
 LOKALT FÖRANKRAD PLANERING AV REKORDÅRENS
GRANNSKAPSENHETER

- programförslag för Norra Fäladen i Lund

Martin Hallberg, Examensarbete
Kandidatprogram för fysisk planering 
Blekinge Tekniska Högskola 2015



BTH, Blekinge Tekniska Högskola
Författare: Martin Hallberg
Titel: Lokalt förankrad planering av rekordårens grannskapsenheter 
- programförslag för Norra Fäladen i Lund
Program: Fysisk Planering
Handledare: Agneta Sundberg, Blekinge Tekniska Högskola
Kurskod: FM1473
Kurstitel: Kandidatarbete i Fysisk Planering
Omfattning: 15 högskolepoäng
Nivå och fördjupning: Grund C
Utgivningsort: Karlskrona
Datum: 2015-01-08

FÖRORD
Uppsatsen avslutar tre års studier på programmet Fysisk planering vid 
Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet mynnar i ett programförslag för 
bostadsområdet Norra Fäladen i Lund samt riktilinjer vid förnyelsear-
beten inom bostadsområden uppförda under rekordåren. 

Stort tack till min handledare Agneta Sundberg som har varit ett stort 
stöd under skrivandet av denna uppsats och kommit med goda råd och 
inspiration. 

Jag vill även tacka min familj och goda vänner för ett aldrig sviktande 
stöd. 

Martin Hallberg, Göteborg 2015-01-08



SAMMANFATTNING

Den bebyggda miljön förändras och utvecklas ständigt. De byggnader 
och strukturer som under åren redan har hunnit försvinna är det lättar 
att nna värden i, brister och kon ikter i historiska ideal är enklare att 
förbise jämfört med samtida. 

En betydande del av det stora bostadsbeståndet som utgörs av byggnader 
uppförda under rekordåren i Sverige är i dagsläget i behov av renovering 
och förnyelse, i många fall även de kringliggande utemiljöerna. Det 
är stadsstrukturer som under åren från det att de byggdes fått utstå my-
cket kritik angående framförallt de levnadsmiljöer som åter nns mellan 
husen, i det offentliga rummet. Mycket av kritiken visar sig i uppsatsen 
vara oförtjänt och bidrar till att förutfattade meningar kring dessa om-
råden kan slå rot ytterligare.

Syftet med detta kandidatarbete är att genom analys av Norra Fäladen 
visa på be ntliga kvalit er, värda att bevara och hur dessa kan förstärkas 
med nya tillskott till området, samt att föreslå möjliga åtgärder för kon-
staterade brister. Vidare syftar arbetet till att utforma ett programförslag 
för förnyelsen av Norra Fäladen i Lund, ett bostadsområde byggt under 
rekordåren. Programmet ska sträva efter att ansluta Norra Fäladen till 
övriga Lund i större utsträckning.

I arbetet med programförslaget för Norra Fäladen läggs tonvikten på fak-
torer kopplade till bostäder, boendemiljö, stadens struktur och medborga-
rin ytande i planeringsarbetet.
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1. INLEDNING

1.1 VARSAMHET I STADSPLANERING 
Den bebyggda miljön är ständigt i förändring och utvecklas ständigt. Alla 
dessa miljöer är en del av vårt kulturarv värt att bevara. Givetvis är det 
varken möjligt eller önskvärt att bevara alla typer av bebyggelsemiljöer. 
I Riksantikvarieämbetets bok, Förändra varsamt (2004), beskriver de hur 
kulturmiljöer uppkommer just av förändringar. 

Viljan att i nutid förhålla sig till något som är den del av tidigare värder-
ingar är styrande när beslut för att bevara något tas. Att besluta vad som 
ska bevaras och vad som behöver lämna plats för ny utveckling skiljer 
sig åt. I bebyggelse varav mycket av den under åren redan har försvunnit 
är det lättare att se värdet av denna. Brister och kon ikter med dåtidens 
ideal i en sådan typ av bebyggelse blir enklare att förbise jämfört med 
mer samtida strukturer. I motsats till äldre kulturmiljöer blir värderingen 
av mer samtida kulturarv, till exempel de områden som uppförts mel-
lan 1961-75, mer problematisk. Majoriteten av det som byggdes under 
denna period står fortfarande, vilket medför större ansträngningar att 
se kvaliteter i dem. Den distans till en bebyggelsemiljö som i tidigare 
beskrivet exempel har heller inte hunnit in nna sig för att på ett liknande 
sätt kunna värdera dem på deras egna villkor. Att försöka identi era 
den typ av områdens, som uppfördes under nämnda årtal, speciella 
egenskaper och vilka värden vi hanterar är därför nödvändigt i en varsam 
stadsplanering. (Samuelsson 2004:6)

2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

2.1 PROBLEMSTÄLLNING
Mellan 60- och 70-talen byggdes ett stort antal bostäder i Sverige, den-
na period kallas idag för rekordåren. Nu, nästan 50 år senare, är många 
utav dem i behov av renovering och förnyelse. (Boverket 2005:48-51). 
Områden med storskaliga strukturer är de som fått utstå mycket kritik, 
denna har dock, ofta oförtjänt, även riktats mot relativt problemfria om-
råden. Vilket i sin tur skapat förutfattade meningar om områden uppförda 
under denna tidsperiod. (Vid n  Lundahl 1992:4) Uppgiften att med 
dagens planering åtgärda brister i dessa områden och vända utvecklingen 

i en positiv riktning kräver kunskap om vad som formade dem. Dessa 
kunskaper kan bidra till att belysa de kvaliteter och resurser som nns 
jämsides med problematiken. 

Den hållbara staden är idag ofta förknippad med täta strukturer i vilka 
stadens puls och sociala liv utspelar sig. Innehållandes nya och gamla 
funktioner, stor företag och små företag, affärer och kultur, offentligt 
och privat, livligt och lugn, exploaterat och grönt (Ullstad 2008:10,32).  
Problematiken med att planera för en sådan struktur med ett omfattande 
utbud av funktioner lyser tydligt igenom. Hur ska det underlag som krävs 
för alla dessa funktioner täckas?

Åsikterna om rekordårens bostadsområden skiljer sig dock åt. Monica 
Sand, forskare vid Arkitektur- och designcentrum i Stockholm, diskuterar 
tillsammans med Erik Stenberg i hennes artikel ”Saknas: en fjärdedel av 
Sveriges bostäder” rekordårsområdenas dåliga rykte. De hävdar att det 
dåliga ryktet i många fall stannar vid ytan. (Sand 2014: 4) Bland andra 
aktörer som delar denna uppfattning kan nämnas Spridd Arkitekter, vilka 
arbetar mot skapa långsiktigt hållbara städer samt att utnyttja stadens 
mångfald och ta vara på det som redan är byggt på bästa sätt (Sand 2014: 
4, 12-13, Spridd 2014).

De områden som byggdes under rekordåren målas idag upp som ett stort 
problem, närapå omöjligt att lösa utan omfattande ingrepp i dessa. (Hal-
lemar 2013:76) Problemen tycks förstärkas i samband med en okunskap 
bland planerar- och arkitektkåren i Sverige. Rykten som byggts upp kring 
områden som under rekordåren (1961-1975) sågs som det senaste inom 
stadsplanering och arkitektur. (Sand 2014:8) Är så fallet, att ryktet är det 
största problemet, behöver omfattande förändringar inte vara det enda 
alternativet. Det handlar inte bara om att bygga nytt eller bygga om allt 
utan också att skapa en ny bild av dessa områden genom nytänkande 
planering

Lunds kommun har som övergripande strategi för nya exploateringar 
av staden ska ske i be ntliga områden och på så vis bidra till ekolo-
gisk- och social hållbarhet. (Lund 2010:16-17) Arbetet med att skapa 
nya miljöer för invånarna i rekordårens storskaliga erbostadsområden 
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leder dock  i många fall till många komplexa problem. Sett till tidigare 
förnyelseprojekt har dessa områden ofta fått varit föremål för radikala 
och kostsamma ingrepp. (Hallemar 2013:76) Dessa områden är ofta 
belägen i städers utkanter och har inte sällan låg status. Om husen och 
deras omgivning renoveras bidrar det i många fall till hyreshöjningar. För 
att motverka radikala sådana och samtidigt skapa trivsamma och hållbara 
miljöer i vilka de boende har råd att bo kvar, krävs att planerare ser till 
vad som är akut. Som en följd av detta kommer att man måste göra det 
nödvändiga och samtidigt anstränga sig för att hitta och tala om be ntliga 
kvaliteter (Hallemar 2013: 82-83).

Norra Fäladen, i Lund, har som många andra områden uppförda under re-
kordåren en tydlig avgränsning från intilliggande stadsdelar. Karaktäris-
tiskt nog utgörs dessa av stora tra kleder samt en järnväg. Området är 
byggt efter de tidstypiska principerna om tra k- och funktionsseparering, 
bristfälligt kopplade till varandra och Lunds centrala delar.

2.2 SYFTE
Syftet med detta kandidatarbete är att genom analys av Norra Fäladen 
visa på be ntliga kvalit er, värda att bevara och hur dessa kan förstärkas 
med nya tillskott till området, samt att föreslå möjliga åtgärder för kon-
staterade brister. Vidare syftar arbetet till att utforma ett programförslag 
för förnyelsen av Norra Fäladen i Lund, ett bostadsområde byggt under 
rekordåren. Programmet ska sträva efter att ansluta Norra Fäladen till 
övriga Lund i större utsträckning än vad fallet är i dagsläget.

I syftet ingår även att i samband med förstudierna till programmet delvis 
ytta fokus från stadskärnornas framtida utveckling till att även innefat-

ta mer perifera bostadsområden. Detta arbete kan förutom en framtida 
utveckling i Norra Fäladen även ses som ett underlag vid förnyelsebehov 
i andra bostadsområden byggda under rekordåren.

2.3 PROBLEMFORMULERING
Vilka åtgärder bedöms efter en inventering av plandokument och be nt-
ligt område kunna leda till förbättring och förnyelse av Norra Fäladen 
med avseende på brister och kvaliteter inom området samt kopplingen till 
Centrala Lund?

Underfrågor: 
I vilken utsträckning är rekordårens planeringsideal utförda i området 
inom Norra Fäladen som innefattas i fallstudien? 

Vilka förutsättningar skapar Norra Fäladens fysiska strukturer och hur 
kan dessa ligga till grund för förändring och förbättring? 

Vilka områden kan lyftas fram ur tillgänglig forskning om förnyelse av 
rekordårens bostadsområden?

2.4 AVGRÄNSNING
Följande avgränsningar görs för studien.

2.4.1 Rumslig avgränsning 
I fallstudien undersöks Norra Fäladens, beläget i Lunds nordliga delar, 
centrala delar. Sålunda fokuserar studien på ett be ntligt område inom 
staden.

2.4.2 Ämnesavgränsning 
Vid undersökningen av Norra Fäladens fysiska struktur kommer denna 
att studeras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Fokus läggs på det 
offentliga rummets funktion som en plats för möten och integration samt 
vilken service som nns i Norra Fäladen. 

I arbetet med programförslaget för Norra Fäladen läggs tonvikten på fak-
torer kopplade till bostäder, boendemiljö, stadens struktur och medborga-
rin ytande i planeringsarbetet. Undersökningen avgränsas till åtgärder i 
det be ntliga området, dvs det lokala perspektivet. Förslagets utformning 
begränsas till att applicera teorier som lyfts fram i arbetets kunskaps- och 
forskningsöversikten. I denna kommer därför de grundläggande id erna 
och genomförandet av bostadsbyggandet under rekordåren att redovisas 
samt medborgardeltagandets roll i den fysiska planeringen. 
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3. FORSKNINGSDESIGN, METOD OCH          
    SKRIFTLIGA KÄLLOR

3.1 FORSKNINGSDESIGN 
Norra Fäladen kommer i denna uppsats att studeras genom en fallstudie. 
Detta då man genom att studera enskilda fall, som Norra Fäladen, ges 
möjlighet att skaffa sig kunskaper som i andra undersökningsstrategi-
er med stor sannolikhet inte hade uppmärksammats. Målsättningen är 
genom att använda fallstudie belysa det generella genom att se till det 
enskilda. För att gå på djupet och skapa ett tillförlitligt och tillräckligt 
beslutsunderlag för programförslaget rörande del av Norra Fäladen 
anses fallstudiens mer djupgående studier vara nödvändig. (Denscombe 
2009:59-60) Dess  användning kan vara både upptäcktsstyrd för att 
studera en problematik eller för att pröva teorier. (Denscombe 2009:63) 
Genom att i fallstudien möjliggöra för djupgående studier, vilka kan till-
handahålla en förklaring som fokuserar på komplexiteten i ett enskilt fall. 
(Denscombe 2009:62)

När det kommer till valet av vilket fall som ska komma att ingå i en 
fallstudie är det viktigt att detta innehåller kännetecken som är relevanta 
för det praktiska problemet som forskaren vill undersöka. Valet av Norra 
Fäladen motiveras med vad som i Martyn Denscombes bok Forskning-
shandboken sägs vara den vanligaste. Området Norra Fäladen är i stor 
utsträckning typiskt för bebyggelseområden uppförda under rekordåren. 
(Denscombe 2009:64, 65) Förutom de tidstypiska element som kan 
observeras i valda område bor författaren för närvarande i Lund, vilket 
underlättar tillträde till nämnda område. Dock är lokalkännedomen i detta 
läge begränsad, vilket i viss utsträckning bör bidra till objektiva bedömn-
ingar i forskningen och stärka resultatens trovärdighet. (Denscombe 
2009:66, 72)

3.2 METOD
Sett till valda forskningsdesign menar Denscombe att man i en fallstud-
ie har möjlighet att använda ett ertal olika forskningsmetoder, vilket 
uppmuntras i detta tillvägagångssätt. (Denscombe 2009:62) Fallstudien 
kommer i denna uppsats innefatta metoderna; innehållsanalys utifrån 
dokumentstudier, observationer i form av inventering, baserad på i 

kunskaps- och forskningsöversikten redogjord checklista, av området 
samt intervjuer med invånarna i detta. Utifrån valda metoder är det i 
analysen möjligt betrakta undersökningen från olika positioner, i vad 
som kallas triangulering. Vilket ger forskaren möjlighet att bekräfta eller 
ifrågasätta de data som producerats med de olika metoderna. Forskaren 
får även möjlighet att komplettera dessa genom att tillföra data från en 
annan metod och på så viss kontrollera deras träffsäkerhet. (Denscombe 
2009:150-151, 184-186) 

3.2.1 Skriftliga källor 
För att analysera innehållet i de dokument som i använts för att skapa det 
empiriska underlaget för uppsatsen har metoden innehållsanalys använts. 
Tillvägagångssättet skiljer sig mot det som vanligen används i samband 
med en innehållsanalys. Vanligtvis tillämpas denna metod genom att 
bryta ner texter i mindre enheter för att senare placeras i ett antal, av 
forskaren, valda kategorier vilka används för att koda och senare räknas. 
Detta för undersöka frekvensen de förekommer i texterna och därigen-
om tyda texternas underliggande budskap. (Denscombe 2009:307-308) 
Uppsatsens innehållsanalys har alltså inte utförts enligt ett traditionellt 
tillvägagångssätt för denna metod. Istället har syftet med den varit att ta 
fram underlaget för kunskaps- och forskningsöversikten och visa på teor-
ier och metoder som format uppsatsens fallstudie samt tillstå med medel 
för analys av denna. 

