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Sammanfattning 
Ett vanligt fenomen i svenska städer är industriområden som förr låg i 
stadens periferi nu har inringats av den expanderande staden, eller 
åtminstone blivit tätt angränsad till den. Industriområdet är dock 
separerat från den övriga staden genom sin struktur och funktion. Vid 
stadsförnyelseprojekt av  industriområden från efterkrigstiden har man 
ofta valt att riva allt och sedan bygga nytt. Denna uppsats har haft som 
mål att undersöka om även sentida industriområde kan anses 
bevarandevärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv och hur man kan 
planera om ett sentida industriområde till en integrerad del av staden. 

Arbetet har utifrån detta studerat begreppet kulturarvsbegreppet för att 
sedan redovisa för vad flera forskare inom stadsplanering har för tankar 
om stadsförnyelse, strukturer och kulturarv. De förhållningsätt som 
därmed kommit fram har tillsammans med en platsanalys för området, 
ett industriområde i sydvästra Kristianstad, legat till grund för de riktlinjer 
och rekommendationer som redovisas i uppsatsen. 
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Varför detta ämne? 
 

När jag skulle välja ämne att skriva ett kandidatarbete om skrev jag först 
ner två ord, kulturhistoria och kvarterstad. Jag ville se hur man kunde 
arbeta med stadsförnyelse i ett kulturhistoriskt landskap i eller i 
anslutning till en kvarterstad helt enkelt.  Under tiden gick kom fler frågor 
upp i huvudet, vad är egentligen kulturhistoria? Vem är det som definierar 
det? Varför är det viktigt att bevara?  

Efter en tids letande efter ett geografiskt område som passade hittade jag 
ett industriområde i Kristianstad av främst efterkrigsbyggnation. Vilket i 
diskussion med min handledare Karl Bergman gav mig idén att skriva om 
stadsförnyelse i ett område präglat av Sveriges andra stormaktstid. 
Efterkrigsindustrialismen, och om dessa områden skulle kunna anses som 
bevarandevärda ur ett kulturhistorisk perspektiv.  

Stora, fula byggnader av plåt är vad många människor skulle beskriva 
dessa områden som, men varför tycker människor så? Är det för 
områderna är så pass unga fortfarande? Är inte denna del av Sveriges 
historia värd att bevara ett fysiskt arv ifrån? Hur kan man integrera ett 
industriområde med funktionalistisk planeringsstruktur med övriga 
Kristianstad? Vad finns det för förhållningsätt att använda när man 
planerar i ett sådant område? Det var många frågor som jag fann 
intressanta.  

 
 

Bakgrund 
 

Ett mer och mer aktuellt problem i dagens Sverige är att industriområden 
som förr låg i stadens periferi nu har inringats av den expanderande 
staden, eller åtminstone blivit tätt angränsande av tät bebyggelse eller 
bostäder. Dessa industriområden har också ofta mist sin funktion som 
arbetsplatser då Sverige ställt om från ett industrisamhälle till ett 
tjänstesamhälle. Detta har fört med sig att stora ytor i stadens 
omedelbara närhet är separerade från staden genom sin funktion till 
områden som kan integreras med staden. Alltså finns här ett behov av 
stadsförnyelse.  Industriområden av äldre karaktär som exempelvis  från 
sekelskiftet 1900 bevaras ofta exempelvis genom att byggnader och 
strukturer blir industriminnen, men är området anlagt under 
efterkrigstiden rivs oftast allt. 
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Syfte 
 
Industrin har lagt grunden för det Sverige vi har idag. Välståndet och 
ryktet Sverige har bildades till stor del efter andra världskriget med 
Sveriges andra ”stormaktstid”, den byggde på industrier och full 
sysselsättning till landets alla medborgare1. I de flesta städer i Sverige 
finns det minnen av detta, både levande, men också tomma lokaler. 
Stadsplaneringen under denna tid präglades av en zonuppdelning efter 
funktion och detta har formgett en relativt fast struktur i många av dessa 
städer2. Genom att planeringen har syftat till att separera 
industriområden från resten av staden har dessa blivit inringade eller i 
vart fall blivit tätt angränsade till tät bebyggelse och bostäder när 
städerna under senare delen av 1900-talet expanderade.  

Trenden med stadsförnyelseprojekt i stadsnära industriområden kommer 
sannolikt att fortsätta, tunga industriella strukturer kommer inte längre 
ha samma roll i dagens Sverige. Hur ska man ta hand om dessa stora ytor 
när verksamheterna upphör eller flyttar? Ofta ligger som sagt dessa  i 
omedelbar närhet till staden, men med en helt annorlunda struktur och 
bebyggelse. Det finns ett stort värde att ta hand om dessa ytor, men hur? 
I svenska städer har det blivit allt vanligare att blickarna riktats mot just 
dessa industriområden som potentiella områden  för stadsförnyelse-
projekt. Ett vanligt sätt att gå tillväga i dessa projekt har varit att riva allt 
och bygga nytt, eftersom områdets miljöer och byggnader inte ansetts 
varit värda att bevara, detta i framför allt sena industriområden3. 

                                                           
1 Torbacke, s6-7 
2 Hydén, s20  
3 Bergman, anteckningar 

Syftet med denna undersökning är att studera om även sentida industriell 
bebyggelse kan betraktas som ett kulturarv värt att bevara och hur detta 
kan integreras i ett stadsförnyelseprojekt.    

Problemformulering 
 
Sydväst om Kristianstad centrum ligger ett industriområde med bl.a. 
Kronfågel och Scan med runt 1000 personer anställda tillsammans, detta i 
en bransch som är signifikativ för orten Kristianstad, livsmedel. Det 
utvalda området är präglat av en tung industriell struktur, uppkommen 
främst under efterkrigstiden.  

I framtiden tänker vi oss att Kristianstad kommun bestämmer sig för ett 
stadsförnyelseprojekt för området. Kan då en del industriområdets 
byggnader och strukturer bevaras även om det nya området blir en 
integrerad del av staden med flera blandade funktioner såsom bostäder, 
handel och kontor? Är områdets nuvarande miljöer värda att bevaras ur 
ett kulturarvsperspektiv.  

Konkreta frågeställningar som ska utredas i arbetet:` 

- Kan ett industriområde från decennierna efter andra världskriget anses 
vara bevarandevärt ur ett kulturarvsperspektiv? 

- Vilka riktlinjer och förhållningsätt kan handleda ett stadsförnyelse-
projekt som samtidigt tar hänsyn till det sena industriområdet som ett 
kulturarv 

- Hur kan ett industriområde med byggnader och struktur som formats 
under svensk efterkrigstid integreras i en funktionsblandad stad med helt 
annan struktur? 
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Avgränsning  
 

Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen av detta arbete sträcker sig till en del av 
industriområdet Vilan beläget i sydvästra Kristianstad (se figur 1). 
Området avgränsas i norr av Långebrogatan, i väst av Allégatan, i söder av 
motorvägen E:22 och i öst av Helge å.  

 

Figur 1. Karta över var planområdet ligger i Kristianstad. 

Metod och disposition 
 

Eftersom frågan som undersöks inte kan besvaras fullt ut genom ett 
kandidatarbete har arbetet avgränsats till en fallstudie över ett 
industriområde i Kristianstad. Arbetet har även avgränsats  till att endast 
undersöka om och hur dessa sentida industriområden kan integreras i en 
funktionsblandad stad, och inte hur problemet med funktionseparerade 
områden har uppkommit. I arbetet har  kvalitativa metoder för att försöka 
få svar på mina frågeställningar använts.  

Metoderna som använts är en forskningsöversikt och en fallstudie 
bestående av inventeringsmetoden platsanalys. Materialet till  
forskningsöversikten har fastlagts genom diskussion med min handledare 
Karl Bergman, både när det gäller kulturarvsbegreppet och Planerarna och 
det förflutna. 

För att komma fram till svar på frågeställningarna kommer arbetet först 
att redovisa hur ett antal svenska forskare och lagboken ser på begreppet 
kulturarv, sedan fortsätter forskningsöversikten med fyra välkända 
forskare inom stadsplanering. Sammanfattningsvis kommer genom en 
diskussion om forskningsöversikten, tillsammans med platsanalysen över 
området arbetet komma fram till vilka riktlinjer och förhållningsätt som 
kommer ligga till grund för de åtgärder som sedan sammanfattas i 
resultatkapitlet och illustrerar i ett planförslag. 
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Forskningsöversikt  

I det inledande kapitlet ”Kulturarvsbegreppet” är litteraturen hämtad 
ifrån svenska författare som skriver om  begreppet kulturarv, dess historia 
och innebörd.  I ”Planerarna och det förflutna” är litteraturen byggd på 
flera välkända planerare och sociologen Richard Sennet och deras tankar 
om stadsbyggande, strukturer och kulturarv. I arbetet har även litteratur 
om staden Kristianstad, texter från länsstyrelser, lagboken och 
handböcker om uppsatsskrivning använts. 

Platsanalys 

En platsanalys4 för området och staden Kristianstad har gjorts för att 
förstå platsen, dess kvalitéer och brister. Även också platsens abstrakta 
värden såsom vad platsen har haft för historisk betydelse och vad platsen 
kan symbolisera för invånarna i staden Kristianstad har tagits med. 
Platsanalysen gick till genom studier av kartor,  dokument och genom en  
inventering för att exponera  kvalitéer, brister och även vilka sorters 
upplevelser man uppfattar när man rör sig inom området. För att denna 
analys ska kunna upprepas av andra personer har ett antal kriterier 
skapats för vad som bedöms. Kategorier som ansetts viktiga att redovisa i 
arbetet är; vilka sorts verksamheter platsen hyser, vilket fasadmaterial 
byggnaderna har, andelen hårdgjord yta och öppningar i byggnadens 
fasad. I platsanalysen har tre beståndsdelarvalts ut som varit lämpliga att 
använda i arbetet, nämligen: 

 

                                                           
4 Boverket, Lär känna din ort 

Historisk utveckling - En  beskrivning av stadens framväxt och större 
viktiga händelser. Detta görs för att förstå platsen, och hur den formats. 
Den historiska utvecklingen kommer ta upp utvecklingen för både 
Kristianstad och för planområdet av två anledningar. Detta eftersom 
planområdet inte bebyggdes av större karaktär förrän runt sekelskiftet 
1900 och dessutom för  att en stor del av verksamheterna i planområdet 
är signifikanta för staden Kristianstads identitet. 

Landskap och naturliga förutsättningar – Beskrivning av riskfaktorer, 
naturvärden och områdets topografi. Det är ämnen som är viktiga att 
undersöka för en plats där exploatering/stadsförnyelse planeras. 

Bebyggelse och infrastruktur - Vilken sorts bebyggelse och 
bebyggelsestilar, strukturer och andra element som formar områdets 
karaktär finns? Hur är infrastruktur och grönstruktur i området? 

Nackdelar med  val av metod. 

Kvalitativa metoder – Kvalitativa metoder framställs ibland som mindre 
trovärdiga än kvantitativa metoder då de senare kan uppvisa sina resultat 
baserade på statistik och är dessutom enklare att upprepa.5 Trots detta 
har kvalitativa metoder valts i arbetet eftersom de metoderna varit bäst 
lämpade då arbetet handlar om ”mjuka data” och att få en 
helhetsförståelse av arbetets frågeställningar. 6 

Fallstudie - Ett problem som kan uppkomma vid användning av fallstudier 
är att man som författare drar generella slutsatser från de iakttagelser 
som görs under arbetets gång och som visas i  arbetets resultat. Därför 

                                                           
5 Uppsatsguiden 
6 Larsen, s22 
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måste läsare vara medvetna om att en fallstudie endast täcker in ett litet 
område där den försöker svara på generella frågor, och därför inte alltid 
kan representera andra liknande områden.7 

Forskningsöversikt – Genom att använda forskningsöversikt har exempel 
valts ut från författarnas verk som kan ligga till grund för argumentation 
för eller emot synpunkter på stadsförnyelse generellt och i en kulturmiljö i 
synnerhet. Genom att bara exempel har valts ut kan inte läsaren förvänta 
sig en komplett översikt av författarnas principer om stadsbyggnad och 
stadsförnyelse.8 

Platsanalys – Då platsanalysen till del baseras på en inventering kan 
författarens intryck och åsikter när han rör sig genom området  spela in i 
resultatet. Även om han försöker gå in med ett tomt sinne så kan hans 
uppväxt och  kunskaper spela in i inventeringen. Speciellt när det handlar 
om mjuka fakta såsom upplevelser, karaktärer, brister och kvaliteer.9 
Detta har försökts att undvika genom skapandet av ett 
observationsschema för inventeringen. 

