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SAMMANFATTNING

Historiska stadsbyggnadsstrategier med fokus på hållbarhet eller 
grönska utgör utgångspunkten för framtagandet av en ny stads-
byggnadsstrategi som ska vara hållbar ur alla aspekter; både ur e� 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspek�v. I kandidatuppsatsen 
undersöks möjligheterna a� fortsä�a förtäta staden och sam�digt 
behålla stadens parker och grönska. Stadsbyggnadsstrategin är döpt 
�ll Stad-i-park och är en utopisk vision som sy�ar �ll a� förändra vårt 
sä� a� leva och vilken funk�on en stad ska fylla för a� nå en hållbar 
utveckling. De�a uppnås i teorin genom a� ersä�a transporterna 
inom staden med framförallt spårbunden trafik, öka mötesplatserna 
i staden genom a� föra in mer grönska och torg samt a� förtäta 
staden då byggnader som �llhör dagens trafiksystem inte längre be-
hövs. Förändringar i infrastrukturen ska inte påverka rörligheten utan 
staden ska även i fortsä�ningen vara �llgänglighetsanpassad vilket 
bl.a. kan �llgodoses genom a� reducera stadens barriärer.

Genom a� skapa en varia�on av grön- och va�enområden, torg och 
gågator i bostads-, arbets- och serviceområden inom staden kan 
e� a�rak�vt stadslandskap bildas där hållbarheten prioriteras för 
a� skapa en värdefull helhetsmiljö. En förutsä�ning för a� minska 
transporterna och öka a�rak�viteten är a� staden blir funk�onsblan-
dad så a� det blir möjligt a� nå arbete, service och bu�ker på rimligt 
avstånd från bostaden.

För a� visa hur strategin kan u�ormas i prak�ken redovisas e� ge-
staltningsförslag för hur Karlskrona centrum kan omvandlas u�från 
strategin Stad-i-park. Gehl Architects stadslivsanalys ligger �ll grund 
för placeringen av de olika stadsbyggnadselementen. Spårbilssyste-
met kommer a� utgöra det huvudsakliga transportsä�et i staden och 
hållplatser är placerade för a� �llgodose a� en hög �llgänglighet �ll 
systemet uppnås. 

Strategin är en utopi och fungerar inte i dagsläget i alla avseenden 
då nuvarande lagar och system utgör hinder för e� genomförande. 
I uppsatsen förs däremot en argumenta�on som visar hur de flesta 
av dagens stadsproblem kan lösas i fram�den. Utopins sy�e handlar 
snarare om a� väcka tankar och visa vilka problem som finns mer än 
a� fak�skt genomföras i verkligheten. 
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En stad är inget som är konstant då den naturliga utvecklingen för 
städer är förändring. De�a sker hela �den; nya hus byggs, gamla 
rivs, parker och infrastruktur anläggs. Dagens stadsbyggnadsstrategi 
handlar mycket om a� förtäta staden. Argumenten är a� det gynnar 
en hållbar utveckling e�ersom transportbehoven minskar och för 
e� bä�re utny�jande av den befintliga infrastrukturen. Här finns 
dock en tydlig motsä�ning då städerna idag är så pass utbyggda a� 
det saknas lediga tomter a� bygga på och a� förtätningar därmed 
sker på ytor som har andra funk�oner i staden exempelvis parker. I 
stadens centrum där konkurrensen om marken är hög och �ll följd av 
det även markpriserna, är det svårt a� argumentera för a� behålla 
en park e�ersom de ekonomiska aspekterna väger tyngre. Även om 
parken är e� populärt lekområde för barn och parken gynnar den 
biologiska mångfalden så kommer inte de sociala och ekologiska 
aspekterna väga lika tungt som de ekonomiska. Frågan man ställer 
sig då är om de�a verkligen främjar en hållbar utveckling? 

Jag vill med denna uppsats undersöka om dagens 
stadsbyggnadsstrategi kan utvecklas så a� den gynnar alla 
hållbarhetsaspekter. Är det möjligt a� fortsä�a förtäta staden och 
sam�digt behålla stadens parker och grönska så a� staden blir 
hållbar; både ur e� socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspek�v? 