3.2.2 Litteratur
I arbetet med att skapa uppsatsens kunskaps- och forskningsöversikt som 
utgör grunden för arbetets fallstudie har sökandet efter litteratur utförts på 
följande sätt. Forsknings- och kunskapsöversikten grundas på litteratur av 
välkända författare som frekvent nämns i samband med fysisk planering. 
Bland annat Gösta Blücher, Tomas Hall och Birgitta Henecke, vidare har 
dokument publicerade av Boverket, Statistiska centralbyrå samt Statens 
offentliga utredningar använts. För att hitta litteratur har sökmotorerna 
Summon och Libris använts för att söka artiklar och böcker. I dessa har 
bland annat sökorden Rekordår, grannskapsplanering, grannskapsenhet, 
SCAFT och medborgardeltagande använts. Lärare på programmet för 
fysisk planering har bidragit med tips på relevant litteratur för uppsatsens 
syfte tillsammans med annan litteratur som behandlar ämnet uppsatsen 
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syftar till att belysa. Litteratururvalet är utfört utefter vad som ansetts 
relevant i samband med att skapa en förståelse för rekordåren som period 
i stadsbyggnadshistorien, de värderingar som dominerade planeringsdi-
skursen under denna, söka faktorer som styrde bebyggelsens lokalisering 
samt faktorer som inverkade på planeringen. 

3.2.3 Plandokument
En kvalitativ innehållsanalys utförs på de plandokument som innefattas 
i fallstudien, Dispositionsplaner, stadsplaner för Norra Fäladen samt 
dokument anknutna till förändringsarbeten utförda efter Norra Fäladens 
färdigställande. Denna har syftat till att kartlägga vad som karaktäriserat 
planarbetet i området föregående denna uppsats och likt kunskaps- och 
forskningsöversikten utgör underlag för analys. De dokument som omfat-
tas av innehållsanalysen hittades genom sökningar på Arkivcentrum syd i 
Lund, genom sökningar efter aktuella detaljplaner på kommunens hemsi-
da samt efter kontakt med Daniel Wasden på Lunds stadsbyggnadskontor. 
Fynden från dokumentstudien används som ett led att i fallstudien för 
att visa på de planeringsförutsättningar som nns i Norra Fäladen. 
Dessa blir således en del i den checklista som utformas i samband med 
genomförandet av arbetets fallstudie, baserad på Spridds metod. (På 
grund av knapphändiga källor vad gäller den metod Spridd tagit fram i 
samband med tävlingen, Nordic Built Challenge 2013, kommer denna 
endast utgör en mall vid utformandet av checklistan).

3.2.4 Inventering
Vid observation (kommer att benämnas som inventering efter detta sty-
cke) spelar en rad faktorer in på forskarens förmåga att utföra en objektiv 
sådan. Dessa faktorer kan bidra till att enskilda forskare som uppehåller 
sig i samma område under en observation kan redogöra för skilda hän-
delser. Orsaken går att nna i brister som naturligt nns i människors 
minne, det är hos alla människor selektivt. Individers perception skiljer 
sig även den sig från person till person. Beroende på tidigare erfaren-
heter, världsbild, fysiska och känslomässiga tillstånd är vi dessutom mer 
mottagliga för vissa signaler medan andra hindras. Det nns med andra 
ord alltid en tolkning av världen att ta hänsyn till. (Denscombe 2009: 
272-274) 

3.2.5 Inventering av det offentliga rummets användning
Observationen kommer i denna uppsats alltså att tillämpas vid inventer-
ing av områdets fysiska strukturer, kollektivtra kförsörjning, service, 
rekreationsmöjligheter osv. Detta då den totala ytan av fallstudiens om-
råde är omfattande. 

För att undersöka hur Norra Fäladens fysiska strukturer och de övriga 
faktorer som ingår i fallstudiens checklista påverkar i vilken utsträckning 
människor använder sig av de offentliga rummen utförs inventeringar 
under två skilda tidpunkter. Första tillfället för inventering tar vid mitt på 
dagen då de människor som har en anställning är på jobbet. Den andra 
tidpunkten då inventering utförs är under rusningstid. Detta för att un-
dersöka om det nns skillnader i rörelsemönster under olika tidpunkter 
på dygnet, det vill säga under normala arbetstider och kvällstid då de som 
arbetat kommer hem från detta. För att forskaren inte ska dra till sig up-
pmärksamhet och störa naturliga beteenden kommer under inventeringen 
endast enstaka fotogra er att användas som inventeringsanteckningar. 
Skriftliga anteckningar nedtecknas så fort inventeringen är över. (Dens-
combe 2009:279, 283, 286-287) 

Inventering av Norra Fäladen genomfördes den 11-12-2014 från och med 
11:00-12:00 samt 16:00-17:00.

Underlaget från inventeringen av Norra Fäladen analyseras utifrån de 
parametrar som i kunskaps- och forskningsöversikten framhävts som 
betydande i arbetet med att upprätta programförslag gällande Norra 
Fäladen. Checklistan har under inventeringen en vägledande roll för vad 
som under denna är det viktigaste och mest relevanta at studera. (Den-
scombe 2009:275) Resultaten från denna analyseras kvalitativt för att 
undersöka variationer i människors användning av det offentliga rummet 
under olika tidpunkter. Inventeringen ämnar även att undersöka i vilken 
utsträckning kännetecken för rekordårens bebyggelsestrukturer genom-
förts. Detta görs tillsammans med begrepp och teorier som lyfts fram 
i kunskaps- och forskningsöversikten angående kvaliteter och brister i 
rekordårens bostadsbebyggelseområden. Med checklistan som utgång-
spunkt. 
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3.2.6 Intervjuer
Semistrukturerade intervjuer ämnar komplettera fallstudiens inventer-
ing av Norra Fäladen med hur invånarna upplever tillgänglighet till 
samhällsfunktioner och områdets offentliga rum. Detta då man under 
semistrukturerade intervjuer har möjlighet att vara exibel med i vilken 
följd ämnen diskuteras. Den intervjuade ges i denna intervjuform öven 
möjlighet att utveckla sina  tankar om ämnet intervjuaren tar upp. Interv-
jufrågorna är utformade för att undersöka vilka faktorer som bidrar till att 
intervjuobjekten vistas i området. Intervjuer är också ett sätt att ge fynd 
gjorda i fallstudien validitet. (Denscombe 2009:234-235, 286) Urvalet av 
intervjuade är slumpmässigt dock har viss hänsyn till värdet av att inne-
fatta olika åldersgrupper tagits. 

Det insamlade material som kommit ur intervjuerna analyseras till-
sammans med fynden från inventeringen och kunskaps- och forsk-
ningsöversikten. För att undersöka vad allmänheten uppfattar som 
kvaliteter respektive brister i området och därmed i vilken utsträckning 
de ideal som format planeringen av Norra Fäladen kan sägas vara aktuel-
la och funktionella i dagens samhälle.

4. KUNSKAPS- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska grund och syftar till att 
sätta uppsatsens forskningsproblem i en större kontext. 
 
Inledningsvis redogörs för hur planeringsdiskursen behandlades inom 
politiken och ger en historisk tillbakablick i svenskt bostadsbyggande 
mellan åren 1961-75 och dåtidens planeringsideal. Kunskaps- och forsk-
ningsöversiktens andra det beskriver rekordårens värderingar i samband 
med utformandet av allmänplats mark samt en fördjupning i de ideal som 
publicerades i samband med tra kplanering. Vidare ges läsaren möjlighet 
att studera medborgarin ytandets frammarsch fram till idag och vilken 
betydelse medborgardeltagande har för den fysisk planeringen och all-
mänheten. Forsknings- och kunskapsöversikten avslutas med en check-
lista som ligger till grund för arbetets fallstudie.

4.1 SVENSKT BOSTADSBYGGANDE MELLAN 1961-75
Under åren 1961-75 uppfördes nära hälften av Sveriges nuvarande er-
bostadshus. Dessa byggnader är resultatet av en ny typ utav bostadspro-
duktion i stor skala. En produktion som innebar nya förutsättningar för 
människorna som befolkade de nya områdena och för bebyggelsen i sig. 
I dessa byggnader nner man även en betydande kapitalresurs. (Vid n  
Lundahl:1992:4) 

4.1.1 Bostadsbrist 
Viljan att öppna upp stadslivet och bli kvitt smutsiga industrier men
framförallt trångboddheten i Sverige under tidsperioden innan rekordåren 
var stor. (Söderlind 1998:71) Redan 1945 föreslog den bostadssociala 
utredningen storskaliga satsningar på bostadsbyggande i svenska städer. 
Dessa planer kom aldrig att bli förverkligade, trots den ökade urbanise-
ringen. Vilket resulterade i fortsatt bostadsbrist och en växande kritik mot 
”kösamhället”. Särskilt bostadskön kom att bli en stor politisk belastning 
för den dåvarande socialdemokratiska regeringen. (Hall 1999:7) 

Stenstadens täta kvartersstruktur blev en symbol för missnöjet över den 
rådande trångboddheten och ökad social misär. För att råda bot på situa-
tionen i städerna ck gamla kvarter och bebyggelsestrukturer lämna plats 
för  vad som ansågs rationella bebyggelsemönster. (Barnett 2011:42, 
Rådberg 1997:69) 

4.1.2 unktionalistiska in uenser i sam älls laneringen
I efterkrigstidens Sverige kom det sig att den funktionalistiska stadsbygg-
nadsdoktrinen blev det ideal som anpassades till att reformera samhället 
i och med byggandet av det nya svenska välfärdssamhället. I samband 
med detta växte starka institutionella styrmedel fram som stöd för detta 
stadsbyggnadsideal. (Söderlind 1998:72-72)

Den funktionalistiska stadsbyggnadsdoktrinen var starkt präglad av den 
industriella tillverkningsprocessen. Den moderna stadsplanering skulle 
enligt den franska arkitekten Le Corbusier, som under denna tid hade 
stort in ytande. Tillämpas på samma sätt som den moderna industrins 
principer om koncentration, organisation och funktionsseparering. Allt är 
perfekt uttänkt, planlagt i detalj, alla tekniska problem lösta på ritbordet. 
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Det var på detta vis den moderna staden borde byggas. (Rådberg 1997:9-
10) Det vetenskapligt understödda och mätbara så som objektivitet och 
exakthet betonades inom doktrinen medan funktioner som inte gick att 
mäta förkastades som ovetenskapliga. Funktioner som stadsliv, det offen-
tliga sociala livet, identitet, trivsel och skönhet ersattes istället i många 
fall av parametrar som exploateringstal, solvinklar etc. Den legitimitet 
funktionalismen vunnit på den hävdade vetenskaplig grund och politisk 
förankring skulle leda till framsynta utformningar av bostadsområden 
för invånarna (Rådberg 1997:16, 18-21) De gamla kvarter och bebyg-
gelsestrukturer som är karaktäristiska för den klassiska staden ck under 
större delen av 1900-talet lämna plats för framtiden. Bakgårdar och täta 
stadsmiljöer ck lämna plats för vad som ansågs vara rationella bebyg-
gelsemiljöer. Istället för den täta stadens miljöer stod nu vägarna högst 
i hierarkin, historiska värden som gamla byggnader ck lämna plats för 
behovet att knyta samman platser med snabba kommunikationer med bil. 
(Barnett 2011:42)

4.1.3 Politik o  kade krav å industrialiserat b ggande 
Statens budgetproposition år 1965 blir början på en storsatsning, idag 
omnämnd som miljonprogrammet,  på byggnadstakten för de kom-
mande tio åren (1 000 000 byggda bostäder). Byggnaderna uppförs 
under förutsättningar som uppfyller de minimifordringar  om yta och 
utrustning som fastställts av kreditgivaren, staten. Dessa normer listades 
i bostadslånekungörelsen. I skriften God Bostad gick det att nna råd och 
rekommendationer för hur lägenheter planeras och utrustas. (Söderqvist 
1999:33) Bostäder som uppfördes under denna period var till ca 80-90 
procent understödda av statliga lån.

För att arbetskraft från exportinkomst-bringande företag inte skulle försk-
jutas  mot den växande byggindustrin var denna tvungen att rationalisera 
produktiviteten. Att industrialisera och serieproduktion blev en väsentlig 
del av bostadsbyggandet för att uppnå kvoten på 100 000 bostäder per 
år. (Samuelsson 2004:22  Hall 1999:26) Detta byggande karaktäris-
eras i ett delbetänkande från byggindustrialiseringsutredningen 1968 av 
samordning, upprepning och kontinuitet. Ett begränsat antal byggherrar 
utan för många projekt avsåg samordning. Utredning uppfattning om 
upprepning togs i uttryck att varje byggnadsprojekt skulle omfatta minst 

tusen lägenheter. Dessa skulle inte innefatta för stora variationer av 
hustyper och i och med detta leda till låga produktionskostnader. Denna 
typ av projekt gynnades framför mindre omfattande projekt med mer 
traditionella byggnadsmetoder. Med miljonprogrammet löstes den tredje 
faktorn i det industrialiserade bostadsbyggandet. Kontinuitet uppstod då 
staten band sig till ett omfattande bostadsbyggande under de kommande 
tio åren. Oberoende av den allmänna ekonomiska konjunkturen. (Söder-
qvist 1999:34)

4.1.4 andlings rogram f r bostadsb ggande
För att kunna genomföra detta ansågs som tidigare beskrivet att bygg-
branschen var tvungen att standardiserades och utveckla en ökad seri-
etillverkning. Storskaliga projekt var nödvändigt för en kostnadseffektiv 
exploatering. Normeringen för byggande gällande produktion och be-
gränsning av variation av hustyper tillsammans med nansiellt stöd var 
statens ansvarsområde. Kommunernas uppgift i bostadsförsörjningen var 
den fysiska planeringen samt förse projekt med lämplig mark att exp-
loatera. Ett vanligt förekommande problem var dock att många kom-
muner saknade en långsiktig markpolitik. (Vid n  Lundahl 1992:10-11) 
Generalplaner utformade i enlighet med 1947 års byggnadslagstiftning 
var alltså inget man i många kommuner inte använde sig av. (Söderqvist 
1999: 35)

I och med proposition 1967:100 lanserades ett handlingsprogram för 
bostadsbyggandet under denna period. Bland annat innefattade denna ett 
ökat nansiellt stöd till kommunerna i deras arbete att förvärva lämplig 
mark samt ett genomförande av standardiseringskraven. Produktivitet-
sutvecklingen för bostadsbyggande skulle i fortsättningen anpassas till 
annan storindustris utveckling. I och med propositionen ck ämnen som 
bostadsmiljö och  medborgarin ytande lämna plats för tidigare nämnda 
aspekter. Trots de kvalitativa mål som ingick:

”… hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.” 