 

   
                                                           
7 Denscombe, s72 
8 Denscombe, s403 
9 Denscombe, s272 

Definition av begrepp 
 

byggnadsminne, kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas genom 
ett beslut av länsstyrelsen.10 

efterkrigstiden, I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra 
världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.11  

industriminne, bevarad byggnad eller anläggning av teknikhistoriskt 
intresse. Beroende på vilka kriterier det fyller kan industriminne skyddas 
som byggnadsminne, som fast fornlämning  eller genom plan-
bestämmelser.12 

industrisamhälle, samhälle som utmärks av att industrisektorn är 
ledande för produktion, sysselsättning och inkomster samt att industrin 
präglar sociala förhållanden och livsmiljö. Övriga verksamheter inom 
industrisamhället har därför kommit under ett växande inflytande från 
industrin. Inom industrisamhället har industrin spelat en ledande roll för 
långsiktig samhällsutveckling, genom sin starka dynamiska kraft med 
snabb tillväxt, nya produktionsförhållanden och nya konsumtionsmönster. 
Industrin har förändrat samhällsliv och miljö.13 

kulturmiljövård, numera allmän benämning på sådan offentlig 
verksamhet som syftar till att skydda, vårda och sprida kunskap om det 
fysiska kulturarvet.  Den nuvarande kulturmiljövårdens regelsystem är 

                                                           
10 Nationalencyklopedin, hämtad 27/7 2011 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
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uppbyggt i tre nivåer. Kulturminneslagen innehåller bestämmelser om 
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt om utförsel 
av kulturföremål, dvs. främst de objekt som inbegripits i den traditionella 
kulturminnesvården och dess speciallagstiftning För skydd av större 
kulturmiljöer i landskapet, som jämte sitt objektsinnehåll kan illustrera 
t.ex. en lång kontinuerlig utveckling eller en specifik kulturform, får andra 
lagar användas. Omkring 1700 kulturmiljöer är skyddade som 
riksintressen enligt miljöbalken, varigenom de skall skyddas vid 
samhällsplaneringen. Så långt möjligt bör detta gälla också miljöer som 
utpekats på annat sätt, t.ex. i kommunala kulturminnesvårdsprogram. 
Den tredje och mest allmänna nivån markeras av hänsynsregler. En 
övergripande sådan regel är inledningsparagrafen i kulturminneslagen, 
som slår fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö och att ansvaret härför delas av alla, dvs. såväl enskilda som 
stat och kommun.14 

struktur betyder egentligen 'byggnad'. Ordet används om den helhet 
eller det mönster som byggs upp av de ingående delarna. Ett tygs struktur 
beror på hur trådarna i väven är flätade. 
Ofta används ordet abstrakt och betyder då ungefär 'uppbyggnad', 
'ordning'. 15 

tjänstesamhälle, samhälle i vilket ekonomin domineras av privat och 
offentlig tjänstesektor. Tjänstesamhället ersatte på 1960-talet 
industrisamhället, vilket i sin tur ersatte agrarsamhället. En förklaring till 
tjänstesamhällets framväxt är industrisamhällets behov av tjänster som 
forskning, utbildning, konsulttjänster, transporter och finansiella tjänster. 

                                                           
14 Ibid 
15 Ibid 

En annan förklaring är den stigande inkomstnivån, vilken bidragit till 
kraftigt ökad efterfrågan på olika konsumenttjänster som resor, sjukvård 
och underhållning. En viktig och växande del i tjänstesamhället är 
informations- och kunskapsbaserade tjänster, vilket förklarar varför 
informationssamhälle eller kunskapssamhälle är benämningar som ofta 
används för att lyfta fram centrala delar hos det moderna 
tjänstesamhället.16 

 
 
 

 

 

 

                                                           
16 Ibid 
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Forskningsöversikt 
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Kulturarvsbegreppet  
Ett exempel på kulturarvs-
problematiken i stadsplanering 
 
Att genomföra stadsförnyelseprojekt i områden med kulturarv och 
kulturmiljöer stöter ofta på problem relaterat till vad folk tycker och hur 
de uppfattar området. Här kommer som inledning till kapitlet 
kulturarvsbegreppet en redovisning av en problematik som kan 
uppkomma. 

En undersökning i Umeå gällande kulturmiljövård och hur människor 
värderar kulturarv kontra stadsförnyelse gjordes av KTH (Kungliga 
tekniska högskolan) med syftet att ta reda på om politikerna och 
planerarnas beslut var samstämmigt med vad medborgarna tyckte om 
förnyelsen i stadsbilden. 17 

Bakgrunden var att ett centralt område i Umeå i anslutning till en äldre 
industriverksamhet från sent 1800-tal nyligen hade lagts ner. 
Byggföretaget, fastighetsägare och även den politiska majoriteten ville 
exploatera marken upp till elva våningar, tjänstemännen som i sin roll 
som företrädare för kulturmiljön ansåg att höjden bör vara anpassad till 
de befintliga byggnaderna och ansåg därmed 5-6v. var lämpligt.  

Under samrådet (där bara berörda får lämna synpunkter) kom det ett 
fyrtiotal synpunkter till projektet. Flertalet av dem var negativa, detta 

                                                           
17 Olsson, S301 

viftades bort av politikerna med att över 500 intresseanmälningar 
inkommit  till de planerade lägenheterna.  

Under tiden planprocessen pågick genomfördes även en 
enkätundersökning om vad Umeås befolkning tyckte om främst 
byggnadshöjden på nya byggnaderna vid den äldre industrifastigheten. 
Det visade sig att en kvalificerad majoritet ville bevara den äldre 
industribyggnaden och även var för en låg bebyggelse. 9 av 10 som 
svarade på frågan om höjden på nybyggnationerna ansåg att 6 v. eller 
lägre var lämpligt. 

I samma enkät frågades det också efter vilket område i Umeå som hade 
en bebyggelsemiljö de särskilt uppskattade. Flertalet valde ett område 
med historisk anknytning, Umeå centrum (1800-tal), Öst på stan(1800-tal) 
samt Haga(tidigt 1900-tal) och Gammlia-området (runt länsmuseet). 
Viktigt för just de områderna var enligt enkätsvaren tillgänglighet till 
området i fråga, dock visade det sig att om man ofta rörde sig i området 
eller bara hade utsikt över området inte spelade någon väsentlig roll.  

Ur detta utläste KTH att många miljöer har stora värden för en stor grupp 
av människor utöver de som bor eller vistas i miljön ifråga. Detta leder till 
att planerare och andra aktörer måste ta mer hänsyn än till just dem som 
arbetar och vistas i områden som är under planering, att värdera om den 
byggda kulturmiljön är större än nyttan av exploatering. I det här fallet 
valde Umeå kommun ändå byggherrrens förslag på elvavåningshus. 
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Vad säger lagen och hur tillämpas den? 
 
Sverige fick sin första kulturminneslag redan 1666, som första land i 
världen18. I dagens Sverige är det dock inte en lag som rymmer alla delar 
av kulturmiljön, utan det är flera lagar som gör det möjligt att säkerställa 
värdefulla miljöer. Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Kulturminneslagen, 
Skogsvårdslagen, Väglagen och lagen om byggande av järnväg är exempel 
på lagar. Andra regler som MKB och miljökvalitetsmål har också betydelse 
för kulturmiljön i kommunerna. Eftersom detta arbete intresserar sig för 
industriella kulturarv har de lagtexter som rör dessa främst plockats ut, 
och det är  texter från Kulturminneslagen, Miljöbalken och Plan- och 
bygglagen. 

1 kap. Kulturminneslagen 

 
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
   Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete 
skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas. 
 
 
2 § I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen 
och kyrkliga kulturminnen samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål. 
   Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. 
   Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet. 
Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet 
enligt denna lag. Lag (2000:265). 
 
3 kap. Miljöbalken första avdelningen  

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

                                                           
18 Riksantikvarieämbetet 

påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som 
avses i första stycket. 

 
7 kap. Miljöbalken andra avdelningen  

9 § Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att 
bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett sådant område skall 
bestämmelserna i 4-6 §§ tillämpas. Att det inom ett område finns en byggnad 
eller anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller 
fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. hindrar inte att 
området förklaras som kulturreservat. I fråga om beslut enligt denna paragraf 
gäller också 7 och 8 §§. 
 
3 kap Plan- och bygglagen 

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av 
denna karaktär, får inte förvanskas. 
 
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader som avses i 12 § skall 
underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852). 

Genom att läsa Kulturminneslagens andra paragraf vet vi att det är 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen som beslutar och avgör vilka 
byggnader eller miljöer som skall skyddas genom utnämningar till 
kulturarv. Det är dock väldigt vaga formuleringar i kulturminneslagen om 
vad som bör behandlas och utses till kulturarv, inte minst industriella som 
detta arbete handlar om. Det som kommer närmast frågan är 
Kulturminneslagen 3 kap § 1 om byggnadsminnen, men inte heller där är 
det något konkret utan det lämnas stora luckor till godtyckliga 
bestämmelser av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. 
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3 kap. Kulturminneslagen 

1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde 
eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får 
förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om 
byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller 
annan anläggning av kulturhistoriskt värde. 

 

Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsens roll när det gäller vad som bör 
utses till kulturarv är alltså att utröna vilka byggnader och miljöer som är:  
”synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde”  

Det är länsstyrelsen som gör en utredning om en byggnad eller ett 
område ska byggnadsminnesförklaras. Kriterier för detta är exempelvis 
byggnadshistoriska, teknikhistoriska, arkitekturhistoriska, socialhistoriska 
och samhällshistoriska värden. Andra värden som tas med är om den 
uppvisar vetenskaplig och/eller upplevelsemässig karaktär. Även att 
byggnaden har en historia att berätta och är välbevarad spelar in. En 
byggnad behöver inte vara gammal för byggnadminnesförklaras men för 
att avgöra byggnadens/områdets värde kulturhistoriskt sett krävs ett visst 
tidsperspektiv. 19 

Förutom Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen så har också  Boverket, 
Fastighetsägare, kommuner och alla vi medborgare i detta land ett ansvar 
att kulturmiljön bevaras och tas om hand om på ett adekvat sätt. 

Kulturhistoriska byggnader och miljöer kan genom lag bli skyddade mot 
påverkan och ingrepp. Det starkaste skydd en kulturhistorisk miljö i 
Sverige kan få är att bli byggnadsminnesklassat av Länsstyrelsen. Det blir 

                                                           
19 Länsstyrelsen Jämtland, Informationsblad om byggnadsminnen 

den genom att som lagparagrafen ovan vara av ”synnerligen märklig” 
karaktär. Genom att bli klassat som byggnadsminne är området skyddat 
mot bl.a. ombyggnad, rivning och även ska det finnas regler för underhåll 
av området. Andra sätt ett kulturarvsområde kan bli skyddade är genom 
bli utnämnt till riksintresse för kulturmiljövård genom Miljöbalken eller 
genom få en Q-märkning i detaljplan. 

Vem avgör vad ett kulturarv är?  
 
Defination av kulturarv är en svår fråga, vem är det som bestämmer och 
har bestämt vad som är värt att bevaras? Varför är just de objekten värda 
att bevaras? Kulturarv i allmänhet, och industriella kulturarv i synnerhet. 
Genom att redovisa hur ett antal svenska forskare (Annika Alzen, Svante 
Beckman, Krister Olsson, Göran Cars, Folke Snickars, Eva Dahlström Rittsel 
och Sverker Sörlin) ser på dessa frågor tillsammans med studier av 
riksantivarieämbetets hemsida och svenska lagboken har detta arbete 
försökt visa för läsaren hur kulturarvssituationen ser ut och hur den har 
vuxit fram i dagens Sverige. 

Vad som har ansetts som kulturarv i Sverige har i mångt och mycket 
bestämts av den styrande eliten och de institutioner som behandlat 
kulturhistoriska frågor, exempelvis universitet och museum. De har velat 
framställa sig själva som bärare och förvaltare av den kulturhistorik som 
allmänheten bestämt, när det egentligen har varit precis tvärtom. Det är 
institutionerna och de människor som bestämt i institutionerna som 
avgjort vilka kulturarv som har varit värda att bevara och levandegöra 
genom utställningar och dylikt på museum menar Sverker Sörlin.20 Genom 
                                                           
20 Sörlin s130 
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detta har dessa människors kunskap och värderingar spelat stor roll när 
det gäller avgörandet för vilka objekt och byggnader som valts ut för 
representera Sveriges och svenskarnas kulturarv. Så här såg Sveriges 
kulturpolitik ut i sort sett ända fram till tidigt 1970-tal då en folklig rörelse 
kallad ”grävrörelsen” växte fram.21 

Grävrörelsen växte fram i en tid då många bruksorter i Sverige hotades 
med nedläggningar av sitt bruk, varv-, stål- och skogsindustrin stod vid 
den här tiden för stora förändringar. Engagemanget  kring industrin när 
det hotades av nedläggning skapade sociala nätverk som tillsammans med 
den tidens vänstervindar i politiken skapade en förutsättning för en 
rörelse likt grävrörelsen. Rörelsens syn var att bruken och industrierna var 
till för arbetarna och inte ”kapitalisterna”. Dessa två anledningar, 
rationaliseringar i industrisektorn och dåtidens vänstervindar skapade 
grogrunden för grävrörelsen enligt Annika Alzen. Under 70-talet blev 
myndigheterna mer intresserade av kulturen och dess sektor och därmed 
blev också kulturbegreppet betydligt vidare och började omfatta fler 
områden. 1974 bestämdes bl.a. att hela samhällets historia skulle bevaras 
och levandegöras, även då industrisamhällets. Även en decentralisering av 
kulturen diskuterades, eftersom decentralisering och demokratisering var 
viktiga delar i de nya kulturpoitiska målen. 

Alzen kan inte precisera hur de nya kulturpolitiska målen och grävrörelsen 
påverkade varandra, men är ändå övertygad om att de påverkade 
varandra. Alzen menar att man i viss mån kan se grävrörelsen som ett svar 
på den nya kulturpolitikens inriktning mot ett mer demokratiskt och 
decentraliserad kultursektor. 

                                                           
21 Alzen s.192 

Denna rörelse hade en systerrörelse i England (Industrial archaeology) 
som dock var tio år tidigare i sin start. Båda rörelsernas tyngdpunkt låg på 
att radera bilden av misär, elände och fattigdom som många förknippade 
med industrisamhällets framväxt fått i de båda länderna. De båda 
rörelserna var också kritiska till de etablerade institutionerna som  de inte 
ansåg fokuserade alls tillräckligt mycket intresse och tid på  
industrisamhället och dess framväxt. Denna historia skulle nu berättas 
genom arbetarna själva. För vem visste bättre än dem hur verkligheten 
hade sett, och såg ut? Historien skulle skrivas underifrån.22  

De båda rörelserna hade inte bara likheter utan även ett par betydande 
skillnader. I England var fokus på bevara och restaurera äldre 
industrimiljöer och minnen, vårda det som gjort landet till världens första 
och mäktigaste industrination. I Sverige var fokus på att arbetarna själva 
skulle få skriva sin egen historia, ofta genom studiecirklar och 
arbetarteatrar. Makten över sin egen historia skulle tillfalla dem som levt 
och levde i industrisamhällernas verklighet.  

Runt mitten på åttiotalet minskade intresset för industrisamhällernas 
framväxt och det breda folkliga intresset för hembygden mattades av 
betänkligt. Alzen menar att grävrörelsen fick konkret betydelse främst 
genom att rörelsen satte industrisamhällets kulturarv på medias och 
politikernas agenda. 