1.1 Bakgrund
Grönskan har stor betydelse för staden och dess invånare. Parker 
och andra gröna områden ökar levnadskvalitén då dessa ytor utgör 
platser för lek och rekrea�on och sam�digt är vik�ga mötesplatser 
i staden. En vik�g utgångspunkt för grönskans betydelse är det 
femtonde miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö med delmålet 
Planeringsunderlag som innebär a�: 

Fysisk planering och samhällsbyggande ska grundas 
på program och strategier för: […] hur grön- och 
va�enområden i tätorter och tätortsnära områden 
skall bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och 
kulturmiljö- som frilu�sändamål, samt hur andelen 
hårdgjord yta i dessa miljöer fortsa� begränsas […]1

Som fysisk planerare är det därför vik�gt a� känna �ll grönskans 
kvalitéer och hur dessa ska �llvaratas och utvecklas på bästa sä� för 
a� gynna en hållbar utveckling i alla avseenden. 

Interna�onellt deba�eras det mycket om hur våra städer ska byggas 
för a� nå e� hållbart samhälle. Inom EU har e� antal rapporter tagits 
fram som fokuserar på de problem som finns i städerna idag samt 
möjliga lösningar. I rapporten Green paper on the Urban Environment 
som togs fram av EU-kommissionen 1991 kri�serades zoneringen 
av staden dvs. funk�onsuppdelningen mellan bostäder, arbete och 
service. De�a leder �ll ökad trafik och miljöbelastningar och är en 
av huvudfaktorerna �ll dagens stadsproblem. Kri�k framfördes även 
mot bilens ökade belastning på städer som har le� �ll a� många 
historiska stadskärnor har förstörts. 

1. INLEDNING

________________________________________________

1 www.miljomal.nu
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1992 utarbetade Europarådet e� europeiskt stadscharter som 
sy�ade �ll a� hi�a lösningar på de utmaningar som Europas städer 
står inför med utgångspunkt i det lokala engagemanget, solidaritet 
och samarbete. I chartret framhålls a� biltrafiken ska regleras så 
a� gatorna kan återta sin roll som sociala arenor där människor kan 
mötas och a� gatorna görs este�skt a�rak�va samt a� grönskan 
i städerna bevaras och utvecklas. Stadsutvecklingen är i behov av 
öppna platser i staden för a� �llgodose en s�mulerande livsmiljö. 

I chartret riktas stor kri�k mot bilismens nega�va inverkan på 
stadsmiljön:

2008 publicerades en uppdatering av stadschartret, European Urban 
Charter II – Manifesto for a new urbanity. Manifestet sy�ar �ll a� 
föreslå en ny sorts urbanitet för a� få europeiska länder a� bygga 
hållbara städer. Manifestet grundades på europeiska värderingar och 
dess strävan var a� uppnå mer demokra�, hållbarhet och solidaritet. 
Det konstateras a� de europeiska städerna har genomgå� stora 
förändringar under den förflutna 15-årsperioden och nu står inför 
nya utmaningar. Det är därför nödvändigt a� bredda och uppdatera 
de principer som togs fram i det ursprungliga stadschartret.3 

1.2 Problem och möjligheter
A� ta fram en helt ny stadsbyggnadsstrategi är en komplex 
uppgi� då stadsbyggnad handlar om a� skapa en helhet där bl.a. 
byggnader, gator och torg ska fungera i samspel med varandra. 
De olika stadsbyggnadselementen kan vara motstridiga och 
därmed göra det svårt a� komma fram �ll e� konkret förslag 
som fungerar i alla avseenden. På grund av kandidatuppsatsens 
omfa�ning kommer inriktningen vara på de aspekter som har med 
hållbar utveckling a� göra och då främst social hållbarhet, se 1.4 
Avgränsningar. 

