000 kvm ny lägenhetsyta och ca 450 parkeringsplatser
under jord.
Inom bostadsdelen ska det finnas lägenheter av olika
storlekar och standarder för att göra det möjlighet för
grupper med olika krav att bosätta sig vilket bidrar till
mångfalden inom området och att man kan göra
bostadskarriär här. Det ska vara tryggt och enkelt både
för barnfamiljer och äldre att bo här.

Det större området längs de norra delarna av Alexis kivis gata
(2) sträcker sig in mot de centrala delarna och parken. Alexis
Kivis gata, den lugnare av de omgivande gatorna, domineras
idag av bostäder. De två bevarade bostadshusen ligger i
änden av gatan på toppen av den höjd som sluttar ner i
området. Mellan högsta och lägsta punkten är höjdskillnaden
15 meter men inga nya byggnader ligger på mer än 9 meters
höjd över områdets lägsta punkt. Fortsätter man med bostäder
längs gatan kan man koncentrera sig på att skapa bra
arkitektur med förutsättningar för en trivsam boendemiljö.
Marken sluttar från gatan och in mot området, på sina ställen
brant. Bostadslamellerna ligger vinkelrätt mot höjdkurvorna
som trappar ner i parken. På den här delen av gatan ligger de
befintliga husen med gavlarna mot gatan. Det mönstret följs
med nya lamellhus med ljusa lägenheter. Husen har fem
våningar och trappar ned mot sluttningen in mot parken.

Med gavlarna mot Sturegatan står en rad med fem
bostadshus och ett hotell med sex våningar. Närheten till
Mässcentrum och andra attraktioner gör att det torde
finnas förutsättningar för ett hotell. Denna del ges en mer
robust karaktär med tanke på det något utsatta läget i
nära anslutning till verksamhetsdelen och Sturegatan.
Lägenhetsytan uppgår till ca 22 500 kvm med hotellet
inkluderat. Utformningen av byggnaderna kan vara mer
experimentell och antalet parkeringsplatser mer sparsamt
då målgruppen främst är ungdomar, studenter och unga
barnfamiljer. Upplåtelseformen är hyresrätter.
Fördelar
Centralt läge i Norra Helsingfors
Stor tillgång till gatuliv
Bra utbud av kollektivtrafik i närheten
Närhet till stadsdelscentrum och annan service

Gavlarnas bottenplan ut mot gatan har lokaler till
livsmedels butik, bageri och caféer. Tvättstugor, cykelrum
och förråd ligger i övriga markplan. Trafiklösningen, med
boendeparkeringen under jord och säckgata hindrar
genomfartstrafik så att man säkert kan gå mellan

Nackdelar
Läget är utsatt för vägbuller och störningar från
aktiviteterna i design- mediabyn.
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Kontorsområdet (4)
Längs Industrigatans nordöstra sida sträcker sig idag
byggnader med långa, sex våningar höga fasader mot gatan.
Dessa rymmer till största delen kontorslokaler men även en
del butiker. Gatan är hårt trafikerad och den planerade
bebyggelsen ska skydda planområdets inre delar mot buller
och avgaser.

saknas grönska och gaturummet är inte slutet. Gång- och
cykelvägen längs Industrigatan kommer att kompletteras
med gång- och cykelväg på andra sidan gatan.
Fördelar
Bra affärsläge längs gatan med goda
parkeringsmöjligheter
Nackdelar
Störningar från trafiken på Industrigatan
Lång mur av bebyggelse som kan kännas monoto

Bottenvåningarna lämpar sig bra för kommersiell verksamhet
med försäljningsytor och mottagning av kunder. De kan
utformas med större skyltningsmöjligheter som vänder sig ut
mot gatan och de har nära till kundparkering.
Byggnadshöjderna följer gatans övriga byggnadshöjder. Ca 77
000 kvm våningsyta planeras utmed gatan.
Parkeringsplatser för arbetare och besökare nås med hjälp av
en lokalgata inne i området för att inte trafiken på
Industrigatan ska störas. Eftersom fasaderna ut mot
Industrigatan kommer att utgöra en lång mur av bebyggelse
krävs att man tar hänsyn till gatubilden. Detta görs lämpligen
genom att variera olika uttrycksformer som fasadmaterial,
fönstersättning och i viss mån byggnadskroppens form.
Byggnaderna bör ritas av olika arkitekter för att bidra till den
arkitektoniska mångfalden och därmed göra gatumiljön mer
varierad. Det är även viktigt att den nya bebyggelsen
kompletteras med träd grupperade längs Industrigatan.
Efter kompletteringen av ny kontors- och kommersiell
bebyggelse har Industrigatan förutsättningar att bli en gata
med handel av lite mer utrymmes- och transportkrävande
karaktär. För att det ska bli verklighet krävs att hastigheten
sänks samt att gatumiljön förbättras väsentligt. Idag

