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Blandstad 

Inledning 
 
I den här delen beskrivs först kortfattat begreppet blandstad. Detta 
tydliggörs genom en jämförelse av Haga, som ett exempel på 
blandstad, mot Hammarkullen, som ett exempel på ett mer 
funktionsseparerat område. Med utgångspunkt från de största 
problemen med blandstad föreslår jag olika lösningar och diskutera 
dess konsekvenser och nackdelar. 
  
 
Definition av blandstad 

Bakgrund 
Begreppet blandstad började användas i Göteborg i samband med 
planeringen av Norra Älvstranden. Tanken var att undvika sovstäder 
och istället skapa en levande stad. Blandstad uppkom som en reaktion 
mot den zonerade staden med liv och rörelse endast vissa tider på 
dygnet. Visionen håller just nu på att utarbetas med olika diskussioner 
på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

Begreppsförklaring Blandstaden  
Utifrån Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs diskussionsunderlag 
beskriver jag nedan vad som är typiskt för blandstaden. Utifrån tre 
delar funktioner, arkitektoniskt och socialt. 
 
Funktioner 
Blandstaden ligger på en plats i staden med en stor genomströmning av 
människor. Detta ger större möjligheter till större kundunderlag då inte 

enbart de boende utan även gäster rör sig i området. Det ger också 
möjligheter för människor från olika samhällsklasser att röra sig på 
gatorna.  
 
Blandstadens funktionsintegrering kräver en småskalighet, helst på 
kvarters och byggnadsnivå. I stor skala så skulle annars t ex hela 
Göteborg vara blandstad. Funktionsintegreringen gör att både 
boende och arbetande har nära till service. Det ger också större 
social kontroll om t ex bostäder ligger på övervåningen och handel 
på bottenvåningen. En funktionsintegrerad stad skapar möjligheter 
för större närhet. Någon i familjen kan få närmare till jobbet t ex 
med ett kontor i bostadsområdet. Men allt kan inte integreras vissa 
tyngre industrier måste fortfarande p.g.a. miljöskäl ligga avskilt från 
bostadsområden. Gatunätet är utformat för stor integration, många 
vägar går mot målet. Olika trafikslag samsas på samma väg vilket 
ger en mer levande gata. Men transporter av farligt gods måste 
fortfarande vara separerad.  
 
Arkitektoniskt 
I blandstaden är byggnaderna utformade med stor omsorg om 
detaljer och med en variation både stilmässigt och åldersmässigt. 
Detta kan göras genom att blandstaden får byggas under lång tid och 
med olika ägare så att varje tid ger sina avtryck i blandstaden. Detta 
ger en mer intim känsla och stärker identiteten. 
  
Byggnader utformas så att de bildar en struktur som skapar 
halvoffentliga och offentliga platser. Skalan är viktig den utformas 
så att det ger förutsättningar för en social kontroll. I en alltför 
storskalig bebyggelse finns risken att den går förlorad.  
 
Socialt 
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Befolkningsmässigt är variationen av äldre, yngre samt människor från 
olika samhällsklasser stor. Detta ger en stabilitet i blandstaden. Olika 
priser på byggnader och olika upplåtelseformer bidrar till detta med 
varierande hyror. I blandstaden finns en blandning av offentliga, 
halvoffentliga, halvprivata och privata platser. Det finns zoner där man 
kan röra sig mellan det offentliga och privata vilket skapar mer 
möjligheter för socialt liv.  
 
Blandstaden kräver också en täthet med avseende på funktioner och 
invånarantal. En större invånartäthet och funktionstäthet ger tillfälle till 
mer möten och bättre förutsättning för service.  
 
Målsättning 
Målet med blandstaden är att minska segregationen genom att skapa en 
blandning av människor från olika samhällsklasser, etnicitet och åldrar. 
Blandstaden betyder större blandning på byggnadsnivå samt 
kvartersnivå och områdesnivå. Som jag ser det är blandstaden i 
grunden en social målsättning. Det är denna målsättning som sedan 
styr funktioner och den fysiska utformningen. Som den huvudsakliga 
målsättningen ser jag att: 
  
”Alla ska kunna, vilja och våga befolka stadens gator och andra 
offentliga rum.” (Stadsbyggnadskontoret Göteborg 2003 s 8) samt att ” 
En blandstad ska bygga på närhet i bemärkelsen att invånarna kan välja 
att ha sitt vardagsliv inom rimligt avstånd.”  (Stadsbyggnadskontoret 
Göteborg 2003 s 6) 
 
Avgränsning 
 Det finns också en mer ekonomisk målsättning. Där målet med 
blandstaden är ökad effektivitet med bättre utnyttjande av vägar och 

vatten och avlopp. Jag har valt att avgränsa mig från denna del i 
mina studier och istället fokusera mer på det sociala.  
 