________________________________________________

3 Europarådet 2008

________________________________________________

2 Europarådet 1993

Alltsedan bilen fanns �llgänglig från 1884 har den o�a  
styrt transportpoli�ken och i sin framfart degraderat  
de publika transportmedlen. […] Bilen medför överallt 
kulturella och sociala förluster; den medverkar �ll 
stadens förfall som boendemiljö, �ll staden som en plats 
för kontakter, ak�viteter och kultur. 

A� diskutera de�a problem är inte a� som stadsbo 
inta en isola�onis�sk eller egocentrisk a�tyd 
gentemot andra former för mänskligt boende, i 
mindre överbefolkade trakter. Det är snarare fråga 
om stadsbornas bidrag �ll e� gemensamt försök 
a� rädda planeten från den extrema �llväxtens 
nega�va sidoeffekter2
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A� planera för social hållbarhet kan medföra vissa problem 
e�ersom det inte finns några juridiska hinder a� exempelvis stoppa 
exploateringen av e� grönområde med argumentet a� det är e� 
populärt rekrea�onsområde. Däremot väger ekologiska argument 
tungt. E� exempel är förtätningen av Gränby i Uppsala som skulle 
medföra a� e� flertal ytor för lek och rekrea�on skulle försvinna. 
Det var först när man hi�ande en rödlistad va�ensalamander i 
området som det blev ändringar i exploateringsplanerna.4 

Möjligheterna består i a� utveckla en fram�da 
stadsbyggnadsstrategi för a� skapa e� hållbart samhälle som 
har utgångspunkt i historiska strategier kombinerat med möjliga 
lösningar på dagens stadsproblem. 

1.3 Syfte
Det övergripande sy�et med kandidatuppsatsen är a� undersöka 
rela�onen mellan människan, naturen och den bebyggda miljön. Mer 
specifikt handlar det om a� utarbeta en ny stadsbyggnadsstrategi 
med hållbar utveckling i fokus. Målet är a� strategin ska vara möjlig 
a� applicera på alla städer. För a� undersöka om strategin fungerar 
i prak�ken kommer jag rita e� gestaltningsförslag på hur Karlskrona 
centrum kan omvandlas u�från strategin. Sy�et är inte a� förändra 
befintliga strukturer eller a� skapa e� helt ny� sä� a� bygga städer. 
Strategin ska snarare föreslå e� alterna�vt sä� a� planera städer där 
en hållbar utveckling �llgodoses.

1.4 Avgränsningar
Det finns många aspekter a� ta i beaktande när en ny 
stadsbyggnadsstrategi ska utarbetas. På grund av dess omfa�ning 
kan jag inte ta med alla aspekter utan kommer a� inrikta mig på 
dem som har med hållbar utveckling a� göra och då främst social 
hållbarhet. E�ersom en stor del av uppsatsen handlar om stadens 
grönska kommer även det ekologiska perspek�vet vara vik�gt. 
Även den ekonomiska aspekten har betydelse då det �ll stor del 
är den som styr utvecklingen av staden. Det kommer däremot 
inte finnas utrymme �ll a� göra en grundlig redogörelse för den 
ekonomiska hållbarheten. Den ekologiska avgränsningen består 
i a� jag inte kommer fördjupa mig i olika arter av träd, buskar, 
blommor osv. samt ljusets betydelse för grönskan då de�a är för 
mycket på en landskapsarkitektnivå. Jag ser grönskan som e� 
stadsbyggnadselement och kommer inte a� behandla de�a mer 
än vad planeringsarkitekter gör i si� arbete. Andra aspekter som 
har stor betydelse i städer är bl.a. transporter, infrastruktur och 
grönstruktur. Dessa kommer a� redovisas i e� eget kapitel men 
avgränsas genom a� inte redovisa alla aspekter ur varje område 
utan jag kommer a� inrikta mig på de delar som är vik�ga för 
utarbetandet av en ny stadsbyggnadsstrategi.