Gatudetalj av Industrigatan
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10 m

Parken (5)
I tomtens inre delar sträcker sig ett grönt parkområde som är
ca 4 hektar stor. Syftet är att dela av området mellan
bostadsdelen, verksamhetsdelen och kontorsdelen samtidigt
som parken kommer samtliga tre delar till gagn.
Parken kommer att utgöra en grön lunga mitt i området, avskilt
från trafikbuller och avgaser. Här kan äldre, barn och andra
röra sig lugnt och tryggt. Funktionen blir en hybrid mellan
rekreation och ekopark. Eftersom det är områdets lågpunkt är
det naturligt att anordna dagvattensamling i parken.
Med nyckelidén ”mobilitet” som utgångspunkt har
promenadstråket blivit ett ledmotiv även i parken. Man kan
säga att det börjar med en ny gångbro som förbinder Östra
Böle med planområdet. Den arbetar sig därefter ner för
sluttningen och genom parkens olika delar fram till designmediabyn. Möbleringen består av bänkar,
belysningsarmaturer och lekredskap. I övrig kommer parken
att utgöras av gräsplaner och ytor beväxta av träd.
Fördelar
Skyddat läge
Hög grad av kontakt med flera områden
Nackdelar
Eventuellt låg genomströmning av människor
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Vy från söder
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Trafik och parkering
I en mer resurssnål och uthållig stad minskar bilåkandet
(såvida man inte finner förnyelsebara bränslen utan
miljöstörande utsläpp). Därmed behövs inte så många
parkeringsplatser. För att nå dit föreslås i planförslaget
åtgärder för att underlätta transporter och förflyttning utan bil.
Grundregeln är att det ska kosta mycket att åka bil och att det
ska vara lätt att låta bli. Enklast, billigast och mest resurssnålt
är det att gå eller cykla. Helsingfors är en cykelvänlig stad
med en kontinuerlig utbyggnad av cykelbanor.

Dock är det viktigt att det finns möjlighet för de boende att
ha egen bil och därmed att tillgången på parkeringsplatser
inte försvåras.
Vid planering av nya bostads- och arbetsområden bestäms
vanligtvis antalet parkeringsplatser enligt en generell policy
eller en parkeringsnorm som anger ett visst antal platser
per enhet våningsyta.
Helsingfors stads parkeringsnorm är:
1 p-plats / 125kvm lägenhetsyta
1 p-plats / 250kvm kontorsyta

Kollektivtrafik är också ett bra sätt att ta sig fram på.
Fredriksberg har goda kollektivtrafikförbindelser med centrum
och andra stadsdelar. När man behöver bil finns möjlighet att
använda sig av bilpooler33.

Bostadsområdet längs Alexis Kivis gata har ca 300
parkeringsplatser under marknivån i kvarteret närmast
gatan. Detta ger ungefär 1 p-plats 113 kvm. Vilket är något
generösare än normen. Till bostäderna längs Sturegatan
finns ca 50 fasta p-platser. Det finns dessutom minst ett 50tal närliggande platser som kan samutnyttjas med designmediabyn. I den här delen finns totalt 1 p-plats/200 kvm.

En ny gång- och cykelbro förbinder området med
stadsdelscentrum i Östra Böle, och den sluter an till det
interna gatunätet. De två genomfartsgatorna som parallellt
förbinder Alexis Kivis gata och Industrigatan utgör de
viktigaste förbindelserna med omgivningen för bil.
Verksamhetsdelen och kontorsdelen är tillgängliga med bil
eftersom verksamheterna kommer att kräva detta. Parken är
bilfri men med generösa stråk för icke motordrivna fordon.

I kontorsdelen finns 1 p-plats/224kvm kontorsyta. I designmediabyn är det svårare att beräkna behovet av p-platser
men det är och andra sidan gott om parkeringsutrymme. Pplatser kan anordnas i anslutning till varje byggnad.

En del av parkeringarna kan dubbelutnyttjas av boende och
arbetande då de har olika dygnscykler. Vad som utgör
kontorsparkering under arbetstid på veckodagar kan vara
boende- och besöksparkering under kvällar och helger.
Bilparkering ska vara avgiftsbelagd inom området och på de
angränsande gatorna.
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Kvarterstruktur
före

Kvarterstruktur
efter
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Kvarters- och
bebyggelsestruktur

Bebyggelsestruktur
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Gatuanalys
Huvudgata
Uppsamlingsgata
Länkar

Cykelvägar
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Höjdkurvor
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Byggnadsgränser mot
planområdet
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Skyline från sydväst

Skyline från nordost
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Sektion
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Källförteckning

http:web.inter.nl.net/users/Paul.Trenor/gasfab.html,
2002-02-14.
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