(Hall 1999:82)
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4.1.5 Rekordårens slut
In yttningen till städerna och den växande befolkningen började på 
1970-talets första hälft att avta i samband med en dalande ekonomi. In-
vandringen av utlänningar minskade och byttes så småningom ut mot ett 
utvandringsnetto. De kvantitativa målen som fastslagits i och med start-
en på miljonprogrammet hade under denna tidpunkt uppfyllts. Sveriges 
bostadsstandard, internationellt sett, blev avsevärt förbättrad och bost-
adsbristen var borta. Resultatet av den reducerade in yttningen och 
senare ut yttningen var tomma lägenheter, vilket ck konsekvenser för 
kommuner och bostadsföretag som tvärbromsade. (Hall 1999:28-29) De 
kunde inte längre förvänta sig att ständigt nna kunder, byggandet under 
rekordåren hade skapat en marknad där kunden hade möjlighet att välja 
boende. (Hall 1991:228) Under denna period började även röster höjas 
mot den dåvarande planeringen och prioriterande av biltra ken. (Hall 
1991:236)

4.2 GRANNSKAPSSTADEN
4.2.1 rannska sidealet
Grannskapsidealet bör enligt Olsson skiljas från begreppet grannskap-
splanering. Att genom fysisk planering skapa villkor för det sociala 
livet kännetecknar grannskapsplaneringen och tog i Sverige fart under 
1940-talet, inspirerad av engelsk och amerikansk utveckling. (Olsson 
1991:61) Detta kom i stor mån att prägla den svenska planeringen. Be-
greppet myntades redan på 1920-talet av Clarence Perry, en amerikansk 
sociolog verksam i New York. De enheter Perry tänkte sig var en del i 
stadens gatustruktur, avgränsade av större tra kleder. En förutsättning 
för att enheterna skulle fungera och vara integrerade, och faktiskt skapa 
en stadsbild, i staden var att service skulle lokaliseras i utkanten av varje 
grannskapsenhet. Svensk planering såg dock i större utsträckning till 
engelska förebilder, med konsekvensen att det i större utsträckning ska-
pades en typ av enheter i utkanten av den be ntliga bebyggelsen. Dessa 
skulle utgöra grannskap med närliggande lokal service för invånarna i 
området (Boverket 2005:18-19)

Karaktäristiskt för de svenska grannskapsenheterna är den öppna plan-
formen. Hus är placerade fritt i området i motsatts till att vara orienterade 
utefter gatorna, till skillnad från kvartersstaden. Vars gator kontinuerligt 

ramas in av byggnader med butiker och service i olika former. Enligt 
grannskapsidealet bör istället byggnader grupperas i förhållande till en 
centrumenhet i området, butiker, offentlig- och kommersiell service bör 
alla vara förlagda i detta. (Boverket 2005:18-19)

Grannskapsidealets grundläggande tanke är tillhörighet till en social 
enhet. I denna tillhörighet ingår kontakt mellan människor, som i idealet 
får följder som; hjälp och stöd i situationer som kan handla om allt från 
barnpassning till krissituationer, trygghet, identitet och gemenskap som 
växer fram i utbytet mellan grannar. Delade livsvillkor leder till ge-
mensamma behov av att samverka för att lösa problem som kan uppstå i 
grannskapet. Resultatet av interaktionen mellan de inblandade förväntas 
bli en informell social kontroll och gemensamma, för området, norm-
er. (Olsson 1991:55) I och med den överblick som ges invånarna i det 
småskaliga men samtidigt fullständiga lokalsamhället,  med all nöd-
vändig service skulle fragmentisering av samhället motverkas och goda 
miljöer för en mänsklig tillvaro skapas. Trots den tillbakablick som görs 
till gångna tiders gemenskap var inte grannskapsanhängarna konservativa 
eller reaktionära. Snarare modernister vilka bejakat teknisk och indus-
triell utveckling, förespråkat självstyre och jämlikhet i grannskapen. För 
att i ett försök att förena, i deras tycke, kvaliteter från det gamla sam-
hällets gemenskap med demokrati och tekniska framsteg. Sören Olsson 
refererar till den amerikanske socialpsykologen/sociologen Cooley och 
hans resonemang kring så kallade primärgrupper samt sekundärgrup-
per. Den förra av de två de nierar Cooley som en liten stabil grupp av 
människor med stor betydelse för trygghet och identitet. Medlemmarna 
i gruppen har möjlighet att i gruppen avläsa andra medlemmars reak-
tioner på deras handlingar och genom detta kan deras självbild byggas 
upp och vidmakthållas. En primärgrupp kan utgöras av familj, vänner, 
arbetslag o.s.v. så länge antalet medlemmar inte blir för stort. Små och 
varaktiga grupper i vilka personerna ses om en hel person och inte 
kategoriseras som till exempel säljare eller annan form av producent är 
grundläggande för primärgruppen. Specialiserade relationer, i organisa-
tioner och sociala enheter med syfte att uppnå speci ka resultat kallas av 
Cooley för sekundärgrupper. Lika väl som demokrati var ett kärnvärde i 
grannskapsidealet var alltså diskussionen kring stabilitet och tillhörighet 
till ett grannskap betydande i detta ideal. (Olsson 1991: 57-59)
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4.2.2 Rekordårens grannska sen et
Områden som byggdes under rekordåren ligger i många fall utanför 
staden, som självständiga enklaver. Bebyggelse från Folkhemmet (1928-
1960) är i dagens städer ofta relativt välintegrerade områden. De bygger 
dock i mångt och mycket på samma ideal för grannskapsenheter, det vill 
säga bilfria boendemiljöer i grönområden och med bostäder lokaliserade 
i grupper runt en gård kring någon form av centrumanläggning. Trots 
likheter blir känslan av avskärmning från omgivande stadsdelar betydligt 
mer påtaglig i områden byggda under rekordåren. Mycket på grund av att 
dessa i många fall innefattar mer utstuderade tra kseparerande åtgärder. 
Vilket i många fall innebär att de är omgivna av storskaliga vägar på 
vilka hastigheter över 50 km/h ofta är tillåtna. Denna avskildhet ökar i 
kombination med avståndsskillnaderna, den stora skalan och begränsad 
variation. (Boverket 2005:34, Nordiska museet 2014) Under 60-talet blir 
istället bostadsområdet mer aktuellt i samband med fysisk planering. De 
sammanhängande enheterna som planerades och byggdes under 50-talet, 
då skalan i dess områden var betydligt mindre, delas under denna pe-
riod ofta upp genom tra ksepareringen och grönytor. Något som kan 
förklaras med att de sociala faktorerna i mångt och mycket försvann 
ur planeringsdiskussionen på 60-talet. Tankar, kontakter, överblick 
osv. glömdes bort, i och med det fanns inga hinder för den ökande 
skalan. Kombinerat med det stora behovet av att på kort tid bygga bort 
bostadsbristen, den ökande industrialisering av byggandet och kritik 
mot att de sociala id erna kring grannskapsenheterna under 50-talet. Det 
hävdades att dessa inte levde upp till förväntningarna för hur invånarna 
skulle umgås och bruk av gemensamhetsanläggningar. (Olsson 1991:65-
66)

Som ovan nämnts är den lokala servicen i både rekordårens och tidig-
are bostadsområden uppförda under folkhemmet förlagd till en central 
plats i området. Rekordårs-områdenas större skala och omfattande ytor 
påverkar dock avstånden till denna lokala service. Centrumenheterna är 
dessutom ofta vända inåt med slutna fasader som möter omgivningen och 
begränsar på så vis gatukontakten. Centrumenhet är den benämning som 
ofta ges de centrala platserna i områden med denna karaktär, de tjänar 
i många fall inte funktionen öppen och offentlig representativ plats för 
möten, utan snarare som köpcentrum. (Boverket 2005:35) I rapporten, Se 

medborgarna - för bättre offentlig service, utgiven av Statens offentliga 
utredningar listas funktioner som av majoriteten av allmänheten fördrar 
i sin närhet. Livsmedelsbutiker prioriteras i studier som utförts högst i 
närhet till hushållet, därefter närhet till institutioner för penninghantering, 
sjukvård och trygghet. (SOU 2009:180) En viktig förutsättning i sam-
band med dessa funktioners tillgänglighet är att medborgare, oberoende 
av skilda förutsättningar, ska få tillgång till denna service. 

I dagsläget är det vanligt förekommande att vårdcentraler, post, bank osv. 
yttat sina tidigare lokala kontor. Numera kan dock en livsmedelsbutik 

eller bensinstation utgöra servicepunkter för såväl de av tradition före-
kommande dagligvaror och drivmedel samt fungera som servicepunkter 
för andra tjänster. Viktigt är även att skapa en översikt för den ideella 
sektorns utbredning, då dess insatser kan spela en stor roll i samhället, 
inte minst i områden där avstånden till serviceanläggningar är stora. 
(SOU 2009:48-49)

4.3 SCAFT - RIKTLINJER FÖR STADSPLANERING 
MED HÄNSYN TILL TRAFIKSÄKERHET
Motorfordonstra ken var alltså en betydande faktor då bostadsområden 
under rekordåren utformades. Under planeringsfasen ägnades mycket 
tid till att skapa goda förutsättningar för en ökande motorfordonstra k 
och ett tryggt vägnät för gångtra kanter och cyklister. (Samuelsson 
2004:24) I SCAFT 1968 - Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till 
tra ksäkerhet pekade statens planverk på fyra grundläggande principer 
vid tra kplanering. Vilka syftar till att reducera de förutsättningar 
för kon ikter och störningar mellan tra kanter, fordon och väg som 
ansågs uppstå i den rådande tra kstrukturen. De fyra principer för ökad 
tra ksäkerhet i den moderna staden var följande:
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Figur 1.

Lokalisera verksamheter och funktioner: Genom lokaliseringsåtgärder 
som t ex. husentr er som vetter mot gångväg och parkeringsplatser 
förläggs mellan gata och hus. Genom åtgärder som denna skulle tra k-
mängden i dessa områden minskas, tillsammans med kon ikter och 
störningar. Lokaliseringsåtgärder ansågs även kunna få tra kanter att 
använda sig av det tra knät som var avsett för dem. Genom styrning av 
invånarnas rörelsemönster ökas tra ksäkerheten.

Figur 2.

eparera olika tra kslag i tid och rum, framf rallt vid stora tra kmäng-
der, h gre hastigheter och vid barns resvägar: Genom att separera de 
”hårda” tra kanterna från de ”mjuka”  med hjälp av planskilda korsning-
ar etc. kunde kon ikter mellan dessa elimineras och tra ksäkerheten 
ökas. 

Figur 4.

kapa verskådlighet, enkelhet och enlighet i utformningen av tra k-
mil n. Genom att skapa långa siktlinjer och god överskådlighet ges 
tra kanter tid för ett tra ksäkert beteende och gör det lättare att undvika 
olyckor. Att lokalisera service i samband med tra k ansågs alltså bidra 
till störningar vilka påverkar tra kanters bedömningar.  

Figur 3.

ifferentiera inom var e tra knät med avseende på funktioner och 
egenskaper. Princip för homogena tra kströmmar för minskad olycks-
frekvens. Även genomfartstra k och lokaltra k var ämnade att åtskiljas 
med hjälp av denna princip, för att minska olycksrisker. 
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I riktlinjerna för tra kplanering används även begreppet grannskapsenhet 
och i förlängningen grannskapsprincipen. SCAFT 1968 beskriver zoner-
ing, grannskapsindelning och utifrånmatade bostadsområden som ett 
medel för att precisera lokaliseringsprincipen. Lokaliseringsprinciperna 
skulle även bidra till att skapa sammanhängande grönområden, en enligt 
SCAFT-gruppen viktig parameter för att skapa primära gång. och cykel-
vägar. Dessa förbinder skola, lekplats, rekreation, service, hållplatser, 
parkering osv. med bostaden. (Hagson 2004:31-35) I och med SCAFTs 
principer rörande tra kseparering kan de gång-och cykelvägar som nns 
i dessa områden i vissa fall vara tämligen utsatta för blåsiga väderförhål-
landen, i brist på skydd i form av bebyggelse. Undersökningar visar även 
på en bristande känsla av trygghet p g a. brist på passiv övervakning i 
form av andra tra kanter. (Boverket 2005:35) 

Figur 5.

Gatustrukturen leder i vanliga fall även till att kollektivtra ksnära lägen 
blir svåra att åstadkomma i rekordårens bostadsområden. I många fall 
är bostäder separerade från tra kleder av stora parkeringsplatser med 
omkretsande leder eller från vilka angörningsgator som slutar i åter-
vändsgränder. Vilket tvingar bussar att angöra hållplatsen med fram-och 
återväg i samma sträckning. Tra kseparering av detta slag bidrar till en 
avvisande och hård miljö. Det grundläggande syftet med tra ksepare-
ringen var dock som tidigare nämnts att skapa trygghet, vilket separe-
rande åtgärder troligen också bidrog till. Samtidigt som biltra ken ökade 
kraftigt under denna period minskade antalet allvarliga tra kolyckor som 
innefattade barn. (Hall 1999:50)  
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4.4 GRÖNYTOR OCH REKREATIONSOMRÅDEN 
Under rekordårens byggande av grannskapsenheter och förorter fanns 
byggnormer som angav andel yta som skulle utgöras utav så kallade 
friytor. Liksom idag betraktades ytor för lek och utomhusvistelse som 
nödvändiga. Detta ser vi i dagens rekordårs-områden som stora parkytor 
i vilka husen ofta är placerade i. Dock var planeringen av dessa ytor i stor 
mån inriktad på kvantitet. Trots ibland bristande kvalitet i dessa grönytor 
utgör de i sig själva en resurs. (Vid n  Lundahl 1992:26) Att kraven 
på grönytor tillfredsställdes på ett vis som ofta saknade funktionalitet 
och kvalit er som rekreationsområde beror i många fall på resursbrist. I 
kombination med de oprecisa kvalitetskrav som beskrivits i detta stycke. 
Denna otydlighet ck som konsekvens att grönytor anlades på överbliv-
en mark då lokaliseringen av byggnader och tra knät bivit fastslagna. 
Det var sällan områdens be ntliga kvaliteter togs tillvara i planering och 
projektering. (Vid n  Lundahl 1992:27)

Andelen grönområden i relation till den totala landarealen av en tätort 
inklusive en buffert på 3 km är mellan 5 och 82 procent i Sverige. De 
tätorter i Sverige med den lägsta andelen grönområden är lokaliserade 
i Skåne; Trelleborg (5 %), Staffanstorp (6 %) och Lund (8 %). (SCB 
2005:5, SCB 2014)

4.4.1 årds  kvarters  o  arkmilj
Likt den övergripande planeringen under rekordåren var många plan-
er för enskilda bostadsområden uppdelade i olika användningar, detta 
gäller även markens användning. Gårdar, kvarter och allmän parkmark 
var indelad i en form av hierarki där gårdar var tänkta för boende i de 
omgärdande husen, medan kvartersmarken var tänkt att användas av era 
gårdar. Entr er lokaliserades vanligen mot gården och i nära anslutning 
placerades lekplatser för små barn, sittplatser och cykelparkeringar. De 
till viss del strategiskt planerade gårdsmiljöerna är dock ofta torftigt 
utformade. Brist på detaljer och överväganden om lokala förutsättningars 
betydelse och användning är vanligt. Orsaken kan kopplas till det tidigare 
beskrivna kvantitativa tänkandet kring markplaneringen som i de esta 
fall behandlades i byggprojekts slutskeden. Vid denna fas i byggandet 
var pengaresurserna i stort sett förbrukade. Dessutom var material som 
tål väder och vind prioriterade, såsom betong, asfalt och buskage. Andra 

orsaker till bristande kvaliteter i gårds- och kvartersmarken kan sägas 
vara de på många håll underbyggda gårdar. Med begränsad kapacitet att 
bära stora mängder jordmassor, vilket ställer till problem vid plantering 
av större växter så som träd. (Vid n  Lundahl 1992:28)

I andra änden av av skalan nner man de allmänna parkområdena. Dessa 
är i vanliga fall en del i en mer storskalig struktur som innefattar anlägg-
ningar avsedda att brukas av era stadsdelar. Parkområdena från denna 
tid är i regel ordentligt tilltagna och lokaliserade på strategiska platser, i 
hänseende till tillgänglighet för gång- och cykeltra kanter. Dock präglas 
de ofta, liksom gårds- och kvartersmarken, av bristen på funktionalitet 
och skönhet. (Vid n  Lundahl 1992:27)

4.5 REKORDÅRENS BEBYGGELSEMÖNSTER OCH 
HUSTYPER
Rekordårens arkitektur har genom åren fått utstå mycket kritik, från både 
boende och Sveriges arkitektkår. Kritiken har i denna vänts mot det ra-
tionaliserade byggandet och standardiserade, industriellt framställda, el-
ement färdiga för montering. Lisbeth Söderqvist refererar dock till Johan 
Rådbergs bok, drömmen om atlantångaren, där Rådberg menar att 20-ta-
lets funktionalistiska arkitektur förverkligades under 1960-talet. Det var 
alltså inte ekonomer och teknikers avsaknad av konstnärliga visioner som 
ledde fram till arkitekturens visuella egenskaper. (Söderqvist 1999:15-16)

I detta kapitel beskrivs de under rekordåren vanligaste hustyperna, som 
kan åter nnas i Norra Fäladen, kännetecken och funktioner. Programom-
rådet saknar förvisso skivhus, dessa byggnaders egenskaper och kän-
netecken redogör dock i detta kapitell för då denna byggnadstyp på allvar 
började uppföras i Sverige under rekordåren (Vid n  Lundahl 1992:36).

