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DEL 1 

INLEDNING 

 
En stad och dess stadsdelar kan planeras på olika sätt, mycket beroende på tidens ideal och 

politik. Stadens planering kan ses som ett skelett, den struktur som ska vara stadens ryggrad. 

Utan ett skelett växer staden som ett ryggradslöst djur, en amöba. Ett skelett kan ha olika 

utseenden och strukturer beroende på hur det ska användas, fågel, fisk eller mitt emellan. På 

samma sätt kan stadsplanering fungera med olika strukturer och utseende. 

     Hur skulle Karlskrona sett ut om Karl XI hade som i våra dagar utlyst en arkitekttävling 

om det bästa förslaget för att planera ön Trossö? Tänk om fler arkitekter och inte bara Erik 

Dahlberg fått lämna in förslag på en stadsplan. Hade hans förslag vunnit i en tävling mellan 

honom och till exempel: Raymond Unwin, Le Corbusier, Leon Krier eller den store 

stadsomvandlaren George Haussmann? Kunde Camillo Sitte eller Per-Olof Hallman ha gjort 

en bättre planering av staden? Troligtvis hade nog Erik Dahlberg vunnit ändå för han 

planerade enligt sin tids ideal och politik. 

      Tanken med detta arbete är att på ett område i Karlskrona kommun, göra olika planförslag 

enligt mitt sätt att se på de olika planeringsidealen. Det är ett försök att undersöka om gamla 

beprövade planeringsideal kan fungera i ett modernt samhälle med de krav och önskemål som 

ställs på en planering som ska hålla i många år. De olika planeringsidealen ska också utredas 

och förklaras.  

 

Problemformulering/frågeställning 

 Går det att tillämpa ”gamla” planeringsideal på en nyexploatering? 

 Är det skillnad på de olika planeringsidealens anpassningsförmåga? 

 

Syfte 

 Att beskriva och analysera tre olika planeringsideal från olika tidsepoker och att ge två 

förslag på hur ett område kan planeras efter de olika idealen.  

 Att försöka planera efter gamla ideal i dagens samhälle med de krav som ställs på en 

hållbar svensk planering.  

 Att jämföra skillnader och likheter i de olika planeringsidealen.  

 

Metod 

 Beskriva de olika planeringsidealen och deras morfologi. 

 Inventera oljehamnen genom att besöka den och studera både gamla och nya kartor, och 

gamla och nya fotografier över området.  

 Analysera och väga de olika idealens för- och nackdelar mot varandra och undersöka om 

idealen har möjligheter att fungera i dagens samhälle.                                                                                                                                                  

 Utforma förslag enligt mitt sätt att se på de olika planeringsidealen på ett sätt som passar 

på 2000-talet. 
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Oljehamnen i Karlskrona med planområdet inringat. 

Avgränsning 

Problemet med oljehamnens sanering, buller och geoteknik är något som inte berörs i detta 

arbete. En bullerutredning angående påverkan från infartsleden pågår, så det tas inte heller 

upp i detta arbete. Bullerutredningens resultat kommer att bli avgörande för oljehamnens 

framtid. De stora markföroreningarna i oljehamnens måste utredas, innan exploatering kan 

genomföras. Ett annat problem är att området är geotekniskt komplicerat eftersom det ligger 

på en utfylld havsvik. Även faran med en eventuell högre vattennivå i Östersjön kan inverka 

negativt på kommande bebyggelse i oljehamnen. Avgränsningen av området består av 

infartsleden i norr, och Bryggarberget i öster. Havet blir den naturliga avgränsningen i söder 

och väster.  

Bakgrund och förklaringar 

Stadens bebyggelse kan se mycket olika ut. De byggnadsmaterial som fanns på platsen 

bestämde tidigare ofta bebyggelsens karaktär. Stadens identitet formas i ett samspel 

mellan den byggda miljön och dess invånare. Men även stadsplanen och dess struktur är 

en viktig del av hur staden växte fram och hur den kan förändras. Förändringar kan följa 

de gamla idealen och strukturer men också ta sig helt nya former. 

Stadsplanering 

Stadsplaneringens ursprung går att härleda från många olika håll. Förebilden för de 

rutnätsplaner som många av de städer som grundades under den Svenska stormaktstiden på 

1600-talet var de romerska castrum (befäst läger) planerna.  

Redan på medeltiden förekom reglering av byggnader och gators uppförande. Men 

stadsplanering i egentlig mening började utvecklas långt senare. Det behövdes någon form av 

reglering för att minska olägenheter med avfall och gödsel. Även bränder var ett problem i de 
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trånga städerna som oftast hade hus i trä. 1874 års byggnadsstadgar var ett försök att minska 

dessa problem. (Nyström 1999)  

Situationen i Europas storstäder var i mitten av 1800-talet på många sätt kaotisk. Städerna var 

överbefolkade och de växte utan någon kontroll från stadsplanerarnas sida.  

Februarirevolutionen i Paris 1848 ledde till oroligheter och revolter i hela Europa och på 

några håll till reformer av stor betydelse för den politiska utvecklingen. Detta gjorde att 

stadsplaneringen blev ett politiskt betydelsefullt instrument i de styrandes händer. Tidigare 

hade stadsplanering till största delen varit en fråga om att anlägga nya städer, eller bygga upp 

gamla som brunnit ner. Planeringen sträckte sig då vanligtvis inte längre än till att bestämma 

stadens ytterkonturer, gatunätet och tomtgränserna. För detta krävdes det bara en enkel 

plankarta. Den stadsplanering som utvecklades under 1800-talets senare del var mycket 

grundligare.  

      De gamla stadsplaneringstraditionerna levde kvar men kom att ingå i ett större 

helhetssammanhang där målet var att integrera den fysiska planeringen med ekonomiska och 

sociala program. Staden betraktades som ett objekt, vars brister kunde analyseras och 

avhjälpas genom insatser från myndigheternas sida. De nya tekniska resurserna som vatten- 

och avloppsrör, gasledningar, spårvägar, tåg och tunnelbanor ställde nya krav på en 

samordnad fysisk planering i städerna. Själva planritandet utfördes till största delen av 

ingenjörer och lantmätare.(Svedberg 2001)  

      Olika tider har gett oss olika planeringsideal som till stor del har sin grund i den historiska 

framväxten. Jag har valt ut två äldre, ganska väldefinierade planeringsideal: stenstaden och 

trädgårdsstaden. Dessutom har jag lagt till ett nyare ideal som vuxit fram och börjar finna sin 

form: sjöstaden. Det är två beprövade ideal som har klara riktlinjer och ett nytt där det finns 

många sätt att göra planeringen. Orsaken till att just dessa ideal valdes ut är bland annat att det 

ska gå att anpassa idealen till oljehamnens läge och förutsättningar. Även jämförelsen mellan 

de nya och de gamla idealen kan vara intressant.  

 

 

Oljehamnen sedd från Bryggarberget. 

Karlskrona och oljehamnen 

Under Sveriges krig med Danmark 1675-79 gjorde sig behovet av en isfri och lättillgänglig 

hamn gällande. Denna hamn skulle vara operationsbas för den svenska flottan. Stockholms 

hamn var inget lämpligt alternativ då den till stora delar av året var stängd på grund av isen. 

Inte heller Kalmar eller Karlshamn var några bra alternativ, så när generalguvernör Johan 

Gyllenstierna var på resa i Blekinge och fick höra att det skulle finnas ett ypperligt läge för en 

framtida hamn på ön Trossö, undersökte han platsen och fann den lämplig. 

Konungen beslöt att på Trossö skulle anläggas en stad och Amiral Hans Wachtmeister fick i 

uppdrag av kung Karl XI att bygga de hus som var nödvändiga på platsen, vilken fick namnet 
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Carlskroona. Karlskrona fick stadsprivilegier år 1680, och byggdes med en strikt rutnätsplan 

utan någon som helst hänsyn till platsens topografi. (Andersson 1930) 

Basen för dagens oljehamn utgörs av den lilla Hattholmen. Området började fyllas ut på 1950-

talet med sten och det byggdes en stenpir. Utfyllnaden ökade alltefter markbehovet blev större 

för oljeindustrin. Men lokalisering av oljehamnen har ifrågasatts redan innan den började 

byggas. Några av problemen med hamnen var att den lämpade sig bäst för transporter av 

mindre tonnage, båtar med mindre lastkapacitet och djupgående, och att den låg för nära 

stadsbebyggelsen. Att den ändå lokaliserades på Hattholmen berodde på tidsbrist och behov 

av närhet till järnvägen och landsvägen. (Wiren 1986) I dagsläget håller oljehamnen på att 

avvecklas och flertalet av de stora cisternerna har redan rivits. Karlskrona Kommun planerar 

att göra en fördjupning av översiktsplanen för oljehamnen innan avtalen för nuvarande 

verksamheter går ut år 2009.  

 

 

Trossö i dag, Oljehamnen ligger vid infartsleden in till Karlskona centrum. 

Täthet 

Vid praktisk planläggning och vid jämförelse och klassificering av bebyggelse är det lämpligt 

att använda ett vedertaget sätt att räkna ut tätheten. I boken Svenska stadstyper (1996) 

beskriver författarna täthetsbegreppen och hur det beräknas på olika områden. Tätheten 

benämns ofta som exploateringsgrad. I detta arbete används ett annat täthetsbegrepp; 

bebyggelsetäthet eller med ett annat ord exploateringstal. Bebyggelsetätheten är ett mått på 

hur mycket bebyggelse som finns på ett bestämt markområde. Exploateringstalet (e) 

definieras genom förhållandet mellan den sammanlagda våningsytan och den totala 

markarealen. Formeln för att räkna ut exploateringstalet är:  

 

Exploateringstalet (e)= bruttoarean BTA/total markareal (A) 
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Exploateringstalet är den lämpligaste måttenheten vid täthetsjämförelse på kvartersnivå 

eftersom det är väldefinierat, exakt och enkelt går att räkna om till andra täthetsmått. En 

förutsättning för att olika områdens bebyggelsetäthet ska kunna jämföras är att 

exploateringstalen har beräknats på samma sätt, det vill säga att både bruttoarealen, den 

sammanlagda våningsytan och markarealens avgränsning sker på samma sätt. Bruttoarealens 

beräkning finns det normer för, medan avgränsningen av markarealen kan göras på olika sätt 

beroende på i vilket sammanhang det ska användas.  Det är skillnad på: 

 tomtexploatering, vilken gäller för en tomt 

 nettoexploatering, vilken gäller för ett kvarter 

 bruttoexploateringstal, vilken gäller för ett större område, normalt ett sammanhängande 

bostadsområde 

 

Skillnaden på exploateringsgrad mellan olika stadstyper är stor, den genomsnittliga tätheten i 

de svenska städerna är ganska låg. Mellan hälften och en tredjedel av marken i våra städer 

upptas av industrimark, parker, skolor, centrumområden och mark för vägar och järnvägar. En 

stenstad kan vara tio till tjugo gånger tätare än ett villakvarter. Innerstadskvarter på fyra till 

fem våningar brukar ha ett exploateringstal på 2,0. Den svenska trädgårdsstaden har ett 

exploateringstal någonstans mellan 0,15 och 0,4. Småhusområden har som jämförelse ett 

exploateringstal på 0,1. Sjöstaden har ett exploateringstal mellan 1,2 – 2,1 mycket beroende 

på hur höga husen är. Exploateringstalet får inte bli för lågt då det krävs en viss täthet för att 

ge underlag för kollektivtrafik och service. Det finns också rent ekonomiska skäl för att spara 

på mark och minska kostnaden för infrastrukturen. (Rådberg, Friberg, 1996) 

 

 

Oljehamnen och Bryggarberget april 2007. 
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PLANERINGSIDEAL 
Vad är då ett planeringsideal och hur definieras det? Stenstad och trägårdsstad är två inom 

planering vedertagna begrepp. Men en sjöstad har ännu inte fått någon klar och entydig 

struktur om vad detta ideal står för. I följande kapitel ska de olika planeringsidealen beskrivas, 

hur de utvecklades och vilka förgrundsgestalter det finns förknippade med de olika idealen.  

För att stadsbyggnadsidealet ska bli bärkraftigt behövs en doktrin, ideologi eller en 

sammanhängande helhetsuppfattning. Enligt Rådberg (1992) fungerar en sådan teori på 

många olika plan: 

 Den definierar problemet, dvs. vad som ska lösas 

 Den ställer upp målsättningen för vad som ska uppnås 

 Den anger värderingar om vad som är bra och dåligt 

 Den anvisar metoder för hur man ska gå till väga 

 Ger ledbilder, dvs. förebilder till goda lösningar 

 

Ideologin bildar ramen för stadsplanerarens agerande och definierar en profession med 

gemensam uppfattning och ett gemensamt professionellt språk.  