Jämförelse mellan Haga och Hammarkullen  
 
För att lättare visa vad som är blandstad har jag valt att göra en 
jämförelse mellan Haga och Hammarkullen. Genom en jämförelse 
ser man tydligare vad som verkligen är blandstad och hur det 
fungerar. Först ges en bakgrund sedan följer en beskrivning med 
avseende på funktioner, arkitektur och sociala förhållanden. Utifrån 
detta beskrivs vilket av områdena som är mest blandstad. 
 
Haga 
Sören Olsson har i boken, det offentliga stadslivets förändringar, 
som följande del är hämtad från jämfört det offentliga livet i Haga på 
1930-talet med 1990-talet. Sören Olsson har under flera år forskat 
och jobbat med samhällsplanering och sambandet mellan fysisk 
miljö och socialt liv.  
 
Bakgrund 
(http://www.svenskakyrkan.se/haga/hagahistorik.htm#1600-talet) 
Haga är en gammal från 1600-talets mitt arbetarstadsdel centralt 
belägen alldeles utanför Göteborgs gamla stadskärna. På 1600-talet 
var bebyggelsen anpassad efter militära krav vilket innebar att 
marken skulle kunna ta bort bebyggelsen vid krig.  Under 1700-talet 
blev bebyggelsen mer permanent.  Den var då fortfarande en gles 
arbetarstadsdel med timmerhus i en till två våningar. Under mitten 
av 1800-talet byggdes industrin ut. Det behövdes fler bostäder vilket 
ledde till att Hagas nordvästra del byggdes ut. Från 1840 till 1880 
ökade befolkningen från 3000 till 10000. Bebyggelsen blev mer 
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stadsmässig men fortfarande mestadels av trä. På 1920-talet var Haga 
helt utbyggt. Mellan 1880 och 1920 byggdes högre hus ofta 
landshövdingehus. Trångboddheten var ändå stor. Sedan 1920-talet har 
det enligt Olsson (1998 s 12) varit tal om sanering av området. 
Området hade på 30-talet låg sanitär standard och bestod av 
smålägenheter. Området låg långt ifrån de funktionalistiska ideal som 
rådde. Det inventerades 1938 och det lades fram en plan för sanering 
av stadsdelen. I utredningen från 30-talet tog man upp verksamheter 
d.v.s. handel, tillverkning, matställen och offentlig service. På ett 
område av 400×250m fanns det enligt 1938 års inventering 202 
butiker, 60 verkstäder, 58 lager, 13 kontor, 10 samlingslokaler, 9 
garage, 8 industrier och 3 matställen samt stadsdelens skola (Olsson 
1998 s 20). På alla gator fanns det en hel del affärer och andra 
verksamheter vilket hängde samman med att man på 30-talet handlade 
mjölk i en butik bröd i en annan osv. Konsekvensen av denna mångfald 
var att det rörde sig mycket folk på stadsdelens gator både boende och 
arbetande i stadsdelen. Enligt Olsson (1998 s 17) så gjorde små 
utrymmen i lägenheter (60 % var mindre än två rum och kök) och 
gårdsutrymmen att folk rörde sig utanför denna miljö och hellre 
vistades på offentliga platser.  
  

Funktioner i Haga i mitten av 30-talet (Olsson 1998 s 19) 
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Under 1980-talet skedde en omfattande stadsförnyelse. En orsak till att 
det skedde så sent är enligt Olsson (1998 s 30) en stor proteströrelse 
mot förnyelsen i Haga. Även politiker och planerare hade nu en annan 
syn på stadsförnyelse än på 30-talet.  Det är nu viktigare att bevara och 
riksantikvarieämbetet ställde enligt Olsson (1998 s 30) upp med pengar 
till bevarande. Trots detta görs mycket om. Tre fjärdedelar av den 
gamla bebyggelsen har rivits och ersatts med  
andra hus. Dessa har dock anpassats till den tidigare bebyggelsen. 
Bevarandeintresset märks mest genom att gatustrukturen och 
kvartersbildningen behållits.  
 
Funktioner  
1996 gjorde Sören Olsson (1998 s 34) en ny undersökning av 
verksamheter i samma område. Det finns idag 81 verksamheter att 
jämföra med 363 stycken på 30-talet. Butiker har minskat från 202 
stycken till 32 stycken. Tillverkning, lager och industrier har försvunnit 
helt. Den offentliga verksamheten har ökat från 3 till 12. I två kvarter 
finns en stor del av Göteborgs Universitets samhällsvetenskapliga 
fakultet. Detta är en stor arbetsplats med 400 anställda och 300 
studenter. Även restauranger och kaféer har ökat från 3 till 11. En stor 
skillnad är placeringen av verksamheter. Haga Nygata har nästan 
hälften av områdets alla verksamheter 37 stycken av 82. Det har skett 
en renodling av funktioner. Haga Nygata ses som en affärsgata. I 
övriga områden har planeringen gått ut på att det enbart ska finnas 
bostäder. Trafikmässigt är stadsdelen till stor del bilfri. Det ligger dock 
ett större parkeringshus i utkanten som tar emot de flesta bilarna.  