4.5.1 Lamell us
Lamellhus i tre våningar var den vanligaste hustypen under rekordåren i 
Sverige. En stor anledning till deras popularitet var att det under denna 
period inte fanns några, till skillnad från idag, krav på hissar i hus med 
tre våningar. De karaktäriseras av de parallella trapphusblock, minst två, 
innehållandes två till tre lägenheter per plan. I och med det låga lägenhet-
santalet på respektive våning gör att ertalet lägenheter har fönster åt två 
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motsatta väderstreck och får därmed en jämt fördelad soltillgång. Från 
hallen nås ofta de esta rum utan att behöva gå igenom något av de andra 
i lägenheten (Vid n  Lundahl 1992:36, Hall 1999:96)

4.5.2 Punkt us
Karakteristiskt för punkthusen är att tillgängligheten till alla lägenheter 
i dessa hus sker genom ett centralt trapphus, ofta utan fönster, i husets 
mitt. En konstruktion som i de esta fall, beroende på planlösning inte 
kan mäta sig med lamellhusens  lägenheter i hänseende till ljusinsläpp. 
Punkthusen var vanliga framförallt under 50-talet men byggdes även 
under rekordåren, ca 10 % av lägenheterna från 1961-75 nns i punkthus. 
Vanligtvis är de mellan sex till åtta våningar höga, i vissa fall ytterligare 
ett antal våningar. De byggdes ofta i områden med besvärliga mark-
förhållanden, såsom stora nivåskillnader i topogra n eller på mark där 
jordmassorna utgjordes av lera. Husens utformning tillät då ett förhållan-
devis stort antal lägenheter på en liten yta, vilket för med sig att behovet 
av grundläggningsarbeten så som pålning minimeras. Bottenvåningen 
innehåller i likhet med skivhusen ofta lokaler för hyresgästernas ge-
mensamma behov.  (Hall 1999:37, Vid n  Lundahl 1992:38-39)

4.5.3 Skiv us
Lamellhusens större motsvarighet med fem eller er våningar kallas 
skivhus. Skivhusen kan sägas vara den hustyp som introducerades under 
rekordåren. Dessa byggnader var populära under hela perioden 1961-75 
och uppfördes som storskaliga bostadsområden, sällan över åtta våning-
ar då detta medförde krav på två hissar. Skivhusen har till skillnad från 
lamellhusen två till fyra lägenheter per våningsplan och försågs alltid 
med hissar i enlighet med dåtidens byggnadslagstiftning. Bottenvåning-
arna var i många fall avsedda för lokaler för uthyrning, förråd, tvättstuga, 
fritidslokaler osv. Dessa lokaler är i regel lätta att se och nå utifrån. (Hall 
1999:37, Vid n  Lundahl 1992:36)

4.6 MEDBORGARDELTAGANDE I FYSISK PLANERING
Medborgardeltagande i fysisk planering är en viktig del i samhälls-
demokratin och är i och med det del i den svenska planeringslagstift-
ningen. I detta avsnitt beskrivs hur vikten av medborgarin ytande 
uppdagades samt hur det förändrade PBL, den fysiska planeringen och 
medborgardeltagandets ställning idag.

4.6.1 istorik o  ko ling till PBL
Det rådande planeringssystemet och dess planprocess började på 60-talet 
att ifrågasättas. I det rådande systemet saknades i stort sett krav på med-
borgarin ytande i den dåvarande byggnadslagstiftningen. Vilket moti-
verades med att ”sekretess var en förutsättning för att kunna tillgodose 
somliga allmänna intressen” (Henecke, Khan 2002:6 referat ur Bexelius 
1964). Planering var alltså planerare och politikers ensak. 
Diskussionerna kring ett ökat in ytande för medborgarna i planering-
sprocessen kom att framstå som en förutsättning vad gäller rättvisa. Med-
borgarna var ju trots allt de som som påverkades i störst utsträckning av 
den fysiska miljön. (Henecke, Khan 2002:6) Det ökade in ytandet kom 
att gestaltas i 1987 års plan-och bygglagstiftning. Då demokratiseringen 
av planprocessen blev en av grundpelarna. Utöver den tidigare sam-
rådskretsen bestående av fastighetsägare omfattades nu samtliga berörda 
inom ett planområde. (Henecke, Khan 2002:6-7, 20) En förbättrad delt-
agardemokrati uppnåddes genom decentralisering av beslutsfattande an-
gående markanvändning från staten till kommunerna. Kommunen skulle 
väga de allmänna intressena mot enskilda. Samt ge medborgarin ytandet 
en stärkt position i planeringsprocessen genom införandet av fasta pro-
cedurkrav för denna t ex. samråd och granskning, i vilka medborgerligt 
in ytande möjliggörs och medborgardeltagande främjas. (Henecke, Khan 
2002:17)

Syftet med att ge medborgarna ökat in ytande motiverades i 1987 års 
plan- och bygglag med att ”in ytande av information och synpunkter”, 
detta reviderades senare i och med 1996 år plan- och bygglag, och syftet 
omformulerades till att - ”förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter 
till insyn och påverkan” (Henecke, Khan 2002:18) I dagens lagstiftning i 
samband med detalj- och översiktsplanering står att läsa, i PBL: 
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Idag står följande angående medborgardeltagande, vad gäller detaljplan 
och översiktsplan, i PBL: 
”... Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt och att ge m jlig et till ins n o  åverkan. Under samrå-
det ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, 
förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse 
från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt...” (PBL 
2010:900 3 kap 9§)   

”... arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag 
till en detaljplan ska  kommunen samråda med 1. länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 2. de kända 
sakägarna o  de kända bostadsrätts avare  resgäster o  boende 
som ber rs...” (PBL 2010:900 5 kap 11§)  

”Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan.” (PBL 2010:900 5 kap 12§)  

”... När samrådet enligt 11–17 §§ är klart ska kommunen kungöra sitt 
förslag till detaljplan och låta det granskas under en viss tid (granskning-
stid) som ska vara minst tre veckor…” (PBL 2010:900:5 kap 18§) 

4.6.2 edborgardeltagande i lan ro essen  argument f r 
o  emot
Informationsspridning och en utvecklad dialog mellan medborgare, 
planerare och politiker är ett av medborgardeltagandets främsta syfte 
inom fysisk planering. Tillsammans med demokrati, jämställdhet och 
som tidigare nämnts medborgaren som främsta brukare av den fysiska 
miljön. Genom omfattande informationsspridning och dialog kan alltså 
medborgare få en ökad insyn i planeringsprocessen. Denna insikt går 
även åt motsatt håll och skapar då ett bredare beslutsunderlag för plane-
rare och politiker från ett lokalt perspektiv.(Henecke, Khan 2002:18-19, 
28) I likhet med 1996 års plan- och bygglags motivering till medborga-
rin ytande och dess koppling till ökad kvalitet av planer i samband med 
medborgardeltagande. Att involvera medborgarna i planprocessen bidrar 
också till ökad insyn i denna, vilket är till gagn för hela planarbetet som 
i och med detta vinner ökad legitimitet och acceptans. (Henecke, Khan 

2002:19, Baker 2007:80) Den demokratiska aspekten behandlas även i 
detta sammanhang då deltagare ges möjlighet att representera och bev-
aka sina enskilda intressen. Demokratin representeras även genom en 
nyanserad bild av allmänheten, då alla givetvis inte endast har ett ge-
mensamt intresse. (Henecke, Khan 2002:19, Larsson 2008:57) En ökad 
förståelse för det kollektiva intresset uppnås genom att olika intressenter, 
aktuella i sammanhanget är närvarande i planeringsprocessen, verkar för 
att motverka att resursstarka grupper tar sig för sig mer kollektiva nyt-
tigheter än de resurssvaga. (Henecke, Khan 2002:13) Resultatet av ett 
starkt medborgarin ytande i planeringsprocessen kan alltså sammanfattas 
av en transparentare process, i större utsträckning accepterade förslag, 
bredare beslutsunderlag samt en demokratisk planprocess. Slutligen kan 
även social hållbarhet läggas till de tidigare nämnda kvaliteter medbor-
gardeltagande mynnar i. Planerna blir i många fall mer långsiktigt håll-
bara, både vad gäller kvalitet, tid och resurser. Att involvera sakägare 
och andra berörda ses som ett tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att 
föreslagna åtgärder möter de boendes behov. Detta för att försäkra sig 
om att det blir ”rätt” första gången för att i förlängningen spara pengar. 
(Baker 2007:80)

Tyvärr nns dock inga garantier för att de människor som engagerar sig 
under samråd och granskningar/utställningar blir hörda. Uppfattning-
arna om att medborgardeltagandets positiva effekter för planeringen 
delas inte av alla. Det krävs att enskilda personer under dessa möten har 
förmågan att i tal och framförallt skrift kunna uttrycka sig rationellt och 
konkret. Annars är risken stor att de förslag som potentiellt skulle kunna 
övervägas ordentligt i efterhand inte blir just detta. Denna kritik hävdar 
att medborgardeltagande istället för att ta begrunda allmänhetens input i 
dessa möten, istället bidrar till att väcka falska förhoppningar hos de som 
deltagit i diskussionerna om att deras förslag ska bli verklighet. (He-
necke, Khan 2002:29, Blücher, Graninger 2003:32

4.7 SAMMANFATTNING AV KUNSKAPS- OCH FORSK-
NINGSÖVERSIKT  
Den metod som i inledningsskedet av detta arbete var planerad att använ-
das i inventeringen vid framställandet av underlaget för programförslag-
et, har av skaparna sammanfattats i tolv punkter. Vilka syftar till att skapa 
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ett holistiskt angreppssätt vid upprustning av rekordårens bostadsom-
råden. Arkitektkontoret Spridd, som skapat denna modell för att förändra 
diskussionen om etablerade föreställningar om dagens samhälle. Sam-
hället förändras och i och med det menar Spridd att bilden av centrum 
och periferi måste formleras om. Förändrade levnadsmönster kräver 
nya tillvägagångssätt i byggandet av staden och dess from. I kontorets 
arbete med bostadsområden sprungna ur rekordårens byggande försöker 
de genom fokus på gröna och sociala aspekter skapa långsiktigt hållbara 
städer. För att uppnå detta har kontoret utvecklat metoder och samarbets-
former för att tillvarata den mångfald som nns i staden samt utnyttja 
be ntliga byggnader på bästa sätt.  Detta bidrar till resurssnålt byggande 
genom att utvärdera vad som verkligen behövs samt spin-off effekter/
samutnyttjande och yteffektivisering. (Spridd 2014) Att ta fram ett brett 
underlag i det inledande skedet i en förändringsprocess av beskrivningar 
för vilka kvaliteter och möjligheter nns, bör tas fram innan förslag till 
lösningar presenteras. Annars riskerar de förslag dom presenteras att en-
dast vara baserade på beskrivningar av problem. (Samuelsson 2004:9) 

Sammanfattningen av kunskaps- och forskningsöversikten mynnar här i 
en checklista som ligger till grund för arbetets fallstudie. Denna följer till 
viss del de punkter som Sridd tagit fram och i vissa fall redogörs för delar 
i metoden som i samband med tävlingen Nordic Built challange 2013 
togs fram (http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/the-5-winners/
winner-sweden/ ttja-peoples-palace/). Checklistan blir ett verktyg för 
att komma ifrån de förutfattade meningar som nns kring rekordårens 
bostadsområden.

4. .1 Ägande o  ansvar
För att skapa framgångsrika förnyelse- och renoveringsprojekt är en vik-
tig utgångspunkt att kartlägga vilka aktörer som verkar inom det aktuella 
området. Detta för att i ett tidigt skede se till vilka som senare i processen 
kan komma att ingå i dialogerna kring framtida utveckling. Inventeringen 
av områden bör alltså inte bara se till de fysiska förutsättningarna som 
råder. Att de niera fastighetsägare, förvaltare och de som bor och verkar 
i området ska även de ingå i upprättandet av beslutsunderlag, för ökad 
kvalitet av planer. (Henecke, Khan 2002:18-19, 28) Ett nära samarbete 
mellan de som äger och förvaltar byggnader med bostäder och lokaler 

i området väntas lägga grunden till effektiva arbetsförlopp, där dessa 
fattar nansiella, ekologiska och socialt beslut baserade på ett holistiskt 
förhållningssätt. Genom hela processen är det av stor vikt att de boende 
i området har insyn och blir involverade, för att i så stor utsträckning det 
är möjligt kunna representera och bevara sina enskilda intressen. (He-
necke, Khan 2002:19, Larsson 2008:57) På så sätt väntas planer bli mer 
långsiktigt hållbara ur era perspektiv som, kvalitet, tid och resurser. 
(Baker 2007:80) I detta inledningsskede i planeringsprocessen blir alltså 
kartläggningen av områdets ägare, förvaltare samt de som verkar och bor 
i området viktigt för det fortsatta arbetet. Detta är en förutsättning för att 
identi era vilka aktörer som har de medel som krävs för att genomföra de 
planförslag som upprättas.