1.5 Frågeställning
Kandidatuppsatsen kommer a� inriktas på följande frågeställning:

• Är historiska stadsbyggnadsstrategier med inriktning på hållbar 
utveckling en bra utgångspunkt för utvecklingen av fram�dens 
städer?

________________________________________________

4 Åkerlund 2007
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1.6 Metod och tillvägagångssätt
Uppsatsen inleds med en kortare genomgång av de 
stadsbyggnadsstrategier som har förekommit historiskt, från 1800-
talets stadsregleringar �ll dagens strategier där an�ngen grönskan 
eller hållbarheten har varit i fokus samt om dessa kan ligga �ll grund 
för utvecklingen av fram�dens städer. Stadsbyggnadsstrategierna 
redovisas i kronologisk ordning och är inriktade på de aspekter 
som har med det sociala eller ekologiska a� göra. Genomgången är 
teore�skt �ll sin karaktär men den uppfyller si� sy�e då jag kommer 
utgå från de olika inriktningarna när jag i slutet av uppsatsen 
diskuterar hur fram�dens stadsbyggnadsstrategi eventuellt kan 
u�ormas.

Däre�er följer e� kapitel med aspekter som är vik�ga när det 
gäller städer och deras funk�on för invånarna och som därmed 
behöver beaktas när en ny stadsbyggnadsstrategi ska tas fram. 
Kapitlet innefa�ar även en kortare redogörelse för hur fram�dens 
transportsystem kan u�ormas i städerna med nya rela�vt 
obeprövade metoder exempelvis spårbilar. 

Metoden för kandidatuppsatsen är en teoristyrd fallstudie där 
tyngdpunkten ligger i historiska strategier som har sy�at �ll a� 
förbä�ra hälsan för stadens invånare alterna�vt är u�ormade med 
prioritet på grönska och hållbarhet. 

1.7 Centrala begrepp

Hållbar utveckling

Enligt Bruntlandskommissionens rapport Our Common Future från 
1987 innebär hållbar utveckling ”a� utvecklingen �llgodoser dagens 
behov utan a� äventyra kommande genera�oners möjlighet a� 
�llgodose sina behov”. 1991 vidareutvecklades begreppet av World 
Conserva�on Union och definierade hållbar utveckling: ”En hållbar 
utveckling innebär a� förbä�ra livskvaliteten sam�digt som man 
lever inom ramen för de omgivande ekosystemens bärförmåga”. 
Däre�er har tre olika aspekter utvecklats som ska vara väl 
integrerade med varandra nämligen social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. 

Grönstruktur

Grönstruktur är e� samlingsbegrepp för all grönska inom staden 
och tätorten som inte är bebyggd och består av flera olika typer 
av grönområden av olika karaktär och storlek. Begreppet gör inte 
skillnad på vem som äger eller förvaltar marken utan består både av 
kommunal mark och privata tomter och innergårdar.5 

________________________________________________

5 www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Gronstruktur/
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Bruksvärde

Grönstrukturen delas o�a in i sociala, kulturella och 
ekologiska värden som kan kopplas �ll olika bruksvärdetyper. 
Huvudkategorierna är bruksvärde och icke-bruksvärde. Bruksvärdet 
delas in i direkt bruksvärde och indirekt bruksvärde. Det direkta 
bruksvärdet kallas även för socialt värde eller rekrea�onsvärde 
och innebär användning av en miljö, exempelvis lek eller vistelse 
i en park. Indirekt bruksvärde är ny�an av en miljö i sig fastän 
allmänheten inte har möjlighet a� vistas i den. Det är det visuella 
värdet av a� kunna se grönska eller va�en i stadsbilden även om 
miljön inte är �llgänglig för alla. Icke-bruksvärde är värdet av a� en 
miljö i sig existerar och kan exempelvis vara kulturhistoriska värden 
eller biologiska värden.6 

Jag kommer a� inrikta mig på a� undersöka det direkta bruksvärdet 
och hur man kan öka det dvs. göra mer grönyta �llgänglig för fler.

