
4

B
O
K
L
E
V

MORFOLOGI



35

Teoretisk modell

Utgångspunkten i Västra Sörhaga är att all mark är tillgänglig för allmänheten. Det är inte riktigt sant, ett par privata tomter existerar, 

men i övrigt är projektområdet väl avgränsat. Nivåskillnaderna är små och de landskapselement som är värdefulla att ta fasta på är få. 

Det är omständigheter som ger mig chansen att pröva en för mig ny modell för hur strukturer utformas inför ett planförslag.     

I ”riktlinjer för utformning” betonades vikten av att området 
används av både boende och övriga alingsåsare i övrigt för 
att uppnå en levande, integrerad och välkomnande stadsdel. 
Därför är det naturligt att utgå från allmänhetens behov 
av länkar och platser i och igenom området, för att sedan 
arbeta sig stegvis ner till den privata sfären.

1 2 3 4 5

Att addera eller applicera är något 
helt annat än att subtrahera. Genom 
att lägga till objekt utgår man 
medvetet eller omedvetet utifrån det 
befintliga, resultatet kommer alltid 
att vara summan av det som varit 
och det som sätts dit. När man tar 
bort däremot, tenderar man att välja 
det som är viktigast först, eller mest 
onödigt för den delen. Kvar blir det 
man behöver för att gå vidare och 
till sist bara det som önskas. Därför 
kan det vara intressant att leka med 
tanken att all yta är upptagen, en 
enorm massa eller lerklump över hela 
området. För att komma igenom den 
måste materia grävas ur och tomrum 
skapas. Återigen, kvar blir det som 
behövs för att gå vidare till nästa 
steg

I en stad är de offentliga platsernas 
funktion de viktigaste elementen för 
allmänheten. Det kan vara gator, 
stråk, torg och parker. De fungerar 
som länkar och nav till andra platser, 
i och utanför staden. Det kan även 
vara platser som är betydelsefulla ur 
ekologisk synvinkel eller för friluftslivet. 
Sådana platser och de kortaste 
länkarna mellan dessa blir därför den 
massa som tas bort först. Kvar blir 
den yta som tillhör alla, fysiskt och 
känslomässigt, dygnet runt. Blocken 
mellan dem bildar potentiella kvarter.  

Kvarter kan delas in i grannskap 
eller ”skvallergrupper” om ytorna 
mellan dem binds samman av 
halvoffentliga områden. Det är fritt 
fram att användas av alla men tjänar 
framför allt som länkar och nav 
mellan boende i området. Länkar och 
nav inom kvarteren blir därför nästa 
massa att grävas ur massan.

Kvar blir den yta som kan delas in 
i hus och den ”reviryta” som alltid 
följer med byggnader. Halvprivata 
ytor är inte alltid fysiskt avspärrade, 
men känslomässigt tillhör platsen de 
boende. Dessa ytor har som uppgift 
att tas i anspråk av de bofasta i huset 
närmast. 

Slutligen fördelas de privata ytorna, 
husen, in i mindre och lämpliga 
enheter.    
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Applikation av den teoretiska modellen

Som redan nämnt består Västra Sörhaga, förutom ett par privata tomter, av offentlig mark. All yta bildar den massa, eller lerklump, 

som ska subtraheras stegvis för att få fram den yta som behövs för offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata aktiviteter.

Behovet optimeras med utgångspunkt för vad platserna förväntas tjäna för syfte, alltså inte i första hand av till exempelvis rumsliga kvalitéer.   

Utgångspunkten är att Västra 
Sörhaga bildar en enhet där 
marken har samma prioritering, En 
värdering av markens funktions-
lämplighet ska grunda sig på 
genomförda analyser och valda 
riktlinjer från tidigare kapitel.

Offentliga ytor. De länkar 
som är mest betydande för 
allmänheten är framför allt de 
som förbinder till omgivande 
områden. Ur modellen ges plats 
för länkar mellan stadsskogen 
och Nolhaga (a), gångväg samt 
bilväg mellan Lövekulle och 
Sörhaga (b) respektive (c).  Även 
rekreationsområden är viktiga för 
allmänheten. Området i nordväst 
(d) blir en naturlig fortsättning av 
det befintliga rekreationsområdet. 
Två positioner mitt i området 
(e) är platser där flera länkar 
möts och får därför utrymme för 
platsbildning.

a

b

c

d

ee

VÄSTRA SÖRHAGA   morfologi



37

Privata ytor. Den minsta be-
ståndsdelen är själva byggnaderna, 
till exempelvis kedjehus och 
flerbostadshus. 

Halvprivata ytor. Potentiella hus 
med ”reviryta”; till exempel gårdar 
och lekplatser

Halvoffentliga ytor. De kvarter 
som bildas delas in i mindre 
enheter genom mindre länkar och 
platsbildningar mellan och inom 
kvarteren.
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Princip för indelning av hustyper

I den teoretiska modellen utformades en grundstruktur med lämpliga volymer för byggnader. 

Nästa steg blir att anpassa hustyper efter den mallen.      

I ”Riktlinjer för utformning” betonades vikten av uppbrutna 
fasader och mängden av entréer för skapa aktivitet och 
liv i området, likaså byggnaders höjd. Med bakgrund av 
det föreslås grundstrukturen delas upp i mindre delar, 
där varje del utgör en tomt och tillika en typ av byggnad. 
Delningssystemet baseras på talet 5, där djupet är konstant; 
10. Enligt systemet kommer ett radhus vara 5 meter brett, 
och en sammanhängande enhet av 3 radhus vara 15 meter. 
En stadsvilla blir 10 meter, och ett flerbostadshus 20 meter 
brett. Tillkommer gör ett fåtal speciella lösningar där 
delningssystemet inte passar.

Steg 1:
Anta att när området delades in i privata områden så tillkom 
en sammanhängande L-formad fasadlinje på meter.

Steg 2:
Här finns råmaterialet. Det är de pusselbitar, hustyper, vars 
fasadlinje alltid baseras på talet 5.

Steg 3:
Dessa ska passas in i den L-formade ytan. Så ett 
flerbostadshus plockas upp…

Steg 4:
…och placeras in L-formade ytans ena kant.

Steg 5:
Sedan placeras övriga moduler in efter passform. I detta 
fall får hörnhuset en naturlig placering i L:ets klack och 
följs därefter av radhus, stadsvilla och det först placerade 
flerbostadshuset. 

Steg 6:
Resultatet blir en uppbruten fasadlinje med många entréer. 
och en varierad bebyggelsestruktur.

2
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Idén är att inte styra vilken sorts hustyper som placeras in i grundstrukturen, utan att ge möjligheter till en flexibel bebyg-
gelse.  I vårt exempel kommer fasadlinjen se ut ungefär så här.

Men med fler radhus och stadsvillor kommer fasadlinjen att ändras till att se ut ungefär så här.

Samma plats kan ändras med tiden till att bara innehålla flerbostadshus, som här. Det planförslag som redovisas i nästa 

kapitel är bara en av många möjligheter som strukturen medger.