När det moderna stadsplanetänkandets framgångar och bakslag ska analyseras måste man 

börja i mitten av 1800-talet. Den tid då urbaniseringsproblemen i Europa vuxit till en sådan 

nivå att offentliga motåtgärder tvingades fram för första gången. De motåtgärder som gjordes 

var: byggnadslagsstiftning, hygieniska inspektioner, offentlig investering och planering. 

(Rådberg1992) 

 

 
 

Trähuskvarter i Ronneby som överlevt bränder och grävskopor. Så här såg många av 

Sveriges städer ut vid mitten av 1800-talet. 
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STENSTADEN 
 

 

Stenhus i fem våningar med affärslokaler i bottenvåningen i Malmö. 

I boken Hela Staden från mellanrum till stadsrum (Berglund, Sjöström, Åström 2004) 

beskrivs att ända sedan antiken har städer byggts tätt men med tydliga rum bestående av gator 

och torg mellan husen. Uppbyggnaden är hierarkisk från den privata entrén, till den 

halvprivata gården ut till det gemensamma offentliga rummet. Stenstadens kvartersstruktur är 

lätt att uppfatta med sina klart definierade stadsrum som gator, torg, gårdar och parker. Den 

måttfulla skalan som är anpassad till människan är en viktig faktor i upplevelsen av 

stadsrummen. Även gaturummens mått påverkar upplevelsen av staden. Variation och täthet 

behövs i kvarteren speciellt för fotgängare och cyklister. De traditionella stadsmönstren har 

oftast dessa kvaliteter, utformas nya områden med den traditionella kvartersbundna stenstaden 

som förebild kan det skapas hög täthet och tydliga stadsrum. Kännetecken på stenstaden är 

enligt förut nämnda källa: 

 Slutna kvarter och gårdar 

 Sammanhållen bebyggelse 

 Tegel, varierad arkitektur 

 Bilfria gårdar, nås från gatan via portar i bottenvåningarna  

 

I Stockholms byggnadsordning beskrivs stenstadens karaktär på följande sätt: 

 Slutna jämnhöga kvarter i ca fem våningar  

 Gator med en bredd på ca 18 meter när husen hade fem våningar 

 Ett rätvinkligt gatunät som bryts av långa esplanader, boulevarder samt torg och parker 

 De ordnade gatufasaderna står i stor kontrast till den oreglerade enkla gårdsbebyggelsen 
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 Sammanbyggda ibland putsade tegelhus i slutna kvarter 

 Markerade entréer och bostadsentréer 

 

Stenstadens stadsbyggnadskaraktär med rätvinkligt slutna kvarter enligt Stockholms 

byggnadsordning 1997. 

 

Den här sortens bebyggelse är överordnad landskapet. Hustypen är enbart flerbostadshus som 

är placerade i en sluten storstadsmässig kvartersstruktur och med byggnaderna i gatuliv, vilket 

innebär att byggnaderna står med en gavel eller fasad ända ute vid tomtgränsen. Andelen 

bebyggd mark ligger på ca 25- 50 %. (Rådberg 1996) 

Stadsomvandling 

Bakom fasaderna i alla Europas storstäder dolde sig en utbredd misär. En av anledningarna till 

eländet var att stadsplaneringen inte omfattade utformningen av de enskilda bostäderna. Varje 

större stad fick på detta sätt en hyresslum. Inte förrän i slutet av 1800-talet hann lagstiftningen 

ikapp fastighetsspekulationerna och då höjdes påtagligt bostadskvaliteten. Storleken på 

lägenheterna ökade och gårdarna befriades från skjul och vedupplag. De förhatliga 

hyreskasernerna fick som efterföljare storgårdskvarteren som var rymligare, ljusare och 

populärare. (Svedberg 2001)  

      Den mest omskrivna och studerade stadsomvandlingen från denna tid var Paris 

förvandling till stenstad. Under Georges Eugène Haussmanns (1809-1891) ledning och med 

Napoleon III:s envåldsmakt bakom sig förändrades centrala Paris under åren 1853-1870. Paris 

plågades av enorma sociala, ekonomiska och politiska problem. Staden hade stor 

trångboddhet, hög arbetslöshet och en osund miljö. Haussmanns projekt, les grand travaux 

publics, var ett gigantiskt ombyggnadsprojekt i offentlig regi. Av stadens 60 000 byggnader 

revs 27 000. Huvudsyftet var att göra ett grovmaskigt nät av avenyer, boulevarder och 

esplanader tvärs igenom och runt stadskärnan. Samtidigt skulle staden bli hälsosammare 

genom anläggandet av ett nytt vatten och avloppssystem, parker och promenader.(Svedberg 

1994, Rådberg 1992) 

      Många historiska miljöer i Paris utplånades i och med regleringen. Tvångsförflyttningen 

av tusentals människor innebar för många en tragedi samtidigt som det skapades arbete åt 

tusentals, som annars skulle ha gått sysslolösa. Haussmann var en typisk planerar-

administratör och höll själv i alla trådar. Resultatet av omdaningen var att Paris kunde visa 

upp ett nytt, representativt och modernt yttre mot omvärlden. (Svedberg 1994)  

Ute i Europa studerades Haussmanns omgestaltning av Paris och det nya 

stadsbyggnadsidealet tillämpades under slutet av 1800-talet i storstäder som Wien, Barcelona, 

Bryssel, Köpenhamn och Stockholm.  
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Byggnadsstadgar som formade stenstaden 

Under 1800-talet förändrades Europas stora städer dramatiskt. Den första förändringen var 

industrialismens genombrott i mitten av seklet. Den andra förändringen var den 

högkonjunktur som varade med vissa svackor från 1890-talet fram till första världskriget. 

Inflyttningen till städerna ökade, i början förtätades den låga och relativt glesa bebyggelsen 

inom sina gamla ramar. Men när ramarna sprängdes bredde städerna ut sig över allt större 

områden och i de centrala lägena ersattes trähusen av högre stenhus.  

       När byggverksamheten ökade i städerna krävdes det också ett allt mer betungande arbete 

med att övervaka och kontrollera att de projekt som byggdes stämde överens med gällande 

bestämmelser. Byggnadsstadgarna från år 1874 innehöll också ett krav på att det skulle finnas 

”stadsbyggmästare” som sakkunnig hjälp åt byggnadsnämnden. Det ansågs inte nödvändigt 

med särskild arkitekturutbildning för detta jobb, då funktionen var enbart kontrollerande. 

Högskoleutbildade stadsarkitekter i Sverige var vid denna tid mycket få, de fanns inte folk 

med den kompetensen i landet. (Hall, Dunér 1998) I slutet av 1800-talet fanns det bara sex 

stadsarkitekter i hela Sverige. Stadsplanerna kallades då för generalplaner och det dröjde ända 

fram till 1900-talet innan detaljer på kvartersnivå kunde utskiljas i stadsplanerna. (Nyström 

1999) 

      När 1874 års byggnadsstadga kom var den både progressiv och modern och speglade de 

idéer om den goda staden som fanns på 1800-talet. Mycket i stadgarna var en strävan efter 

prydlighet och ordning. Några av de målen som fanns var de om att ordna staden för en 

smidigt löpande trafik, öka brandsäkerheten och att ge de boende i staden en god sanitär 

standard. (Hall, Dunér 1998) Stenstaden som stadstyp formades av denna byggnadsstadga. I 

stadgan reglerades den tillåtna hushöjden i relation till gatubredden. I nya stadsdelar skulle 

gatubredden vara 18 meter. Hushöjden till taklisten fick högst uppgå till gatans bredd plus 1,5 

meter, detta gav 19,5 meter höga hus vid en gata som var 18 meter. Tomterna fick bebyggas 

till maximalt 2/3 av ytan, utom hörntomter som fick bebyggas upp till 3/4. Det maximala 

antalet bostadsvåningar som medgavs var 5 i dessa stadgar. 

      Det fanns även villkor för gårdshus och gårdsflyglar, ett var att avståndet till motstående 

hus måste vara minst 12 meter. Dessa regler gällde endast i nyexploaterade stadsdelar, i äldre 

stadsdelar gällde fortfarande den äldre lokala byggnadsordningen som oftast hade ett högre 

tomtutnyttjande. Många av de svenska städernas stadskärnor har fått sin prägel efter 1874 års 

byggnadsstadga, eftersom många städer under denna period fick nya stadsplaner, alla 

rutnätsplaner med breda gator. Det var också nu som omvandlingen från låga trähus till höga 

stenhus genomfördes i de större svenska städerna. (Rådberg 1996) 

      Detta blev ett helt nytt stadsbyggnadsmönster främst med inspiration från de kontinentala 

storstäderna och främst Haussmanns Paris. Resultatet blev ofta en splittrad och trasig 

stadsbild, enstaka höga stenhus stack upp vid småstadstorgen. Höga tomma brandgavlar blev 

en vanlig syn i de svenska småstäderna. (Åström 1992) Först med 1874 års byggnadsstadga 

fick bygglovsproceduren en fastare form, och handlingarna blev oftast arkiverade. Denna 

byggnadsstadga markerar en epokgräns, den är skriven för industrialismens storstad och inte 

tidens småstäder. En av huvudpunkterna var att städer och andra tätorter måste ha en 

”stadsplan” vilken skulle styra stadens utbyggnad. Detta var bara en förordning och inte en 

allmän lag. Det fanns egentligen inget förbud mot att bygga i strid mot stadsplanen. Det enda 

sättet för kommunen att förhindra oönskad bebyggelse var genom expropriation, 

tvångsinlösen, vilket medförde stora kostnader för staden.  

      1874 års byggnadsstadgar utlöste ett intensivt planeringsarbete i de svenska städerna, 

under en tioårsperiod fastställdes ett stort antal planer. Men på många håll fortsatte 

planeringsdiskussioner även efter det att den obligatoriska planen färdigställts. Detta visade 

att en välordnad stadsexpansion inte var möjlig utan fysisk planering och en plan kunde inte 

upprättas en gång för alla, utan måste förändras efter tidens gång. En tanke i 1874 års 
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byggnadsstadgar var att städerna skulle förses med en gata bestående av två körbanor med 

mellanliggande plantering, en esplanad. (Hall & Dunér 1998) Det stadsbyggnadsideal som nu 

formades, betonade vikten av att utgå från den befintliga topografin och ta till vara estetiska 

möjligheter genom utblickar och vacker siluettverkan. Det fanns också krav på en enhetlig 

och samanhållen stadsbild.  Under åren kring 1910 började debattörer och arkitekter få en 

samstämmig syn på arkitektur och stadsbyggande. Stadens miljö skulle formas till en helhet 

och de enskilda bostadshusen skulle samspela till en lugn bakgrund, vart och ett i harmoni 

med sin omgivning. Husen skulle gemensamt bilda en fond, mot vilken de monumentala 

byggnaderna skulle sticka ut. 

Stenstadens gator och belysning 

Synen på staden och dess planering började ändras i början av 1900-talet. Det var inte bara en 

fråga om fungerande trafikleder, utan även det viktiga med en god bostadsmiljö för alla 

stadens invånare. Gatan och gården sågs som två grundläggande element i stadsbyggande, två 

element som skulle komplettera varandra för att uppnå en bra helhet. (Eriksson 1998) 

I de lokala byggnadsordningarna för de svenska städerna från 1800-talet fanns det 

bestämmelser för hur stadens gatubeläggning skulle utformas och vem som skulle betala 

detta. Husägarna skulle stensätta gatorna längs sina tomter från husen och 30 fot (9 meter) ut i 

gatan. Detta innebar i de flesta fallen halva gatubredden. Fastighetsägarna skulle också 

anlägga trottoarer och rännstenar.  

 

 

 Ett exempel på stenstadens gaturum i dagens Malmö. 
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Landbrogatan längs Hoglands Park i Karlskrona är också ett exempel på stenstadens gator 

fast här finns även inslag från den äldre trähusbebyggelsen. 

 

Ett tekniskt framsteg som utvecklades i Europa på 1810-talet var gasbelysningen. De första 

gasverken i Sverige byggdes i Göteborg och Malmö på 1840-talet och många städer följde 

snabbt efter. Fotogenlampan blev nästa steg i utvecklingen av belysningskällor. Den används 

än i dag som ljuskälla på platser som saknar elektricitet. Men gaslyktorna fortsatte att brinna i 

de svenska städerna in på 1920-talet. 