Industrisamhällets historia har under de senaste 30 åren blivit en 
integrerad part av Sveriges kulturhistoria.  Idag finns hela 1300 museum 
och andra miljöer som visar industrins historia i Sverige, oftast är 

                                                           
22Alzen s.194 
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museumlokalen en f.d. industri där arbetet visas upp och historien  om 
verksamheterna och arbetarna bakom berättas.23  

1988 bestämdes det enligt lag att även ”kulturhistoriskt synnerligen 
märkligt bebyggelseområde kan byggnadsminnesförklaras”24. Resultatet 
är att inte bara enskilda byggnader kan skyddas enligt lagen utan även 
hela miljöer. Ett antal utredningar har gjorts under 1990-talet om industri-
minnesvården som påpekar vikten av att inte bara skydda och säkerställa 
bevarandet av de faktiskat byggnaderna. Utan även vikten av att arbeta 
med en helhetsyn, att arbetet och levnadsförhållanden kring industrin 
också ska bevaras.25  

En jämförelse för att se hur industrisamhällets roll i kulturhistorien har 
ändrats i Sverige de senaste decennierna. Nedan listas hur många 
industriarv som har byggnadsminnesförklarats per decennium: 1930-
talet(3st), 1960-talet(13st), 1970-talet(35st), 1980-talet(47st) och 1990-
1998(92st). Det är alltså en markant skillnad i hur stor roll industrin har 
haft i kulturarvsfrågan 1930 mot år 2000. Från att knappt ens varit 
omnämnd i kulturhistoriska utredningar till att idag få stor 
uppmärksamhet och ingå i satsningar för öka förståelsen och kunskapen 
om industrins roll i Sverige.26 

Svante Beckman menar att flera nya aktörer har vuxit fram när det gäller 
kulturarv och intresset för historien bakom arven. Främst är det 
allmänheten och dess ökande intresse i historia men också privata aktörer 

                                                           
23 Dahlström – Rittsel s170 
24 Kulturminneslagen 3 kap. 1§. 
25 Dahlström – Rittsel s173 
26 Dahlström – Rittsel s176 

som ser en chans att kommersialisera historien, ex. är medeltidsveckor, 
riddarspel, historiska dokusåpor, historieland osv. Den främsta privata 
verksamheten är dock uppförandet av över 1000 arbetslivsmuseum de 
senaste årtionden.27 Efter 2000 har ännu en kursändring i kulturpolitiken 
kring industriminnesvården skett. Från att handlat om tillvarata 
industrisamhällets byggda miljöer och arbetarnas liv till att idag analysera 
de följder och konsekvenser framväxten av industrisamhället fört med 
sig.28    

Varför bevara kulturarv? 
 
Enligt Göran Cars, Krister Olsson och Folke Snickars finns det fyra olika 
anledningar till att varför man kan argumentara för bevara kulturmiljöer, 
historiska, arkitektoniska/estetiska, sociala och ekonomiska.29  

Motiveringen för att bevara bebyggelse genom argumentera för historiska 
skäl bottnar i att vi i dagens samhälle bör vara medvetna om den livstil, 
samhällsordning och samhällsfunktion som präglade dåtidens samhälle 
som rådde när byggnationen gjordes. Även deras kunskaper, insikter och 
erfarenheter är viktiga kunskaper för oss i det moderna samhället att ha 
med sig när vi planerar för framtiden. 

Ett andra skäl att argumentera för bevara äldre bebyggelse är genom att 
hänvisa till bevarande genom konstnärliga och arkitektoniska skäl. Att 
bebyggelsens estetik har ett värde i sig som är tillräckligt som argument 
för att bevara byggnadsmiljön. Inte många människor kan hålla med om 

                                                           
27 Beckman s.333 
28 Dahlström – Rittsel s.178 
29 Kulturmiljö på spel, s20-21 
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att efterkrigstidens planeringsideal med funktion och ekonomi i 
byggnadsbranschen håller samma konstnärliga värden som äldre 
byggnadsepoker. Det är en av anledningarna till att arkitektoniska skäl för 
att motivera bevaring av äldre miljöer ökat på sistone. 

Ett tredje skäl att argumentera för att bevara äldre bebyggelser och 
miljöer är sociala skäl. Motiveringen för detta är att dagens samhälle de 
senaste årtionden har genomgått väldigt snabba förändringar inom 
teknik, kultur och det sociala. Därför är det viktigare än förr att vår 
omgivande fysiska miljö ger oss en känsla av trygghet, igenkännedom och 
hemkänsla för vårat välbefinnande.  

Fjärde och sista argumentet Cars m.fl. nämner är bevarande av 
kulturmiljöer p.g.a ekonomiska skäl. Cars m.fl menar att i dagens rörliga 
ekonomi är inte företag längre bunda i samma utsträckning till en viss ort, 
detta skapar en konkurrenssituation orter emellan. Att ha en trevlig och 
intressant  byggnadsmiljö vilket många kulturhistoriska miljöer har, ökar 
ortens attraktivitet vilket ger orten en fördel när det gäller nyetableringar 
av företag och skapar på så vis en ekonomisk vinst och med det en  större 
utvecklingspotential för orten.   
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Kort sammanfattning om 
kulturarvsbegreppet 
 
Förr var det etablerade kulturinstitutioner som hade monopol på vad som 
utnämdes till kulturarv och vad som inte utnämndes. De etablerade 
institutionerna tog sig också rollen som de som gav medborgarna 
bildning. Människorna bakom besluten om vilka ting och objekt som 
belutades bli kulturarv kan man ofta tänka sig fattade beslut beroende på 
deras kunskaper och värderingar vilket avgjorde vilka kulturarv som 
passade in på institutionerna. Med start från ”grävrörelsen” och de 
politiska besluten från 1970-talet och framåt  till idag blev vad som skulle 
anses som kulturarv ett mer decentraliserat och demokratiskt beslut där 
också medborgare kunde och fick vara med i processen. Utvecklingen har 
också gått från att samla och bevara ting och objekt till att försöka 
säkerställa miljöer och berättelser till framtiden från vårat förflutna. En 
tredje utveckling har också varit mot det globala, Sverige har fått 14 
världsarv, varav ett antal är av industriell karaktär.30  

Kulturarven och dess miljö är viktiga att bevara eftersom miljöer och 
byggnader från förr har ett antal kvalitéer som inte dagens arkitektur 
innehåller. Kvalitén kan vara av antingen eller både av social, historisk, 
arkitektonisk eller ekonomisk art. Det är viktigt att kunna förstå gårdagens 
samhälle och tankesätt för att förstå dagens och framtidens, det är också 
viktigt med en trygghet i samhället. Välbekanta miljöer kan ge oss det när 
samhället runt omkring oss förändras i ett högt tempo. Kulturmiljöer 
skapar också en attraktivitet i samhället som kan ge ekonomiska fördelar 
för de städer som tar hand om sina kulturarv på rätt sätt. Slutligen är 
                                                           
30 UNESCO 

också den konstnärliga aspekten av äldre bebyggelse en viktig del när det 
gäller bevarandet av historiska miljöer. Dagens arkitektur saknar många 
av de konstnärliga och estetetiska detaljer som byggnaderna förr i tiden 
har.  

Sveriges lag ger stöd till bevara kulturmiljöer men formuleringen i 
lagtexten till det starkaste lagskyddet för kulturmiljö i Sverige, 
byggnadsminne är så pass vagt formulerat att det egentligen kan 
innefatta det mesta bara man är tillräckligt övertygande i sin 
argumentation för utnämnandet till byggnadsminne. 
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Planerarna och det 
förflutna 
Jan Gehl – Life between buildings 
 

I boken  Life between buildings fokuserar  Jan Gehl  på hur den byggda 
och upplevda miljön påverkar människorna och det sociala livet. Gehl 
lägger stor tyngdpunkt på hur den fysiska omgivningen har för effekt på 
hur människor väljer att vistas ute i staden.  

Enligt Gehl kan de dagliga aktiviter vi gör i utomhusmiljö delas upp i tre 
kategorier. Det är också stor skillnad på hur ofta dessa tre aktiviteter görs 
beroende på hur utomhusmiljön ser ut. Nödvändiga aktiviteter görs 
ungefär lika ofta oberoende på hur miljön ser ut, medan det är väldigt  
stor skillnad på hur ofta de valbara görs, och också en stor skillnad på de 
sociala aktiviterna utförs. De valbara och sociala aktiviteterna utförs som 
allra oftast när som Gehl säger utomhusmiljön är av ”hög kvalitet”, ett 
begrepp som inte Gehl vidare förklarar. Gehl nämner även att om fler 
människor rör sig i den offentliga miljön, desto fler lockar det sig till,  1 + 1 
= 3 enkelt uttryckt.31  

 

 

                                                           
31 Gehl, 

Nödvändiga aktiviteter (necessary activities)   

Aktiviteter som görs varje dag oberoende på hur utomhusmiljön ser ut, 
ex. kan vara hämta posten, handla eller att gå till arbetet. 

Valbara aktiviteter (optional activities) 

Aktiviteter som görs om humöret och tiden finns, ex. kan vara sola, ta en 
promenad eller att bara stå utomhus och njuta av livet. 

Sociala aktiviteter (social activities) 

Aktiviteter är beroende på att andra människor också befinner sig i den 
offentliga miljön, ex. kan vara barn som leker, hälsningar människor 
emellan och konversationer.  

Ett exempel på hur Gehl beskriver stadsförnyelse i sin bok är ”The Byker 
complex” i nordöstra England. Ett gammalt slitet radhusområde som 
planerarna valde att riva helt och sedan bygga upp ett nytt 
bostadsområde för 12000 invånare på samma ställe. Här valde planerarna 
att underlätta processen genom att ha kvar större delen av samma 
vägmönster och strukturer för att bevara en del av områdets identitet. 
Även att dela in området i mindre mer definierade kvarter med tydliga 
gränser såsom grindar och portaler har gjorts med tanke på detta.32  

Gehl tar upp en antal frågor man som planerare måste ta i beaktning när 
de planerar städer och offentliga miljöer i det tredje kaptitlet Assemble or 
disperse. 

                                                           
32 Gehl, s.61 
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Gehl tar upp strukturer och hur man kan integrera olika sorters element i 
stadslandskapet, detta främst under assemble or disperse. Där menar 
Gehl att det finns två olika mönster i dagens städer. Antingen där 
bostäder, offentlig service, industrier och handel är placerade på separata 
landområden där bilen som transportsmedel mellan områderna är viktigt. 
Gehl kallar detta en funktionellt segregerad stadsstruktur, en företeelse 
hos nästan alla förortsområden i världen och har sitt främsta exempel i 
Los Angeles. Gehl går så långt att han kallar det ”in the sprawling city of 
Los Angeles it attains its most consistent and disturbing form”. I rak 
motsats till ovan nämnda planeringsteori finns Gehls planeringsideal att 
det offentliga rummet är det absolut viktigaste elementet i en 
stadstruktur, och där de andra funktionerna är placerade runt omkring.  
Denna struktur finner man i de flesta om inte alla äldre städer och har 
dessutom på senare år fått lite av en renässans och fler och fler projekt i 
nutid har använt sig av denna planeringsteori. Ett exempel Geh tar upp är 
Skarpnäck, ett stadsdelsområde i södra Stockholm, där gator och torg är 
det viktigaste inslaget och där de andra funktionerna ligger runt omkring. 
33  

I underrubriken integrate or separate tar Gehl upp hur nackdelar och 
fördelarna med segregation och integration i en stad och dess funktioner. 
Integratration innebär att olika människor och verksamheter fungerar och 
används tillsammans. Dock är inte det viktigaste att industri, handel, 
kontor o bostäder placeras precis bredvid varandra utan att stadens 
invånare använder samma offentliga rum, och deltar i samma dagliga 
aktiviteter. Gehl menar vidare att det är just blandningen av alla dessa 
olika funktioner och människor som ger oss människor möjligheten att 
förstå hur samhället är sammansatt och hur det fungerar och om staden 
                                                           
33 Gehl, s85 

och dess stadsliv är intressant att röra sig i.34 Segregation är innebär en 
separering av funktioner, handel, industrier, kontor och bostäder, här blir 
ofta människorna som rör sig i ett av de områden ovan isolerade från 
andra grupper i samhället. Gehl avslutar kapitlet med att skriva att man 
bör ta hänsyn till sociala relationer och praktiska fördelar när man 
planerar, och att segregation av funktioner endast bör övervägas när det 
är absolut nödvändigt, ex. en liten del av industriell verksamhet med stora 
utsläpp/buller.35  

Gehl menar att planerandet av städer på mellan- och liten skala bör ske 
med tanke på integrering av människor och aktiviteter. Ett exempel på 
detta enligt Gehl är arktiekten Van Klingerens stadskärnor i Dronten och 
Eindhoven i Nederländerna. Stadens centrum är utformat så att ett flertal 
aktiviteter kan samexistera samtidigt, ex. film, handel, möten, 
gudstjänster, uppträdanden, trottoarkaféer, lek, dans o.s.v. Detta har gett 
ett väldigt bra resultat och andelen av deltagande i aktiviterna är mycket 
högre än vad de är i jämförbara andra städeri landet. När det gäller 
Sverige har förnyelseprojekt på fokus på integrering av funktioner gett lätt 
industri, handel, kontor och äldrebostäder i renoverade bostadshus i fd. 
separerade bostadsområden, detta med anmärkningsvärda positiva 
resultat.36 
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Gordon Cullen – The concise townscape 
 

Gordon Cullen beskriver sina tankar om hur städer bör byggas och 
upplevas i boken The concise townscape. Cullen menar att det är viktigt 
att inte se byggnader som enskilda ting utan i sitt sammanhang, med sina 
grannbyggnaderna runt omkring. Att det är stadslandskapet som är det 
viktiga och inte enskilda byggnader. Cullen menar vidare att det inte är en 
vetenskap att bygga/planera  städer utan en konstform. Likt Gehl är 
Cullen intresserad av hur människor upplever sin omgivning genom vad 
de ser, men Cullen skiljer sig från Gehl genom att  betona  på hur 
människor upplever sin omgivning rent känslomässigt än vad de bara kan 
läsa av med synen.  