________________________________________________

6 Ståhle 2005
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2.1 Grönstrukturen som planeringsinstrument
Grönstrukturen som e� planeringsinstrument fick si� stora 
genombro� i början av 1800-talet då den moderna stadsplaneringen 
utvecklades. Tidigare århundraden hade det mest handlat om a� 
anlägga nya städer eller bygga upp gamla som hade brunnit ner.  

2.1.1 Regleringar utomlands

I Paris reglerade baron George E Haussmann stadsstrukturen med 
avenyer, boulevarder och esplanader. Sy�et var a� staden skulle 
bli hälsosammare genom a� sam�digt anlägga nya parker och 
gångstråk. E� exempel är Parc des Bu�es Chaumont (fig. 1). Även 
Wien förändrades i mi�en på 1800-talet då befästningsvallarna 
runtom staden revs. Istället anlades Ringstrasse, en 60 meter bred 
boulevard omgiven av parker och ins�tu�onsbyggnader. Dessa 
förändringar ledde �ll a� städer i bl.a. Tyskland, Storbritannien 
och USA anlade offentliga parker som alla har drivit på 
stadsutvecklingen.7 

2.1.2 Regleringar i Sverige

I samband med a� industrialiseringen nådde Sverige omkring 1860 
började städerna regleras. I Göteborg revs befästningarna runt 
staden och istället anlades e� bre� parkbälte. I Malmö anlades 
Rörsjöstaden, en bred esplanad kantad av ins�tu�onsbyggnader och 
hyreshus. I Stockholm propagerade jus��erådet Albert Lindhagen för 
a� Stockholm skulle genomgå samma reglering som Paris. Lindhagen 
sympa�serade med Haussmann och den radiala gatustrukturen och 
utarbetade 1874 års Byggnadsstadga för Rikets städer där breda 
trädkantade gator anlades mellan stadsdelarnas rutnätsmönster för 
a� skapa högre brandsäkerhet eller som Lindhagen u�ryckte det 
”parker ska finnas i hvars och ens mans väg.”8 

2. HISTORISKA 
STADSBYGGNADSSTRATEGIER

Fig. 1. Parc des Bu�es Chaumont, Paris

________________________________________________

7 Svedberg 1988
8 Svedberg 1988 s. 101
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2.2 Trädgårdsstaden
Trots a� städerna förändrades med bredare och grönare gator 
saknades tydliga normer för hur bostäderna skulle u�ormas. 
Resultatet blev o�a dåliga planlösningar och trånga innergårdar. Det 
behövdes en lösning som kunde förena stadens och landsbygdens 
fördelar. I England dök de första idéerna upp på det som skulle 
bli trädgårdsstäder. I Garden Ci�es of Tomorrow formulerade 
Ebenezer Howard de första normerna för privata och offentliga ytor. 
Tomtstorleken skulle vara 250 kvm och ha en 60 ha stor offentlig park 
som skulle finnas centralt i trädgårdsstaden. Howards diagram (fig. 2) 
visar hur trädgårdstadens strukturella uppdelning var tänkt. Howards 
plan var a� trädgårdsstadsstrategin skulle appliceras regionalt med 
”moderstäder” på max 60 000 invånare och ”satellitstäder” på max 
30 000 invånare. När trädgårdsstaden hade uppnå� det maximala 
invånarantalet skulle nya städer etableras på e� visst avstånd från 
den första. Städerna skulle sedan förbindas med järnvägar för a� 
hålla nere res�den. Till skillnad mot de existerande storstäderna 
skulle trädgårdsstaden inte fortsä�a växa på den obebyggda marken 
utanför eller förtätas centralt, utan jordbruksbälten runtom skulle 
utgöra barriärer. Strukturen för trädgårdsstäderna var från början 
slingrande gator som liknade Englands gamla bysamhällen, men det 
utvecklades senare �ll mer strikta gator med en bevarad rumskänsla 
med hjälp av murar som avgränsar delar av samhället och förstärker 
dess iden�tet. Husen placerades med varia�on i dess avstånd från 
gatan för a� på så sä� skapa en rytm i strukturen. I Tyskland byggdes 

trädgårdsstäder som var mer stadsmässigt u�ormade än de engelska 
e�ersom husen var byggda som radhus och placerade längs med 
gatorna, e� exempel är Gartenstadt Staaken i Berlin. De tyska planerna 
hade även tydligare mötesplatser med trädomgivna torg placerade i 
slutet på gatorna.9 