      Vid den internationella elektriska utställningen i Paris år 1881 fick den elektriska 

glödlampan sitt genombrott. Många svenska städer byggde elverk och införde elektrisk 

belysning inom följande decennium. I början var den ekonomiska skillnaden mellan gas- och 

elljus inte så stor, men den elektriska glödlampans allt bättre ljus var avgörande och vid 1800-

talets slut tog elektriciteten över. Viktigt var dessutom att det elektriska ljuset inte hade någon 

öppen ljuslåga, en fördel för det hårt ansträngda brandförsvaret i städerna. Butiker och 

nöjeslokaler såg snabbt möjligheter att med elektricitet få upplysta lokaler och skyltfönster. 

De olika stadspartiernas olika social rang syntes tydligt på gatubelysningen. Det skapades 

särskilt formgivna armaturer, stolpar och väggfästen för både gas och elbelysning. 

Utformningen var enklare i bostadskvarteren och rikare dekorerade i bättre kvarter, på torgen 

och framför viktigare offentliga byggnader. (Hall & Dunér 1998) 

Nytänkande i planeringen 

Byggherrarna i stenstaden var handlare, redare och industriägare, ofta i en och samma person. 

De som byggde var också bankerna, kyrkan, hotellen, posten, telegrafen och staden med 

elektricitetsverk, tullpaviljong och utbyggt stadshus. Det fanns även ekonomiska resurser hos 

folkrörelserna som frikyrkorna och nykterhetsloger för att bygga stenhus i stadskärnan. De 

tomtägare som inte hade råd att bygga i sten fick söka sig mark utanför stadens kärna och där 

bygga sina trähus sedan de nya stadsplanerna fastställts. Med stenstadens uppbyggnad ökade 
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den sociala segregationen i staden, sjukhus, fattigvårdsinrättningar och smutsiga industrier 

fanns inte i stenstaden utan i andra stadsdelar. (Hall & Dunér 1998) 

      I slutet av 1800-talet låg stadsplaneringen fortfarande i händerna på teknikerna. Men 

arkitekterna protesterade allt mer högljutt mot deras primitiva rutnätsplaner, som ofta blev 

förödande när de applicerades på gamla oregelbundna stadskärnor med oändliga perspektiv 

och raka gator. En som protesterade mot de rätvinkliga planerna var Per-Olof Hallman (1869-

1941) han tyckte att de lokala förhållandena skulle studeras. Han menade att en stadsplan 

skulle formas efter landskapet. Följsamma stadsplaner innebar bara små ingrepp i landskapet 

och var ofta billiga, snabba och enkla att genomföra. (Petersson 1999)  

      En annan var Camillo Sitte (1843-1903) som var konsthistoriker och arkitekt och blev den 

som med störst framgång attackerade både den torftiga ingenjörsplaneringen och den 

vidlyftiga Haussmannska planeringen. (Svedberg 2001) Han var en av dem som skulle betyda 

mest för stadsplaneringen i början av 1900-talet. Sitte ville att stadsplaneringen skulle bli en 

konstart och återuppväcka känslan för det historiska. Hans bok Der Städtebau nach seinen 

Künstlerischen Grundsätzen gavs ut år 1889 och fortsatte sedan att ges ut i flera nya upplagor, 

bland annat på svenska. Den svenska översättningen Stadsbyggnad och dess konstnärliga 

grundsatser (1982) var och är, en inspirationskälla för stadsplanerare och användes både i 

planeringen av stenstaden som Hallman ville ha den och i planeringen av trädgårdsstaden. 

Sittes bok skrevs som en reaktion mot tidens etablerade stadsplanering med stadsmiljöns 

upplösning och förfulning till följd av industrialismen okänsliga rivningar och snabbt 

uppförda hyreskaserner. Det är samma situation som de postmodernistiska arkitekterna 

hamnade i många år senare. I boken skriver Sitte att han tycker att en stad ska byggas så att 

människor kan känna sig säkra och lyckliga. En strävan som även dagens stadsplanerare 

försöker uppfylla. Sitte menar att stadsbyggandet inte bara är en teknisk fråga utan även i 

högsta grad en konstnärlig fråga. 

      Det som Sitte fram för allt arbeta med var gaturummets utformning. Sitte ansåg att gatunät 

och kvartersmönster skulle formas efter platsens förutsättningar. Han menade att de gamla 

medeltida städerna hade varit mycket rikare på upplevelser genom sin organiska uppbyggnad 

och med sina sekvenser av slutna gaturum. För att skaffa sig erfarenheter som var möjliga att 

tillämpa i det nya stadsbyggandet tyckte Sitte att de äldre stadsmiljöernas värden borde 

studeras. Han ville att vandringen genom staden skulle bli växlingsrik och full av upplevelser. 

Ett sätt att uppnå detta enligt hans åsikt var att gatorna skulle följa terrängen mjukt och 

organiskt. I sin bok refererar han till exempel från äldre städer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra platser i Siena som illustrerar gamla torgs oregelbundna form (Sitte 1982) 

Sitte granskar i detalj städernas beståndsdelar, byggnader, gatunät och platser. Han undersökte 

hur kyrkor och andra monumentalbyggnader placerats in och hur deras mått förhöll sig till 

platsens mått och form. Sitte talar genomgående för slutenhet istället för öppenhet, 

oregelbundenhet istället för räta vinklar och öppna perspektiv. Hans praktiska exempel visade 

på hur lärdomarna kunde tillämpas i stadsbyggandet. Boken fick omedelbart ett starkt gensvar 

  
 

  



 14 

i de tyskspråkiga länderna. I flera städer började stadsplaner revideras efter Sittes recept redan 

ett år efter det att hans bok getts ut. (Svedberg 2001) Sitte öppnade vägen för en förnyelse 

som var rätt i tiden. Han banade vägen för ett helt nytt synsätt i stadsplaneringen både när det 

gällde helhetssynen och rummens gestaltning. Även i Sverige togs Sittes lärdomar emot 

positivt, kanske framför allt när det gällde planeringen av de tidiga trädgårdsstäderna. I 

modern tid finns det flera arkitekter och planerare som är efterföljare till Sitte bland annat 

Aldo Rossi och Bröderna Krier. (Eriksson 1998) 

      Stenstaden och villastaden är de två poler som dominerade stadsbyggandet under början 

av 1900-talet. De är också tydliga i de privata förstadsexploateringarna. De nyplanerade 

arbetarförstäderna fick i regel formen av en stenstad medan för de mer välbeställda byggdes 

friliggande villor. (Nyström 1999) Hållbarheten i de ofta välbyggda stenstadskvarteren var 

stor. Det har sällan funnits tekniska skäl för att riva ett hyreshus som byggdes på slutet av 

1800-talet, bristerna finns oftast i planlösningarna och i de trånga mörka gårdarna. (Svedberg 

2001)  

Framtidens stenstad 

Utanför storstädernas stadsplanerade områden uppstod stora oplanerade förortsområden. Här 

bodde de som inte hade råd att betala de höga hyrorna i den centrala stenstaden där de nya 

lägenheterna hade både rinnande vatten och avlopp. Befolkningen i dessa oplanerade och ofta 

osunda förorter växte snabbare än befolkningen i de centrala delarna. Haussmanns systemet 

hade inte gjort städerna ljusare och hälsosammare, trångboddheten och tuberkulosen var 

problem som snarare hade förvärrats. Stadsbyggandet var i kris, det som behövdes var en helt 

annan livsmiljö för arbetarmassorna, en miljö som kunde förena stadens och landsbygdens 

fördelar. Ett försök att lösa detta problem var att bygga trädgårdsstäder, som behandlas i ett 

följande avsnitt. (Rådberg 1992) 

      En stenstad där nu oljehamnen finns kan vara en möjlighet. Den stenstad som jag då 

närmast tänker på är 1874 års klassiska stad. En stadsdel med slutna kvarter och gatornas 

bredd anpassade till husens höjder. Bebyggelsen runt Oljehamnen på Pantaholmen och på 

Galgamarken består av höga flerfamiljshus. Siluetten från havet blir inte förändrad om en 

stenstad byggs på det gamla industriområdet. Däremot är stenstadens anpassningsförmåga inte 

så stor. Den passar i centrala delar av städerna med tät och hög bebyggelse. Men nyare 

exempel på stenstäder som: Skarpnäcksstaden i Stockholm, Sjökvarteret i Vadstena, Västra 

Hornsberg och stadsdelen Minneberg i Stockholm visar att stenstadsidealet i vissa fall kan 

förenas med sjöstadsbyggnader.(Åström 1993) 

 

 

 

Dagens oljehamn omgivet av höga hus. 
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TRÄDGÅRDSSTADEN 
 

 

Gamla Enskede Sveriges första trädgårdsstadsdel 

Begreppet trädgårdsstad lanserades i England på 1800-talet av Ebenezer Howard (1850-

1928). Hans mål var att som motvikt till de snabbt växande storstäderna skapa små samhällen 

omgivna av ren natur. Staden skulle vara självförsörjande med jordbruksprodukter från den 

omgivande jordbruksmarken. Howard tog mycket noga upp vikten med att det skulle vara 

ekonomiskt genomförbart och att människor från alla samhällsklasser skulle ha råd att bo i en 

trädgårdsstad. Howard hade ingen utbildning i eller erfarenhet av stadsplanering och 

bostadsbyggande. Hans bok Tomorrow: a Peaceful Path to Real Reform gavs ut år 1898, efter 

några ändringar gavs boken ut på nytt år 1902 med titeln: Garden Cities of Tomorrow. 

(Howard 1965) Trädgårdsstaden som stadsbyggnadsideal förutsatte en aktiv kommunal 

stadsplanering- och markpolitik. Markområden skulle köpas upp av kommunerna för att 

förhindra framtida exploatering och spekulation. Stadsplanering och en god kommunikation 

till de nya områdena var ett viktigt medel att förhindra de osunda hyreskasernerna.  

      Det finns flera skillnader på en trädgårdsstad, en villastad och en stenstad. Villastadens 

kännetecken är att den är glest bebyggd, kvaliteterna ligger i att den kan erbjuda en bekväm 

bostad i en fridfull miljö. Här ges möjligheten att bo i eget hus relativt ostört av grannar. Villa 

staden är en motpol till staden med dess trängsel, hets och buller den är anti-urban. 

I stenstaden finns det urbana livets lockelser: ett myller av människor, teatrar, biografer, 

restauranger och ett stort utbud av butiker. Nackdelen med denna miljö är att den har höga hus 

och mörka och trånga gårdar. Trädgårdar och ostördheten saknas. Trädgårdsstadens idé är att 

förena stadens och landets fördelar. Ebenezer Howard liknade människor vid en ask med 

nålar som dras mot olika magneter. Till de två huvudalternativen staden och landet la han till 

sin egen uppfinning, trädgårdsstaden, som skulle förena de båda andras fördelar. 

Trädgårdsstaden ska kunna erbjuda möjligheterna att bo i ett litet hus med egen trädgård i en 

riktig stad med gator och torg. Det kräver en täthet någonstans mellan den täta stenstaden och 
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den glesa villastaden. Om tätheten blir allt för stor blir det omöjligt att bo i låga hus med 

trädgårdar, men med för liten blir det glest som en villastad. I villastaden försvinner 

stadskänslan och husen ligger glest, måttlig täthet är därför av avgörande betydelse för 

trädgårdsstaden. (Rådberg 1994) 

      En arkitektur med ständiga variationer, pittoreska platser och oregelbundet svängda gator 

var några av den engelska trädgårdsstadens kännetecken. Det skildes på bostadsgator och 

trafikgator, de förra kombinerades oftast med öppna platser. Kring bostadsgatorna grupperade 

sig husen nära gatan, skyddade från insyn genom häckar och träd. Grönskan spelade en stor 

roll i idéerna om trädgårdsstaden som spreds över Europa vid sekelskiftet. I Sverige har inga 

hela städer men många stadsdelar planerats efter trädgårdsstadsprincipen. (Rådberg 1994)  

I Hela staden från mellanrum till stadsrum (Berglund, Sjöström, Åström 2004) skriver de om 

vad en trädgårdsstad ska innebära. Där ska vara en måttfull skala och hustyperna ska vara 

blandade. Det bör finnas både bostäder och verksamheter i en väl anpassad blandning. Viktigt 

i en trädgårdsstad är den egna trädgården som ibland kan ha en förgård mot gatan. 

Gaturummen ska vara tydliga med träd, buskar och det är lämpligt med hus i gatuliv. 