Cullen definierar urban design som ”The art of relationship”, målet är att 
förändra, manipulera med stadens alla element och kluster av byggnader 
för att skapa en visuell effekt och dramatik för betraktaren.37 Ett exempel 
Cullen använder är att en kyrka för sig själv  är en visuell upplevelse att se, 
men en kyrka omgiven av mindre hus kommer göra att kyrkan står fram 
som ett torn bland den lägre bebyggelsen och ger en mäktig känsla för 
betraktaren.  

Cullen menar att människor uppskattar urbana miljöer genom att själv 
uppleva dem (kinesthetic experience)  genom att de rör sig igenom staden 
i det vardagliga livet. Detta ligger till grund för Cullens teorier för hur en 
stad ska designas. En stad ska planeras ur synvinkeln att den är till för en 

                                                           
37 Urban design reader, s167 

människa som rör genom staden, det är härifrån Cullen skapade 
konceptet serial vision.38 

Cullen var också intresserad över platskänslan, och att för att kunna 
komponera en unik platskänsla menar Cullen att individuella stadsbilds-
element bör designas som en del i ett större perspektiv. Det är känslan av 
helhet som bör strävas efter och den uppnås bäst genom att tillåta en 
mångfald i stadsbilden(där gränserna är bestämda utifrån en visuell ram). 
Detta Istället för tillåta och sträva efter element i staden som antingen är 
helt avvikande eller så lika de element som finns att det längre inte blir 
mångfald i stadsbilden.39 Cullen har plockat ut tre begrepp som är viktiga 
att ta hänsyn till när städer planeras:40 

Synintryck (optics) 

Med optics menar Cullen att planerare kan manipulera stadens elemet så 
att människorna som rör sig i stadslandskapet får en känsla av en 
intressant stad full med liv. Cullen menar man kan göra detta genom 
serial vision. Serial vision förklaras enklast genom att vi människor ser 
staden genom ett antal minnesbilder när vi rör oss i igenom den. Att 
planera korta siktvyer där ögat inte kan se vad som händer längre fram 
utan istället får ana sig till hur det kan se ut, ex. på detta kan vara krökta 
gator istället för raka, byggnader i siktlinjen i slutet på en gata osv. Helt 
enkelt att det blir spännande att röra sig i staden, och nya saker och vyer 
kan dyka upp bakom varje gathörn.41 
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Plats (place) 

Cullen menar att man som person reagerar på kroppens positon utifrån 
vad man har för omgivning. Ex. känslan av inkludering eller exkludering. 
(under jord, över jord, i en tunnel, uppe på höjd). Med detta menar Cullen 
det är viktigt att som planerare att förstå vilka känslor människor kommer 
uppleva när de befinner sig i de miljöer som planeras. Vill man skapa 
miljöer som ger intrycket inkludering? Exkludering?  Eller vilken  känsla vill 
man  siluetten och nivåskillnader i staden ska frambringa?42 

Innehåll (content) 

Cullen menar att stadslandskapets innehåll av olika stilar gör staden mer 
intressant att röra sig och leva i. Att olikheter i bebyggelsen såsom  olika 
färger, material, storlek, karaktär och personligheter och inte minst från 
olika tidsepoker spelar en stor roll i hur vi uppfattar, förstår och trivs i 
staden.  Cullen menar att bevara äldre bebyggelse kan förhöja ett 
områdes upplevda värde43. Att ett område som är mångfunktionellt leder 
till ett rikare socialt liv44.  

Förutom teorier har Cullen även lagt fram en praktiskt förhållningsätt för 
hur man kan gå tillväga när man planerar en ny stad. Cullens idéer går 
bl.a. ut på; 

* Stadens utveckling ska passa till platsen 
* Skapa ett centrum 
* Skapa tydliga bostadsområden 
* Skapa tydliga gränser och kanter. 
                                                           
42 Cullen, s9 
43 Cullen, s11 
44 Cullen, s76 

* Skapa ett nätverk av igenkännbara landmärken. 
* Använda topografin och planteringar för att skapa dramatik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Kevin Lynch  - Image of the city 
 
Kevin Lynch menar i sin bok ”The Image of the city” att invånarna i en stad 
uppfattar och förstår staden genom att staden läses av genom sina fysiska 
element och sambandet mellan dem. Lynch nämner fem nyckelbegrepp, 
stråk, gränser, distrikt, noder och landmärken. Vidare menar Lynch att 
människor ser olika saker och element i stadsbilden beroende på att vi 
människor är alla olika, kommer från olika ställen, och helt enkelt har 
olika preferenser. 

En amerikan som går i en amerikansk stad känner lätt igen apoteket på 
hörnet av kvarteret medan en bushman från öknen i Namibia helt 
omöjligt skulle se den. Nya element i en stad skulle ge större effekt på 
amerikanen som är ”van” vid sina strukturer än vad ett nytt element 
skulle ge en bushman för känsla.  Han har inga preferenser alls vad som är 
”normalt” i en stad. Lynch menar att det är just detta stadsplanerare 
iform av manipulatörer av den fysiska miljön främst är intresserade av, 
externa faktorer i samspel med den ”vanliga” stadsbilden för att 
producera fram en stark känsla hos betraktaren. Detta kallar Lynch för 
”Imagebility”.  

” the quality in a physical object which gives it a high 
probability of evoking a strong image in any given observer. 
It is that shape, color, or arrangement which facilitates the 
making of vividly identified, powerfully structured, highly 
useful mental images of the enviroment” 

Alltså att kvaliteten i ett fysisk objekt framkallar starka mentala bilder hos 
betraktaren. Det kan ex. vara färgen, formen eller hur objektet är 
sammansatt som ger betraktaren en stark mental bild av objektet. Det är 
alltså strukturen som Lynch menar är väsentlig för betraktaren.  Lynch 

identifierar fem nyckelfaktorer som ger urbant imagebility, stråk, gränser, 
distrikt, noder och landmärken, där stråk och distrik enligt Lynch är de 
mest dominerande elementen.45 

Stråk(paths): Stråk är de vägar, gator, kanaler osv  människor rör sig i för 
att ta sig inom staden. Människor observerar, ser staden medan de rör sig 
genom stråken. Människor upplever alltså staden medans de rör sig längs 
stråk, och det är längs dessa stråk de andra element är ordnade och 
relateras. För många av invånarna i en stad är det stråken som är det mest 
dominerande elementet i staden. 

Gränser(edges): Gränser är alla de linjära element I en stad som inte är 
stråk, en gräns mellan två faser. Gränser är inte ett lika dominerande 
element som stråk men är för många invånare i staden ett viktigt element 
för att läsa av och förstå stadens inre och yttre konturer, ex. järnvägar, 
murar, mellan två distrikt, eller stadens gräns mot havet.  

Noder(nodes): Noder är strategiska punkter I en stad där människor ofta 
befinner sig när de startar, byter eller avslutar en förflyttning. En 
knutpunkt helt enkelt, ex. korsningar, stationer, välbesökta pubar o.s.v. 
Noder kan relateras till stråk, då noder oftast är punkterna stråken rör sig 
emellan. Noder är också relaterade till distrikt, då en nod också kan vara 
ett center i ett distrikt, Lynch kallar dessa center ”cores”(kärnor). 

Distrikt(districts): Distrikt är mellan/stora delar av staden med en enhetlig 
arkitektonisk eller kulturell karaktär så en betraktare kan få känslan av att 
vara ”inne” i området eller ”utanför”. Distrikt är alltså alltid identifierbara 
innefrån, ex kan vara miljonprogramområden eller ett industriområde.  
Flertalet invånare i en stad strukturerar upp sin mentala karta över staden 
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med stor hjälp av distrikt. Lynch menar att det är det elementet 
tillsammans med stråk som är de mest dominerande hos folk. Distrikt är 
det ytmässigt största elementet, och  genomborras av de andra fyra 
elementen eller gränsar till dessa. Distrikt innehåller noder, stråk, 
landmärken, dessa element inte bara strukturerar upp distrikten utan ger 
också en förstärkning av områdets karaktär.46 

Landmärken(landmarks): Landmärken är som noder en punktreferens. 
Fast istället för som noder besöker inte människor inte dem eller rör sig i 
dem. Istället används de som en referenspunkt på håll, och på så vis 
skapar man sig en uppfattning om var man befinner sig. De är enkelt 
förklarat ett definierat fysiskt objekt, ex. en byggnad, skylt, berg eller 
affär. Man kan dela upp i landmärken i de som befinner sig långt ifrån 
betraktaren och som ses över många vinklar och andra element men ändå 
ger en referenspunkt såsom berg, kyrkokupoler, torn eller t.o.m solen och 
de landmärken som endast är identifierbara på en lokal nivå. Dessa kan 
vara affärsfasader, träd eller t.o.m. detaljer på husfasader såsom fönster 
och dörrar.   

Lynch menar precis som Cullen att inget i stadslandskapet upplevs av sig 
själv utan alltid i relation med dess omgivning, och vad människor 
förknippar med platsen. Lynch ger ett enkelt exempel, en gata från staden 
Boston i USA ger ett intryck, medans samma gata placerad mitt i ett 
sädesfält i mellanvästern ger ett annat intryck på människorna som ser 
dem, trots det skulle vara exakt samma gata. Alla människor i staden har 
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minnen  och förklaringar som ger henne åsikter tankar om saker hon 
upplever och ser.47  

Vidare förklarar Lynch att en stad inte bara är ett objekt som upplevs av 
miljoner individer med olika karaktärer och ifrån olika klasser utan en stad 
är även en produkt av många byggare som hela tiden modifierar stadens 
strukturer för sina egna anledningar. Stadens gränser utåt kan måhända 
se statiska ut, medans inne i staden ändras strukturerna hela tiden utan 
uppehåll. Lynch förklarar att endast en del kontroll kan fås över stadens 
växt och form. Att det finns inget färdigt resultat över hur stadens 
kommer resultera i och avslutar med att det är därför konsten att skapa 
och planera städer är väldigt olikt arkitektens, kompositörens eller 
författarens yrkesroll där de har full kontroll över slutresultatet över sina 
produkter.48 

Ett annat ord Lynch använder är ”legible” vilket i det här arbetet översätts 
som läsbar.  Läsbarhet kan förklaras med vilken lätthet stadens delar kan 
kännas igen och organiseras i ett sammanhängande mönster. Så att en 
läsbar stads element(strål, noder, gränser, distrikt, landmärken) är enkla 
att läsa av och förstå och enkla att placera in i hela stadens stadsmönster. 
Detta menar Lynch är viktigt att ha i beaktning när stadsförnyelse sker, 
men det är inte bara stadens läsbarhet, logik och tydlighet som är viktig 
utan att stadsplanerare även måste förstå hur invånarna i staden ser på 
sin egen stad och vilka betydelser de olika delarna i staden har för dem.49 
Detta är viktigt eftersom Lynch menar att en tydlig och därmed läsbar 
stadmiljö ger en känsla av både trygghet och även ibland  hemmahörighet 
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men också att den höjer upplevelsen av att röra sig och befinna sig i 
stadsmiljön. 50 

Dock är inte dessa fem elements betydelser alltid bestämda, utan en 
motorväg kan vara ett stråk för en bilist men en gräns för en cyklist. Likaså 
kan ett område vara ett distrikt i en medelstor skala, men en nod om 
skalan ökas till att visa hela tätortsregionen. Ingen av elementen är heller 
isolerade, distrikt är strukturerade av noder, definierade av gränser, 
genomskurna av stråk, beströdda av landmärken, elementen överlappar 
och genomborrar alltså varandra. Detta gör också att genom att använda 
dessa element så kan stadsplanerare förändra och manipulera med ett 
helt områdes karaktär eller öka/minska betydelsen av redan befintliga 
element i ett område. Att planera ett landmärke i en kärna(”core”) av ett 
område kan stärka områdets karaktär, eller om landmärket inte alls 
passar in kan rubba hela distriktets identitet. De fem elementen är alltså 
starkt relaterade till varandra.51 
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Richard Sennet – The conscience of the 
eye 
 

Richard Sennet är professor I sociologi och sitt verk “The conscience of 
the eye” påstår han att moderna städer är neutrala, intetsägande och 
skärmar av folk från varandra. Sennet tar också upp en del lösningar på 
problemen, inte minst ur ett stadsplaneringssynsätt. 