________________________________________________

9 Svedberg 1988

Fig. 2. Ebenezer Howards diagram från 1898 som visar trädgårdsstadens strukturella uppdelning
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2.3 The Green Belt
The Green Belt eller gröna bälten introducerades av 
trädgårdsstadsarkitekten Ebenezer Howard och applicerades i 
Greater London Plan 1944 av Patrick Abercrombie. I planen sa�e 
Abercrombie upp olika täthetsnormer för staden där The Green Belt 
skulle vara obebyggt och fungera som stadens y�re gräns. Denna 
strategi har sedan dess använts i e� flertal storstäder med sy�et a� 
begränsa urban sprawl dvs. stadsutglesning. 

I nordiska storstäder har en annan strategi få� större effekt nämligen 
grönkilarna. Istället för a� placera grönområden som en barriär runt 
staden �llåter grönkilarna a� staden kan expandera men sam�digt 
behålla grönskan inne i centrum. Det har bl.a. använts i Köpenhamns 
fingerplan (fig. 3) och i Stockholm. 10

________________________________________________

10 Ståhle 2005

Fig. 3. Köpenhamns fingerplan från 1947
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2.4 Le Corbusier

Le Corbusiers idéer om stadsbyggande fick stor interna�onell 
uppmärksamhet då dessa ansågs vara mycket radikala. E� 
av Le Corbusiers stora projekt var ”Une ville contemporiane” 
som presenterades 1922, en stad för 3 miljoner invånare. Den 
grundläggande tanken var a� bygga höghus i 10 �ll 60 våningar 
indelade i e� rutnät där varje kvarter var 400x400 meter. 
Invånarantalet i varje kvarter skulle vara mellan 6000 och 50000 
invånare beroende på om kvarteret var avse� för kontor eller 
bostäder. Genom a� bygga så pass höga hus skulle marken runtom 
bli �llgänglig för grönska. Beroende på hustyp skulle andelen 
grönska i varje kvarter variera mellan 48% för storkvarter och 95% 
för skyskrapor. De huvudsakliga argumenten för a� bygga tä� var 
a� minska avstånden och möjliggöra för snabba kommunika�oner i 
staden. 

1930 vidareutvecklades projektet genom ”La Ville Radieuse”, 
den stora skillnaden var a� Le Corbusier hade placerat kontoren 
utanför själva staden som numera var uppbyggd av en enda hustyp, 
meanderformade bostadshus. En väsentlig skillnad var a� förorterna 
som hade bestå� av trädgårdsstäder helt var avskaffat och a� 
invånarna istället skulle bo i den täta grönskande staden. Stadstypen 
skulle ersä�a både den trånga kvarterstaden och trädgårdsstäderna 
och utny�ja bådas fördelar, ledorden var sol, ljus, lu� och grönska.11

2.5 Hus-i-park
Under det modernis�ska stadsbyggandet i Sverige mellan 1930 och 
1975 uppfördes flerbostadshus med otydliga rums- och tomtgränser, 
de�a kallas för hus-i-park. Målet var a� åstadkomma bostäder där 
dagsljus, frisk lu� och rekrea�onsyta var prioriterat och därmed 
uppfördes husen som lamell- eller punkthus. De otydliga gränserna 
gjorde däremot a� det var svårt a� använda de gröna ytorna i direkt 
anslutning �ll husen e�ersom dessa ytor hade flera funk�oner och 
varken var offentliga, gemensamma eller privata. Grönskan närmast 
husen fick därmed e� indirekt bruksvärde e�ersom det främst var 
det visuella intrycket av platsen som var relevant. Däremot har 
de större ytorna både direkta och indirekta värden, då invånarna 
i husen både kan se grönskan från sina fönster och fysiskt besöka 
platsen.12