 
Funktioner i Haga 1996 (Olsson 1998 s 35) 

 
Arkitektoniskt 
Trots att tre fjärdedelar av den gamla bebyggelsen rivits så är den 
nya bebyggelsen anpassad till den övriga. Det som inte rivits har 
byggts om och renoverats. De små fastighetsägarna har enligt Olsson 
(1998 s 31) försvunnit till förmån för storägare. De stora ägarna är 
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ett allmännyttigt bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. De smala 
gatorna och kvartersbildningen är oförändrad. Skalan med 
jämförelsevis låg bebyggelse finns kvar. Detta ger en intim känsla. 
Omsorgen om detaljerna är stor. Även den gamla rutnätsstrukturen 
finns kvar. Gårdarna har idag stora kvalitéer. Det finns lekplatser, bord 
och stolar. När det blir varmare rör sig också många på gårdarna. 

 
Skolgatan i Haga 1997 (1998 Olsson s 38) 
 
Socialt (Olsson 1998 s 31) 
Den äldre befolkningen har dött ut och ersatts av en medelklass ofta 
med barn. Det pågår en gentrifiering i området. Med gentrifiering 
menas att ”mer välbärgade områden grupper tar över tidigare 
slumområden.” (Olsson 1998 s 31). Det offentliga livet sker mestadels 
på Haga Nygata. Det halvoffentliga livet sker på gårdarna och till allt 
mindre del på gatorna.  
   
 
 
 
 
 

Hammarkullen 
 
Bakgrund 
Hammarkullen ligger avgränsat mot övriga områden p.g.a. stora 
höjdskillnader och skog.  Byggnationen av Hammarkullen började i 
januari 1968. 1969 flyttade de första människorna in och 1973 var 
det färdigbyggt. Det är till utseendet ett typiskt miljonprogram 
område. Utseende mässigt har det varit sig likt till 1995. De 
inflyttade var arbetare från svensk glesbygd och från Finland samt 
från olika saneringsområden i centrala Göteborg (Törnkvist 2001 s 
122). I början av 70-talet var det nytt och oroligt. Det saknades 
sociala strukturer och fungerande service. Det var problemfyllda år 
under 70-talet med nerskrivning i pressen och bråk mellan poliser 
och ungdomar. Under 80-talet samarbetade de olika förvaltningarna 
samt kyrkor och föreningslivet sedan dess har området varit stabilare 
men inte helt problemfritt.  
 
Hammarkullen kan enligt Törnkvist ( 2001 s 146) redan från början 
av 70-talet ses som ett samhällsbygge där eldsjälar, boende och 
tjänstemän jobbat för stabilitet, självkänsla och aktivitet i området.  
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Illustrationskarta över Hammarkullen (Törnkvist 2001 s 115) 
 
Funktioner (Törnkvist 2001 s115-117) 
Service och verksamheter är koncentrerade till ett sammanhängande 
centrum. Övriga områden är i stort sett enbart bostadsområden. 
Service och handel i området var 1995: bad med kafé, konsum, post, 
hårfrisör, två serviceaffärer, bibliotek, medborgarkontor, folkets hus 

och pizzeria. Det finns ett servicehus, äldreomsorg, 
barnavårdscentral, barnläkare och Angereds folkhögskola. Dessa 
verksamheter ger liv och rörelse. Trafiken bygger på 
trafikseparering med trafikmatning runt området och en bilfri del 
inne i området. Trafiksepareringen gör att man inte passerar 
centrum eller något annat område innan man kommer hem. Man 
kan lika gärna handla på väg hem från jobbet som i Hammarkullen. 
Men spårvagnhållplatsen i anslutning gör att många människor 
trots allt passerar centrumet.  Det går gång och cykelvägar som 
knyter ihop området. P.g.a. höjdskillnader och stora avstånd 
används de inte så mycket. Stadsdelen beskrivs som ett antal 
småområden med olika hustyper och upplåtelseformer. 
 
Arkitektoniskt 
Hammarkullen består egentligen av tre områden: Småhusområdet, 
låghusområde och det storskaliga området. Småhusområdet består 
av 100 hus och 500 radhus, (Törnkvist 2001 s 118) Det ser ut som 
ett traditionellt villaområde. Det är inte säkert att invånarna här 
utnyttjar resten av Hammarkullen och det är också tveksamt om de 
tycker sig tillhöra området. Låghusområdet består av 509 
lägenheter och ligger i områdets södra del (Törnkvist 2001 s 118). 
Gårdarna är stora men överblickbara och utgör en halvoffentlig 
zon för de boende. Det storskaliga området är ett stort kvadratiskt 
område med ca 400 meters sida. Det har mycket höga hus som 
skärmar av och skapar ett utanför och innanför men skalan är för 
stor för att tala om en halvoffentlig gård. Storskaligheten hänger 
ofta ihop med problematiska byggnadskonstruktioner. De har ett 
utryck av en betongförort. Men de storskaliga husen är också ett 
landmärken. De ger en identitet till platsen. Centrumet ligger i det 
storskaliga området och är rent fysiskt otydligt då det flyter ut i 
gångstråken. Det går inte att tala om ett torg. 
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gBredfällsgatan från sydväst (Törnkvist 2001 s121)       

gSandeslättskrokens radhus (Törnkvist 2001 s119) 
 