Sennet menar att våra moderna städer är neutrala, intetsägande och 
avskärmande beror i stor grad på kristendomen och hur dess företrädare 
på jorden har fått oss människor att uppfatta staden52. Han nämner även 
att  stadens rutnät spelar en stor roll i dess moderna form (främst amerika 
1700-), främst genom det skapar neutrala städer. Detta eftersom att man 
i planeringen inte tog markens topografi, landskap eller naturliga hinder i 
beaktning när staden och dess rutnät planerades. Även att de offentliga 
platserna minskade betydligt från exemplelvis de romerska 
rutnätsplanerna bidrog till skapa neutralitet. Ett exempel på detta är 
Chicago under 1800-talet, där rutnätet lades ut längs både sidor av floden 
där vägarna slutade på ena sidan och fortsatte på andra – utan någon bro 
mellan!53 

Sennet nämner Alexis de Tocqueville som under 1800-talet analyserade 
amerikanska städer medan de växte och efter de vuxit fram. Alla ser 
likadana ut menade Tocqueville. Detta förklarar först  Tocqueville med att 
det beror på ohämmad kommersiell exploatering, men i äldre dagar 

                                                           
52Sennet, s19 
53 Sennet, s48-49 

bygger han på sin förklaring med att det också beror på att bilden av 
amerikanaren och dess individualism inte alls stämmer.  Amerikanaren är 
inte alls en ensam äventyrare utan en man eller kvinna vars 
verklighetscirkel endast består av familjen och vänner. Individen har 
väldigt litet intresse och energi utanför denna cirkel. Amerikanska 
individen är en passiv person, och monotoma rum är vad passiva 
människor planerar för sig själva. En intetsägande miljö försäkrar folk att 
inget störande eller krävande kommer hända ”där ute”. Man bygger 
neutralt för att legitimera tillbakadragande. 54 

Sennet pratar om två uttryck Ferdinand Tönnies myntat, gemeinschaft 
och gesselschaft. Gemeinschaft representerar för Tönnies ett ”ansikte 
mot ansikte relation” i en plats som var liten och socialt slutet. 
Gesellschaft var mer ett sorts umgänge där man kände sig utsatt i en tyst 
miljö. Ungefär som skillnaden att köpa en ny stekpanna i affären nere på 
hörnet av en glad och pratglad butiksföreståndare mot att köpa den på 
ett stort opersonligt tyst externt varuhus. Tönnies förde över dessa 
begrepp till urbana platser. Begreppen blev en förklaring mellan 
konstrasterna mellan städer och byar, och i städer mellan hem och gatan, 
mellan små caféer och stora, mellan små sammankomster av grannar och 
stora publisamlingar. Sennet menar att ju mer inneslutet en miljö är desto 
mer sällskapligt blir det.55 

Sennet menar också att många moderna planerare är kritiska till hur 
arkitekter arbetar, att de är upptagna med skapa signaturbyggnader med 
fokus på hellre fantastisk form än en form som passar människorna som 
lever i staden och med byggnaden. Planerarna menar att dessa 
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signaturbyggnader skapar antisociala känslor. Istället vill många planerare 
lägga fokus på kommunikation. Att genom fysisk planering få folk att 
prata med varandra, och genom detta skapa en känsla av samhörighet 
och att människorna gemensamt i staden löser problem. Att genom 
kommunikation skapa solidaritet och förståelse.56 

Sennet förklarar hur arkitekten Le Corbusier anser hur man ska ta tillvara 
äldre miljöer, inte alls.  Le corbusier ansåg att man inte längre skulle 
uppleva en känsla av hur tiden har skapat platserna i stadens miljö. Han 
ansåg att äldre byggnaders fasader och  hur sliten marksten erbjuder 
bevis på att våra egna liv inte är mer eller mindre än ett komplement till 
det förflutna.  Så ville inte längre Le Corbusier att stadsplanering skulle 
vara. Han ville ha modern arkitektur som syftade till fri rörlighet i en 
samordnad perfekt form för att utplåna de historiska stämplarna i stadens 
miljö.57 Ett av Le Corbusiers förslag var Plan Voison, som syftade till att 
riva hela det medeltida centret Marais i Paris till marken och att det 
istället skulle anläggas ett rutnät där enorma hus X-form skulle byggas. De 
X-formade byggnader skulle visa på hur arkitektur kunde relateras till 
mekanisk produktion. Detta genom att byggnaderna skulle kunna 
planeras om och om igen, och på så vis kopplas ihop med rutnätet som 
också har den formen. Och på så vis skapa en helt neutral stad.58  

Sennet förklarar att Le Corbusiers stadsbyggnadsprinciper siktar på att 
radera det förflutna för att istället skapa en känsla av frihet, Att genom 
denna destruktivitet som rivningarna ger kan man få belöning i form av 
perfekta byggnader och strukturer. Sennet menar att modern urbanism 
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inte lärt sig hur man inkorporerar en stark känsla av tid på våra 
byggnader, utan att vi istället tänker på dess användningsområden 
byggnaden representerar. Alltså att när vi tänker på byggnaderns 
historiska arv kommer vi enkelt in på nostalgi. Detta är ett begrepp som 
Camillo Sitte, en arkitekt av helt motsatt syn som Le Corbusier gällande 
hur man ska förhålla sig till det förflutna tar upp. Sitte vill ha tillbaka de 
långa otämjda medeltidsgatorna fyllda med djur, barn och vuxna och 
torgen fulla med lådor av kryddor, bär och kött.59  

Sennet som varken håller med Le Corbusier eller Sitte har ett eget förslag 
över hur man kan planera en stad som tar hänsyn till stadens olika 
tidsepoker och byggnaderna från dessa.60 Han kallar metoden ”narrative 
space” – berättande platser. Sennet medger att metoden varken är 
tillräckligt tillfredställande eller komplett, men att metoden ändå kan 
förkroppsliga stadens kulturvärden för människan. Sennet förklarar denna 
metod för läsaren genom att ge exempel på ett antal 1800-tals författare 
och hur de har vävt in staden och dess element i sina verk. Sennet menar 
att en läsare enklare läser av en stad genom författarens ögon än sina 
egna gåendes genom staden. Detta genom att författaren redan valt ut de 
delar som han tycker är relevanta för hur läsaren ska se på staden.61 
Genom författaren kan även byggnaderna bli förvandlade till levande ting, 
karaktärer ,ex. i ett Honore de Balzacs ena verk så talar en domstol 
sorgset. Dessa författare hjälper alla till att personifiera platser genom 
sina verk, och därmed koppla samman händelser skedda i olika tidsepoker 
i staden. De pratar om platser i städer och gör dem personliga, och 
eftersom staden är uppbyggd av byggnader i olika åldrar så skapar 
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författaren även en sammankoppling av de olika delarna av staden till ett, 
utläser Sennet62 

Sennet skriver att de personliga platserna som författarna beskriver, 
knappast känns som en trovärdig guide till samma platser i den riktiga 
världen. Sennet  jämför sedan hur författarnas upphöjning av sina platser 
i sina verk kan ställas mot dålig konst, i dålig konst känns allt begripligt 
och förklarligt. Men Sennet menar även att genom att göra platser 
personliga leder dessa platser till en mer läsbar stad och ger mer 
karaktärsfulla bilder av staden.63  

Upptäcker planeraren  tvetydigheter och möjligheter till överraskning när 
han planerar staden frågar sig Sennet? Sennet menar att planerare måste 
börja tänka i termer som ”vad för något visuellt kan skapa en berättande 
början?” För att skapa känslan av en början, så måste en radikal skillnad 
till i två former. En skillnad i hur öppna urbana platser används och en 
skillnad i hur byggnader planeras. Den öppna platsen är en fråga om 
gränser, med tiden kommer det skapas en karaktär för platsen när platsen 
inte längre används för sådana aktiviteter som den är planerad för. Det är 
först då en berättande historia för platsen tar sin början. För att 
möjliggöra att platser kan bli avkodade sin ursprungliga 
användningsfunktion måste planeraren redan från första stund ha 
designat svaga gränser för platsen.64 

Sennet ger ett exempel, en planerare som hoppas uppmuntra en 
berättande historia om platsen måste försöka bryta planeringen med 
zonering efter funktion i staden så mycket som möjligt, zongränser som 
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mellan bostäder och arbetsområden, mellan industri och kontor. En 
arkitekt som strävar efter skapa en berättande historia om en byggnad 
bör sträva efter en form som kan fylla många olika funktioner. Alltså att 
platser och byggnaders konstruktion ska kunna ändra sin funktion och 
användingsområden i framtiden. Sennet menar att tegel är en form av 
svaga gränser, men att glasväggar är starka. 65   

En stads sociala fientlighet anser Sennet att planerare försöker lösa 
genom att gömma industrier i en industripark, motorvägar för skilja 
mellan områden med olika klasser, universitet på sina egna campus o.s.v, 
alltså starka gränser66. Sennet eftersträvar en ändring i detta och menar  
att rubbningar och konflikter i ett stadsliv är med och skapar förståelse 
människor emellan.  Sennet hänvisar till författaren Louis Wirth som 
menar att  det är genom att exponera sig för olika personligheter och liv 
som man får ett realistiskt perspektiv och skapar sig en tolerans för 
olikheter.67 

Sennet nämner Antoine Quatremeré de Quincy, en arkitekturförfattare 
som myntade två begrepp, typ (types) och modell(models).68 Genom att 
använda dessa stadsbyggnadsprinciper så hoppades Quincy att han skulle 
befria de arkitekter som arbetade med traditionella former från att enbart 
repetera sig utan några variationer alls.69 Quincy menade att en modell  är 
likt en visuell maskin som repeterar sig själv över och över igen. Quincy 
tänkte därimot att typ har en möjlighet att ändra sig genom variation men 
så att man ändå känner igen den. Man kan jämföra denna princip med en 
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kärna. Runt kärnan sker förändringar och variationer iform av att objekt 
samlas och arbetar ihop.  Kärnan är alltså områdets typ, och ligger som 
bas för modellen, och modellen är objekten som rör sig runt. 

Praktiskt kan detta förklaras genom att på en gata så kan karaktärerna på 
platsen definieras genom en kärnform, det kan vara husformen, eller 
fasaderna i gatnivå, eller en trädplantering i en rad längs en gata. Denna 
kärna är den form kärnan kommer mutera när du repeterar den. Men du 
kommer alltid kunna säga att dessa hus var byggda i nyklassicism eller att 
träden var planterade i kolumner och var lövträd.  Betraktaren kommer 
alltid kunna placera vilken form som startade variationen, man upplever 
kontinutet.70  

Modell förstås i det praktiska genomförandet av planeringen, så är det ett 
objekt som kan upprepas som det är, motsatt från typ som är ett objekt 
som innebär att man kan planera objekt som inte liknar varandra alls.  

Sennet menar att i principen om förändringar och variation antyder det 
att i framställningen av en plats, precis som Kevin Lynch menar,   är en 
plats i en stad är av inget större värde än ett fotografi – tills något händer 
med/i platsen.71 

Sennet nämner också en annan stadsbyggnadsprincip, att planera i 
kontext – i sammanhang med omgivningen. Han nämner att det verkar 
vara en mänsklig designprincip att designa hus i relation med dess 
byggnader runt omkring eller dess historia. Ex. i en renovering av ett 
radhusområde kan det med mindre detaljer skapas en relation med det 
som redan varit där, ex. att genom behålla dörrarna men ändra 

                                                           
70 Sennet, s219 
71 Sennet, s219 

fönsterhöjderna eller när det gäller planering av nya byggnader så  håller 
man sig till samma nockhöjd som byggnaderna runtomkring. I samspråk 
och respekt för vad som andra har gjort så menar Sennet att ett nyckelord 
för planering av en stad med skillnader är kontext, men Sennet menar 
även att genom att planera efter kontext så kommer man aldrig att hetsa 
upp/väcka folk genom ett områdes planering. Ett ex. Sennet nämner för 
att planera ur kontext är Guggenheimmuseumet i New York som inte alls 
följer de designregler som dess grannbyggnader har utan helt motsätter 
sig dem med sin design. Sennet menar att planera ur kontext och tillföra 
element som inte kan härledas till befintliga miljön kan vara ett sätt att 
öka intresset och väcka medvetande för platsen.  72 
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Kort diskussion om planerarna och det 
förflutna 

När jag jämför de fyra författarna jag nyss redovisat  i mitt arbete finner 
jag mer likheter mellan dem än olikheter. Sennet tar upp Le Corbusier och 
Camillo Sitte som verkligen är varandras motpoler sett till deras principer 
och idéer om stadsbyggnad. Jag anser att Gehl, Cullen, Sennet och Lynch 
alla befinner sig någonstans i mittfåran gällande antingen bevara eller riva 
och planera nytt. 

Även när det kommer till hur man skapar en attraktiv stadsmiljö och hur 
man minskar segregationen människor mellan i staden har tre av dem 
kommit fram till samma lösning. Sennet, Gehl och Cullen vill att staden 
ska bestå av en blandning av olika funktioner, att verksamheter inte är 
distanserade från övriga staden, utan att handel, kontor, verksamheter 
och bostäder samsas på samma område. Sennet menar även att det är 
viktigt att dessa byggnader enkelt ska kunna byta form av verksamhet, 
och att byggnadsmaterialet har en stor del i det. Han ger exemplet att 
tegelbyggnader enklare kan byta funktion än vad en byggnad av stora 
glaspartier kan. Genom att stadens olika funktioner samsas tillsammans 
kommer även människor från olika klasser och bakgrunder träffas, vilket 
de inte gjorde innan menar Sennet. Detta leder till ökad förståelse för 
varandra och därmed minskade konflikter anser han. 

Cullen och Gehl har likheter i det att de analyserar hur människor 
upplever sin omgivning när de rör sig i staden. Dock är Gehl mest 
fokuserad på hur människor upplever det de ser, medans Cullen är mer 
inriktad på hur människor upplever staden rent känslomässigt. Även 
Lynch och Sennet  diskuterar detta. Lynch genom att en stads läsbarhet är 

viktig för människorna som rör sig i staden, och Sennet genom att man 
bör planera platser så de får en historia att berätta vilket människorna i 
staden senare kommer ha med sig när de rör sig i området. Här tycker jag 
mig se två läger, Lynch och Gehl på den ena sidan som tycker att synens 
intryck är det viktigaste, och på den andra sidan Cullen  som mer är 
inriktad på känslorna en plats kan förmedla. Sennet anser jag rör sig 
mellan de båda lägren genom att han fokuserar på både vad ögat ser         
( typ/modell) och genom berättande platser (narrative space). 

Bevaring av ett områdes karaktär eller identitet tar Gehl upp, han anser 
genom att bevara väg och gatumönstret så kan man i viss mån bevara 
identiteten. Lynch tar även han upp frågan med ett områdes identitet. 
Genom att planera in ett element i ett område kan man förstärka 
områdets karaktär eller t.o.m. rubba hela områdets identitet menar 
Lynch. Sennet är dock inte övertygad om att man alltid bör bevara 
stadens miljöer, utan han menar att en stad alltid bör vara i förvandling 
för att vara intressant, detta med en stad i förvandling nämner även 
Lynch. Sennet är med andra ord för att bevara byggnader fast med andra 
funktioner men inte positiv till att stadens miljöer blir konstanta. 