4. .2 nvänd be ntlig kunska
Sannolikt nns det be ntliga undersökningar och analyser för ett område 
som blir aktuellt för renovering, dessa innehåller med säkerhet redan 
uppmärksammade kvaliteter. I ett inledande skede av en ny planering-
sprocess är det därför lämpligt att utvärdera dessa i samband med att 
projektet startar. Rapporter måste på ett strukturerat sätt katalogiseras på 
ett och samma ställe. Detta för att förebygga kunskapsluckor och skapa 
en omfattande bild av vad som redan nns till förfogande. I många fall 
framställs rapporter i nya projekt, på detta vis kan alltså onödigt arbete 
förhindras. Att inte behöva lägga energi och resurser på dubbelarbete 
krävs för att uppnå ett hållbart projekterande och byggande. (Spridd 
2013:7, Hallemar 2013:81) Katalogiseringen av tidigare framställda 
plandokument bidrar till att bygga ett brett kunskapsunderlag från vilket 
det vidare arbetet kan utvecklas. Detta bör innefatta dokument som 
upprättats i samband med uppförandet av området i fråga samt senare 
förändringsarbeten. Aktuella planer är även de givetvis en viktig faktor 
att ta hänsyn till. Utöver att studera be ntliga planer och utredningar för 
det aktuella området bör även planeraren även besitta kunskap angående 
de värderingar som legat till grund för den dåtida planläggningen av om-
råden uppförda under rekordåren. Företeelser som idag ofta anses negati-
va, såsom de stora tra kleder som i många fall omger dessa områden har 
samtidigt egenskaper som bidrar till effektiva kommunikationer. (Bar-
nett 2011:42) Vilket under denna period såg som viktiga för framtidens 
samhälle och även värderas högt i dagens samhälle. Bakom de strukturer 
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som råder nns tankar kring tillhörighet, kontakt, hjälp och stöd, trygg-
het, identitet och gemenskap. Samt är ett resultat av ett försök att bejaka 
teknisk utveckling, jämställdhet och demokrati  kombination med det 
traditionella samhällets gemenskap. (Olsson 1991:55-59) Det nns alltså 
många ansatser (och faktiska kvaliteter) till att skapa kvalitativa boende-
miljöer i dessa områden. Rekordårens grannskapsenheter skiljer sig dock 
från 50-talets, mycket på grund utav mer omfattande tra kseparerande 
åtgärder och en ökad skala. (Boverkat 2004:34) Något som under inven-
teringen bör beaktas. 

För att ytterligare stärka kunskapsunderlaget för det vidare planarbetet 
bör även en inventering av området göras. I samband med denna nns 
även möjlighet att intervjua invånarna för att få ytterligare insikt i områ-
dets kvaliteter och brister (Henecke, Khan 2002:18-19)

4.7.3 Involvera invånarna
Att samla och sammanställa information och kunskap från invånarna 
i det analyserade området är enligt Spridds metod absolut nödvändigt. 
Målsättningen med detta är att undvika dubbelarbete som lätt uppstår 
som en konsekvens av bristande lokalkunskap. Att låta ungdomar vara 
representerade i denna process väger lika tungt som de vuxnas del i den-
na. (Spridd 2013:8) 

Spridds argument för medborgardeltagande som ett sätt att undvika 
dubbelarbete i planeringsarbetet bör kompletteras. Som tidigare i forsk-
ningsöversikten framhållits är det medborgarna, mer speci kt invånarna i 
det område som utreds, som är de största brukarna av detta. I dialog med 
dessa kan planerare komplettera kunskapsunderlag med en mer nyanse-
rad bild av de lokala förutsättningarna. Dialogen med invånarna ger även 
dessa möjlighet att få insikt i planprocessen, vilket visat sig ge planer 
ökad legitimitet och förankring bland allmänheten. I och med detta 
kan även social hållbarhet läggas till de kvaliteter som involverande av 
medborgarna skapar. Att utreda detta bidrar till både ökade kvaliteter för 
individer och minskade utgifter för fastighetsägare. Det bidrar även till en 
ökad insyn, legitimitet och acceptans samt en nyanserad bild av allmän-
hetens intressen. De ovan beskrivna argumenten för att i planeringspro-
cessen ha en väl utarbetad strategi för medborgardeltagande väntas leda 

till åtgärder som möter de behov som nns bland invånarna. (Henecke, 
Khan 2002:18-19, 28, Baker 2007:80, Larsson 2008:57) 

Det är i denna strategi för medborgardeltagande av stor vikt att utvärde-
ra i vilka forum invånarna bedöms ha störst möjlighet att utrycka sig på 
ett rationellt och tydligt sätt. För att säkerhetsställa att planerarna kan 
tillgodogöra sig informationen och utvärdera denna i planeringsarbetet. 
(Henecke, Khan 2002:29, Blücher, Graninger 2003:32).

4.7.4 Medborgarservice
Dagens förändrade livsmönster och ägandeförhållanden i grannskap-
senheternas centrumenheter har resulterat i en minskad efterfrågan på 
lokal service. De är dock mycket viktiga att bevara för framtiden. Då de 
har potential för att anpassas till dagens behov av nya rum för möten/
interaktion mellan människor, religiös verksamhet, offentlig service etc. 
(Spridd 2013:12) Rekordårens planering tog fasta på det lokala levernet 
och resurseffektivitet. Den rationella designen kan enligt Spridd ver-
ka som ramverk för framtida utveckling, så att den möter de kvaliteter 
som kan skapas i kombination med service. (Spridd 2013:18) Genom 
kartläggning av funktioner som skola, vård osv kan tillgång till Offentlig 
service utredas i området. I rapporten, Se medborgarna - för bättre offen-
tlig service, utgiven av Statens offentliga utredningar listas funktioner 
som av majoriteten av allmänheten fördrar i sin närhet. Livsmedelsbu-
tiker prioriteras i studier som utförts högst i närhet till hushållet, däreft-
er närhet till institutioner för penninghantering, sjukvård och trygghet. 
(SOU 2009:180) En viktig förutsättning i samband med dessa funktion-
ers tillgänglighet är att medborgare, oberoende av skilda förutsättningar, 
ska få tillgång till denna service. Därför bör även avstånd till institutioner 
och öppettider undersökas.  (SOU 2009:37-38) 

I dagsläget är det vanligt förekommande att vårdcentraler, post, bank osv. 
yttat sina tidigare lokala kontor. Numera kan dock en livsmedelsbutik 

eller bensinstation utgöra servicepunkter för såväl de av tradition före-
kommande dagligvaror och drivmedel samt fungera som servicepunkter 
för andra tjänster. Viktigt är även att skapa en översikt för den ideella 
sektorns utbredning, då dess insatser kan spela en stor roll i samhället, 
inte minst i områden där avstånden till serviceanläggningar är stora. 
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(SOU 2009:48-49)
Åtgärder värda att undersöka kan innefatta tillgång till lokaler för till 
exempel kontorslokaler öppna för boende eller bibliotek samt se till 
vilka möjligheter det kan nnas för sam-utnyttjande. (Spridd 2013:18) 
Tyngdpunkten ligger i rekordårens bostadsområden med stor sannolikhet 
på centrumenheten i samband med i vilken utsträckning invånarna har 
tillång till denna service. Därmed blir det även av intresse att utvärde-
ra i vilken utsträckning Fäladstorgets servar den grannskapsenhet det 
utformades för. Men även vilken status detta har som stadsdelscentrum i 
Lund.

4.7.5 R relse oc  tra kstrukturens konsekvens er f r 
  områdenas to ogra  
Tra ksepareringens ideal är påtagliga i många av rekordårens bostadsom-
råden. Det bidrog till ett förändrat stadslandskap och var i mångt och my-
cket grunden för rekordårens topogra ska utveckling. (Hagson 2004:33) 
Vilket resulterat i ett landskap med broar och underfarter, av vilda- och 
ordnade naturområden med sammanhängande offentliga och bilfria ytor 
sammankopplade genom kollektivtra k. Potentialen i dessa områden är 
i många fall dåligt utnyttjad på grund av undermåligt underhåll. I arbetet 
med att se kvaliteter i närområdet och arbeta för lättillgängliga, kvali-
tativa, grönområden utgör tra ksepareringens tra kfria miljöer arenan 
(Spridd 2013:10, Hallemar 2013:81).

SCAFT har som Spridd hävdar bidragit till att grönytor anlagts i och 
runt rekordårens bostadsområden. I vissa fall är dessa, likt i ovanstående 
beskrivning, eftersatt och saknar kvaliteter som gör det attraktivt för in-
vånarna att utnyttja dessa. (Hagson 2004:33) De positiva effekter SCAFT 
haft för tra ksäkerhet och barns möjlighet att säkert röra sig i dessa om-
råden är dock lätta att förbise. (Samuelsson 2004:24) Att inventera och 
analysera rörelse- och tra kmönster i det aktuella området för att identi -
era möjligheter för service och boende blir i planeringsprocessen en vik-
tig fråga. De långa siktlinjer och goda överskådlighet vilka ger tra kanter 
tid för ett tra ksäkert beteende (Hagson 2004:33). Kan kompletteras för 
att skapa miljöer vilka upplevs som mer aktiva än vad fallet är i dagens 
läge. Genom att studera rådande vägstrukturer under inventeringen av ett 
område synliggörs både tillgångar och brister samt i vilken utsträckning 

SCATFs-utredningens riktlinjer tillämpats i detta.  

Den metod Spridd utformat för att utvärdera rekordårens grannskapsen-
heters be ntliga kvaliteter pekar också på vikten av att överväga förtät-
ningsmöjligheter. De fria ytor som ofta är en del av dessa områden kan 
skapa möjligheter för initiativ och handel. Det inkluderar även be ntliga 
bottenvåningar, garage och källare. Nya byggnader kan efter analys av 
ett be ntligt område placeras på strategiska platser för att skapa om-
råden som upplevs tryggare, föra in ny arkitektur och funktioner. (Spridd 
2013:17, Hallemar 2013:81)

4.7.6 ollektivtra k
Rekordårens områden utgör som sagt en betydande del av det totala bost-
adsbeståndet i Sverige. I och med det stora antal människor som lever i 
dessa områden, ofta i utkanten av städer eller i förorter är det nödvändigt 
att planera och skapa förutsättningar för en väl utvecklad kollektivtra k. 
(Spridd 2013:11)  Att identi era platser för utveckling i kollektivtra -
knära lägen för eventuella nya byggnader och service skapar underlag för 
ökat resande med kollektivtra k.

För att utveckla denna punkt vidare och belysa problem i samband med 
utveckling av kollektivtra ken och kollektivtra knära lägen är det av stor 
vikt att studera gatustrukturen, vilken i många fall kan bidra till att dessa 
blir svåra att åstadkomma. Bussar som tvingas angöra hållplatser med 
fram- och återväg i samma sträckning är ett exempel på detta. (Boverket 
2004:24, Hall 1999:50) Ett tillägg till att studera den be ntliga gatus-
truktur som kan åter nnas i området bör givetvis även kollektivtra kens 
turtäthet, hållplatser läge i förhållande till bostäder, räckvidd och antal 
linjer kartläggas. 

4.7.7 ultur oc  fritid
Lunds invånare har i undersökningar visat sig ligga i topp vad gäller 
konsumtion av kultur i Sverige. I och med detta spelar kultur en stor och 
viktig roll i Lundabornas liv. Detta motiverar att under framställningen 
av beslutsunderlaget för ett programförslag undersöka hur det kulturella 
landskapet ser ut i området och vad det innefattar. En annan viktig faktor 



23

kopplad till fritid är tillgången till grönområden i området. 

Rekordårens stora grönområden beskrivs i många sammanhang som 
något som utgör barriärer. Samma negativa synsätt på dessa grönområden 
innefattar också en uppfattning om att de inte innehåller några speciella 
kvalit er. (Olsson 1991:65-66) Under en analys som föregår planarbete 
bör detta vändas mot att istället se till de livfulla kontraster som nns i 
dessa  grönområden. De möjliggör olika former av rekreation som bör 
lyftas fram som kvaliteter värda att ta tillvara och utveckla. Ett oordnat 
publikt rum ses som enklare för invånarna att appropriera och använda 
till exempelvis kolonilotter och stadsodling, medan parker kan erbjuda 
stor grönytor och mer välde nierade ytor. Det går också att ta tillvara 
på tekniska fördelar med större grönområden. De kan i många fall bidra 
till effektiv dagvattenhantering samt ha en kylande effekt under som-
marhalvåret. (Spridd 2013:14, Hallemar 2013:81) Det anses i och med 
de strukturer som i området råder, tack vare dåtidens tra kplanering, 
vid en inventering även viktigt att identi era Norra Fäladens viktigaste 
gångstråk. God kännedom om var människor rör sig i samband med 
för yttning till fots eller till cykel kan skapa möjligheter att i anslutning 
till dessa stråk skapa förutsättningar för service- och fritidsanläggning-
ar.  Slutligen kan funktioner kopplade till grönområden som uppskattas 
av olika ålder- och samhällsgrupper medverka till att förstärka en känsla 
av samhörighet mellan invånarna i det berörda området samt stärka den 
upplevda trygghetskänslan (Spridd 2013:14, Hallemar 2013:81).

För att göra en korrekt kartläggning av dessa ytor krävs att vi i forsk-
ningsöversikten ger grönområden en de nition. Statistiska centralbyrån 
de nierar ett grönområde som ett sammanhängande område vars omfat-
tning minst uppgår till ett hektar, området ska vara bevuxet men sakna 
byggnader. Varken vatten eller åkermark räknas in i ett grönområdes 
areal. (SCB 2014)

4.7.  enomf rande
Dagens avreglerade ekonomi har i många fall lett till ett ökande antal 
ägare inom de statliga bostadsprogram som byggdes under 1900-talet. 
Det är viktigt att trots dagens ekonomiska klimat fortsatt relatera till de 
storskaliga strukturerna. Rekordårens stadsplanering kan ses som en 
sammanhållen infrastrukturenhet i vilken övergripande principer, värder-
ingar och ansvar måste hanteras på rätt nivå. I samband med försäljningar 
av köpcentra och allmännyttiga byggnader är det av största vikt att med 
tidiga former av medborgardialog öka förståelsen mellan ägare och de 
boende i det berörda området. (Spridd 2013:19) 

5. INVENTERING

Fallstudien avser undersöka i vilken utsträckning de rådande normer, som 
var aktuella i anslutning till fysisk planering, under rekordåren, påverkat 
områdets bebyggelsestruktur vid uppförande. De punkter som utgör sam-
manfattningen av kunskaps- och forskningsöversikten utgör det verktyg 
med vilket fallstudien avser kartlägga planeringsförutsättningarna för 
området. De fynd som kommit ur inventeringen och de intervjuer som 
utförts kommer senare även de att redovisas. För att komplettera de tidig-
are fynden från den genomförda inventeringen av området samt redogöra 
för vilka kvaliteter och brister människor upplever i Norra Fäladen. I den 
avslutande delen sammanfattas de förutsättningar Norra Fäladen, utifrån 
forsknings- och kunskapsöversikten, har som kan bidra till att studera 
rekordårens grannskapsenheter på ett generellt plan. 
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Figur 6.