 

 
 
 

Sandeslätts låghusområde (Törnkvist 2001 s119) 
 
 

 
Socialt 
Olika hustyper och upplåtelseformer ger en stabilitet och en 
möjlighet till boendekarriär när man flyttar vidare. Storskaliga 
områden med höga hus är mindre attraktiva vilket ökar omflyttning 
och därmed också ger ett instabilare socialt liv. Detta syns tydligt i 
de centrala delarna. Centrumet är rätt livaktigt med ganska stort 
offentligt liv. Nackdelar är bristen på kontroll kvällstid eftersom det 
på kvällen är få verksamma som har kontroll över området 
(Törnkvist 1998 s 117). Denna fysiska utformning leder socialt sett 
till att hållplatser och gångstråk blir platser man undviker. Eftersom 
funktionerna är uppdelade så är avståndet mellan boende och 
centrum så stor att den sociala kontrollen där uteblir. Socialt sett så 
är Hammarkullen ganska splittrad. Olika grupper bor ganska olika 
med skilda livsvillkor och även skilt från varandra rumsligt. Området 
var från början en arbetarstadsdel med människor från gamla 
centrala Göteborg. Det skedde också en arbetskraftsinvandring 
främst från övriga Sverige och från Finland. Detta var 
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arbetarklassens nya boende. På 80-talet kom invandrare som var 
flyktingar och inte en arbetarklass. Detta är möjligen en invandrarklass 
som ofta har svårigheter att få jobb.  
 
 
Jämförelse 
 
Det är mycket intressant att jämföra dessa på ytan vitt skilda områden. 
Upplevelsemässigt så är Haga typiskt för Blandstad och Hammarkullen 
motsatsen till blandstad.  
 
Funktioner 
Det skiljer sig inte så mycket som man kan tro med funktioner i 
områdena. Skillnaden är mer hur de är belägna. I Haga ligger handeln i 
ett stråk medan det i Hammarkullen är samlat i ett centrum. I 
handelsstråket i Haga finns det bostäder på övervåningen så där är 
integrationen större då det i Hammarkullen endast finns handel på 
torget och inga bostäder. Förutom dessa skillnader finns det också ett 
universitet i Haga som är en stor tillgång bl. a för det offentliga livet. 
Likheten ligger i att både områdena trots allt till största delen är 
bostadsområden. På båda platserna är detta den dominerande 
funktionen. Sören Olsson nämner också att flera gator är öde även i 
Haga.  
 
En stor skillnad i funktionerna är att trafiken är separerad i 
Hammarkullen. Det sker ingen naturlig integration. Det nämns bl.a. att 
man inte ens kör förbi centrum på väg till Hammarkullen. Haga är en 
rutnätsstad. Detta gör området mer integrerat även om gågator 
dominerar och parkeringen till viss del sker i ett parkeringshus utanför 
området. En avgörande skillnad är placeringen i staden. Haga har 
genom sin placeringen en större genomströmning av människor och 

därmed bättre förutsättningar för handel. Detta skapar möjligheter 
för affärsgatan.  
 
Arkitektoniskt 
Rent arkitektoniskt är skillnaden stor. Hammarkullen har stor 
variation i hustyper, från höghus till radhus. De höga byggnaderna 
har ett brutalismiskt uttryck. Det är mycket betong och få detaljer. 
Där skiljer sig Haga. Hushöjden är enhetlig. Variationen ligger mer 
på detaljutformning. Trots restaurering så är detaljrikedomen större. 
Här är tidsaspekten en viktig faktor. Haga har växt fram under lång 
tid medan Hammarkullen planerades och byggdes på en gång. Husen 
har också i sin utformning en mer tydlig uppdelning i offentliga 
gator och halvoffentliga gårdar. Detta saknar Hammarkullen till stor 
del. Haga har tätare men lägre bebyggelse jämfört med 
Hammarkullens glesa och höga bebyggelse.  
 