Både Lynch och Sennet tar upp att genom byggnation av externa element 
i en stadsbild kan man få människor att bli mer intresserade och skapa 
känslor. Fast även om Sennet tar upp detta tycker jag mig finna en viss 
ambivalens hos honom.  För Sennet tar även upp att genom planera i 
kontext så  får bebyggelsen en relation med omgivningen, vilket är 
motsatsen till inplanering av externa element.Att planera i kontext tar  
även Lynch upp, att området då blir mera läsbart. 
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Platsanalys 
En platsanalys73 för området (se figur 2) och staden Kristianstad har gjorts 
för att förstå platsen, dess kvalitéer och brister. Även platsens abstrakta 
värden såsom vad platsen har haft för historisk betydelse och vad platsen 
kan symbolisera för invånarna i staden Kristianstad har tagits med. 
Platsanalysen kommer gå till genom studier av kartor,  historiska 
dokument och genom ett platsbesök. Platsanalysen som valts att använda 
består av att man kategoriserar upp analysen i tre grepp: 

Historisk utveckling – En  beskrivning av stadens framväxt och större 
viktiga händelser, detta för att förstå platsen, och hur den formats. Denna 
kommer ta upp utvecklingen för både Kristianstad och för planområdet av 
två anledningar. För det första eftersom planområdet inte bebyggdes av 
större karaktär förrän runt sekelskiftet 1900 och för det andra att  
verksamheterna i planområdet är signifikanta för staden Kristianstads 
identitet. 

Landskap och naturliga förutsättningar- Beskrivning av riskfaktorer, 
naturvärden och områdets topografi. Detta är ämnen som är viktiga att 
undersöka för en plats där exploatering, stadsförnyelse planeras. 

 

 

                                                           
73 Boverket, Lär känna din ort 

Bebyggelse- och infrastruktur- Vilken sorts bebyggelse och 
bebyggelsestilar, strukturer och andra element finns inom området och 
formar dess karaktär? Hur är infrastrukturen i området? 

 

Figur 2.Karta över planområde
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Historisk utveckling – Kristianstad 
 

Kristianstad grundades 1614 av danske kungen Christian IV, efter att 
svenska trupper förstört staden Vä som låg några kilometer söderut.  
Anledningen till Kristianstads grundade var att danske kungamakten ville 
ha en stark försvarspunkt i norra Skåne, och området där Kristianstad 
grundas är idealiskt med sankmarker och vatten på alla sidor. Redan från 
början var alltså Kristianstad en militärstad och skulle fortsätta vara detta 
fram till försvarsbeslutet 1994 som lägger ner den sista garnisonen i 
staden. Kristianstad var den första stad i norden som anlades med 
rutnätsplan på mark som inte innan varit bebyggd, enligt renässansens 
ideal. 1658 erövrades skåne av Sverige, och staden var därefter i 
händelsernas centrum  i de krig som bedrevs mellan de båda länderna 
Danmark och Sverige fram till stora nordiska krigets slut 1720.74 

Runt 1720 delas skåne i två län, Malmöhus län och Kristianstad län. Under 
denna tid rustas fästningarna upp för att kunna stå emot den nya tidens 
moderna krigskonst. 1748 inleds ännu en ombyggnad av fästningsvallarna 
då tanken är att Kristianstad ska bli en av de absolut viktigaste 
fästningarna i södra Sverige. 48 

1775 var ett viktigt år för staden, Helge å:s vattennivå sjunker runt en 
halvmeter då utloppet ändras ifrån att förr gått ut i östersjön vid Åhus till 
att nu utmynna i Yngsjön,. Detta eftersom några bönder grävt diken från 
sina ägor i Yngsjö ut till havet, och när sen högvattnet kom 
översvämmades området och Helge å fick ett nytt utlopp. Detta gav 

                                                           
74 Kristianstad kommuns hemsida 

resultatet att fästningsvallarna i Kristianstad förlorade mycket av sin 
funktion.48 

1821 inrättas Skånes och Blekinges Hovrätt i Kristianstad. 1847 bestäms 
det också att Kristianstad ska sluta vara en fästningstad. Samma år startar 
även en stor brand i staden. Fästningsvallarna som rivits efter beslutet att 
Kristianstads inte ska vara en fästningstad längre vräks ner i Helge å och 
leder till vattnet inte leds bort utan blir till ett stort sankmarks-, 
träskområde. Detta får katastrofala följder tio år senare, 1857 när koleran 
bryter ut i Sverige, en tiondel av stadens befolkning räknats att ha 
omkommit, runt 600 människor.48   
 
När väl vallarna var borta och nedgrävda planerade man in boulevarder 
efter franskt mönster på den mark fästningsvallarna stått, sista vallen 
försvann 1900. Ännu idag är ”lilla paris” ett smeknamn på Kristianstad. 
Industrier, handel och järnvägen gjorde sitt intåg i Kristianstad under 
senare delen av 1800-talet, från 62 köpmän 1875 till runt 200 köpmän 
1910 vittnar om ett rejält uppsving för handeln, inte minst tack vare 
brännerirörelsen. Ex. på industrier som anlades är Skånska Yllefabriken, 
Hvilans mekaniska verkstad och Mårten Pehrsons Valsqvarn. Järnvägen till 
Hässleholm invigs 1865 och knyts därmed till svenska stambanan, 
Kristianstad blir nu en knytpunkt i det svenska järnvägssystemet.48 
Hovrätten var lokaliserad i Kristianstad för Skåne och Blekinge län mellan 
1821 och 1917. 
 
Under 1900-talet har bebyggelsen främst tillkommit utanför det egentliga 
Kristianstad, och befolkningen har mer än fördubblats. El- och gasverk 
byggdes i början på 1900-talet. I likhet med andra svenska städer byggdes 
det under mitten av seklet ut mängder av service- och fritidsverksamheter 
såsom bibliotek, museum osv. Kommunsammanslagningarna(se figur 3) 
1967-74 gjorde att Kristianstads kommun ökade från 27500 invånare till 
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66700 och i yta 55 till 1238 kvm.75 . Det var också under denna tid bilen 
fick sitt genomslag i Kristianstad och Sverige, till följd på ökad trafik 
breddades gatorna och äldre kvarter revs.  
 

 
 
Figur 3. Karta över Kristianstads kommun före och efter kommun-
sammanslagningarna mellan 1967 – 1974.76 

 
Under förra seklets första decennier anläggs ett egnahemsområde öster 
om stadskärnan med runt 100 tomter77 och staden fortsätter expandera 
efter andra världskriget med villaområden i söder och nordöst. Under 
miljonprogrammet byggs bl.a. två helt nya stadsdelar, Österäng i öst och 
Gamlegården i norr, runt 4000 nya lägenheter byggs under 70-talet.78 

 

                                                           
75 Nya Kristianstad, s26 
76 Nya Kristianstad, s74 
77 Nya Kristianstad, s47 
78 Nya Kristianstad, s57 

Flygplatsen invigdes 1961 och motorvägen söder om Staden(E:22an) 
öppnades 1969.  Kristianstad var under denna tid främst ett administrativt 
centrum med landsting, landshövding och regementen och endast runt 
25% (1961) var sysselsatta inom industrin eller med hantverk.  Under 70 
och 80 talet investerades det i brandstation, reningsverk, utbyggnad av 
fjärrvärmeverk och anläggning av gågator i centrum. Under 90-talet 
försvann det sista av regementen från den gamla fästningstaden 
Kristianstad, i dess lokaler flyttade istället Kristianstad högskola och andra 
utbildningar in. Även residensstaden Kristianstad försvann då 
Kristianstads Län och Malmöhus län gick ihop och bildade Skåne län. 
 
 
 

 
 

Figur 4. Diagram över befolkningstillväxten i Kristianstad 1614 - 1995 79

                                                           
79   Cybercity 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

1650 1690 1730 1770 1810 1850 1890 1930 1950 1970 1995

Kristianstad befolkningstillväxt 
under 1650 till 1995



 
 

36 
 

Historisk utveckling - Vilan  
 

Två olika förklaringar till områdets namn har hittats. Det första skulle vara 
från den tiden Kristianstad hade stadsportar in till staden, hann man inte 
fram till Kristianstad innan portarna stängdes för dagen fick man vackert 
stanna kvar väster om Helge Å och vila80. Den andra förklaringen är snarlik 
fast i modern tid. Nämligen att man under början på 1900-talet hade 
bommar över Långebron som går över Helge å och fick därmed ibland stå 
och vänta på bommarna skulle öppnas.81 

Vilan blev inte bebyggd förrän så sent som andra delen av 1800-talet av 
större karaktär. Det var då godsherren Stjernsvärd gav tillstånd till 
stadsingenjören i Kristianstad att utarbeta en plankarta över området.82  
Hvilans gjuteri och mekaniska verkstad startar sin verksamhet under 
början av 1880-talet, företaget tillverkar maskiner och verktyg till 
lantbruket. Under seklets början går Hvilans mekaniska tillverkning över 
till kranar och andra lyftanordningar. Företaget är sedan 1980-talet 
uppköpta av finska KONE. AB Långebro mekaniska verkstad anläggs 1903 
och tillverkningen består av ångpannor, hetvattenpannor och 
kvalificerade tryckkärl av olika slag, Långebros mekaniska byggnader 
tillhör nu slakteriet. Även Anders Perssons kemiska tvättinrättning och 
färgeri anläggs vid Helge å i Vilan, detta efter att brandsäkerhetskäl gjorde 

                                                           
80 Vilans vänner 
81 Falk, Gunnel 

82 Vilans vänner 

det osäkert att ha kvar verksamheten inne i staden. Andra verksamheter 
som anläggs i Vilan är Hansens verkstäder och 1917  ett slakteri. Tyvärr 
likvideras företaget redan 1925 men med stöd av kooperativa förbundet 
bildas ett nytt slakteriföretag, Kristianstadsortens Nya Slakteriförening.  
För det nya företaget går det betydligt bättre och 1939 bildas KBS, 
Kristianstad-Blekinge Slakteriförening genom att fyra föreningar i Blekinge 
och Kristianstad går samman. Under åren fram till 1950 växer 
verksamheten till en storindustri, med mer än 400 anställda i 
Kristianstad.83 

1901 öppnas järnvägen mellan Everöd – Kristianstad med station i 
Långebro, fram till 1919 då järnvägsbron står klar över Helge å är 
transport med hästomnibuss det enda kollektivmedlet från Långebro 
station till Kristianstads station. Ett nytt stationshus byggs under 50-talet 
och står fortfarande kvar, men nu som annan verksamhet, Arco interiör 
AB. 1972 läggs persontrafiken ner genom Långebro station och idag sker 
endast viss godstågsväxling på banan.84 

1941 införlivas Vilans muncipalsamhälle med Kristianstad tillsammans 
med Norra Åsums socken vilket ökar befolkningen i Kristianstad med 4800 
invånare.85 Motorvägen söder om Vilan byggs på slutet av 1960-talet och 
avlastar Långebrogatan och Långebron över Helge å. Det byggs också flera 
hundra lägenheter vid Charlottesborgområdet, väster om planområdet.86 
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84 Nya Kristianstad, s190 
85 Nya Kristianstad, s172 
86 Vilans vänner 
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Under 1990-talet sker det stora förändringar i planområdet, KBS går först 
ihop med SKANEK och sedan FARMEK för att därefter bilda 
jättekoncernen SWEDISH MEATS som sköter tre fjärdelar av all svinslakt i 
Sverige. Det andra stora företaget inom planområdet, Kronfågel som 
trettio år tidigare hade en produktion om 5000 fåglar per dag är nu uppe i 
100 000 fåglar och är Sveriges största matfågelslakteri.87 

Figur 5. Detaljplan från 1909 över Vilan.88 

 

  

                                                           
87 Nya Kristianstad, s333 
88 Kristianstad kommun, Stadsbyggnadskontoret 
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Landskap och naturliga förutsättningar  

 
Planområdet består främst av hårdgjorda ytor förutom i nordvästra 
hörnet och längs större delen av stranden mot Helge å där det är 
grönytor. Även längs järnvägspåret igenom området ligger ett 
grönstråk.  Området flankeras i norr,väst och söder av vältrafikerade 
vägar och i öst av Helge å. Helge å tillsammans med att området är 
gammal sjöbotten och våtmark och endast ligger ett fåtal meter över 
havsnivån gör Vilan till ett riskområde för översvämmningar.  
 
 
Både norr och söder om planområdet ligger det ett riksintresse för 
naturvård för de sankmarker som ligger längs Helge å vilka härbärgar 
ett stort antal fåglar och växtlighet. Dessa riksintressen är skyddade av 
både natura2000 (se figur 7) och naturreservat. Även ramsar-
konventionen har uppmärksammat dessa och har tagit upp dem i sin 
förteckning för de mest värdefulla våtmarkerna i Europa och 
Nordafrika (se figur 8.).  
 
 
Gällande översvämmningar håller Kristianstad på sedan 2002 att 
uppgradera sitt översvämmingskydd med skyddsvallar och 
pumpstationer som ska klara av SMHI:s beräkningar på ett värsta 
scenario på vattenflöden +2,0 meter över Helge å:s medelnivå idag. 
Enligt SMHI:s beräkningar är det dock inte rimligt att 
medelvattenflödet kommer stiga nämnbart, utan att de perioder med 
höga vattenflöden istället kommer bli vanligare. 89  
 
 

                                                           
89 Kristianstad kommun, fördjupad översiktsplan, s73 

Andra riskfaktorer i området är buller och luftföroreningar från den 
vältrafikerade transportleden Långebrogatan samt miljöfarliga  
verksamheter i form av SCAN och Kronfågels anläggningar (se figur 6). 
Även Härslövs deponi som ligger nordväst om området är en riskfaktor 
gällande grundvatten och markföroreningar.90  
 

Figur 6. Karta över skyddsavstånd för miljöfarlig verksamhet i 
planområdet 

                                                           
90Kristianstad kommun, fördjupad översiktsplan, s147 
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Figur 7. Karta över riksintresse för natura2000 längs Helge å 

 

Figur 8. Karta över ramsarområde och strandskydd längs Helge å
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Bebyggelse- och Infrastruktur 
Bebyggelsestruktur 

Bebyggelsen i området är främst av industriell karaktär och 
planeringsstrukturen är präglad av det funktionalistiska planeringsideal 
(se figur 9) som var ledande i efterkrigens Sverige, att dela upp staden 
genom att separera den genom dess funktioner.  

Området är separerat från övriga Kristianstad genom dess funktion och 
struktur som inte känns integrerad i den övriga delen av Kristianstad. 
Kristianstad öster om området är en kvarterstad präglat av flervåninghus 
bestående av bostäder, handel och kontor. Även Kristianstad väster om 
området är det bostäder och en annan struktur.  