NORRA FÄLADENS LÄGE I LUND
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5.1 ÄGANDE OCH ANSVAR

Figur 7.
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5.2 ANVÄND BEFINTLIG KUNSKAP
5.2.1 Bakgrund
Norra Fäladen uppfördes mellan 1966-72 och är lokaliserat mellan 
ringvägen i söder, motorväg E22 i öster, Järnvägen i väst och angrän-
sande åkermark i norr. Tiden innan planläggningen av området till största 
delen för jordbruk, med undantag för några samlade grupperingar av träd. 
Majoritet av de markarealer som området innefattar ägdes vid tidpunkten 
av Lunds stad, med undantag från ett område öster om Svenshögsvägen, 
detta ägdes av kyrkan. (Lund 1962:1-2)

Området planlades i och med dess perifera läge i huvudsak för bost-
adsändamål med plats för 6000 - 7000 personer för vanliga bostäder 
samt för ytterligare 2000 studenter i särskilda studentbostäder. Hälften 
av dessa bostäder var planerade erbostadshus i de centrala delarna av 
området. (Lund 1962:1-3) Avvikande från de traditionella grannskapsen-
heterna kan noteras vara de två butiksområden med centrumkaraktär som 
planerades. Det större och mest centrala var i enighet med tidens fokus 
på motorfordonstra k planerat att förläggas intill Svenshögsvägen, för att 
enkelt nås av kunder som önskade handla per bil. Centrumenheten inne-
höll då den färdigställdes funktioner som bank lial, post, kyrka, försam-
lingslokaler, ungdomslokaler och dylikt (Lund 1962:7) Övergripande för 
Norra Fäladen planerades antalet parkeringsplatser utifrån ett behov av 
400 bilar/1000 invånare. Idag är kraven på antal parkeringsplatser annor-
lunda säger Markus Nilsson På Lunds kommuns fastighets AB, det nns 
ett överskott av parkeringsplatser på LKFs fastigheter. (Lund 1962:5, 
Nilsson 2014) Lokaliserade i linje med de riktlinjer som upprättades un-
der 1961-67 av SCAFT-gruppen. (Hagson 2004:31) De tra kseparerande 
åtgärder som genomfördes vid byggnationen av Norra Fäladen möjlig-
gjorde för bilfria gångförbindelser och lekutrymmen inom bostadsom-
rådet. (Lund 1966:3) Offerkällan samt Skarpskytten ck vid byggnation 
parkeringsgarage underbyggda gårdarna. (Lund 1966:2) Avslutningsvis 
kan nämnas att kommunen, enligt Policy för planläggning och genom-
förande i Lund sedan 60-talet, förmodades ha haft en svag ställning för 
stadsplanerna då behovet av bostäder var högt, byggherrarnas krav på 
rationella byggmetoder och byggkostnadsargument. (Lund 1966-70 FVB 
16:12)

5.2.2 rn elsearbeten i orra äladen 
Inom uppsatsens undersökningsområde har det sedan färdigställandet 
1972 utförts förnyelsearbeten i området. Dessa har innefattat nya bost-
adshus med ett kombinerat lägenhetsantal på ca 420 nya lägenheter. 
(Lund 2012:1, Lund 1999:6, Lund 2008:4, Fredslyckan 2014) Ungefär 
hälften dessa har sedan 2004 till och med idag tillkommit på fastigheter-
na Käranden 1-10 och utgörs av två- och trerumslägenheter. Dessa har 
byggt genom att öka antalet våningar från två till fyra våningar, de gamla 
lamellhusen i två våningar har alltså kompletterats med lika många 
lägenheter mot vad de innehöll från början. (Fredslyckan 2014) Under 
tillbyggnaden har de gamla hyresrätterna omvandlats till bostadsrätts-
förening, BRF Käranden. Då Norra Fäladen under 1960-talet bebyggdes 
uppförde LKF i området Rådhusrätten, öster om Svenshögsvägen, 476 
lägenheter i 22 bostadshus i tre till fem våningar kring tio bilfria gårdar. 
Bostadshusen i Rådhusrätten stod klara 1968 och domineras av lägen-
heter med tre till fem rum med tillhörande balkong eller uteplats. 2011 
kompletterades bostadsbeståndet med ytterligare tre byggnader, vilka 
rymmer 18 lägenheter. I likhet med Offerkällan är området underbyggt 
med varmgarage för hyresgästerna, LKF har även utfört arbeten för att 
stärka områdets mikroklimat och biologiska mångfald. (LKF 2014). Cen-
trumenheten har genom tillbyggnad fått en ökad yta för livsmedelsförsör-
jning samt ett bostadshus av typen punkthus innehållandes 20 lägenheter 
med hyresrätter anpassade för den äldre befolkningen. (Lund 1999:6) 
Vid Sankt Hans gränd planerar LKF att uppföra sex nya hus 2-6 våningar 
innehållandes lokaler för verksamheter, samlingslokaler och ett eventuellt 
gruppboende samt en eventuell utökning av förskolan Hans och Greta. 
(Lund 2012:1) Tidigare förändringsarbeten innefattar även 3 nya bostad-
shus och miljöhus på fastigheten Rådhusrätten (Lund 1999:6)

5.2.3 Beb ggelsestruktur
Norra Fäladens bebyggelse inom uppsatsens avgränsning består till 
största delen av bostadshus vilka i stor utsträckning utgörs av lamellhus 
mellan två och fyra våningar. Området innehåller i dagsläget 96 bygg-
nader vilka i stor utsträckning innehåller hyresrätter. Utöver bostäder 
inryms även byggnader för vård, utbildning och verksamheter. Dessa är 
nästan uteslutande lokaliserade inom centrumenheten samt längs med 
ringvägen. 
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5.3 INVOLVERA INVÅNARNA
För att sammanställa information och kunskap från invånarna och förank-
ra planförslag bland befolkningen har under inventeringen olika platser 
där många utav stadsdelens boende uppehåller sig. 

Under inventeringen av området visade det sig att det inom detta nns 
ett relativt stort antal föreningar inom området, främst olika invan-
drarföreningar. Dessa bör vara samlingspunkter för delar av Norra Fälad-
ens invånare och forum för olika diskussioner medlemmarna emellan. 
Inom Rådhusrätten nns även ett EU- nansierat initiativ med namnet 
Tamam. En ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga 
vuxna med mångfald, antirasism och samhällsengagemang för att skapa 
nya mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter mm. De har 
även samarbeten med föreningar, skolor och andra kommunala instanser. 
(Tamam 2014) 

Fäladsgårdens fritidsgård är en plats där många utav eleverna och därmed 
områdets ungdomar uppehåller sig, både under skoltid och efter att 
skoldagen är över. Utöver dessa platser observerades under inventeringen 
av Fäladstorget är den plats där majoriteten av invånarna rör sig på. Sankt 
Hans backar och Borgareparken är även de populära platser. Som en av 
de största förvaltarna i området kan nämnas att LKF har ett lokalkontor i 
anslutning till Magistratsvägen. 

5.4 MEDBORGARSERVICE
5.4.1 ommersiell service  äladstorgets bet delse f r      
         området oc  vriga Lund
Norra Fäladens centrumenhet är det största stadsdelscentrat inom Lund, 
näst efter stadskärnan. Fäladstorget är det dessutom det stadsdelscentrum 
i staden med det mest varierande kommersiella utbudet. Verksamheterna 
och de aktiviteter som åter nns på Fäladstorget bidrar enligt kommunen 
till en för invånarna känsla av stadsdelstillhörighet. (Lund 2008:8,10) 
Lunds översiktsplan anser detta vara en viktig förutsättning funktion 
både på stadsdelsnivå samt en övergripande nivå för Lund. Detta för 
att vardagslivet ska fungera så smidigt som möjligt. Likt Statens offen-
tliga hävdar är ett välutvecklat utbud av dagligvaruhandel, service och 
kulturinstitutioner en viktig del i stadens olika stadsdelscentrum. (Lund 

2010:17) 

Övrig kommersiell service åter nns längs med Magistratsvägen. Där Lidl 
etablerat sig tillsammans med ett antal företag och restauranger såsom 
Mc Donalds och en pizzeria.

5.4.2 Vårdinrättningar 
Fäladstorget omfattar även offentlig service i form av, Vårdcentralen 
Norra Fäladen, Barnmorskemottagningen Norra Fäladen, Hälsocentralen 
Sankt Hans, Tandläkare

5.4.3 Post 
Postombud på ICA nära, Fäladstorget

5.4.4 Bank
Nej

5.4.5 Skola oc  utbildning
Backaskolan, Fäladsgården, Saltkråkans förskola, Förskolan Sagostund-
en, Förskolan Lönneberga, Sagostundens förskola, Förskolan Hans och 
Greta

5.4.6 Fritidsgård
Fäladsgårdens fritidsgård ligger i skolbyggnaden Fäladsgården

5.4.7 Bibliotek
Norra Fäladens bibliotek, lial till Lunds stadsbibliotek på Fäladsskolan.

5.4.  räff unkt f r seniorer
Norra Fäladens träffpunkt
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5.4.  illgänglig et
Fäladstorget är som tidigare beskrivet central beläget, inom un-
dersökningsområdet har ingen av bostäderna längre är 600 meters 
gångväg till torget. I anslutning till torget nns busshållplatser som an-
görs av stadsbuss 2. Torget är dessutom lokaliserat endast 450 meter från 
ringvägen och har gott om parkeringsplatser i anslutning till detta. Park-
eringsplatserna vid torget är kommunens, LKF som äger fastigheten för-
valtar dock dessa och utnyttjar ytan som kundparkering (Nilsson 2014). 
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VERKSAMHETER OCH OFFENTLIG SERIVICE

Figur 8.
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5.5 TRAFIKSTRUKTUR
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Figur 9.
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5.5.1 Vägnät
Norra Fäladens tra kstruktur är i stor utsträckning utformad efter 
SCAFTs principer. Svenshögsvägen utgör genomfartsväg för fordon med 
i riktning in och ut från centrala Lund samt ringvägen. Magistratsvägen, 
Skarpskyttevägen, Parternas gränd och Sankt hans gränd verkar som 
matargator till bostäderna. De är alla förutom Magistratsvägen åter-
vändsgator. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h men det upplevs under 
inventeringen som om de fordon som tra kerar vägen håller en högre 
hastighet.
Parkeringsplatserna är anlagda efter SCAFT-principen mellan bostäderna 
och vägarna för att verka som buffertzon för fotgängare och buller. Un-
dantaget från detta är fastigheterna Offerkällan och Skarpskytten, vilka 
har parkeringsgarage underbyggda områdenas gårdar. 

5.5.2 ång  oc  c kelbanor
SCAFT-principen gör sig även påmind i gång- och cykelstråken. Cykel 
och gångtra ken söder om ringvägen ansluter till området genom tunnlar 
under ringvägen vid Drottningstaden och vid ridhus-området. gång- och 
cykelbanorna löper parallellt med vägarna skilda från dess med gräsbev-
uxna ytor. Svenshögsvägen korsas vid Fäladstorget genom en gång- och 
cykeltunnel, vilken ligger i det grönstråk som sträcker sig genom området 
från öst till väst. Inom bostadsområdena nns endast gång- och cykel-
banor vars sträckning i viss utsträckning lokaliserats på husens baksidor. 
Planskilda korsningar åter nns även i kvarteret Offerkällan i områdets 
nordvästra delar i from av gång, och cykelbroar över Sankt Hans gränd. 
Lunds tågstation och centrala delar nås med cykel på ca 10 minuter att gå 
tar ca 35 minuter. 

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Bild 4.
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5.6  KOLLEKTIVTRAFIK

Figur 10 .
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De busslinjer som vars linjesträckning går genom Norra Fäladen har 
inga hållplatslägen på någon av områdets lokalgator. De stannar utmed 
Magistratsvägen, Svenshögsvägen och Norra Gränsvägen med undantag 
från regionbuss 171. Denna stannar på ett litet busstorg i anslutning till 
cykelparkeringar. 

Stadsbuss 2 avgår under vardagarna 05:52-23:52 med 15 minuters mel-
lanrum. Linje 2 tra kerar linjesträckningen även under helgerna; lörd-
ag 05:52-23:52 med avgångstider lika de som gäller måndag-fredag, 
söndagar avgår bussen en gång varje halvtimma. (Skånetra ken 2014)

Stadsbuss 4 linjesträckning tra keras på vardagar 05:35-23:35 med en 
turtäthet på 5 minuter under morgonen och eftermiddagen på vardagar. 
Där i mellan varierar avgångstiderna mellan var 5e och 8e minut. Efter 
klockan 18:35 avgår bussen var 15 minut. Fredag och lördag natt är sista 
avgångstid 02:45, nattbussarna avgår var 30e minut. Under söndagen 
tra keras linjen var 30 minut. (Skånetra ken 2014a)

Regionbuss 171s tidtabell sträcker sig mellan 05:55-00:05 på vardagar 
och avgår under dagen och avgår var 15e minut fram till och med 21:05 
för att senare avgå var 30e minut. Helgtra ken avgår 06:35-23:35 var 30e 
minut. (Skånetra ken 2014b)
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5.7 KULTUR OCH FRITID

Figur 11.
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5.7.4 Fritidsgård
Fäladsgårdens fritidsgård ligger i skolbyggnaden Fäladsgården

5.7.5 F reningsverksam et

Figur 12. (Lund 2014a)

Borgareparken har en för 1970-talet tidstypisk gestaltning med rums-
bildande träd- och buskplanteringar utförda med förhållandevis få arter. 
(Lund 2014a)

5.7.3 Idrottsanläggningar 
Fäladshallen lokaliserad vid Fäladsgården.
Borgarparkens Beach Arena: Arenan består av tre beachvolleyplaner och 
en beachfotboll/handbollsplan

5.7.1 Sankt Hans backar
I parken nns sedan 1999 en 500 meter lång bäck med små dammar 
längs vilken en mängd blommor planterats. I delar av parken betar på 
sommarhalvåret hästar och kor. Kommunen arbetar för en ökad mångfald 
av växter och djur genom att plantera skog, till sin hjälp har de haft Norra 
Fäladens skolbarn. Arbetet med ökad mångfald i parken väntas även föra 
med sig en omväxlande parkmiljö för de som vistas i denna. (Lund 2014)

5.7.2 Borgare arken
Öster om Svenshögsvägen fortsätter det centrala parkstråket i form av 
Borgareparken. Parken innehåller lekplatser, plaskdamm, bollplaner. 
Det nns även blomsterrabatter och promenadstråk. er av de gång- och 
cykelbanor som löper genom området sträcker sig genom parken. 

Utöver de idrottsföreningar som verkar inom området nns det er andra 
som har verksamhet i Sankt Hans backar, några exempel: Spinndisc FK, 
träning och tävling i discgolf. Motionsloppet St Hans Extreme arrangeras 
årligen av Lunds orienteringsklubb. BK Panterns Bågskytteklubb har sin 
utomhusträning på området. Nordic Military Training, träning för alla 
utan redskap. (Lund 2014b, Lund 2014c)
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Skarpskytten i Områdets Sydvästra del karaktäriseras av likformade 
gårdsrum med identiskt disponerade uteplatser och lekplatser för barnen. 
De underbyggda ytorna är gräsbevuxna utan annan vegetation, förmod-
ligen på grund av begränsade möjligheter att belasta de underliggande 
garagens tak. 

Gårdarna i Offerkällan i områdets nordvästra delar har en liknande 
utformning med underbyggda gårdar. Garagens tak är dock inte gräsbev-
uxna i samma utsträckning som de i Skarpskytten. Istället för gräsytor 
utgörs de av en hårdgjord yta bestående av asfalt. De esta av gårdarna 
innehåller någon form av lekplats dock är sittmöjligheter för föräldrar 
begränsade. 

Käranden har i samband med upprustningen av husen fått en ny ut-
formning av gårdarna. Dessa erbjuder inte mycket ytor för de boende att 
uppehålla sig på. Gårdarna är välvårdade dock upptas mycket av ytan av 
avfallshus och cykelparkeringar. Alla gårdar har inte egen lekplats, istäl-
let nns ett antal större avsedda för områdets barn. 