Exploateringen i trädgårdsstäder kan bli relativt hög, jämförbar med många 

flerbostadshusområden och betydligt tätare än i glesa villaområden. För att få en högre täthet i 

trädgårdsstaden används arealen väl genom den omsorgsfulla planeringen av gaturum och 

genomtänkt placering av husen. Den användbara delen av tomten är ofta större i en 

trädgårdsstad än bland villorna i ett modernt villaområde.  

 

Den svenska trädgårdsstadens kännetecken är enligt Stockholms byggnadsordning: 

 Förebilden är den klassiska svenska småstaden 

 Häckar och alléträd utgör sammanlindande länkar i gaturummet på plan mark 

 Stödmurar och fritt växande träd präglar gaturummet på kuperad mark 

 Planmönstret anpassas till topografin 

 Husen placeras strikt i gatulinjen 

 Ordnade gaturum och små parker 

 Husen har en gemensam sammanhållen karaktär 

 Husen är placerade nära gatan med häckar som skiljer tomterna åt 

 

Trädgårdsstadens planmönster enligt Stockholms byggnadsordning 1997. 
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Detta ger ett strikt planmönster med konsekvent placering av olika hustyper. Trädgårdsstaden 

framfördes som ett alternativ till innerstadens mörka gårdar. (Nyström 1999) 

Bebyggelsen underordnar sig landskapet. Hustypen består av enfamiljshus eller mindre 

flerbostadshus. Andelen bebyggd mark är mycket lägre än i stenstaden, den hamnar på ca 15- 

25 %. (Rådberg 1996)  

Exempel på moderna trädgårdsstäder är: Vattholma bruk i Uppsala, Håbo Tibble kyrkby i 

Upplands-Bro, Bälstaberg i Vallentuna och Tullinge i Botkyrka. 

Howards utopi 

I sitt arbete som parlamentsstenograf kom Howard i kontakt med bostadsfrågorna i England. 

Vid 1900-talets början var misären och fattigdomen i London ämnen som debatterades i det 

oändliga i parlamentet. Men debatterna tycktes aldrig leda fram till några konstruktiva 

åtgärder från regeringens sida. Här grundade Howard ett livslångt misstroende mot reformer 

uppifrån, han trodde mer på praktisk handling. Projektet Howard startade var egentligen en 

blandning av idéer som lagts fram i andra sammanhang. Den kanske viktigaste impulsen 

hämtade han från jordreformsrörelsen, som kämpade emot den lilla gruppen med stormrika 

jordägare från den engelska överklassen som gjorde enorma vinster på markinnehav, 

jordräntan. Lösningen Howard hade på detta problem var genial i sin enkelhet. Omflyttningen 

från de gamla, överexploaterade, trångbodda och smutsiga städerna som låg på privatägd 

mark till nyanlagda, sunda och praktiska städer skulle på bred front stimuleras. I de nya 

städerna skulle invånarna själva äga marken, genom bolag eller kooperativa föreningar. Alla 

jordräntor skulle i de nya städerna tillfalla stadsinvånarna som kollektiv och gemensamt 

användas till att bygga upp, förbättra och försköna staden. Utan att staten skulle skjuta till 

några medel eller införa lagar riktade mot jordägarna skulle de nya städerna utvecklas till små 

självägande välfärdsamhällen. Howard litade till de fria marknadskrafterna. Flyttningen av 

folket till trädgårdsstäder skulle enligt Howard bli en social revolution utan våld, utan 

lagstiftning, helt enkelt med hjälp av de fria marknadskrafterna. Trädgårdsstäderna skulle vara 

så ekonomiskt överlägsna att de skulle kunna konkurrera ut de gamla överbefolkade 

ineffektiva städerna. (Rådberg 1994) 

      Howards bok skulle antagligen ha fallit i glömska om inte Howard själv arbetat så 

oförtröttligt med att lansera den. Bland annat startade han år 1899 The Garden City 

Association med syfte att sprida idén med trädgårdsstaden. Hans livskraftiga förening har 

spelat en viktig roll i debatten om engelsk stadsbyggnad under hela 1900-talet. Föreningen 

existerar fortfarande fast idag heter den Town and Country Planning Association. Att några av 

Englands mest kända filantropiska affärsmän ansåg att goda arbetarbostäder även låg i 

arbetsgivarens intresse var det som framförallt skapade aktivitet och publicitet kring Howards 

förening. Knappt fem år efter det att boken Garden Cities of Tomorrow publicerats köpte 

aktiebolaget Garden City Pioneer Company, där även Howard var med, en jordbruksfastighet 

i Letchworth knappt fem mil norr om London. (Rådberg 1994) 

      Planen som vann tävlingen för Letchworth var utformad av arkitekten Raymond Unwin 

(1863-1940). Han hade med fantasi och med en noggrann platsanalys lyckats översätta 

Howards schematiska stadsplanediagram till en användbar, bitvis mycket modern stadsplan. 

(Råberg 1994) Unwin var socialist och påverkad av de anarkistiska idéer som uppstod i 

kölvattnet på Arts and Crafts-rörelsen. En av de saker som Arts and Crafts-rörelsen reagerade 

mot var att varje arbetare bara stod för ett led i produktionen och aldrig själv fick känna 

ansvar eller stolthet för den produkt som tillverkades. Arts and Crafts stod för det enkla, det 

avskalade rena och de sinnliga kvaliteterna i material och hantverk.(Eriksson 2001) När 

Unwin arbetade med Letchworth hade han ännu inte läst Camillo Sittes bok, en bok som han 

senare hämtade mycket inspiration ur. (Eriksson 1998) Unwin stod för det verkliga 
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genombrottet i konsten att planera trädgårdsstäder. Hans bok Town Planning in Practice 

(1909) som behandlade både stadskärnor och förstäder, användes som en handbok i den nya 

stadsplanekonsten. Lärdomar från Tyskland och Sitte fördes in i det nya stora arbetsfält som 

gällde utformningen av förstäder och småsamhällen. Unwin konstruerade också pedagogiska 

diagram som visade att en lägre exploatering inte behövde leda till en sämre ekonomi. 

(Rådberg 1994) 

 

 
Trädgårdsstadsdelen ”Onkel Toms Hütte” byggt år 1926 i Berlin Zehlendorf, planerad av 

Bruno Taut. 

 

Letchworth blev ett demonstrationsexempel på stadsplanering efter de nya principerna och på 

väl genomtänkt bostadsarkitektur. Efter experimentet Letchworth kom innebörden av termen 

trädgårdsstad att förändras. Det skedde en förskjutning från Howards radikala reformprogram 

till Unwins sätt att gestalta stadsmiljön. På flera sätt blev förskjutningen tydlig inte minst i 

arkitektens Unwins alltmer centrala roll. Han efterträdde Howard som den engelska 

trädgårdsstadsrörelsen ledande ideolog och under 1910-talet kom han att betraktas som 

Englands, och kanske hela västvärldens ledande stadsplanerare. Unwins fördelar var att han 

var inte bara en estetisk begåvad arkitekt och stadsplanerare utan även en god organisatör och 

skribent. Han var också en lysande föredragshållare med ett stort socialt patos. Unwin ansåg 

att föreningen borde förändra och bredda sitt ändamål, man borde inte bara arbeta för 

självständiga trädgårdsstäder utan också för att bygga ut förorter och mönster byar i 

trädgårdsstads anda. År 1909 ändrade föreningen namn till Garden Cities and Town Planning 

Association. Detta innebar att föreningen nu hade som huvudmål Unwins specialitet; 

stadsplanering. Föreningen skulle nu också verka för Garden Suburbs och Garden Village. 

(Rådberg 1994) 

      Ebenezer Howard avled den första maj 1928 och begravdes i Letchworth. Han hann under 

sin livstid uppleva hur trädgårdsstaden blev ett begrepp och att den förening som han skapat 

vuxit till en mäktig kraft. Men hans ursprungliga program hade slagit fel. Avfolkningen av 

staden och nykoloniseringen av landsbygden förverkligades inte. Inte heller den fredliga 

revolutionen med överföringen av de stora jordägarnas förmögenhet till folket blev 
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genomfört. Inte utvecklades heller de nya städerna som Letchworth till självförsörjande städer 

med ett eget omland med jordbruk, utan de inlemmades i stor-London. Men begreppet 

trädgårdsstad hade erövrat världen samtidigt som det tömts på mycket av sitt ursprungliga 

innehåll. Trädgårdsstadsbegreppet kom i stället att stå för ett nytt mönster för stadsbyggnad i 

välplanerade förstäder med låga hus och egna trädgårdar. Det som fanns kvar från Howards 

utopiska projekt var den sociala ambitionen att skapa klassmässigt blandade stadsdelar. Men 

utan formbegåvade arkitekter som till exempel Unwin hade inte trädgårdsstaden fått den 

genomslagskraft som sträcker sig fram till dagens planerande. Även Howards idé om 

stadsplanering i större skala, regional planering hade levt kvar. (Råberg 1994)  

      Förvånansvärt snabbt spreds trädgårdsstadens idéer till olika länder i Europa. Begreppet 

tolkades olika beroende på var städerna eller stadsdelarna skulle byggas. Trädgårdsstaden 

anpassades efter de lokala förhållandena, med olika hustyper och material. När Enskede, 

Sveriges första trädgårdsstad, ritades av Per-Olof Hallman år 1907 var detta begrepp redan 

känt i Sverige. (Råberg 1994) 

Den anpassningsbara trägårdsstaden 

Utvecklingen av trädgårdsstäder skedde på olika sätt i olika länder, oftast anpassade efter den 

lokala traditionen. Den svenska trädgårdsstaden är i jämförelse med den engelska eller tyska, 

mindre stadsmässig och mindre enhetlig. I gengäld är de öppnare, luftigare och mer 

omväxlande. Att de svenska trädgårdsstäderna upplevs så omväxlande beror på att de består 

av flera olika typer av hus som i allmänhet är byggda i trä.  

 

 

Trevåningshus i Gamla Enskede trädgårdsstad 

En höjdpunkt i svensk byggnadshistoria är den svenska trädgårdsstaden från perioden 1905-

1930. Trädgårdsstaden har också visat sig klara av att åldras mycket bättre än vad man kan 

förvänta sig av de förorter som byggs idag. En del av de trädgårdsstäder som har funnits i mer 

än 90 år har inte bara stått emot tidens tand utan även utvecklats och blivit bättre. Prisnivån på 

hus visar att trädgårdsstäderna idag hör till de mest eftertraktade bostadsområdena. Med tanke 
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på att de kom till under kristider och byggdes för folk med låga inkomster, oftast för arbetare 

från den lägre medelklassen visar dagens prisläge på trädgårdsstädernas höga kvalitet. Genom 

en grundlig analys av de äldre trädgårdsstädernas uppbyggnad och inre struktur kan kanske 

nya områden byggas med samma kvaliteter. Till grund ligger oavsett alla regionala och 

nationella särdrag den speciella stadstypen med låga hus, en blandning av enfamiljshus och 

små flerfamiljshus med trädgårdar. (Rådberg 1994). 

      För att kunna integrera arbetarklassen i det svenska borgerliga samhället infördes det år 

1904 statliga egendomslån i Sverige. Att äga ett eget hem var ett sätt för de sämre lottade att 

kunna skaffa sig en bättre position i samhället. Det var en del i strävan att överbrygga 

klyftorna och föra samman samhällsskikten. När sedan nationalföreningen mot emigration 

bildades för att stoppa flykten från Sverige, skapades en effektiv organisation som verkade för 

reformer som skulle få stor betydelse för arkitekturen. Föreningen arbetade målmedvetet på 

att driva fram goda bostäder med tilltalande formgivning, gärna med nationella drag. För i 

drömmen om den röda stugan fanns en lång rad av tidens estetiska, sociala, hygieniska och 

nationalistiska värderingar. Den röda stugan var en konservativ dröm om idyll och harmoni, 

men var också början till en svensk bostads- och social politik. På flera platser förverkligades 

egnahemsdrömmen i en trägårdsstad. (Ramberg 2000) 

Idealet småstaden 

I början av 1900-talet var det fortfarande ovanligt att en arkitekt ritade småstugor och 

arbetarbostäder. Ännu ovanligare var att en arkitekt gav form åt ett helt samhälle, men en 

förändring var på väg. En vändpunkt var det nationella arkitektmötet 1908 då ett åttiotal 

arkitekter samlades för att diskutera hur den traditionella svenska byggnadskulturen skulle tas 

till vara och hur den skulle utvecklas. Fokus lades på byggandet i små städer och på 

landsbygden. På mötet höll Carl Westman (1856-1930) ett betydelsefullt föredrag om gamla 

svenska städer. Tonen var kåserande men budskapet var allvarligt. Han uppmanade Sveriges 

arkitektkår att stå upp och försvara den gamla byggnadskulturen mot den nya tidens 

ekonomiska kortsynthet och smaklöshet. Westman efterlyste en återgång till en enkel, stram 

och saklig arkitektur till skillnad mot det sena 1800-talets i hans tycke smaklösa 

tyskinspirerade borgarvillor och malplacerade höga hyreshus av sten. Westmans föredrag 

inledde utgivningen av en serie skrifter med namnet Gamla svenska städer utgiven av 

Generalstabens litografiska anstalt. Första häftet kom ut redan 1908 och det nionde 1930. Här 

fanns avbildningar av äldre stadsdelar från hela Sverige. Meningen med detta projekt var både 

att rädda vad som gick att räddas av gamla värdefulla stadsmiljöer och att inspirera till ett nytt 

stadsbyggande på en trygg traditionell grund. (Rådberg 1994) 

      Trädgårdsstäderna från början av 1900-talet är bra exempel på hur man formar vackra 

stadsrum och gator. Stadsplanerarna från denna tid, Raymond Unwin (1863-1940), Hallman 

och Albert Lilienberg (1879-1967). ville skapa individuella, karaktärsfulla gator och platser. 