Området präglas främst av två verksamheter, Scans anläggning i sydväst 
och Kronfågel i sydöst. Dessa verksamheter har dessutom en viktig 
historisk och nutida anknytning till Kristianstad då staden marknadsför sig 
som ”Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck”91. Den historiska 
anknytningen är att det funnits ett grisslakteri sedan 191792 och ett 
fågelslakteri sedan 194793. 

Bebyggelsen i området är nästan uteslutande av efterkrigsbyggnation, och 
består oftast av korrugerad plåt och tegel men i något enstaka fall även av 
trä.  

                                                           
91 Kristianstad kommun 
92 Nya Kristianstad, s163-172 
93 Vilans vänner 

 

Figur 9. Karta över bebyggelsestrukturen i området. 

 

 

 



 

41 
 

Grönstruktur 

Grönstrukturen i området (se figur 12) är av två olika karaktärer. I 
nordväst ligger en anlagd park med stora gräsytor och trädplanteringar 
och längs Långebrogatan i norr går en trädplantering som skiljer området 
från vägen. Längs järnvägsspåret som går rakt igenom området har en 
annat sorts grönsstruktur vuxit fram snarare än planerats (se figur 10).  

Figur 10. T.v . Vy mot nordvästra hörnet. M. Vy mot planområdet över 
Helge å. T.h. Vy över järnvägen 

Likadant är känslan med områdets gräns mot Helge å, vildvuxen lövskog 
och annan växtlighet skymmer ån och Kristianstad öster om Helge å. En 
jämförelse med hur Helge å:s västra respektive östra strand ser ut är 
minst sagt märkvärdig (se figur 11).   

 

Figur 11. T.v. Vy mot östra stranden. T.h.Vy mot västra stranden. 

 

 

 

 

Figur 12. Karta över grönstrukturen i området. 
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Infrastruktur 

Området är idag avgränsat av på tre av fyra sidor av vägar, Långebrogatan 
i norr, Allégatan i ost och motorvägen E22 i söder (se figur 13). 

 
Figur 13. T.v. Vy över Allégatan. M. Vy över Långebrogatan. T.h.. Vy över 
motorväg E:22. 

Inom området är det främst hårdgjord yta förutom längs Helge å, längs 
järnvägen och i nordöstra hörnet. Gatorna i området är 7-8m breda och 
har oftast en trottoar på ena sidan.  

I norr ligger Långebrogatan som är mycket trafikerad, och bullernivåerna 
därifån är över gränsvärderna och även miljökvalitetsnormen för partiklar 
ligger nära gränsen.94 Långebrogatan är huvudvägen från Kristianstad 
centrum till västra delen av staden och till den stora samling av externa 
varuhus som ligger i väster. Från Långebrogatan leder tre infarter in till 
området, via Bromsareggatan, Hedentorpsvägen och Torggatan. 

I väster ligger Allégatan som binder ihop Långebrogatan och motorvägen 
E:22. Infart till planområdet går via Genvägen.  

                                                           
94 Kristianstad kommun. fördjupad översiktsplan, s148 

I söder går motorvägen E:22 som går mellan Trelleborg via Karlskrona upp 
till Norrköping. Från E:22an kommer man in till planområdet via 
Allégatan. 
 

 

 

Figur 14. Karta över infrastrukturen i området.
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Inventering av fastigheter 

T.v. Figur 15. Karta över fastighetsgränser och byggnader i området.  

T.h. Figur 16. Karta och namn över fastighetsgränser i området. 
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Fastighetsnamn: Kylen 5 
Byggnader: Två byggnader 
Verksamhet:Kronfågel AB 
Fasadmaterial:Korrugerad plåt i rött och grått 
Hårdgjord yta: Hela fastigheten 
Öppningar i fasaden: Sparsamt 
 
 
Fastighetsnamn: Kylen 1 
Byggnader: Två byggnader 
Verksamhet: Kronfågel AB 
Fasadmaterial:Södra byggnaden har en understa  
våning av mörkt tegel och ovanför är det korrugerad plåt i  
orange färg. Norra byggnaden är uppförd av ljusgrå betong. 
Hårdgjord yta: Hela fastigheten 
Öppningar i fasaden: Endast i den understa delen av den 
 södra byggnaden. 
 
Fastighetsnamn: Släpvagnen 2 
Byggnader: En byggnad 
Verksamhet: Svensk bilservice och Hyrman AB(Uthyrning av maskiner till 
industrier) 
Fasadmaterial: Gul betong. 
Hårdgjord yta: Hela fastigheten 
Öppningar i fasaden: Stora fönsteröppningar. 
 
Fastighetsnamn: Lastbilen 6 
Byggnader: Två mindre byggnader 
Verksamhet: Kranexpressen(Uthyrning av kranutrustning) 
Fasadmaterial: Södra byggnaden i vit och gul korrugerad plåt på en 
betongsockel,och den norra i rödmålat trä.  
Hårdgjord yta: Hela fastigheten 
Öppningar i fasaden: Fåtal fönsteröppningar 
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Fastighetsnamn: Lastbilen 5 
Byggnader: En byggnad 
Verksamhet:Kristianstads dieselservice (F.d Hansens verkstäder) 
Fasadmaterial: Tegel underst och grön korrugerad plåt överst  
Hårdgjord yta: Större delen av fastigheten 
Öppningar i fasaden: Stora fönsteröppningar i den övre delen av fasaden 
 
Fastighetsnamn: Lastbilen 4 
Byggnader: Visar tre byggnader på fastighetskartan, men under 
inventeringen visade det sig att endast den nordöstra av de tre står kvar, 
de andra var nyligen rivna. 
Verksamhet:Weines Bilservice 
Fasadmaterial: Ljusgrön puts 
Hårdgjord yta: Hälften av fastigheten 
Öppningar i fasaden: Relativt stora öppningar iform av fönster och portar. 
 
Fastighetsnamn: Vilan 1:70 
Byggnader: En byggnad 
Verksamhet: AD bildelscenter. 
Fasadmaterial: Grå tegel med en vit panel framför teglet på den övre 
delen av  fasaden. 
Hårdgjord yta: Hälften av fastigheten. 
Öppningar i fasaden: Sparsamt. 
 
 
Fastighetsnamn: Vilan 1:95 
Byggnader: Två byggnader 
Verksamhet:Euromaster däckservice 
Fasadmaterial: Västra byggnaden i en mix av vitt tegel och vi korrugerad 
plåt. Östra byggnaden i röd korrugerad plåt. 
Hårdgjord yta: Större delen av fastigheten 
Öppningar i fasaden: Sparsamt i den västra, inga öppningar i den östra. 

 

 

 

 

 

  



 

46 
 

Fastighetsnamn: Slakteriet 4(Blå cirkel). 
Byggnader: Tre byggnader. 
Verksamhet:Kristianstads Biltorg, Fiskeakuten och en bilverkstad 
Fasadmaterial: Nordöstra byggnaden i rött trä(Biltorget), södra 
byggnaden i ljus korrugerad plåt(bilverkstaden) och den västra byggnaden 
i tegel(Fiskeakuten). 
Hårdgjord yta: Mindre än hälften inom cirkeln är hårdgjord yta. 
Öppningar i fasaden: Stora öppningar i fasaden för Biltorget och 
Fiskeakuten, desto mindre öppningar i bilverkstadens byggnad. 
 
 
 
Fastighetsnamn: Slakteriet 4(Röd cirkel). 
Byggnader: Två byggnader. 
Verksamhet:Långebrohälsans vårdcentral och Scan. 
Fasadmaterial: Västra byggnaden(vårdcentral) uppförd i vitt tegel och den 
östra byggnaden i vit betong. 
Hårdgjord yta: Nästan hela cirkelns area utgörs av hårdgjord yta. 
Öppningar i fasaden: Båda byggnaderna har stora fönsteröppningar. 
 
 
 
Fastighetsnamn: Slakteriet 4(Innanför Scans grindar). 
Byggnader: Åtta byggnader. 
Verksamhet:Scan. 
Fasadmaterial: En mix av tegel i rött och gult och grå korrugerad plåt.  
Hårdgjord yta: Inom grindarna är det enbart hårdgjord yta. 
Öppningar i fasaden: I tegelbyggnaderna är det relativt stora öppningar, i 
plåtbyggnaderna är öppningarna betydligt färre. 
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Resultat 
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Analys 
 

- Kan ett industriområde från decennierna efter andra världskriget anses 
vara bevarandevärt ur ett kulturarvsperspektiv? 

Genom det som redovisats i kapitlet om kulturarvsbegreppet så finns det 
stöd att se vissa byggnader i planområdet som kulturarv. Både Scan och 
Kronfågels anläggningar har historier att berätta och deras verksamhet är 
starkt identifierbar med staden Kristianstad, Kristianstad marknadsför sig 
som ”Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck” på sin egen 
hemsida. Även enligt lagen finns det stöd, nedan citeras tredje kapitlet i 
Kulturminneslagen, första paragrafen: 

”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller 
som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får 
förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om 
byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller 
annan anläggning av kulturhistoriskt värde.” 

Eftersom livsmedelindustrin har en så pass stor del i Kristianstad, och 
Scans anläggning är den största med snart 100-åriga anor bör 
anläggningen anses att ha ett så pass stort kulturhistoriskt värde att den 
bör bevaras. Även Kronfågelns och eventuellt även nuvarande 
Kristianstads dieselservice anläggningar bör tas i beaktning. Men även om 
dessa byggnader är kulturarv och viktiga att bevara ska de även ingå i ett 
stadförnyelseprojekt och fortsätta användas fast i sannolikt annan 
funktion. Därför kommer även  en god stadsmiljö som har stöd i Gehl m.fl. 
att tas i beaktning när planförlaget illustreras och alltså inte endast 
kulturarvsvinklen. 

Vidare argumentation för bevaring genom kulturarvsmotivering kan ske 
genom använda Cars m.fl. fyra olika anledningar till bevara kulturarv, 
historiska, sociala, ekonomiska och arkitektoniska.  

Ur en historiskt synvinkel bör Scans anläggning  bevaras. Eventuellt även 
andra byggnader, stöd i detta finns från Cars.m.fl. Detta eftersom genom 
att det är viktigt för oss människor att förstå det samhället som rådde när 
byggnaderna anlades. De anlades till den största delen under den tid som 
det moderna Sverige skapades, decennierna efter andra världskriget. Från 
den sociala anledningen bör även flertalet av byggnaderna i området  
bevaras i den mån Gehl m.fl.(Lynch, Cullen och Sennet) stadsbyggnads-
principer tillåter det. Vid ett stort stadsförnyelseprojekt  i området bör det 
finnas bekanta element kvar för att ge igenkännedom och även för att 
bevara en del av dess identitet trors förnyelsen.  Den ekonomiska 
anledningen vilket Cars m.fl härleder till kulturområde -> attraktiv miljö, 
så anses inte området idag uppfylla det kravet. Området är idag ett 
industriområde med både miljöfarlig verksamhet och uppfyller inte heller 
de kraven Gehl m.fl har på en attraktiv stadsmiljö (blandade funktioner,  
offentligt rum i centrum o.s.v.).  Ur ett estetiskt och arkitektoniskt synsätt 
är det svårt att från de kriterier Cars m.fl. tar upp argumentera för att 
byggnaderna i området bör bevaras.  

Så ur ett kulturarvsperspektiv  finns det stöd i att en eller flera 
byggnader/anläggningar bevaras i området, Det är svaret på den första 
konkreta frågeställningwn, och samtidigt även halva svaret på den andra. 
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- Vilka riktlinjer och förhållningsätt kan handleda ett stadsförnyelse-
projekt som samtidigt tar hänsyn till det sena industriområdet som ett 
kulturarv 

När det gäller vilka förhållningsätt och riktlinjer som kan handleda ett 
stadsförnyelseprojekt så har arbetet vänts sig mot Gehl, Cullen, Lynch och 
Sennets tankar och idéer om stadsbyggande, kulturarv och strukturer.      

De fyra författarna har många likheter när det gäller vilka  principer man 
bör förhålla sig till när man planerar städer. Till skillnad från Le Corbusier 
och Camillo Sitte som tas upp i avsnittet om Richard Sennet – The 
conscience of the eye så tycks  Gehl, Cullen, Lynch och Sennet stundtals 
hålla sig på en relativt nära nivå relaterat till varandra.  

Gehl, Cullen och Sennet tar allihopa upp principen om att integrera olika 
funktioner i ett och samma område. Det finns ett antal anledningar till 
detta. Gehl menar att genom detta skapas det ett rum tillgängligt för alla 
stadens medborgare och denna blandning av människor från olika klasser 
och bakgrund skapar möjligheten att förstå samhället och gör även 
stadsrummer mer intressant att röra sig i. Cullen menar även han att 
denna integrering leder till ett rikare socialt liv och Sennet argumenterar 
likt Gehl om att det bidrar till möten mellan människor från olika klasser, 
vidare argumenterar Sennet att en byggnad måste kunna ändra sin 
funktion för att på så vis bli en berättande plats – och därmed 
förkroppsliga platsens kulturvärden för invånarna.  

När det gäller äldre bebyggelse och kulturarv som är i fokus i  detta arbete 
nämner både Cullen och Sennet att man bör bevara äldre bebyggelse. 
Cullen argumenterar för det höjer ”upplevelsevärdet” i området och 

Sennet menar att äldre bebyggelse bör tas i beaktning när stadsförnyelse 
sker genom principerna typ, modell och planering i kontext. 

Sennet och Lynch argumenterar för att staden aldrig är färdigplanerad, 
utan att staden alltid ligger i en process och aldrig slutar att utvecklas. 
Detta menar Sennet är en del av den berättande historia som kommer av 
att områdets användning ändras genom åren. De båda menar att en plats 
ska ha något att berätta. Att varje plats har en historia, betydelse och 
karaktär för invånarna. Lynch och Sennet är även överens om att genom 
planera in externa element i en stadsmiljö så kan man väcka intresse, 
åsikter och medvetande för platsen. 