Rådhusrättens gårdar har varierad utformning och har jämfört med andra 
rekordårsområden en mer varierad topogra . På grund av parkering-
splatsernas lokalisering utanför området har möjligheten att införa större 
växter medfört lummiga gårdsmiljöer som idag utvecklats till en plats 
boende av olika åldrar använder. 

5.7.6 årdsmilj
Utformningen av områdets gårdsmiljöer varierar från fastighet till fas-
tighet. 

Bild 5. Bild 6. Bild 9. Bild 10.

Bild 12.Bild 11.Bild 8.Bild 7.



37

5.8 INTERVJUER

Enligt de personer som medverkat i intervjun rör sig majoriteten inte i området annat än i samband med att de handlar på torget eller Lidl i områdets 
södra del. De Personer som uppger att de använder området i annat syfte framhåller det tvärgående grönstråket som områdets största kvalitet. Alla de 
skolungdomar som deltagit uppger att de uppskattar fritidsgården och tillbringar mycket av sin fritid i denna. De personer som inte använder området 
i andra syften än konsumtion utvecklar dock sina svar med att framhäva parkerna som en kvalitet i området. Några av de som svarat uppfattar Norra 
Fäladens som ett ensidigt område utan kulturella verksamheter eller andra aktiviteter som främjar användning av området. 

Under intervjun med Mikael Nilsson på LKFs lokala kontor i Norra Fäladen berättade han om det stora antal människor som besöker Fäladstorget 
varje  dag. LKF ser gärna att man i detaljplan möjliggör en expansion av torgets verksamhet ut mot Svenshögsvägen. 
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6. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

6.1 ÄGANDE OCH ANSVAR
Programområdet omfattar fastigheterna Skarpskytten 1, 2, 3; Rådhusrät-
ten 1, 2, 3, 4, 5; Käranden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Offerkällan 1; Sankt 
Hans 1; Krämaren 1; Mässan 1; Bullerbyn 1; Lagfarten 1, 2, 3, 4, 5; 
Markören 3, 4, 7 samt Lönneberga 1. 

Ägoförhållanden är redovisade i kapitel 5.1

Boendeformerna inom Norra Fäladen har visat sig variera mellan både 
bostadsrätter och hyresrätter i de erbostadsområden inom området för 
inventeringen. Fastigheterna är fördelade mellan i huvudsak tre större 
ägare, LKF, HSB och S:T Petri Förvaltnings AB. Övriga fastighetsägares 
fastigheter är lokaliserade i områdets södra del i anslutning till Magis-
tratsvägen. I ett inledande skede av en planprocess underlättas kartlägg-
ningen av områdets ägare och förvaltare som har de medel som krävs för 
att genomföra planförslag som upprättas.

6.2 BEFINTLIG KUNSKAP
6.2.1 Beb ggelsem nster
Norra Fäladens bebyggelsemönster med bostäder runt gårdar kring en 
centrumenhet är typiskt för rekordåren. De lamellhus som starkt domin-
erar byggnadsbeståndet är alla uppradade i nord-sydlig och öst-västlig 
riktning, miljöer med fria ytor mellan byggnaderna. Sedan byggandet 
av Norra Fäladen har bebyggelsemönstret, trots förnyelseåtgärder, inte 
förändrats med undantaget från de nya gårdsrum som skapades i sam-
band med tillskottet av tre nya bostadshus under 2011. 

6.2.2 Hust er oc  u låtelseformer
Lamellhus dominerar Norra Fäladens bestånd av bostadshus, dock saknas 
de byggnader som kanske mest förknippas med rekordåren, skivhusen. 
Byggnaderna i Norra Fäladen utgörs av lamellhus och enstaka punkthus. 
Vars skala, i och med avsaknaden av skivhus, i förhållande till andra 
bostadsområden uppförda under rekordåren är relativt småskalig. Inom 
området som omfattas av fallstudien nns alltså endast erfamiljshus vil-

ka innefattar både hyres- och bostadsrätter. En blandning av upplåtelse-
former som kan bidra till en varierad befolkningssammansättning. 

6.2.3 F rn elseåtgärder
Förnyelseåtgärderna som sedan färdigställandet av Norra Fäladen 1972 
har medfört nya kvaliteter till olika delar av området. Främst i samband 
med tillskottet av tre nya erfamiljshus på Rådhusrätten har skapat nya, 
slutna, gårdsrum samt skapat en boendemiljö avskild från Magistrats-
gatan. Även det omfattande renoverings- och tillbyggnadsarbetet inom 
käranden har bidragit till att lyfta områdets framtoning i Lund och bidra 
till en blandad befolknings sammansättning. 

Trots att förnyelseåtgärderna är utförda av enskilda fastighetsägare har 
de alltså bidragit till den övergripande bilden och funktionerna i området. 
Vilket utgör en grund att bygga vidare på i framtida projekt.

6.3 MEDBORGARDELTAGANDE
Att identi era platser och forum där invånarna på bästa möjliga sätt ska 
kunna få en inblick, bevaka egenintressen och bidra med sina åsikter i en 
planprocess viktigt för att ge alla möjligheten att ta vara på sina intressen. 

6.3.1 Fäladstorget
Fäladstorget är en offentlig mötesplats med det största ödet av männis-
kor från olika grupper i samhället, gammal som ung. Närheten till både 
kommersiell- och offentlig service bidrar till att Lunds näst största stads-
delscentrum lockar stora mängder människor och är en bra plats att skapa 
insikt och in ytande i en demokratisk planprocess. 

6.3.2 F reningar oc  ideella verksam eter. 
I de många föreningarna bör nnas förutsättningar skapa forum där med-
lemmar diskuterar och hjälper varandra att i ett tidigt skede att föra fram 
sina tankar och åsikter. Tamam har även det stora möjligheter att tillsam-
mans med fritidsgården engagera stadsdelens ungdomar att bidra med 
lokalkunskap och input i kommande förslag för kommande utveckling av 
Norra Fäladen. 
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6.4 KOMMERSIELL- OCH OFFENTLIG SERVICE
6.4.1 Kommersiell service
Norra Fäladens har ett välutvecklat utbud av kommersiell- och offentlig 
lokal service. Detta utbud är i första han koncentrerat till Fäladstorgets 
lokaler i områdets centrala delar. Trots förändrade livsmönster har torget 
en stark ställning som stadsdelscentrum i Lund och är en viktig tillgång 
för Norra Fäladens invånare. Under intervjuerna kom det även fram att 
många människor som inte bor i området besöker torget för den kommer-
siella servicens skull, främst dagligvaruhandeln. Lidls etablering i södra 
delen av Norra Fäladen bidrar även det till att stärka Norra Fäladens 
ställning som stadsdel i Lund genom att attrahera Lunds övriga invånare 
till att besöka området.

6.4.2 Offentlig service
Fäladstorget bidrar till rekordårens planeringsmålsättning om det lokala 
levernet än idag och innehåller förutom dagligvaruhandel, restaurang-
er, frisör mm. även offentlig service som bankkontor, vårdcentral och 
postombud. Punkthuset i anslutning till torget är såväl som nära beläget 
även anpassat för seniorer vilket bidrar till ytterligare ökad tillgänglighet 
för äldre.

6.5 TRAFIKSYSTEM OCH ANSLUTNING TILL ÖVRIGA  
      LUND
Norra Fäladen ligger i utkanten av Lund dock är avståndet in till de 
centrala delarna endast 2 km. Då området byggdes var markanvändnin-
gen i stor utsträckning jordbruksmark. De nya bostadsområdena under 
rekordåren byggdes som tidigare beskrivet ofta i enklaver utanför stads-
gränsen. Så är dock inte fallet med Norra fäladen, det är en stadsdel i 
stadens norra del. Vilket har betydelse då man planerar för utveckling av 
området. Området har ett välfungerande stadsdelscentrum  och är ett tyd-
ligt exempel på en av Norra Fäladens kvaliteter. Området kan dock i viss 
utsträckning kännas isolerat och avlägset från de centrala och mer närlig-
gande stadsdelarna på grund av de stora tra kleder som omger detta. 

Framförallt ringvägen i kombination med att Universitets verksamheter 
är lokaliserade mellan Norra Fäladen och Lunds centrala delar utgör 
en barriär. Möjligheter att korsa ringvägen nns i form utav gång- och 

cykeltunnlar och en gångbro, vilka är strategiskt placerade. Avståndet 
mellan dessa är dock längre än vad som är önskvärt. 
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ANLUTNING TILL ÖVRIGA LUND

Figur 13.
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6.5.1 Bilvägar oc  arkering 
Områdets tra kstruktur överensstämmer i stor utsträckning med de 
utformningsprinciper rörande tra kseparering under rekordåren. Bilarna 
uppfattas som nämns ovan hålla hög hastighet på Svenshögsvägen och 
bidra till en ökad barriäreffekt, likaså är fallet med ringvägen söder om 
området.

De få men stora vägar och gator för med sig en koncentration av bilar 
och bidrar till att dessa blir mycket tra kerade. Den höga hastigheten an-
tas var en effekt av utformningen, långa breda gator med långa siktlinjer. 

Ringvägen skär effektivt av området från de närliggande stadsdelarna 
med dess stora skala och höga hastigheter. Förutom tra kljus i korsnin-
gen vid Svenshögsvägen nns inga andra hastighetsdämpande åtgärder 
på denna sträcka. 

Svenshögsvägen skala och avståndet mellan körbanan och gång- och 
cykelbanorna bidrar till att denna genomfartsgatas barriäreffekt mellan 
de västra och östra delarna av området. Tra kljus och övergångsställen 
är lokaliserade till den södra och norra delen av denna långa gata samt ett 
mellan Fäladstorget och högstadieskolan, där det även nns en undergång 
som knyter samman det horisontella parkstråket. 

Magistratsvägen kännetecknas öven den av långa siktlinjer och hög has-
tighet. De bostadsområden och verksamheter som kantar gatan har båda 
parkeringsplatser lokaliserade mellan dessa och gaturummet blir i och 
med detta brett och ode nierat. 

Återvändsgatorna Skarpskyttevägen, Sankt Hans gränd och Parternas 
gränd har inte riktigt samma stora skala som ovanstående gator. De bidrar 
till att minska tra ken till genom de anslutande områdena dock kan de 
medverka till att försämra bilisters möjlighet att orientera sig i området 
och minskar tillgängligheten.

Inom områdena Offerkällan och Rådhusrätten nns ett överskott av 
parkeringsplatser, både på parkeringsytor ovan mark och i varmgaragen 
underbyggda gårdarna. 

6.5.2 ång  oc  c kelbanor 
Utmed alla gator i Norra Fäladen är separata gång- och cykelbanor anlag-
da. Dessa, tillsammans med det som sträcker sig genom gårdsmiljöerna 
binder samman de olika delarna i området. Dessa lokala gång- och cykel-
banor tillsammans med de som sträcker sig till övriga stadsdelar spelar 
en viktig roll i Lunds transportnät. I och med Lunds storlek och områdets 
läge är avstånden till övriga staden korta, vilket skapar förutsättningar för 
att framför allt cykel ska bli till ett attraktivt transportmedel. Att cykla till 
centrum tar ca 15, tiden tillbaka är något längre då stora delar av sträckan 
är uppför. 

6.5.3 Kollektivtra k
Norra Fäladens kollektivtra k är väl utbyggd med regelbundna avgångar 
på samtliga linjer som tra kerar området. I och med regionalbuss 171 
kan invånarna enkelt ta sig till närmaste större ort, Malmö. Stadsbus-
sarna angör båda tågstationen för andra resor med destinationen utanför 
stadsgränsen. Resan tar dock 20 minuter, vilket inte kan konkurrera med 
biltra ken. I anslutning till busstorget i områdets sydöstra del nns cykel-
parkeringar i anslutning till detta övriga hållplatser saknar detta.

6.6 KULTUR & FRITID
Avsaknaden av funktioner i området relaterade till kultur och fritid gör 
att många av de intervjuade tar sig till andra stadsdelar på fritiden. Fram-
förallt personer utifrån har svårt att se kvaliteter i området relaterat till 
dessa aspekter. 
 
6.6.1 Parkmark
Sankt Hans backar och Borgareparken är båda del av det grönstråk som 
kontinuerligt sträcker sig genom hela Norra Fäladen, med undantag då 
Svenshögsvägen delar detta. Den västra delen av denna parkmark kän-
netecknas av stora öppna gräsytor och en mångfald av växter- och mindre 
djur. 

Grönstråkets östra del utgörs likt Sankt Hans backar av ett omfattande 
grönområde. Dock något mer ordnat och tillrättalagt, med idrottsplatsen 
som en karaktäristiskt målpunkt för Lundaborna. Kvartersmarkens 
grönska i Norra Fäladen bidrar inte med till den mångfald av växter som 



42

åter nns i parkerna. Parkområdena är de som framhållits som Norra 
Fäladens största kvalitet tillsammans med fritidsgården.

6.6.2 Idrottsanläggningar 
Fäladshallen lokaliserad vid Fäladsgården - gymnastiksal.
Borgarparkens Beach Arena: Arenan består av tre beachvolleyplaner och 
en beachfotboll/handbollsplan.

6.6.3 Fritidsgård
Fäladsgårdens fritidsgård ligger i skolbyggnaden Fäladsgården och är 
populärt bland eleverna på skolan, vilka enligt intervjuerna, och innefat-
tar även ungdomar ej bosatta i Norra Fäladen.

6.6.4 årdsmilj
Gårdsmiljöerna varierar inom området i deras utförande, växtlighet och 
storlek. Offerkällan och Skarpskytten är de gårdar i vilken vegetationen 
är minst varierad och till stor del består av hårdgjorda ytor. På dessa 
gårdar nns lekplatser dock placerade på varje gård. Den omedelbara 
närheten till Sankt Hans backar kompenserar i viss mån för detta, dock 
inte för de minsta barnen och äldre med svårighet att röra sig. 

Käranden har i och med de nybyggda sophusen och cykelparkeringarna 
på vissa gårdar ont om plats för vegetation och sittplatser. Lekplatser är, 
olikt grannskapsidealet, placerade mellan gårdarna med avsikt att områ-
dets barn ska dela dessa. 

Rådhusrättens gårdar är de inom området med den mesta vegetationen 
samt inhyser lekplatser på alla gårdarna. Vilka under inventeringen an-
vändes mest av barnen boende i området även vuxna sågs sitta ner 
Utformningen av områdets gårdsmiljöer varierar från fastighet till fas-
tighet. 

6.7 BEVARA, UTVECKLA, ÅTGÄRDA
6.7.1 Kvaliteter att bevara
Norra Fäladens strukturer bidrar till områdets karaktär, förankrad i re-
kordårens bostadsbyggande. Detta gäller både bebyggelsen och de bilfria 
ytorna inom bostadsområdena. Rådhusrättens gårdsmiljöer innehar måna 

kvaliteter för invånarna i området.

Fäladshallen möjliggör för idrottsföreningar att utöva sport och ligger 
centralt i området. 

6.7.2 Kvaliteter med otential f r utveckling
Bostadsområdenas närhet till möjligheter för rekreation. Grönområdet 
som sträcker sig genom Norra Fäladen innehåller djurpark, beachvolley-
planer, handbollsplan och stora gräsytor med möjligheter för olika typer 
av fritidsaktiviteter. Detta är i dagsläget redan en stor tillgång i områ-
det. Det stora avbrottet där i området kring där Svenshögsvägen korsar 
parken bör dock bindas samman i större utsträckning än det är idag. Detta 
som ett led i att binda samman området i öst-västlig riktning. 