Hus-i-park fick kri�k för a� exploateringstalet var lågt och för den 
otydliga gränsen mellan offentligt och privat. Det finns även kri�ker 
som har kallat hus-i-park för ”hus i park(eringsplats)”. I Sverige har 
kri�k framförts av bl.a. nätverket ”YIMBY” (Yes In My BackYard) 
genom Johannes Lilleberg som menar a� husen som byggdes under 
40- och 50-talet byggdes helt enligt hus-i-park-strategin med grönska 
som sträcker sig ända fram �ll huset. Kri�ken som Lilleberg framför 
är dels a� de områden som byggs enligt hus-i-park-strategin idag 
misslyckas då den största delen av marken mellan husen upptas av 
parkeringsplatser. Dessa försöker man förvisso dölja med grönska, 
men e�ersom det bara är grönt under e� par månader så misslyckas 
även det. Dels framför Lilleberg kri�k mot a� det bara är bostäder 

________________________________________________

11 Rådberg 1988

________________________________________________

12 Ståhle 2005
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och parkeringsplatser som upprepas, vilket leder �ll e� bilberoende 
e�ersom kollek�vtrafiken är dåligt utbyggd samt a� service och 
nöjen saknas i områdena. Det blir en ond cirkel då kollek�vtrafiken 
inte kan byggas ut �llräckligt för a� det är för glest mellan husen, 
vilket beror på a� den ytan upptas av parkeringsplatser. Lilleberg 
menar dessutom a� den här typen av stadsbyggnadsstrategi leder 
�ll ökad segrega�on e�ersom folk som inte bor i området inte har 
någon anledning a� åka dit. Lösningen som framförs är a� planera 
för hus-i-park som det ursprungligen byggdes med gröna ytor som 
blir naturliga mötesplatser vilket leder �ll a� de boende inte blir 
socialt segregerade eller beroende av bilen.13

2.6 New Urbanism

New Urbanism eller nyurbanism är e� stadsbyggnadsideal som har 
sina rö�er i USA och är en reak�on mot urban sprawl där avstånden 
�ll naturområden, arbete och service är långa. A� planera enligt 
nyurbanis�ska ideal innebär en återgång �ll det ursprungliga 
amerikanska samhället som är kompakt och väl sammanbundet. 
Enligt nyurbanisterna beror bakgrunden �ll urban sprawl främst på 
faktorer som överbefolkning, kriminalitet och sjukdomar i stadens 
centrum och a� bilen därmed gjorde det möjligt a� komma bort 
från de�a. A� bo i förorter blev den livss�l som de flesta amerikaner 
föredrog under e�erkrigs�den. Livss�len hade många fördelar men 
ledde även �ll ökad segrega�on och bröt ner de starka band som 
�digare hade funnits i samhället. Trots förbä�rad infrastruktur är 
samhället ännu idag spli�rat. Nyurbanisterna menar a� förbä�rade 
nätverk aldrig kan utgöra �llräckliga subs�tut �ll det ursprungliga 

samhället. Problemen som ursprungligen fanns i stadens centrum 
med främst den ökade kriminaliteten återfinns nu även i förorterna. 
Y�erliggare problem som måste få bä�re lösningar är framförallt 
bilen som det naturliga transportmedlet och a� få bort storskaliga 
köpcentra. 