Socialt 
Hammarkullen har säkert större variation tack vare radhusen med en 
medelklass men segregationen områdesvis är större. I Haga har den 
äldre befolkningen till största delen försvunnit till fördel för 
ungdomar och medelålder. Gemensamt är att de utgör en köpstark 
grupp. Detta påverkar också handeln i området. De halvoffentliga 
gårdarna är en stor tillgång i Haga med rikt folkliv. I Hammarkullen 
består mötesplatserna mer av offentlighet. Man träffas mer i 
organiserad form i föreningsliv osv.   
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Slutsats av jämförelsen 
 
Min utgångspunkt var att Haga är mer blandstad än Hammarkullen. Jag 
hävdar att det är det. Haga har mer offentlig och halvoffentligt folkliv 
och en större integration. Men Haga är inte den ideala blandstaden om 
den finns. Vad är det då som gör Haga till mer blandstad än 
Hammarkullen? Hagas största fördel är dess centrala placering i 
staden, vilket gör att många gäster besöker området. Detta gör 
handelsstråket möjligt. Områden har annars likartade funktioner men 
en stor skillnad är att Haga har Universitet. Det är en funktion som 
ökar det offentliga livet samtidigt som det är en arbetsplats. 
Utformning av gator och byggnader är omsorgsfullt gjorda i Haga och 
ger stor variation. En anledning till detta är att de vuxit fram under lång 
tid. Detta ger mer av identitet. Även gatutformningen i Haga med sitt 
rutnätsmönster ger fler möjligheter till möten. I Hammarkullen är t ex 
gång och cykelvägar separerade från övrig trafik och även bebyggelse 
vilket ger mindre möten och en otrygg känsla.  
 
Med samma invånarantal ser jag det som en fördel med tätt och lågt än 
glest och högt. Detta för att kontakten med gatan ökar och därmed 
förutsättningar för trygghet och ett socialt offentligt liv och även den 
sociala kontrollen ökar vilket är fallet i Haga. I Hammarkullen är det 
visserligen en blandning av både människor och byggnader men denna 
ligger områdesvis och det är tveksamt om de olika grupperna i det 
storskaliga området och småhusområdet överhuvudtaget träffas. I Haga 
är kanske inte blandningen av människor av olika samhällsklasser 
större. Skillnaden är istället att området är så integrerat av resten av 
staden och besökare av olika slag ger området en mer blandad 
befolkning.   
 
 

 
 Haga Hammarkullen 
 
Yta 

 
750km 

 
10000km 

 
Befolkning 

 
4000 personer 

 
7500 personer 

 

100m 

  2   2 

Haga  
(Olsson 1998 s 35) 
 

Hammarkullen (Törnkvist 2001 s 115) 
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Problem 
 
I sökandet efter problem med blandstaden har jag hittat tre 
övergripande problem: Den urbana parasiten, störningar och 
marknaden. De går delvis in i varandra men de representerar olika 
typer av problem. Detta utvecklas mer nedan.  
Begreppsförklaring av befolkningstäthet: Befolkningstätheten anges 
som invånare/hektar. Hög befolkningstäthet kan bero på en hög 
bebyggelse men också på en hög boendetäthet. 

Den urbana parasiten 
 
Problem 
Uttrycket den urbana parasiten myntades av Mats Lundström ( s 78 
2003) som i sitt examensarbete på fysisk planering: Jakten på den 
försvunna stadsmässigheten reder ut begreppet stadsmässighet. En 
stadsdel med många butiker drar vanligtvis kunder från angränsande 
stadsdelar som inte är lika välförsedda. Ett exempel är när folk från 
förorten åker in till centrum för att handla. Detta innebär att ett mindre 
antal människor utnyttjar servicen i förorten till förmån för centrum. 
Den stadsmässiga stadsdelen är alltså en parasit  som lever på en 
annan. För att undvika detta krävs det en extrem hög täthet så att flera 
centra kan bildas. Mats Lundström ( s 78 2003)  menar att det är 
tveksamt om en sådan stad fungerar i Sverige. Det kräver en massa 
eller täthet som inte ens Stockholm klarar av. En ständigt ökande 
boendeyta per invånare gör det dessutom ännu svårare att skapa hög 
boende täthet. Det är boendetätheten som är avgörande eftersom det är 
den som skapar underlag för service. 
 

Lösning 
Det går inte att förändra den urbana parasiten som princip. Det 
handlar istället att vara medveten om den och att göra det bästa av 
situationen. Det går inte att få den typen av blandstad som ett 
stadscentrum utgör på allt för närbelägna ställen. Ett sätt att ändå öka 
blandstadskänslan är att öka tätheten. Detta kan ske genom 
komplettering på områdesnivå men även på kvartersnivå. Mats 
Lundström ( s 80 2002) menar att man ska bygga så att effekten 
1+1=3 uppstår. Genom byggnation mellan två områden som saknar 
service så att båda områden får underlag för en ökad service.  
 
Konsekvenser 
Det finns en hel del nackdelar med hög täthet. Detta beror 
naturligtvis på hur och var man förtätar. Vid komplettering kan det 
innebära svårigheter med att anpassa ny bebyggelse arkitektoniskt. 
Risken är också att värdefull naturmark och parkmark bebyggs. En 
högre täthet kan ge sämre solförhållanden. Bygger man högre 
byggnader minskar också kontakten med gatan. Dessutom ökar 
trafiken med störningar och anspråk på fler parkeringsplatser som 
följd. 
 