På detta sätt kunde de ge de nya områdena och stadsdelarna en egen identitet, det som Sitte 

kallade; genius loci, platsens själ. Omsorgen i att utforma gator och platser gällde både i den 

tätt byggda stenstaden och i trädgårdsstaden. Varför har då denna kunskap om att forma 

trivsamma gaturum glömts bort i nya moderna bostadsområden? En orsak kan vara att i äldre 

städer finns alltid en mer eller mindre definierad gräns mellan det offentliga rummet och de 

olika privata rummen. Gator, torg och hus tillhör det offentliga rummet, medan de privata 

rummen är gårdar och trädgårdar. I det moderna stadsbyggandet har dessa gränser suddats ut. 

Det är en konsekvens av de funktionalistiska öppna stadsplanerna som kom på 1930-talet. 

Husen placerades i dessa planer fritt i förhållande till gatan för att avskaffa skillnaden mellan 

gata och gård. Husen skulle inte längre ha en framsida eller baksida, alla sidor skulle vara 

likvärdiga. Husen skulle ligga i ett sammanhängande parkrum så de boende och besökare 

skulle kunna röra sig fritt mellan husen. Då försvann de privata, avskilda uterummen. 
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Ytterligare ett steg i samma riktning togs när man i nybyggda områden byggde separata 

vägsystem för bilar, gående och cyklister. Motivet till detta var att minska trafikolyckorna 

men resultatet blev att det gemensamma gaturummet försvann. En tydlig definition av det 

offentliga och det privata rummet är grundläggande för att återskapa de trivsamma gatorna 

och torgen. (Rådberg 1994) 

      Unwins viktigaste insats i stadsplaneringen var att han bröt med den ensidiga estetiska 

synen på stadsplaneringens roll. Han började stadsplanera i stället för att trafikplanera och 

bebyggelseplanera långt innan Boverket gav ut sin bok Stadsplanera – i stället för 

trafikplanera och bebyggelseplanera (2002). Han intresserade sig också för praktiska 

synpunkter på husens orientering, planlösning och trädgårdarnas storlek. Unwin tyckte inte att 

det behövde råda motsättningar mellan det vackra och det praktiska. Unwin arbetade för att ge 

bostadsområdena samma känsla av samhörighet som fanns i de gamla bondbyarna. Han 

framhöll byarnas karaktär som organisk helhet. Till helhetskaraktären bidrog samordningen 

mellan de olika byggnaderna i material och byggnadsstil. Unwin menade att det inte var fel att 

efterlikna ett byggnadsskick som hörde hemma i en helt annan tidsepok, en ny epok födde 

inte automatiskt nya former. (Rådberg 1994) 

      Unwin visade med skisser hur radhus och dubbelhus kunde grupperas runt en gemensam 

öppen gräsplan. Han ville inte bara åstadkomma en praktisk och vacker husgrupp, han ville 

också återskapa den gemenskap som han antog hade funnits i den gamla byn. Den 

gemensamma öppna platsen, The village green, blev också ett karakteristisktinslag i de 

svenska trädgårdsstäderna. Ett annat motiv från de engelska byarna som Unwin utvecklade i 

sina trädgårdsstäder var the quadrangle, det är en närmast kvadratisk gård som är kringbyggd 

av låga byggnader på tre eller fyra sidor. Unwin lät bygga samman radhuslängor till en helt 

kringbyggd, eller på en sida öppen kvadrat. På den gemensamma gården fanns en gräsmatta 

och runt den lades en mycket enkel smal körväg i en slinga. Återvändsgatan, the close, är ett 

annat motiv som introducerades av Unwin, det är besläktat med quadrangle och består av en 

kort återvändsgata, med symetriskt utformade husrader på långsidorna. Återvändsgatan 

används inte för genomfartstrafik och kan därför utformas enklare än de större 

genomfartsgatorna. Här passar det bra att utforma små torg omgivna av husgrupper. (Rådberg 

1994) 

      Den krökta gatan blev ett vanligt inslag i stadsplanerna från början av 1900-talet. De 

svenska planerarna inspirerades av Sitte och Unwin och arbetade med upplevelser i 

stadsbilden. Lika konsekvent som man tidigare använt rätvinkliga kvarter och raka gator 

undveks nu dessa. Gatorna ringlar sig och möts i oregelbundna platser och gatukorsningar. 

Hallman arbetade mycket med att försöka skapa omväxlande och livfulla gatubilder, med 

samma kvaliteter som återfinns i äldre städer. Han placerade intressanta byggnader i gatans 

fond för att skapa intressanta blickfång. Hallman ansåg också att gatan borde ändra riktning 

allteftersom man rörde sig framåt för att skapa variation när man rörde sig längs gatan. I hans 

planer följde gatorna terrängen, men även där det var platt kunde gatorna löpa fram i mjuka 

kurvor. Varje gata skulle ha sin särprägel och sin individuella karaktär. De Tyska 

stadsplanerarna försökte undvika att fyra gator möttes i en rät vinkel. Enligt en teori var 

trevägskorsningar säkrare och hade den fördelen att gatuperspektivet bröts. (Rådberg 1994) 

Gator och torg 

Unwin tar inte ställning i striden om den raka eller krökta gatan, bägge har sitt berättigande 

menar han. De respresenterar två olika poler i människans estetiska värld. De raka gatorna 

binder samman två punkter på det snabbaste och enklaste sättet. Den breda raka gatan är 

därför mest lämplig för större gator med mer trafik. Lokala gator med lite trafik kan däremot 

gärna göras kurviga. (Rådberg 1994) När Unwin planerade gator utgick han från både 

praktiska och estetiska krav. Trafiken skulle flyta på ett riktigt sätt, det skulle skapas goda 
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lägen för byggnader och dessutom skulle gatorna bilda vackra och omväxlande rum att röra 

sig i. I de första engelska trädgårdsstäderna fanns en huvudregel att placera breda gräsremsor 

på sidorna av körbanan. På dessa gräsremsor planterades regelmässigt parkträd av olika slag, 

det här bidrar till parkkänslan som är typisk för de engelska trädgårdsstäderna. Tyska 

trädgårdsstäder har i jämförelse med de engelska en karaktär som mer känns som stad än en 

lantlig by. Gatorna är i allmänhet smalare och förgårdar saknas ofta. Husen ligger direkt i 

gatulinjen som i en tysk småstad. (Rådberg 1994) 

      I Sverige följdes den tyska förebilden när det gällde gatunätet i trädgårdsstaden, men utan 

att skapa den småstadskaraktären som i de tyska trädgårdsstäderna då husen i de svenska 

trädgårdsstäderna placerades alldeles för långt ifrån varandra. I de första trädgårdsstäderna 

gjordes vägarna 10 meter breda plus 3 meter förgårdsmark framför husen. Gatubredderna 

minskades senare till mellan åtta och sex meter med en körbana på 5 meter. Gator med 

trädplantering längs sidorna krävde dock en bredd på 15-12 meter. När Dahlberg ritade 

Enskede år 1914 ville han skapa en mer småstadsmässig karaktär och lade därför 

bostadshusen i gatulinjen utan någon förgård. Entréerna lades i ena gaveln inne på 

tomtmarken. På det sättet behövdes inga staket mellan husen då fasaderna bildade gräns. Det 

här sättet att placera husen tillämpades på flera ställen i Stockholm. I Göteborg prövade 

Lilienberg samma lösning, han hade minimala förgårdar till radhuslängorna. (Rådberg 1994) 

      Träd behövs för att ge liv åt gatubilden, regelbundet planterade träd fungerar som visuellt 

avgränsande väggar som definierar och håller samman gaturummet. Grönskan fördelar ljus 

och skugga på husfasader och gator och ger liv åt gaturummet. Även gatans riktning förstärks 

med hjälp av träd. Inslagen av träd och grönska är särskilt viktiga just i trädgårdsstaden där 

husen är små, av enkla material och låga, oftast inte mer än två våningar. Bredden på 

gaturummet med en trädrad behöver inte vara mer än 10 meter, på 13 m kan det finnas träd på 

båda sidorna. Planteras träden i själva tomtgränsen kan gaturummet vara 6 meter brett.  

 (Rådberg 1994) 

      Varje stad och varje stadsdel ska enligt Unwin ha en central punkt där människor kan 

samlas vid fester och högtider. Han framhöll precis som Sitte att orsaken till att äldre platser 

och torg fungerade så bra var på grund av deras slutenhet, känslan av att vara i ett rum 

omslutet på alla sidor. Denna känsla störs framför allt om gatorna som leder till platsen är för 

breda och ger påtagliga utblickar åt olika håll. För att undvika detta är en lösning att förskjuta 

genomgående gator i sidled och på det viset bryta det långa gatuperspektivet. Däremot ansåg 

Unwin till skillnad från Sitte att det inte gick att ställa upp några allmänna regler för hur gator 

och torg borde vara utformade. I varje enskilt fall måste hänsyn tas till de förutsättningar som 

finns på den aktuella platsen. Det gäller mått, form, proportioner och hur viktiga byggnader 

ska placeras. Andra viktiga förutsättningar kan vara markens lutning, anslutning till gatunätet 

och utsikten. (Rådberg 1994) 

      Torgen i trädgårdsstäderna har sin förebild i marknadstorgen, men i trädgårdsstäderna var 

den kommersiella funktionen underordnad. Torgets funktion är den av samlingsplats. Torgen 

kan bestå av en lekplats som har träd planterade som avgränsning mot gatan. Den 

stadsplanerare som bäst översatte Unwins lärdomar till svenska förhållanden var Osvald 

Almqvist (1884-1950). Han ritade 1916-1920 i Bergslagsbyn i Domnarvet både stadsplanerna 

och byggnaderna. I Bergslagsbyn tog Almqvist till vara det han lärt sig av Unwin. Han ansåg 

att helheten skulle vägleda delarna, de individuella husen skulle underordna sig helheten i 

detaljer, form och material. Oswald Almqvist skapade i sina trädgårdsstäder torg som hade 

som förebild de centrala allmänningarna i byar från Dalarna. För att uppnå en helhetsverkan i 

gatubilden är enhetligheten och samverkan avgörande. Precis som Unwin undviker Almqvist 

att ange generella regler för torgens mått och proportioner. Det viktigaste är att helhetsverkan 

uppnås, även enkla hus kan ge ett intressant helhetsresultat beroende på hur de grupperas. 
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Almqvists förebilder vid sidan av den svenska småstaden är bruksbebyggelse och bondbyar. 

(Rådberg 1994) 

 

Fyra exempel på olika sätt som Osvald Almqvist skapade platser och gatufonder på i sina 

trädgårdsstäder (Rådberg1994). 

Trädgården och husen 

Trädgården används som en plats att vara ifred på, en plats att dra sig tillbaka på från världen. 

Avskildheten är ett villkor för att trädgården ska kunna nyttjas som en privat plats, som en 

förlängning av bostaden. Det är viktigt att upprätthålla en gräns mellan det offentliga rummet 

med gator och torg med det privata rummet, trädgården och bostaden. 