Utöver dessa principer menar  Gehl att det offentliga rummet är  det 
viktigaste i stadslandskapet och bör placeras i centrum. Gehl anser även 
att man kan bevara ett områdes karaktär och identitiet vid stadsförnyelse 
genom att bevara väg och gatumönstret i området. Vidare argumentarar 
Gehl för att bryta upp  större områden i mindre mer väldefinierade 
kvarter. 

Lynch menar att stadslandskapet i en stad är uppbyggt av fem element, 
stråk, gränser, noder, distrik och landmärken och med hjälp av dem blir 
staden läsbar och skapar trygghet för människorna som rör sig i den.  

Genom texten ovan besvaras den andra frågeställningen, och med hjälp 
av detta svar kommer den tredje och sista frågeställningens svar redovisas 
på nästa sida. 
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- Hur kan ett industriområde med byggnader och struktur som formats 
under svensk efterkrigstid integreras i en funktionsblandad stad med 
helt annan struktur? 

Eftersom arbetets mål har varit att redovisa hur en stadsförnyelse kan ske 
i området så har scenariot att Kronfågel och Scan inte längre är 
verksamma i området efter stadsförnyelsen valts för att arbete ska få 
större tyglar och alternativ för området. Stannar Kronfågel och Scan kvar 
med sina verksamheter har jag svårt att se att något 
stadsförnyelseprojekt kommer ske i området.   

Planområdet  idag är ett typiskt industriområde från decennierna efter 
andra världskriget med både stora och små  anläggningar av industriell 
verkamhet. Området är separerat från övriga Kristianstad genom sin 
funktion och användningsområde, inte minst genom att både Scan och 
Kronfågel har ett skyddsavstånd för miljöfarlig verksamhet på 400meter 
vardera.   

Eftersom arean på området är närmare 30 Ha(300 000m2) så kommer det 
endast illustreras hur ett planförslag kan tänkas utformas om 
stadsförnyelse skulle planeras i detta område. Detta planförslag kommer 
grunda sig på att vissa av byggnaderna är bevarandevärda, och  Gehls 
m.fl. stadsbyggnadsprinciper kommer användas tillsammans med platsens 
speciella förutsättningar. Detta eftersom Gehl m.fl är alla överens om att 
platsens specifika värden och förutsättningar ska tas i beaktning när 
stadsförnyelse sker. 

Förhoppningen med planförslaget är att planera ett område i nära 
anslutning till centrala Kristianstad som känns integrerad och naturlig i 
staden, vilket området inte idag gör anspråk på. Nedan kommer listas 

utan inbördes ordning huvuddragen i förslaget. Dessa rekommendationer 
kommer i de flesta fall illustreras med kartor eller foton. 

Bevara väg- och gatumönstret, även bevaring av grönstrukturen. 

En stor del av väg- och gatumönstret (se figur 17) har behållts för att 
bevara en del av områdets karaktär och identitet vilket är viktigt när så 
pass stora förändringar görs som i ett stadsförnyelseprojekt, vilket även 
Gehl nämner. Även större delen av grönstrukturen har bevarats (se figur 
18 och 19), delvis av samma anledning men även som en gräns- och 
bullerzon mot främst motorvägen E:22 och den hårt trafikerade 
Långebrogatan. 

 

 

Figur 17. Karta över väg- och gatumönstret innan och efter stadsförnyelse. 
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Integrera planområdet i övriga Kristianstad genom förtätning och 
funktionsblandning. 

Bebyggelsetrukturen i området bör ändras radikalt, från att innan vara ett 
område med enbart industriella verksamheter bör  även handel, kontor 
och bostäder få plats i området. Det bör bli en integrerad stadsdel 
gällande funktioner. En stad med blandade funktioner har enligt Gehl, 
Cullen och Sennet fördelarna att människor från olika bakgrunder möts 
och därmed integreras inte bara stadens olika delar (staden uppdelad i 
områden beronde på vad för funktioner områderna har, industriområden, 
bostadsområden o.s.v i en ej funktionblandad stad) utan även stadens 
invånare. Samtidens planeringsideal, att förtäta har präglat förslagets 
åtgärder och rekommendationer för området, ett flertal slutna kvarter har 
planerats in i planförslaget (se figur 19). Detta kommer skapa mindre, mer 
väldefinerade kvarter, vilket är enligt Gehl viktigt och kommer göra 
området mera läsbart vilket Lynch anser är nödvändigt för en trygg och 
trivsam stadsmiljö. Bebyggelsens utbredning mot öst har begränsats av 
Helge å:s strandskydd (se figur 8).  

Vattenhöjning längs Helge å. 

Då prognoser spår en höjd vattennivå och planområdet endast ligger ett 
fåtal meter över havet så bör varje ny byggnad planeras med detta i 
åtanke.  

 

Ö.h. Figur 18 . Karta över bebyggelse- och grönstruktur innan stadsförnyelse. 

N.h. Figur 19.  Karta över bebyggelse- och grönstruktur efter stadsförnyelse. 
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Nytt  offentligt centrum 

Enligt Gehl är det offentliga rummet av högsta värde i en stadsmiljö. I 
dagsläget finns det inget offentligt rum i området vilket förmodligen beror 
på vilken funktion i området som varit härskande. Det är av stor vikt att få 
in ett torg med samhällservice i omedelbar närhet i området med 
gångavstånd till alla boende. I planförslaget har detta centrum placerats i 
områdets mitt (se figur 20). Det offentliga rummet ska vara öppet och 
kännas inkluderande för alla, vilket en funktionsblandad stad ger alla 
möjligheter till. Att människor från olika bakgrunder och yrken träffas är 
enligt Gehl, Cullen och Sennet,  en viktig del för ett rikare socialt liv och 
för att människor enklare ska förstå kunna varandra.  

 

Utnyttja Helge å till ett strandstråk på även den västra sidan 

Genom att jämföra Helge å:s västra (se figur 21) och östra strand (se figur 
22) syns en radikal skillnad. Genom att planera in ett strandstråk  likt den 
östra stranden och skapa välskötta grönytor så får området både högre 
attraktivitet för inflyttning och boende i området får  en promenadslinga 
med inslag av blågrön struktur utan störande trafik. Förslaget kommer 
även skapa en mer välskött och trevlig utsikt för de boende över Helge å, 
vilket inte bör underskattas. 

 

 

Ö. h. Figur 21. Bild över planområdets nuvarande strand mot Helge å. 

N. h. Figur 22. Inspirationsbild från Helge å:s östra strand. 

T. v. Figur 20. Karta över var torget med offentlig service kommer finnas efter 
stadsförnyelsen. 
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Bevara järnvägen i form av ett grönstråk/GC-väg. 

Likt bevarandet av väg och gatumönstret bör även järnvägens sträckning 
bevaras  då den har en historia att berätta om området. Järnvägen 
används inte längre, så för göra sträckningen levande igen bör den brytas 
upp för ge plats åt en GC-vag med grönstruktur längs vägens sidor i exakt 
samma sträckning som järnvägsrälsen idag har ( se figur 23 och 24). 

 

 

T.v. Figur 23. Fotografi från Augusti 2011 över järnvägsrälsen i planområdet.  

T.h. Figur 24. Inspirationsbild från Kristianstad hur GC-stråket kan tänkas se ut. 

 

 

Miljöfarliga verksamheter bör flytta vid stadsförnyelse. 

Vid stadsförnyelse i området har man ett svårt val att fundera över, Scans 
och Kronfågels vara eller icke vara. De är båda stora arbetsgivare i 
kommunen och är även starkt identifierbara med stadens identitiet. 
Nackdelen är att de hyser miljöfarliga verksamheter med ett stort 
skyddsavstånd (400meter vardera) och även är starkt bidragande till den 
kraftiga trafik som rör sig på Långebrogatan idag. Stannar Kronfågel och 
Scan kvar med sina verksamheter minskar möjligheterna till något 
stadsförnyelseprojekt i området ordentligt..   

Ny entréer vid långebrogatan och E22:an. 

Områdets entré från Kristianstad centrum bör planeras om. Entrén är idag 
präglad av vildvvuxen grönska längs ån och två ganska lågmälda 
byggnader, en  däckservice och en bildelsaffär.  Genom att uppföra ett 
slutet kvarter kommer känslan av ett område integrerat med övriga 
Kristianstad (se figur 19) skapas. Även tanken om placera in ett eller flera 
element i fastigheterna Vilan 1:70 och 1:95  som väcker känslor och 
intresse kan funderas över. Elementen bör dock isåfall ha en form av 
kontext.  Området ska kännas som en integrerad del av det område man 
nyss lämnat på andra sidan Helge å.  Även entrén från E:22an i syd bör 
planeras om, i dagsläget möter man Scans anläggnings baksida som likt 
dagens entré vid långebrogatan inte ger ett intryck av ett område 
integrerat i Kristianstad. Även här kan ett element planeras in som väcker 
känslor hos betraktaren. Det kan förslagvis vara en byggnad tagen ur 
kontext då denna entré inte ligger i samma anslutning till Kristianstad som 
Långebrogatans entré. Då denna entre även blir en entré till staden 
Kristianstad kan en byggnad skilt från resten av områdets stilspråk tillåtas 
(se figur 19).  
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Bevara byggnader med kulturarvsvärde. 

Genom detta arbetes analyser har det framkommit att vissa av 
byggnaderna i planområdet kan ses som bevarandevärda ur ett 
kulturarvsperspektiv (se figur 25). Detta gäller främst Scans byggnader 
men även Kronfågels. Efter stadsförnyelsen kommer dessa byggnader 
inhysa annan verksamhet än idag, ex.  handel, kontor, bostäder eller icke 
störande verksamheter. På planförslaget ses vilka byggnader som valts att 
behålla, anledningen är en blandning av byggnadens (eller anläggningens) 
kulturhistoriska värden (sociala eller historiska), byggnadens utformning 
och om det är genomförbart att integrera byggnaden i stadsförnyelsen. 

 

Figur 25. Karta över vilka byggnader som bevaras efter stadsförnyelse. 

Byggnad 1 är en byggnad av grå korrugerad plåt som idag tillhör Scan. 
Efter stadsförnyelsen kommer denna byggnad innehålla handel då den 
ligger gynnsamt i förhållande till det nyplanerade torget österut.  

Byggnad 2 är idag en del av Scans anläggning. Norra delen är av orange 
tegel och södra i korrugerad plåt. Efter stadsförnyelsen kommer 
användningsområdet vara fortsatt industriverksamhet, men icke störande 
sådan. 

Byggnad 5 tillhör Scan och är uppförd i orange tegel med flertal 
fönsteröppningar. Ett offentligt centrum med torg precis söder om denna 
byggnad planeras, och då får byggnaden gynnsamt läge för handel. 

Byggnad 6 tillhör också Scans anläggning och är likt byggnad 5 uppförd i 
orange tegel med flertalet fönsteröpppningar.  Byggnaden ändrar 
verksamhet till kontor eller bostäder. 

Byggnad 8 är en del av Kronfågel och har en sockelvåning av tegel med 
orange korrugerad plåt ovanpå. Denna byggnad omgörs till bostäder om 
öppningar kan tillåtas i fasaden.   

Byggnad 9 tillhör idag Kronfågel och är uppförd i grå och röd korrugerad 
plåt. Efter stadsförnyelse kommer byggnaden inhysa handel. 

Byggnad 10 tillhör också Kronfågel idag, och har samma stilspråk som 
byggnad 9 med grå och röd korrugerad plåt. Denna byggnad kan tänkas bli 
omgjord till idrottshall eller annan lokal som kan tänkas behöva stor 
innearea, ex. konst- eller utställningslokal. 

Byggnaderna 3, 4, 7 har inte ansetts bevarandevärda ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. De har bevarats av andra skäl.  
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Figur 26.. Karta över hur området kan se ut efter stadsförnyelse.
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Avslutande diskussion 
 

När jag påbörjade arbetet ansåg jag mig ha en uppfattning av hur  
stadsmiljöer med inslag av äldre bebyggelse och miljöer med historier att 
berätta var viktiga inslag, vilket jag efter arbetet nu anser mig fått starkt 
stöd i. Under arbetets gång blev jag förvånad över hur vagt formulerad 
lagen var för att byggnader eller miljöer skulle kunna betraktas som 
kulturmiljöer, det är egentligen bara en bra formulering som krävs. Jag var 
också innan arbetet väldigt nyfiken på hur resultatet skulle bli, då detta 
problem med industriområden i nära anslutning till staden är ett vanligt 
förekommande fenomen i Sverige. Något som förvånade mig med 
resultatet var att det inte var de arkitektoniska kvalitéerna som låg till 
grund för bevarandet, utan platsernas sociala och historiska värden. Jag 
anser mig att ha skrapat lite på ytan på hur dessa områden kan tas 
omhand och integreras i staden, men att vidare forskning behövs. Varje 
fall är unikt vilket gör att även om en fallstudie kan hjälpa till att belysa 
förhållningsätt och riktlinjer så måste varje fall analyseras så rätt åtgärder 
och rekommendationer genomförs i den fysiska planeringen. 

Jag påstår att inslag av äldre bebyggelse och miljöer med historier att 
berätta är viktiga inslag i en stad. Både för att ge identitet åt området, 
men även åt människorna som rör sig i staden. Jag hävdar att sentida 
industriområden kan och i detta fall bör beaktas som kulturarv genom att 
argumentera för sociala och historiska skäl. Jag hävdar också att genom 
följa de förhållningsätt och riktlinjer som jag kommit fram till så kan 
integrering av sådana områden ske i övriga staden utan att byggnaderna 
och strukturen i området helt rivs och görs om. 

Min rekommendation är dock inte att dessa byggnader och miljöer som 
anses bevarandevärda bör stå kvar orörda som ett minne av svunna tider, 
utan att de istället ska få nya funktioner och därmed bli levande element i 
staden. Att man i stadsförnyelseprojekt bör sträva efter att bevara 
byggnader och miljöer med kulturhistoriska värden men ändå integrera 
dem i den nya strukturen för området, detta gällande även sentida 
industriella områden. 
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