Det gäller att vara medveten om problemet att det inte går att skapa 
blandstad överallt. Man får satsa på vissa platser. Det handlar om att 
titta på blandstaden på en översiktlig nivå. Se på vilka områden som 
är lämpliga för blandstad. Samtidigt redogöra för hur nya 
blandstadsområden kan påverka andra områden. Trots nackdelarna 
med kompletteringar och hög täthet så kan fördelarna med en högre 
blandstadskänsla överväga.  
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Störningar 
 
Problem 
Uttrycket: ”inte på min bakgård” visar på problemet med att infoga ny 
bebyggelse i befintliga områden. Vi vill ha liv och rörelse och nära till 
krogliv men vi vill inte bli störda där vi bor. Vi vill lätt kunna ta oss 
fram med bilen men samtidigt inte bli störd av trafiken. Vi vill ofta 
både ha kakan och äta upp den. För att skydda medborgarna mot 
störningar tillkom ett regelverk genom PBL, Miljöbalken. Vid 
skapandet av en blandstad är givetvis störningarna ett problem men 
även dessa regler kan försvåra förtätning och en funktionsintegrering 
om de används schablonmässigt. Det går heller inte att bortse helt från 
störningsproblematiken. Viss tyngre industri måste fortfarande ligga 
skilt från bostadsområden. Det kan också vara ett problem om reglerna 
används fel när det idag finns många verksamheter som tidigare varit 
störande men idag inte är det. Problemet med störningar handlar både 
om en hälsoaspekt och en miljöfarlig del.  
 
Lösning 
Det finns ingen enkel lösning på det här problemet. Det är helt klart så 
att vi har ett regelverk som inte stämmer överens med de nya tankarna 
om blandstad. Regler är ett problem idag men de går att ändra. Det ska 
inte glömmas bort att reglerna hade ett syfte när de skapades. För att 
skapa en blandstad måste avvägningar göras. För att blandstadens 
fördelar ska tas tillvara måste t ex skyddsavstånden i många fall vara 
kortare. Det gäller att integrera så mycket som möjligt på ett så smart 
sätt som möjligt. Det är viktigt att utgå från platsens förutsättningar 
och inte blint följa skyddsavstånd. För att skapa ett attraktivt stråk kan 
det vara värt att göra speciella lösningar som skydd mot buller och 
farligt gods. Det kan vara värt att föra in bostäder i dessa stråk för att 
göra dem mer levande.  

 
Lösningar enligt Boverkets Bättre plats för arbete 
Boverkets bättre plats för arbete menar att stadsbyggnad innebär en 
anpassning och återanvändning av befintliga bebyggelsemiljöer, 
hänsyn till kulturmiljön och strävan till att blanda bostäder, service 
och verksamheter. Men läser man vidare i texten så får det inte ske 
på bekostnad av sämre säkerhet.  
 
Riskhänsyn inom fysisk planering handlar om lämplighet från fall till 
fall. Bedömningen innefattar också frågan om vilken typ av 
verksamheter som ryms inom ett visst arbetsområde och 
omfattningen på verksamheten.  
 
För att utforma skyddsavstånd måste man tänka på flera saker men 
man måste också kombinera skyddsavstånden med andra åtgärder 
som t ex invallning. Först bör man fråga sig om det överhuvudtaget 
är lämpligt med en riskfylld verksamhet på platsen. Man bör 
prioritera åtgärder vid källan. Vid skyddsavstånd behöver man också 
tänka på att det skyddsavstånd som sattes från början också måste 
räcka när verksamheten förändras. Man påpekar också att 
skyddsavståndet även är till för industrin. Skyddsavståndet fungerar 
för att göra det möjligt för industrin att utvecklas.  
 
Boverket menar att målet på lång sikt bör vara att störande eller 
farlig verksamhet ersätts med mindre farlig verksamhet eller tas bort. 
Verksamheten kan också bli mindre farlig i sig.  
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Konsekvenser 
En konsekvens med kortare skyddsavstånd är att utformning måste ge 
ett bättre skydd. Det kan t ex röra sig om tjockare glas för att minska 
bullret. Detta leder till dyrare bostäder men å andra sidan så utnyttjas 
marken bättre vilket ger billigare bostäder. Boverket ger ett exempel på 
hur individuellt skyddsavstånd utformas är t ex om man har en 
gasoltank vid en bergvägg kan bebyggelsen på höjden ovanför ha ett 
kortare skyddsavstånd än normalt. Detta innebär att topografiska 
förhållanden kan få konsekvenser för hur skyddsavståndet utformas. 
Trots utformning i form av bättre skydd kan störningarna ändå vara 
större än vid ett vanligt bostadsområde vilket ökar ohälsan. Priset med 
mer och större störningar kan kanske ändå vara värt att betala för att få 
mer blandstad. 