I de tidiga trädgårdsstäderna från 1910-och 1920-talet placerades husen utmed gatan, med 

trädgårdar på insidan. På så sätt kom trädgårdarna att skyddas inne i kvarteret bakom husen 

som bildade en skärm mot gatan. En trädgård är också en plats för att odla sina egna blommor 

och grönsaker. Det egna odlandets popularitet har gått i vågor. Vid sekelskiftet 1800-1900 

utnyttjades trädgårdarna intensivt till odling av frukt och grönsaker. Det var ett viktigt tillskott 

till en mager hushållskassa. Den funktionella trädgården kom på 1930-talet, en trädgård för 

lek och rekreation då var en tålig gräsmatta det viktigaste i trädgården. Denna sortens 

lättskötta trädgård ökade i antal under efterkrigstiden mycket eftersom frukt och grönsaker 

börjat importeras till låga priser. Trädgårdsarbete ansågs inte ”fint” vid denna tid utan något 

improduktivt och onyttigt. Överallt las gamla rabatter och trädgårdsland igen för att få 

lättskötta gräsmattor. Men under 1980- och 1990-talet ökade intresset igen för 

trädgårdsodling. Det var det ökade intresset för miljön och ekologiskt odlande som gjorde att 

det blev populärt att odla sina egna grönsaker. Även synen på trädgårdsarbete förändrades, nu 

var det kreativt och avkopplande att arbeta i sin trädgård. Numera är trädgårdar varken rena 

nyttoträdgårdar eller prydnadsträdgårdar utan en blandning av odlandet för både skönhet och 

nytta. (Rådberg 1994) 

      Raymond Unwin ansåg att en lämplig exploateringsgrad för en bra trädgårdsstad skulle 

ligga någon stans mellan e = 0,25 – 0,30. Med låga hus och en trädgård till varje lägenhet kan 

inte exploateringstalet i en trädgårdsstad bli högre. Den genomsnittliga tätheten i 

Storstockholm är enligt Rådberg (1994) ca e= 0,20. En täthet som ligger under den som är i 
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många trädgårdsstäder. Innebörden av detta är att det skulle gå att på samma bostadsmark som 

används idag kunna hysa hela Stockholmsregionens en och en halv miljon invånare i 

trädgårdsstäder. I dessa trädgårdsstäder hade det dessutom rymts ytterligare en halv miljon 

människor. Att trädgårdsstäder skulle kräva mer mark och leda till större utbredning stämmer 

inte enligt detta resonemang. Orsaken till dagens genomsnittliga täthet är att det finns en 

snedfördelning hur marken utnyttjas. Den stora majoriteten bor idag i tättbebyggda områden. 

Tomter i trädgårdsstäder är små, till enkelhus 800-900 m
2
, till dubbelhus 400-500 m

2
 och till 

radhus 200 m
2
. För att tomterna ska bli så användbara som möjligt görs de oftast långsmala. 

Fördelarna med detta är enligt Rådberg (1994) att trädgården kan delas upp i olika delar med 

olika karaktär. Tomten blir inte så beroende av orienteringen i rätt vädersträck och att det ger 

ett längre och intressantare perspektiv från huset ut i trädgården. 

      I trädgårdsstäder bör inte husen byggas högre än tre våningar, i allmänhet räcker det med 

två våningar. Orsaken till detta är både kulturella och praktiska, markontakt eftersträvas för 

alla lägenheter. I hus med tre våningar kan fortfarande alla lägenheter ha viss kontakt med 

trädgården. En nackdel med höga hus är att de kastar långa skuggor, en trädgård som är i 

skugga största delen av dagen är inte till så stor glädje. Till skillnad från den engelska 

trädgårdsstaden så är det typiskt för den svenska att innehålla olika hustyper. I Sverige står 

enfamiljshus, tvåfamiljshus och små flerfamiljshus sida vid sida. Det finns flera skäl till att 

även framtida svenska trädgårdsstäder bör ha en blandning av hustyper. Ett skäl är att detta 

motverkar den sociala segregationen, vilket var en av grundtankarna med trädgårdsstäder att 

blanda olika samhällsklasser. I dagens samhälle är det också en ambition att blanda människor 

från olika hushållstyper, familjer och ensamstående, samt olika åldersgrupper och från olika 

nationer. Olika hustyper ger också en omväxling visuellt. (Rådberg 1994) 

Svenska trädgårdsstäder 

 

 

Enskede trägårdsstad med husen i gatuliv. 
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Den första trädgårdsstaden som byggdes i Sverige var i Enskede, ett område som då låg 

utanför centrala Stockholm. Uppdraget att utforma planen för Enskede fick P-O Hallman. Den 

började byggas 1908 och redan efter fyra år hade det byggts upp ett litet samhälle med över 

400 hus, detta var en stor satsning med svenska mått mätt. Enskede var inte en trädgårdsstad 

efter Howards principer eftersom den grundats på kommunalt initiativ och byggdes på 

kommunal mark. Enskede är betydligt tätare bebyggt än en typisk villastad. Den består av 

blandad bebyggelse som ger associationer till en småstad. Ambitionerna att skapa ett eget 

samhälle var tydliga, det skulle finnas butiker, skola och kyrka. Den sociala målsättningen 

som fanns i Enskede saknades både i arbetarförstäderna och i villastäderna. Ambitionerna var 

att skapa en klassblandad stadsdel, ett av arven från Howards trädgårdsstad. (Rådberg 1994) 

      I Göteborg byggdes också trädgårdsstäder, den första var Landala egnahem, som ritade av 

Lilienberg dåvarande förste stadsingenjören i Göteborg. Landala påbörjades 1913 och 

Lilienberg använde sig bland annat av Carl Westmans typritningar till husen, även om de 

omarbetades innan utbyggnaden kom igång. Lilienberg var den som övervakade helheten i 

Landala genom att använda sig av stadsplanen och noggranna anvisningar om husens läge och 

måtten på förgårdarna. Det var genom Lilienberg som radhusen fick sitt egentliga genombrott 

i Sverige. (Rådberg 1994) 

      Arkitekt P-O Hallman fick i uppdrag 1907 att upprätta en ny stadsplan och 

byggnadsordning för Uppsala. Den nya stadsplanen hade trädgårdsstaden som förebild och 

utgjorde en kontrast till rutnätsplanerna. Det här kan betraktas som en övergång från ett 

autoritärt samhälle till ett mer demokratiskt. Nu var meningen att det skulle planeras för hela 

stadens befolkning. Den lämpligaste bostadsformen för alla samhällsklasser ansågs vara det 

egna hemmet. Att göra det möjligt för alla, även de lågavlönade grovarbetarna att kunna bo i 

ett eget hem var ett försök till att göra samhället mer demokratiskt. Idealet vi denna tid var det 

borgerliga hemmet, och den borgerliga kärnfamiljen. För att utveckla arbetaren för att kunna 

leva ett lika rikt liv som de som stod för måttstocken behövdes det upplysning, fostran och 

självdisciplin. Men det borgerliga idealet förändrades, avigsidorna med industrialismen lyftes 

fram. Stenstadens trängsel och smuts jämfördes med orörd natur, frisk luft och ljus. Makarna 

Karin och Carl Larsson och Ellen Kay introducerade det rena, enkla och naturliga till skillnad 

mot det borgerliga överlastade hemmet. De socialistiska utopierna blev ett viktigt inslag i den 

estetiska omdaningen. Hallman fick kontakt med Sitte redan på 1890-talet och blev inspirerad 

av hans idéer och kom att planera för helt andra bostadsmiljöer än de som fanns i 

rutnätsstaden. Under 1910- och 1920-talet ritade han flera av de idag högt värderade 

bostadsområden i Stockholm. Under denna period kombinerades nationalromantikiska ideal 

med trädgårdsstaden. (Rådberg 1994) 

 

 

Friluftsstaden i Malmö en funktionalistisk trägårdsstad 
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Friluftstaden i Malmö beskrivs som en stadsdel med trägårdsstadskaraktär fast planeringen 

inte har mycket gemensamt med till exempel Enskede trägårdsstad. Friluftsstaden planerades 

och byggdes av byggmästare Eric Sigfrid Persson 1942. Persson använde sig av den 

funktionalistiska stadsbyggnadsdoktrinen när han planerade området. Huskropparna ligger 

fritt placerade på sammanhängande grönytor utan tomtgränser. Varje familj har en liten 

skyddad uteplats istället för en trädgård. Alla byggnaderna i friluftsstaden är radhuslängor. 

(Rådberg 1994) 

Bakslag för trädgårdsstaden 

Det starkaste motståndet till trädgårdsstadsidealet kom från fastighetsägare, markägare och 

storbyggmästare. De kände sig hotade och var rädda för sänkta priser på både mark och 

fastigheter. Deras främsta argument var att de ansåg att trädgårdsstäder innebar markslöseri 

och var oekonomiska. (Rådberg 1992) 

       Trädgårdsstaden försvann nästan helt när funktionalismen slog igenom. Ambitionen att 

samkomponera olika hus till en helhet, att skapa en sammanhållen stadsbild var borta i och 

med funktionalismens genombrott. Målet för funktionalismen var att införa en helt ny 

stadsbild med hus i park. Det höga skivhuset eller lamellhuset var det grundläggande 

elementet i den nya stadstypen. Detta stadsbyggnadssystem var enligt Le Corbusier maximalt 

effektivt och maximalt hygieniskt. Hus i rader längs gatan skulle avskaffas. På längre sikt 

ansåg le Corbusier att trädgårdsstäderna skulle leda till storstädernas tillbakagång och hela 

den moderna kulturens undergång. Höghusbyggandet var ett uttryck för den nya industriella 

civilisationen. Le Corbusiers idéer om bostadshöghus med stora öppna rum mellan husen, 

blev en ny trend i bostadsbyggandet. Detta gjordes för att kunna tillgodose kraven på både 

höga exploateringstal och lägenheter som var ljusa, luftiga och soliga. Planeringssättet som 

detta gjordes på var så långt bort från trädgårdsstadens idé som man kunde komma, ändå 

använde sig Le Corbusier av begreppet trädgårdsstads positiva klang. Han lanserade sina 

skyskrapor som ”vertikala trädgårdsstäder”.  

       De funktionalistiska tankegångarna blev snabbt populära i Sverige. Denna nya ideologi 

var på alla punkter så skild från trädgårdsstaden att de inte gick att förena. I kampen mellan de 

två stadsbyggnadsidealen var det trädgårdsstaden som fick stryka på foten. Dess idéer 

försvann nästan helt från stadsplaneringen under ett halvt sekel. Nu strävades det efter en ny 

öppen stadsbild med huskroppar som låg fritt utan några tomtgränser på sammanhängande 

grönytor. Inte förrän i mitten av 1970-talet började svenska stadsplanerare att återta den gamla 

kvartersformen, fast då skedde det nästan enbart i stenstaden. Att försöka skapa den låga, 

rymliga, tvåvåningsstaden hörde fortfarande till undantagen. Fortfarande idag återstår ett stort 

arbete med att återerövra de kvaliteter som kännetecknar den svenska trädgårdsstaden från 

början av 1900-talet.  

Framtidens trädgårdsstad 

I boken Hela Staden, från mellanrum till stadsrum beskrivs trädgårdsstaden på följande sätt: 

 

”De trädgårdsstadsexempel som finns i Sverige är uppskattade 

bostadsmiljöer och därför goda förebilder för modern planering. 

Utmaningen ligger i att balansera dagens normaliserade krav på 

framkomlighet och parkeringsytor mot gaturummets intima skala och 

kvarterens tydliga avgränsning så att inte stadsrummet förvanskas. Det 

är därför viktigt vid planering med studier av gaturummets mått och 

utformning, gatusektioner, samt hur parkeringen ordnas. 

Trädgårdsstaden ger stadsmiljön en hög kvalité samtidigt som en 

relativt hög exploateringsgrad kan uppnås.” (sid. 78-79) 
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Bostäder i områden med trädgårdsstadskaraktär innebär på plankontoret i Eskilstuna
1
: 

 Låga flerbostadshus, parhus, radhus och villor. 

 Husen placeras enhetligt med entréer och en mindre förgård mot gatan. 

 Förgårdsmarken mellan hus och gata planeras och avgränsas mot gata och häck eller 

buskar. 

 I varje kvarter ska en gemensam torg- eller grönyta finns för lek och samvaro. 

 Gatorna inne i kvarteren görs smala och förses med gångbanor. 

 Vackra hus placeras som fondmotiv där gatan kröker sig. 

 Större gator utformas stadsmässigt med alléträd och tomtinfarter. Hastigheten sänks till 30 

km/h och hastighetsdämpande åtgärder vidtas i korsningspunkter och gångpassager. 

 

Växjös kommuns beskrivning av trädgårdsstaden framhåller att
2
: 

 Skalan är låg med högst tre våningar på husen. 

 Olika hustyper för att blanda olika samhällsklasserna. 