Fäladstorgets stora utbud och kollektivtra knära läge och höga status 
som stadsdelscentrum är en verklig tillgång för området. Det lockar 
invånare från omgivande delar av staden och är lokaliserad i ett kollek-
tivtra knära läge. Alla lokaler är dock vända inåt, från omgivningen. 

I området mellan Svenshögsvägen och Rådhusrätten nns möjlighet att i 
viss utsträckning tillför ny bebyggelse för att skapa en tydligare entr  till 
området mot Lunds södra delar. 

Närhet till regional och lokal kollektivtra k. Vid en ny linjesträckning 
kan restiden till Lunds centrala delar halveras. 

6.7.3 Konstaterade brister
Ringvägens sträckning utgör idag en barriär mot resten av stadsdelarna 
söder om området. 

Hög fordonshastigheten på Svenshögsvägen skapar en barriär som 
sträcker sig genom hela området. 

Avsaknad av offentliga mötesplatser.
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7. PROGRAMFÖRSLAG

I detta avsnitt utformas ett programförslag för Norra Fäladen enligt de 
fynd som gjorts vid inventeringen och de utförda intervjuerna. Program-
met fokuserar på att genom med så små medel som möjligt ta tillvara på, 
synliggöra och skapa nya kvaliteter i Norra Fäladen och i förlängningen 
andra områden uppförda under Rekordåren. 

7.1 DELOMRÅDE 1- Sankt Hans Backar och 
Borgareparken
För att göra övergången mellan de båda parkområdena mer inbjudande 
och samtidigt skapa en entr  till Sankt Hans backar föreslås det i området 
söder om Fäladsgården skapas en plats med sittmöjligheter och ordnade 
planteringar. Området föreslås även innefatta en lekplats med kullar och 
objekt som relaterar till den biologiska mångfalden i det övriga parkom-
rådet. För att bereda tillräckligt med utrymme för denna plats avverkas en 
del av de träd och buskage som i dagsläget nns i området. Dessa ersätts 
istället med planteringar bestående av blommor och andra låga växter, för 
att öka tillgången på solljus då området idag skugga av de höga träden 
och stora höjdskillnader. 

7.2 DELOMRÅDE 2 - Svenshögsvägen 
Svenshögsvägen utgör en stor barriär inom området. För att minska 
barriäreffekten orsakad av vägens omfattande mått och långa siktlinje 
föreslås hastighetsbegränsande åtgärder och er säkra övergångar. Som 
komplement till gångtunneln lokaliserad vid Fäladstorget och de be nt-
liga övergångsställena föreslås två nya övergångar. I anslutning till dessa 
placeras pollare och farthinder.

7.3 DELOMRÅDE 3 - Fäladstorget
Fäladstorgets slutna fasader bidrar till att torgets breda utbud av ser-
vice och ödet av människor inte kan observeras från omgivningen. Att 
genom detaljplan möjliggöra för en expansion av Fäladstorgets verksam-
het skulle medföra för nya verksamheter att etablera sig och ytterligare 
stärka centrumenheten och stadsdelscentrumets roll i Lund. Den ökande 
närheten till Svenshögsvägen medför möjligheter att skapa en mer gata 
med element hämtade från stadsgator. I samband med detta kan has-

tighetsbegränsande åtgärder utföras och bidra till lägre hastigheter och 
en minskad barriäreffekt. I samband med att torget föreslås hållplatsnära 
cykelparkering och hållplatser med väderskydd att uppföras.

7.4 DELOMRÅDE 4 - Rådhusrätten
Delområde tre avser området mellan Svenshögsvägen och Rådhusrät-
ten. Genom tillföra en ny bebyggelse i detta område bidrar till skapa en 
tydligare entr  till området mot Lunds södra delar. Den nya bebyggelsen 
knyter samman Norra Fäladens centrumenhet och verksamheterna i 
områdets södra del utan att i allt för stor grad påverka den karaktäris-
tiska strukturen som kännetecknar resten av området. Bebyggelsen får 
inte överstiga kringliggande byggnaders totalhöjd och ska vara av typen 
lamellhus. I samband med uppförandet ska antalet över ödiga parkering-
splatser inom Rådhusrätten utredas för att beräkna behovet av nya i direkt 
anslutning till de nya byggnaderna. 

7.5 GENOMFÖRANDE 
7.5.1 ta indelning
Programförslagens områden föreslås genom föras successivt i den ord-
ning de olika delområdena presenteras då komplexiteten och omfattnin-
gen ökar i samband varje Delområde. Detta för att under planeringspro-
cessen förankra förslagen bland Norra Fäladens invånare och de aktörer 
som är inblandade i varje etapp. Etappindelningen baseras även på dess 
närhet till kollektivtra kstråkens hållplatser och avsikten att enas kring 
en gemensam strategi mellan kommun och aktuell byggherre. De första 
tre etapperna verkar för att överbygga barriäreffekter och stärka håll-
platsen i anslutningen till Fäladstorget. 
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7.5.2 nsvarsf rdelning
Alla delområden med undantag från Fäladstorget är beläget på kommunal 
mark. Nedan redovisas vilka områden kommun respektive fastighetsägar-
na ansvarar för. 

Lunds kommun
Etapp ett, två och fyra ligger som nämns ovan på allmän mark. Kom-
munen ansvarar här för utformning och skötsel. Kommunen ska möjlig-
göra för alla berörda att yttra sig angående förslaget och sända genom att 
sända information till de föreningar som nns i området uppmuntra till 
diskussion kring de åtgärder som i programmet listas. Även de lokalise-
rade på kvartersmark.

LKF
Kvartersmarkens utformning i anslutning till Fäladstorget ansvarar fas-
tighetsägaren, i detta fallet LKF, för. 

7.6 FÖRSLAGSDISKUSSION 
I samband med de redan be ntliga kvaliteter som nns inom Norra 
Fäladen och andra områden uppförda under rekordåren, såsom god 
kollektivtra kförsörjning, välplanerade ljusa lägenheter, närhet till 
grönområden, rekreation, säkra miljöer för barn, bör Norra Fäladens 
attraktivitet att öka i framtiden. Åtgärderna syftar till att stödja dessa och 
stärka det offentliga livet genom tydligare förbundet parkstråk och nya 
byggnader närmare Svenshögsgatan samt en ny utformning av denna. 
Vilket underbygger argumenten om varsamma förändringar i dessa om-
råden för att bevara de kvaliteter som nns. 

8 SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS

8.1 SLUTDISKUSSION OCH SVAR PÅ 
FRÅGESTÄLLNINGAR
I detta avslutande kapitel besvaras de frågeställningar uppsatsen baseras 
på och diskuteras i förhållande till kunskaps- och forskningsöversikten 
samt den fallstudie som genomförts i Norra Fäladen. 

Uppsatsen har syftat till att genom inventering av plandokument och 
Norra Fäladen i Lund visa på kvaliteter och förstärka dessa med nya 
tillskott till området. Uppsatsen har även haft i syfte att kasta ljus över 
kvaliteter i rekordårens ofta kritiserade bostadsområden i dagens planer-
ingsdiskurs. Resultatet visar på en möjlig framtida utformning av Norra 
Fäladen och riktlinjer för förnyelsen av andra bostadsområden uppförda 
under rekordåren utifrån den checklista som tagits fram utifrån uppsats-
ens kunskaps- och forskningsöversikt. 

Vilka åtgärder bed ms efter en inventering av landokument oc  
be ntligt område kunna leda till f rbättring oc  f rn else av orra 
Fäladen med avseende å brister oc  kvaliteter inom området oc  
beträffande ko lingen till entrala Lund

Uppsatsens kunskaps- och forskningsöversikt visar i stor utsträckning på 
betydelsen av kommersiell- och offentlig service för en välfungerande 
grannskapsenhet utformad utefter det grannskapsideal och den planering 
som hade en stark ställning under rekordåren. Riktlinjer för tra ksepare-
ring var prioriterad i utformningen av dessa områden i syfte att skapa ett 
säkert och effektivt tra knät. 
 
Inventeringen av Norra Fäladen visade tydligt på den kommersiella 
servicens betydelse för i vilken utsträckning invånarna i området vistas i 
det offentliga rummet. Under inventeringen var det runt centrumenheten 
de esta människorna i stadsrummet observerades. Under intervjuerna 
framkom det att den funktion en majoritet av de som tillfrågas använde 
var, oberoende av om de bodde i området eller inte, den dagligvaru-
handel som ryms i Norra Fäladens centrumenhet och södra delar. En 
förutsättning för att området ska locka människor att vistas i detta under 
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sin fritid verkar vara ett starkt och välfungerande stadsdelscentrum. Detta 
har även stor betydelse i hänseende till att locka invånare från andra 
stadsdelar att besöka området. 

Inventeringen visade även på betydelsen av grönstrukturen i Norra Fälad-
en. Områdets stora parker och det stråk de bildar utgör tillsammans med 
Fäladstorget kärnan i området och skapa en horisontell koppling från 
öst till väst i ett annars av genomfartsvägen uppdelat område. Att utföra 
åtgärder för att skapa en starkare länk mellan stadsdelens olika områden 
genom gång- och cykelvägar anses bidra till ökade kvaliteter både för 
boende och besökare. 

I samband med att utföra åtgärder för att göra det attraktivt för invånarna 
att tillgodogöra sig områdets olika funktioner bör även en kollektivtra k-
en i området stärkas. I syfte att göra dessa funktioner tillgängliga för 
Lunds invånare.  

I vilken utsträckning är rekordårens laneringsideal utf rda i områ-
det inom orra Fäladen som innefattas i fallstudien

Norra Fäladen anses efter inventering innehålla de fysiska element och 
den service som forsknings- och kunskapsöversikten indikerat att re-
kordårens grannskapsenheter gjorde. Området präglas av funktionsse-
parering, fysiska barriärer i form av storskaliga vägar, tra ksparerande 
åtgärder, ett stort utbud av offentlig service så som sjukvård, bibliotek, 
post och kyrka likväl som att det kommersiella utbudet även det är 
närvarande i Norra Fäladens centrumenhet. De bebyggelsemönster med 
fristående byggnader runt gårdar kring en centrumenhet åter nns även 
det. Skolor, förskolor, äldreboende är alla funktioner som ryms inom 
områdets gränser.  

Områdets utformning stämmer alltså väl överens med de ideal som under 
grannskapsplanerings-epoken var rådande. Vilket gör området represen-
tativt för att bygga checklistan kring. Undantaget är områdets skala, de 
stora skivhusen som gjorde entr  under rekordåren saknas i Norra Fälad-
en samt att upplåtelseformerna i området är relativt balanserade mellan 
hyres- och bostadsrätter med tyngdpunkten mot hyresrätter. 

Vilka f rutsättningar ska ar orra Fäladens f siska strukturer oc  
ur kan dessa ligga till grund f r f rändring oc  f rbättring

Områdets fysiska strukturer skapar många förutsättningar som med hjälp 
av fysisk planering går att utveckla och skapa en välfungerande stadsdel 
med väl utbyggd medborgarservice. Norra Fäladens strukturer skapar i 
enlighet med grannskapsidealets planering förutsättningar för en snabb 
och effektiv kollektivtra k, säkra miljöer för barn att vistas i, hustyper 
med välplanerade lägenheter med stort ljusinsläpp, närhet till rekreation 
och grönområden. Stadsdelens stadsdelscentrum i samband med Norra 
Fäladens grönområden är de nitivt, som tidigare nämnt de strukturer som 
skapar de största förutsättningarna att vidareutveckla området. 

Norra Fäladens strukturer bidrar till ett kvalitativt boende som i den 
situation då fokus skiftas något mot städers perifera områden i framtiden 
förmodligen kommer känna av en ökad efterfrågan.

Vilka områden kan l ftas fram ur tillgänglig forskning om f rn else 
av rekordårens bostadsområden
För att i framtiden på ett resurseffektivt vis ta vara på rekordårsområde-
nas kvaliteter är det viktigt att planerare tar till sig den forsknings och 
kunskap som i dagsläget utförts inom detta ämne. Uppsatsen har tagit 
del av forskning som syftar till att förnya genom att bevara be ntliga 
strukturer och kulturmiljöer i dessa områden. Att i arbetet med förnyelse 
försöka inta ett förhållningssätt med distans till tidigare värderingar och 
se till vad som värdesattes under den aktuella tidpunkten. Monica Sand 
uttrycker det som att se förbi det dåliga ryktet då detta ofta stannar vid 
ytan. Den utvärderingsmetod för rekordårens bostadsområden utformad 
av arkitekt rman Spridd från vilken uppsatsen checklista till viss del ut-
gått från hävdar även den att planeringen måste ta vara på stadens mång-
fald och det redan byggda. 
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8.2 METODDISKUSSION
Under inventeringen identi erade författaren en problematik i samband 
med observerande av människors rörelser i området. Detta tillsammans 
med de rådande väderförhållandena samt att inventeringen endast ägde 
rum under en dag, vid två skilda tillfällen. 

Att generalisera människors rörelsemönster och vilka mötesplatser som 
nns inom området baserat på centrumenhetens status och utbud tillsam-

mans med grönstrukturens kvaliteter en kall höstdag lämnar obesvarade 
frågor. Dock kan rekordårsområden med liknande strukturer som Norra 
Fäladen antas kunna jämföras med uppsatsens slutsats. 
Utifrån den identi erade problematiken skulle med fördel ett utökat antal 
studier under er dagar utförts i området som omfattas av fallstudien. 

De intervjuer som utfördes under inventeringen bekräftar dock i viss 
utsträckning de gjorda observationerna som konstaterade att de viktigaste 
förutsättningarna för en väl fungerade grannskapsenhet är ett brett utbud 
av dagligvaruhandel och lättillgängliga grönytor och rekreation. 

De metoder som använts i denna kandidatuppsats anses av författaren ha 
varit väl lämpade för fallstudien som omfattat Norra Fäladen, ett bostad-
sområde uppfört under rekordåren. Enligt den metod fallstudiens check-
lista till viss del, tillsammans med kunskaps- och forskningsöversikten 
baserats på, bör begränsade fysiska åtgärder vara tillräckligt i samband 
med medborgardeltagande i planprocessen för att skapa attraktiva bo-
endemiljöer i dessa områden. I Uppsatsen bekräftas dock inte att den 
metod som använts för att lista planeringsförutsättningar och skapa ett 
bostadsområde med ökade kvaliteter. För att möjliggöra behöver mer om-
fattande studier av forskning i ämnet studeras i en uppföljning av denna 
uppsats.  

Trots osäkerheter i resultatet pekar forsknings- och kunskapsöversikten 
tillsammans med det empiriska materialet på samma resultat. därmed 
anses metodvalet för fallstudien vara lämpliga.

8.3 VIDARE STUDIER
För att utveckla uppsatsen forskningsområde skulle mer omfattande en-
käter bland invånare i bostadsområden från rekordåren, tillsammans med 
personer bosatta i städers centrala delar, få svara på frågor angående vad 
de anser vara de viktiga funktionerna i området de bor. Samt vilka fysiska 
strukturer och bebyggelsemönster som de anser innehålla de kvaliteter de 
värderar högst.
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