Marknaden 
 
Integrering av bostäder, handel och kontor 
Bo Grönlund skriver i sin text: Blandstaden som nybygge, om problem 
med att integrera bostäder, handel och kontor. Han har tittat på 
Skarpnäck och Södra stationsområdet i Stockholm, Höje Tåstrup och 
Egebjergård i Köpenhamnsregionen samt Örestaden och Bo01 i 
Malmö. Bo Grönlund (2002 s1) konstaterar att alla dessa har stora 
problem med funktionsblandningen av bostäder, handel och kontor. 
Orsaken till dessa problem är dels för höga hyror men också en 
trafikdifferentiering som gör att trafiken går utanför stadsdelarna vilket 
görkundunderlaget för litet. Det största problemet är att behålla 
småföretag i gatunivå. Många kontor i gatuplanet vill inte ha insyn 
vilket medför att de har igenbommat med nedrullade persienner. Detta 
talar emot de ursprungliga tankarna om blandstaden. Grönlund menar 
att det är svårt att styra små och mellanstora företag med 
stadsplanering. Speciellt om viktiga förutsättningar för handel och 

kontor kompromissas bort till fördel för t ex trafikdämpning. 
Ytterligare ett problem är att företagen har kortare framförhållning 
än vad stadsplanerare har.  
 
De servicefunktioner som klarar sig bäst i de bostadsområden Bo 
Grönlund undersökt är den offentliga servicen, restauranger, större 
livsmedelsbutiker, frisörer och kiosker. 
 
Externetableringar 
Externetableringar är ett problem eftersom de konkurrerar ut många 
butiker på mellannivå medan de mindre servicebutikerna klarar sig. 
Problemet med de externa etableringarna är att de är 
monofunktionella och att de ligger utanför staden med ett ökat 
bilberoende som följd. Detta strider mot blandstadstankarna. 
Orsaken till detta är att marknaden vill ha stora och billiga lokaler 
med tillgänglighet för biltrafiken. Man måste också komma ihåg att 
vi som konsumenter i samhället är marknaden. Men vi tänker kanske 
inte på vad externetableringar får för konsekvenser med större 
bilberoende och mindre blandstad. 
 
Lösningar 
Grönlund ( 2002 s2 ) menar att politiker och planerarna måste stå på 
sig och undvika halvhjärtade kompromisser om vi vill skapa en 
blandstad. Han menar vidare att man måste planera för marknaden 
och då gäller det att förstå den. Marknaden är beroende av en 
genomströmning av människor. Idag är det trafiken som styr 
lokaliseringen av handeln och det gäller att planera efter det. Hur 
mycket trafik kan vi tillåta i ett bostadsområde för att öka handeln? 
Det finns inget enkelt svar på denna fråga. Det måste anpassas till 
platsen. Men det kanske är så att man i högre grad måste utgå från 
den bästa lokaliseringen för handel och kontor och sedan försöka 
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integrera bostäder. För att inte biltrafiken ska bli alltför dominerande 
måste tillgängligheten för kollektivtrafik samt gång och cykeltrafik 
öka. Ett sätt att öka kundunderlaget ytterligare är att ha en hög täthet 
inom området. 
 
Problemet med de igentäckta fönstren på kontoren är inte lätta att lösa. 
Att tvinga dem till att öppna upp är ingen bra lösning. Den bästa 
lösningen är förmodligen att de kontor som inte har något behov av 
kundkontakt i gatuplanet placeras på mer avskilda ställen.   
 
Ett annat sätt att öka handeln och kontor är att anpassa lokalernas 
storlek mer efter efterfrågan. Det är lätt att hyrorna blir för höga i 
nybyggda områden. Man kan t ex erbjuda billiga lokaler i form av 
baracker. Det kanske går att spara något verksamhetsområde där det på 
sikt sker en gentrifikation.  
 
Konsekvenser 
Ökad handel och större andel kontor ger mer biltrafik och därmed 
också mer störningar dagtid än i ett vanligt bostadsområde. Men det 
innebär också mer liv och rörelse och bättre service än ett vanligt 
bostadsområde. Det ger också vinster i att infrastrukturen utnyttjas 
bättre över dygnet. 
 
Billigare lokaler kan göra att området ses som ovårdat men det kan 
också ses som charmigt och spännande när inte allt är välordnat.  
 

Slutsats  
De olika problemen har olika karaktär. Gemensamt för alla problemen 
är att de finns både på områdesnivå och på kvartersnivå. Problemen går 
också delvis in i varandra. Svårigheterna med handeln och den urbana 

parasiten har liknande problem. Handeln är ju också en viktig del för 
att skapa blandstad. Att de delvis är samma problem ser man också 
på att de båda har förtätning som en lösning.  
 