 Gatan och torgen bilda det offentliga rummet där det finns plats för lek och samvaro. 

 Gatan ska leda trafiken på ett bra sätt och skapa vackra och omväxlande rum med hjälp av 

varierad gatubredd och trädplanteringar. 

 Tydliga gränser mellan det offentliga och det privata.  

 Trädgården ses som ett bärande element, både den egna täppan och de gröna 

gemensamma platser som finns i kvarteren. 

 Husen placeras med kortsidan mot gatan för att ge bostäderna en ostörd sida. 

 

Den svenska småstaden, trädgårdsstaden är en idyll som går att bygga även idag. Den svenska 

trädgårdsstaden från början av 1900-talet har mycket att lära även dagens planerare.  

Howards mål att skapa självständiga och självförsörjande städer, fria från privat 

markspekulation och klassmässig segregation är viktiga än idag. Att planera en trägårdsstad 

till ett centralt och sjönära läge är inte det vanligaste. Trädgårdsstadens anpassningsförmåga 

till olika platser går att utnyttja även i oljehamnen. I Karlskrona består den bebyggelse på de 

omgivande öarna, Hästö, Långö och vissa delar av Saltö till stor del av en och tvåfamiljshus. 

Att då i oljehamnen bygga en trägårdsstad kan ses som en fortsättning på att öarna runt 

centrum också har en småskalig planering. 

 

 

Långös låga bebyggelse kan passa även i oljehamnen. 

 

                                                 
1
 Enligt Planarkitekt Birgitta Johansson, Eskilstuna kommun. Muntliga samtal i augusti 2006. 

2
 Enligt Planarkitekt Kristina Torvaldson Växjö kommun, lektion på Blekinge Tekniska 

Högskola 18 september 2006. 
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SJÖSTADEN 
 

 

En kanal i Bo01 området i Malmö, ett bostadsområde som växer. 

Det nyaste idealet i den här sammanställningen är sjöstaden. Hur en sjöstad ska se ut och 

innehålla har inte ett så enhetligt svar som det går att hitta om en stenstad eller trädgårdsstad. 

Men när det om femtio år skrivs om sjöstaden har detta ideal säkert fått struktur och ett facit 

att gå efter. Idealets struktur som presenteras här är gjord efter det som jag tycker kan vara en 

gemensam nämnare för sjöstaden. I sjöstäderna är det mer arkitekturen än planeringen av 

områdena som ger dem en gemensam nämnare. Den arkitektoniska stilen i de flesta sjöstäder 

är den postmodernistiska. Hur denna stil växte fram efter funktionalismen beskrivs nedan.  

      Exempel på Sjöstäder är: Varvsholmen i Kalmar, H 99 i Helsingborg, området till Bo 01 i 

Malmö och Hammarby sjöstad. Även i andra städer finns det mindre områden som kan vara 

exempel på hur det kan se ut i en sjöstad, till exempel de husen som byggdes till Bo 93 i 

Karlskrona. Bebyggelsen i de olika sjöstäderna skiljer sig lika mycket som bebyggelsen i 

trädgårdsstäderna, det som är den stora skillnaden mellan de olika sjöstäderna är områdenas 

planering och hur husen är placerade gentemot vattnet.  

      Allt vattennära byggande kan inte betraktas som Sjöstad, av de nämnda exemplen är 

Helsingborg enligt flera bedömare det mest renodlade Sjöstadsidealet. Det som i Stockholms 

byggnadsordning kallas för ”Nyare Kransstad” har kriterierna: 

 Sjönära kretsloppsanpassad stadsbyggd i stenstadens krans 

 Nya bebyggelsefronter mot centrala vattenrum 

 Bebyggelsen har markerade fronter mot vattnet 

 En kombination av mer slutna traditionella kvarter och öppna delar för att ta tillvara utsikt 

och ljus 

 Samordningen av stadsfronten runt vattenrummet är viktig 

 Gaturummets fonder utgörs av vatten och grönska 

 Hög täthet med höga krav på huvudgator, platsbildningar, parker och strandzon. 
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 Gatorna utformas efter stenstadens mönster med en blandning av trafikslag och en tydlig 

uppdelning i trädplanterade huvudgator och lokalgator 

 Stadslandskapets siluett formas av topografin och byggnader i sammanhållen höjdskala. 

 Hög våningshöjd och mycket dagsljus i bostäderna 

 

Med det vattennära byggandet är det viktigt med övergångarna kaj-gård, park-gård.  

Bebyggelsen samverkar här med landskapet.  Markens bebyggda andel är någonstans emellan 

stenstaden och trädgårdsstaden; 20-40 %. (Rådberg 1996) 

I funktionalismens spår 

Sedan slutet av 1920-talet hade den dominerande arkitektur- och stadsbyggnadsideologin varit 

funktionalismen. Som en reaktion mot den växte det fram en ny ideologi, postmodernismen. 

Den postmodernistiska stadsgestaltningen är inte internationellt likriktad som 

funktionalismen. Men gemensamt för de olika inriktningarna av postmodernismen är att den 

har skapat ett ökat intresse för gestaltningen av stadens rum och för att hämta inspiration från 

historiska stadsbyggnadsprinciper och ideal, Sitte har dammats av och fått nytt liv igen.  

Det estetiska ges på detta sätt mer tyngd, tätheten ökar och funktionalismens ”sol, ljus och 

luft” får ge vika för en upplevelserik miljö. Gränsen mellan de offentliga och de privata 

rummen i staden blir åter igen distinktare, om än inte lika skarp som i den gamla 

kvartersstaden. (Åström 1993) 

      På 1970-talet ändrade stadsbyggandet inriktning och de storskaliga förortsområdena 

slutade byggas, i stället förtätades innerstäderna. Orsaken till detta var flera, dels att 

stadstillväxten hade stagnerat, dels att höghusbyggandet förknippades med sociala problem. 

Även de stigande bensinpriserna gjorde att efterfrågan av mer centralt byggande ökade. I och 

med detta öppnade sig nya arbetsuppgifter för arkitekterna, de blev en ny syn på 

stadsplanerande som profession. Nu handlade det också om skönhet, tradition och kultur, inte 

bara ekonomi, teknik och befolkningsstatistik. I stället för att söka efter de universella 

lösningarna, som skulle vara lämpliga att bygga var som helst, togs det mer fasta på det 

särpräglade och det lokalt karakteristiska. Huvuduppgiften för stadsplanerarna blev den 

konstnärliga gestaltningen av stadens rum. (Rådberg 1997) 

       Postmodernismen fick sitt genombrott i den svenska stadsplaneringen först på 1980-talet, 

främst genom stadsbyggnadskontoret i Stockholm. (Åström 1993) Men postmodernismen och 

rörelsen för stadens renässans kom av sig. Det saknades en teoretisk bas, det första 

gemensamma målet stadsplanerarna enades om var att man ville uppnå ”stadsmässighet”. 

Men vad detta innebar rådde det oklarheter om och råder än i dag. Vilket stadsideal var det 

eftersträvade, var det monumentalismen i Haussmans Paris eller småskaligheten i det 

medeltida Paris? Termerna ”stadsmässighet” och ”stadens renässans” kunde tolkas hur som 

helst. En annan svaghet var fixeringen vid innerstäderna. Förmåga saknades för att förstå vad 

som hände utanför stadskärnan. (Rådberg 1997) 

Postmodernismens förgrundsgestalter 

Bland de främsta postmodernistiska arkitekterna finns namn som Aldo Rossi (1931-1997), 

bröderna Rob Krier (1938) och Leon Krier (1946). Redan på 1960-talet, i Rossis fall redan på 

1950-talet, började de opponera sig mot funktionalismen. Rossi gav på 1960-talet ut en bok 

L’Architettura della Cittá som var en de första postmodernistiska ansatserna. De 

postmodernistiska arkitekterna och stadsplanerarna ville återställa det offentliga rummet i 

staden. Enligt deras förslag skulle staden gestaltas utifrån det offentliga rummet, byggnaderna 

skulle bli något som fyller det ”negativa” överblivna tomrummet. (Broadbent 1990) 

En som ännu tidigare, i slutet av 1800-talet protesterade mot den torftiga planeringen och 

brister i de offentliga rummen var Camillo Sitte.  
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 Leon Krier var den som tydligast och mest konsekvent formulerade en sammanhängande 

alternativ teori för stadsbyggandet. Han var lärare, arkitekt, stadsplanerare och producerade 

under ett tjugotal år en mängd intressanta förslag, tävlingsprojekt, artiklar och böcker. I alla 

Leon Kriers arbeten, tävlingar och projekt utgår han från ett bestämt ideal som han kallar ”den 

europeiska staden”. Med detta menar Leon Krier den förindustriella staden så som den såg ut 

fram till mitten av 1800-talet. Kriterierna för ”den europeiska staden” var enligt Leon Krier: 

 En samanhållen stad av måttlig storlek  

 Väl avgränsad mot det omgivande landskapet 

 Det ska ta 10 minuter att gå till fots igenom staden 

 Ska inte ha mer än ca 30 000 invånare 

 Gator och torg ska bilda karaktärsfulla stadsrum 

 De privata bostadshusen ska ha måttlig storlek, det typiska huset är det lilla borgarhuset 

med butik eller verksamhet i bottenvåningen, bostäder ovanför 

 Till bostadshusen ska höra en avskild privat gård eller trädgård 

 De offentliga byggnaderna ska vara mer påkostade och ligga vid viktiga platser 

 

Dessa kriterier är ungefär dem som används i planeringen av sjöstäder både i Sverige och 

utomlands. 

 

 

Ett bostadsområde i Kirchsteigsfeld, Potsdam utanför Berlin planerat och ritat av bland 

annat Rob Krier. 

Motpolen till ”den europeiska staden” var enligt Leon Krier den amerikanska staden. För 

honom var detta en skräckbild av hur långt städers upplösning och förfall kan gå. Den 

amerikanska staden är enligt Leon Krier oändligt utbredd, upplöst och formlös. Han anser 

också att städerna i Amerika saknar torg, platser och värdiga offentliga byggnader, de består 

av identitetsösa byggnader som upprepas i det oändliga. De europeiska städerna däremot är 

frukten av århundradens erfarenheter. De var mästerverk av skönhet och harmoni och var 
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fungerande ramar kring stadens vardagsliv. Staden stod i ett harmoniskt förhållande med den 

omgivande landsbygden. Allt detta raserades i och med det industriella genombrottet. Leon 

Krier anser att arkitektens uppgift består i att reparera alla de skador som industrialismen och 

det moderna stadsbyggandet har ställt till med. 

      De stora rutnätsplanerna vill Leon Krier dela upp i mindre delar med olika identiteter. Han 

anser att i framtidens storstäder ska människor kunna bo i mindre självständiga stadsdelar där 

de kan både bo och arbeta. (Broadbent 1990) Att Leon Kriers program för återupprättandet är 

gigantiskt och kommer att ta århundraden är han mycket medveten om. Men det långa 

tidsperspektivet är inget som avskräcker honom. Industrialismen är enligt Leon Krier 

destruktiv och mekanisk, den kan inte ge skönhet, det kan bara hantverket. Precis samma 

kritik som William Morris väckte nästa hundra år tidigare. Kritiker mot Kriers program för 

stadsbyggande anser att det är oekonomiskt och inte alls anpassat till dagens byggproduktion 

och förvaltning. Dras Kriers program till sin spets förutsätter det att samhället omvandlas och 

att industrialismen avskaffas. Det är emellertid enligt min mening poänglöst att kritisera hans 

program för att vara orealistiskt eftersom det är en utopi. Det ligger i utopins natur att vara 

orealistisk och styrkan i denna utopi ligger just i bristen på anpassning till dagens verklighet. 

Den visar på möjligheter och kräver förändringar av dagens verklighet. Precis som 

trädgårdsstadsbegreppet har också ”den europeiska staden” som begrepp utnyttjats som 

försäljningsargument för stadsbyggnadsprojekt som har mycket lite med Leon Kriers vision 

att göra.  

      Verklighetens ”renässans av staden” handlar om små kompletteringar i innerstäderna, men 

mest om stora spektakulära projekt, ofta halvcentrala lägen på mark som tidigare varit 

industriområden. De amerikanska projekten var epokgörande både genom sitt innehåll och 

genom sin storlek. Den bärande tanken var att skapa en europeisk stadskänsla dels genom den 

yttre miljön, med torg och gågator, dels genom en blandning av småbutiker, gatukaféer och 

festivaler. Projekten blev en stor framgång och lockade besökare från de vidsträckta 

amerikanska förortsbältena. Det finns uppgifter som säger att Baltimores centrum drar till sig 

lika mycket turister som Disneyland. Besökare kan flanera i en miljö som föreställer ett 

stadsliv som egentligen aldrig funnits och som de kritiska kallar för kitsch och en pastisch på 

den europeiska staden. Kritiken hindrade inte att på 1980-talet det amerikanska 

stadsförnyelsekonceptet exporterades till Europa. En paradox då framgången i USA till stor 

del bestod i att erbjuda en stad som påminde om de europeiska städerna. (Rådberg 1997) 

Vattenkontakt sjöstäder idag 

 ”Staden söker havet” var temat för en arkitekturtävling om förnyelse av Inre Hamnen i 

Malmö år 1986. Detta har sedan varit ett framträdande drag att knyta stadsbebyggelse till hav 

och vattendrag i det sena 1980-talet. Det kan gälla perifera områden i staden, gamla båtvarv 

och liknande. Ibland har också vattennära partier av tidigare strövområden planerats för 

bostäder, kontor och handel. Det som i första hand har bebyggts är övergivna hamnområden 

och sjöfartsbundna industriområden i centrala lägen som efter oljekris och omstrukturering av 

sjöfarten minskat sitt markberoende.  

      Detta är något som inte på något sätt är unikt för Sverige. Runt om i världen har sjöfarten 

koncentrerats till färre och effektivare hamnanläggningar. Resultatet av detta blir stora 

attraktiva arealer i anslutning till Europas städer som går att förnya och omvandla till andra 

ändamål. Det mest omtalade är nog Londons Dockland som i början av 1970-talet började 

förändras. Planeringen i Dockland är inget bra exempel då exploatering i detta område skedde 

relativt planlöst. (Åström 1993)  

Hur olika en sjöstad kan vara märks tydligt när de olika stadsdelarna jämförs med varandra, i 

följande avsnitt presenteras fem olika områden med sjönära bebyggelse, alla från Sverige. 
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Varvsholmen Kalmar 

Kalmar kommun ser Varvsholmsprojektet som en möjlighet för tillväxt av det centrala 

Kalmar. Stadsdelen har kvarter med varierande slutenhet, och varvsmiljön tas tillvara så långt 

som möjligt. Bebyggelsen är utformad och placerad med hänsyn till det utsatta läget. 

Varvsholmen har en egen arkitektonisk identitet men det är meningen att den ska kännas som 

en del av den övriga bebyggelsen i Kalmar. På avstånd ger Varvsholmens arkitektur en bild 

av mångfald och småskalighet. De flesta husen har två till fyra våningar, några enstaka hus 

sticker upp som landmärken och har då betydligt fler våningar.  

Kajerna fungerar inte bara som promenadstråk utan även som körbana för viss trafik som 

handikappsfordon och flyttbilar. (Kalmar 1997) 

 

 

 

Varvsholmen i Kalmar 

 

 

Husen på Varvsholmen har olika höjder och utseenden, i bakgrunden syns Ölandsbron. 
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Nya hamnen i Helsingborg 

I Helsingborg är den nya bebyggelsen placerad med gavlarna mot den äldre stenstaden och 

mot kajen. Syftet med denna placering är att alla boende ska få sjöutsikt och att de kvarter 

som finns bakom de nya områdena också ska ha vattenkontakt. Skalan i den nya delen med 

hus i fem till sju våningar, är samma som i de befintliga kvarteren i Norra Hamnens 

omedelbara närhet. Norra Hamnen i Helsingborg bildar en ”port mot kontinenten” samtidigt 

som den ansluter direkt till stadens centrum. En ny järnvägssträckning och en ny 

hamnanläggning i Helsingborgs södra del gjorde att Norra Hamnen fick allt mindre betydelse 

som nyttohamn. En stor nordisk idétävling utlystes år 1985 för det stora området längs vattnet 

i Helsingborg. Avsikten var att området huvudsakligen skulle utnyttjas för bostäder och som 

ett större friluftsområde för hela staden.    

      Tre stycken fick dela på förstapriset, Ulf Christensson, FFNS och Whites Arkitekter. 

Baserat på de tre prisförslagen arbetade Helsingborgs stadsbyggnadskontor fram ett 

planprogram. Kvarteren i Norra Utsikten över Öresund har haft stor inverkan på områdets 

utformning. Det befintliga gatumönstret fortsätter ända ner till vattnet för att skapa utblickar 

från de äldre partierna av staden. I de nybyggda områdena får de boende sin beskärda del av 

utsikten genom att kvartersgårdarna är förhöjda och har öppningar mot havet. Husen som är 

byggda på bryggor (brygghusen) i fem våningar bildar övergång från kvartersbebyggelse till 

vattenspegel. De är placerade utanför den gamla kajkanten på ett försänkt bryggplan. En 

hamnpromenad byggd på bryggor går mellan husen. (Reiter 1999) 

De riktlinjer som finns för den yttre miljön i Norra Hamnen i Helsingborg (Reiter 1999) är 

bland annat: 

 Möjlighet att inrätta butiker och arbetsplatser i bottenvåningen 

 Höga krav på material på bottenvåningarna 

 Släntzon och trappzon utformas med hjälp av mindre byggnader 

 Mot strandpromenaden utformas bottenvåningen i gavlarna så att de vänder sig mot kajen, 

gärna på kajens nivå för att upplevas som en del av kajen 

 Noggrant utformad gatumiljö 

 Storskalig, tät och kompakt bebyggelse med många hörn 

 

Planeringen av Helsingborg H99. 



 34 

Västra hamnen Malmö 

I Malmö ligger bebyggelsen grupperad på ett helt annat sätt, mycket beroende på att man ville 

få skydd mot blåsten. Området som bebyggdes hade heller ingen befintlig bebyggelse att ta 

hänsyn till så de nya husen samverkar inte med några närliggande kvarter. Husen vänder 

långsidorna mot kajen och gatorna, med en mer sluten kvartersbildning än i Helsingborg. 

När stadsplanen upprättades för Bo01 området av arkitekt Klas Tham kallades det för 

framtidsstaden. Gatorna bildar ett oregelbundet mönster och byggnaderna är av olika höjd. En 

stor del av bostäderna har utsikt över Öresund vilket skapar attraktiva lägen. Området ligger 

utanför den egentliga stadsstrukturen i Malmö och har ingen naturlig förbindelse med staden i 

övrigt. Det är ett område som sluter sig inom sig själv och vänder ryggen åt trafik- och 

industrilandskapet som omsluter det. (Lindvall, Myrman 2001) 

      I Malmö kommuns Detaljplan för Bo01 området (Tham 2001) beskrivs den byggda 

miljön ska erbjuda ordning, reda och andvändbarhet. Kommunens planerare vill att den 

byggda miljön ska vara begriplig och stimulerande. Stadsdelen ska vara tillräckligt robust och 

tidlös för att kunna möta det som arkitekten Tham beskriver som ” framtidens ännu okända 

krav”. Planen är enligt honom formad av platsens utsatthet och storslagenhet. Här ska Malmös 

direkta möte med havet återupprättas genom en tät bebyggelse med skyddade inre bostäder. 

Park- och gatustråken ända från Malmös innerstad ska utan avbrott sträcka sig igenom Västra 

hamnen ända ut till Öresund. 

      Malmö kommun har gett ut en skrift som heter Planer och strategier för Västra hamnen 

(2006). Där skriver kommunen att visionerna för Västra Hamnen som ny stadsdel är att den 

ska bli en komplett stadsdel för boende, service, arbete och studier. Förebilden till Västra 

Hamnens planering är den intimitet och täthet som finns i Malmö innerstad.  

 

 

Planeringen av Bo01 i Malmö. 
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Sickla udde 

Hammarby Sjöstad är precis som Bo01 byggd på ett område utan stor kontakt med äldre 

bebyggelse. Längs kajen på Sickla udde är ”punkthus” placerade och innanför dessa är en 

husen placerade i en sluten kvartersbildning. Längs Sickla kaj är husen placerade med 

gavlarna mot kajen men med mer sluten kvartersbildning än i H99 men inte så sluten som 

byggnaderna i Bo01 området. I tidningen Arkitektur (2002) beskrivs Hammarby Sjöstad som 

en stadsdel med en typisk Stockholmsplan vilket innebär ”en klassisk innerstad med ett 

esplanadsystem som finns överordnad i gatunätets hierarki”. 

      I boken Stockholms stränder (2003) beskriver Eva Eriksson Hammarby Sjöstad som en 

stadsdel med varierande strandmiljöer som skapats för att ta tillvara sjöstadens olika 

möjligheter. Hon anser att den nya stadsdelen har en modern rumsuppfattning som skiljer sig 

både från 1800-talets slutna stadsrum och från modernismens totalt upplösta rum. Det är ett 

försök att utveckla ett mer föränderligt, flytande och enligt Eriksson ett romantiskt rum. 

Vattenläget har haft ett stort inflytande över utformningen av hustyper och lägenheter. Husen 

har generösa balkonger, terrasser och våningshöga fönsterpartier. Detta tillsammans med 

veckade fasader och en ljus och modernistisk lätt arkitektur skapar enligt Eriksson en speciell 

sjöstadskänsla.  

 

Sickla Udde, en helt ny stadsdel i Stockholm. 

 

 

Hammarby sjöstad en kulen marsdag. 
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Stumholmen 

Till bostadsmässan Bo93 i Karlskrona, byggdes det sjönära hus på Stumholmen. Trots sitt 

namn är Stumholmen en ö mitt i centrala Karlskrona som tidigare tillhört Marinen. Enligt 

gammal hävd och dagens detaljplan är balkongerna i husen på Stumholmen invändiga. Det 

beror på att marken utanför husen tidigare tillhörde kronan och för att få äga sin balkong fick 

den inte sticka ut utanför fasaden. (Lindvall, Myrman 2001) På Stumholmen planerades det 

för fler båtplatser än bilparkeringar, besökare till ön och till Marinmuseet får parkera sina 

bilar och gå över bron till ön.  

      I Katalogen för svensk Bostadsmässa Bo 93 (Ekman, Ekman 1993) finns det en hel del 

information om bebyggelsen på Stumholmen. Där skrivs att på Stumholmen samsas de 

nybyggda husen med byggnader från tidigt 1700-tal. Där anses att eftersom bebyggelsen på 

Stumholmen är så olika varandra skapas variation och ett spel mellan det slutna och det 

öppna. Det anordnades en arkitekttävling 1998-90 vars syfte var att gestalta ön. Hederus 

Malmström Arkitekter AB i samarbete med Landskapslaget vann tävlingen. Tävlingsförslaget 

som i stort sätt förverkligades, hade fyra viktiga grundstenar. Huvudfunktionen på 

Stumholmen skulle vara rekreation, inga hus skulle behöva rivas, nya bostäder skulle byggas i 

måttlig omfattning och där skulle byggas ett Marinmuseum. 

De grönytor som finns i området har visat sig vara ett populärt rekreationsområde för både 

gammal och ung. Från att ha varit en stängd ö med vakt som bara släppte in de som hade 

tillåtelse att vistas på ön har området blivit en tillgång för hela Karlskrona.  

 

Stumholmen i Karlskrona, gammalt och nytt blandat, det länga huset i norr är Marinmuseum. 

 

 

Hus längs Stumholmskajen i Karlskrona, nya hus i harmoni med befintlig bebyggelse. Bron är 

enda landförbindelsen till ön. 
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Framtidens sjöstad 

Som en röd tråd i de befintliga sjöstäderna finns en strävan efter att så många som möjligt ska 

kunna glädja sig åt vattnet, antingen man bor eller bara är en besökare i områdena. Det ska 

också finnas möjligheter att kunna förflytta sig längs kajerna. Rumsligheten är viktig, mer och 

mer ju senare områden är planerade. Arkitekturen i de olika sjöstäderna har mer gemensamt 

än planeringen av de olika områdena. Fasaderna har ljus puts, mycket fönster och rikligt med 

balkonger. Arkitekturen är ny och spännande och har en fantasifull lekfullhet i många av 

områdena. Exploateringen är på de flesta platserna hög, då tomter och infrastrukturen är 

kostsamma poster i byggnadsprocessen. Sjöstäder är inte likriktade utan har en stor 

anpassningsförmåga efter var de byggs. Husens inbördes förhållande och placering längs 

kajerna går att variera på många sätt. Att i oljehamnen planera för en sjöstad är det mest 

självklara alternativet. De cisterner som i dagsläget finns i området är höga och ger ett massivt 

intryck som går att återskapa i en sjöstad.  

 

 

 

 

Oljehamnen sedd från Bryggarberget. 

 

 
 