Till varje problem kan man hävda att blandstaden positiva delar 
överväger problemen. För att lösa problemen handlar det i alla fallen 
om avvägningar. Detta är knappast något nytt inom stadsplanering. 
Men det kanske är extra tydligt i blandstaden. När en förbättring för 
handeln med ökande biltrafik ställs mot önskan om lugna 
bostadsområden. Vi måste hela tiden göra prioriteringar. I det 
modernistiska tänkandet prioriterades säkerheten genom 
trafikseparering och skyddsavstånd. I tankarna om blandstad bryter 
man mot detta till förmån för mer integration och därmed också mer 
störningar. 
 
Trots alla problem tycker jag det är värt att bygga blandstad men inte 
överallt. Blandstaden bör ligga där den blir en tillgång för 
omkringliggande områden eller där en komplettering med blandstad 
innebär förbättringar för området. Det handlar hela tiden om att utgå 
från platsens förutsättningar. Det kan röra sig om att bostäder i ett 
utsatt läge medför så stora fördelar för området med större trygghet 
för gång och cykeltrafikanter att det är värt att bebygga.  
Det är även viktigt att tänka på att det finns en bostadsmarknad som 
inte tolerera vilka typer av störningar som helst. I de centrala delarna 
är de lättare att acceptera då det finns andra fördelar i form av 
service. Det kanske inte finns samma acceptans för t ex störande 
trafik i ett villaområde. 
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Blandstad på Marieholm? 
 
Mitt syfte med examensarbetet är att se om det är möjligt att skapa 
blandstad på Marieholm. Utifrån texten blandstadsproblematiken, 
referensstudier och analysen ska jag i det här kapitlet diskutera 
möjligheterna att skapa blandstad på Marieholm. Dessa tankar mynnar 
sedan ut i ett förslag. Min uppfattning är att det är lämpligt med 
blandstad på Marieholm men inte i samma grad överallt. En blandstad 
kräver en stor genomströmning av människor för att skapa 
förutsättningar för handel och folkliv. Detta är möjligt vid 
Gamlestadens torg som redan idag är en kollektivtrafikknutpunkt samt 
vid av och påfarterna till motorvägen. Det är även möjligt att skapa en 
hög grad av blandstad mellan dessa punkter. Blandstaden avtar sedan 
mer och mer ju längre ut man kommer från stråken och 
centrumpunkterna. Med visst undantag för Göta älv som har en så stor 
attraktion i sig att det kan locka till sig en del handel och kontor.  
 
En viktig faktor för skapandet av blandstad är Marieholms placering i 
staden. De viktigaste lärdomar jag dragit från referensstudierna är 
vikten av att höra samman med resten av staden, både med tanke på 
bebyggelse, väg och gång och cykelstråk. Det ska helst inte finnas 
något glapp till övriga områden. I kapitlet den urbana parasiten 
beskrivs att det är lämpligt att bygga blandstad där effekten 1+1=3 
uppstår dvs. i ett område som ligger mellan två befintliga områden där 
båda kan utnyttja ny service. För Marieholms del så ligger 
Gamlestaden och Gamlestadens fabriker i ett läge där båda områden 
kan dra nytta av ny service. Gamlestadens torg är den punkt som i så 
fall skulle ligga mellan områdena och vara möjligt att bygga med 
blandstad i hög grad. Ett annat angränsande område är Gullbergsvass. 
En exploatering där skulle betyda mycket för Marieholm. Det skulle 
föra Marieholm närmare staden och öka genomströmningen av 

människor och därmed blandstaden. Nackdelen är att Gullbergsvass 
ligger närmare centrum och skulle därmed konkurrera med 
Marieholm och ta en del av dess service.  

 
Ett problem med blandstaden är dess störningar som uppkommer när 
olika funktioner integreras. Marieholm är redan idag utsatt av 
störningar i form av buller och farligt gods. Frågan är om det finns 
en marknad för att vilja bosätta sig i ett område som är utsatt för så 
mycket störningar? Det är inte ett boende som passar alla. De 
fördelar med närheten till Göteborgs centrum och till Göta älv gör att 
det trots allt kan vara värt att exploatera. Det kräver dock en 
särkskild anpassning av funktioner och bebyggelsestruktur.  
 
Hög boendetäthet ger bättre förutsättningar för blandstad. Med 
dagens krav på större lägenheter krävs det också en större 
bebyggelsetäthet än tidigare för att åstadkomma detta. För att skapa 
en blandstad på Marieholm krävs alltså en hög bebyggelsetäthet.  
Bebyggelsestrukturen påverkar också blandstadsupplevelsen. Ett 
slutet gaturum med stor kontakt med byggnaderna ger mer tillfällen 
till möten och blandstadskänsla. Esplanaden i Sickla är ett bra 
exempel på detta medan Eriksbergsgatan mer känns som en halv 
gata.  
 
Ytterligare en anledning till att skapa blandstad på Marieholm är att 
där idag redan finns en del verksamheter. Det innebär att 
integrationen av olika funktioner går lättare än om man var tvungen 
att etablera nya verksamheter från början.  