Målet är a� bygga städer där både det sociala, este�ska och 
ekonomiska är prioriterat. Kännetecknande för nyurbanism är 
småskaligheten inom arkitekturen som ska göra miljön inbjudande 
a� vistas i och som sam�digt ska skapa en trygghetskänsla. Staden 
ska ha väl definierade stadsrum och vara funk�onsblandad med 
service, arbete och bostad inom gångavstånd. Strävan inom 
nyurbanismen är a� göra stadsmiljön tätare med smala trädkantade 
gator och små torg inne i staden, däremot är nyurbanismen mot 
gröna ytor mellan gatan och husfasaden e�ersom det anses 
motverka e� väldefinierat stadsrum. Nyurbanister är även ute e�er 
a� skapa e� tydligt centrum där de funk�oner som har e� allmänt 
intresse ska lokaliseras, exempelvis myndighetsbyggnader, skola och 
bibliotek. Städer ska därför byggas enligt samma stadsbyggnadsideal 
som städerna byggdes u�från under 1900-1920. Genom a� planera 
städer så a� avstånden �ll arbete och service blir mindre kommer 
vinsterna a� bli stora för individen e�ersom kostnaderna kommer 
a� minska och res�derna bli kortare. Invånarna får därmed mer �d 
över �ll a� spendera med familj och vänner. När fler ser fördelarna 
med e� samhälle som kan erbjuda en högre mer hållbar livskvalitet 
kan det nuvarande mönstret med urban sprawl brytas.14 E� svenskt 
exempel på nyurbanism är Jakriborg i Hjärup. 

________________________________________________

13 www.yimby.se/2009/06/fran-hus-i-park-�ll-hus-_751.html

________________________________________________

14 Katz 1994
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3.1 Transporter 
”The automobile, with its demands, is the grim reaper of 
possibili�es”15

Citatet ovan är hämtat från inledningen �ll The New Civic Art och 
sy�ar �ll a� det finns massor av bra exempel på historiska planer 
som hade kunnat användas idag om det inte vore för bilens ingrepp i 
vårt samhälle. 

Sedan 1950-talet har samhällen byggts upp e�er bilens villkor vilket 
har resulterat i en zonering av staden där bostäder, service, affärer 
och arbetsplatser placeras allt längre från varandra. Bilen blev en 
förutsä�ning för a� ta itu med problemen med ökade avstånd 
och bidrog därmed �ll en ökning av transporterna. Utvecklingen 
mot urban sprawl har fortsa� och bilen utgör idag e� av de stora 
miljöproblemen. Trots kollek�vtrafik och andra åtgärder för a� 
minska bilberoendet har dessa inte lyckats då bilens fördelar 
for�arande är större för individen. Förutom problemen med 
miljöföroreningar bidrar även bilen �ll ökade bullernivåer och ökade 
kostnader för samhället där säkerhetsaspekten är av stor betydelse.16

Hans Ingvarsson framhäver i en rapport från Vägverket a� 
god rörlighet är av stor vikt för samhällets välfärd och därmed 
måste samhället kunna erbjuda e� säkert, effek�vt och 
�llförlitligt transportsystem för medborgare och näringsliv. 

Med utgångspunkt i transportpoli�kens övergripande mål ”a� 
säkerställa en samhällsekonomiskt effek�v och långsik�gt hållbar 
transpor�örsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet”17 behöver en del åtgärder vidtas. Utvecklingen ska grundas 
på det transporteffek�va samhället, energieffek�va fordon samt 
ökade möjligheter �ll kollek�vt resande och energieffek�va 
godstransporter.

3.1.1 Miljökvalitetsmålen

Trafiken berör alla sexton miljökvalitetsmål men det vik�gaste för 
fram�dens städer är det femtonde miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö. Under delmålet Planeringsunderlag kan man läsa: 

Fysisk planering och samhällsbyggande ska grundas 
på program och strategier för: hur e� varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så a� transportbehovet minskar och 
förutsä�ningarna för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbä�ras, […] hur grön- och va�enområden 
i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras, vårdas 
och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som 
frilu�sändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa 
miljöer fortsa� begränsas […]18

________________________________________________

15 Duany 2003 s. 9
16 Nielsen 2003

3. VIKTIGA ASPEKTER FÖR 
FRAMTIDENS STÄDER

________________________________________________

17 Ingvarsson 2008 s. 7
18 www.miljomal.nu
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Senast 2010 skulle delmålet vara uppfyllt men det finns for�arande 
kommuner som saknar program och strategier för vissa av delarna 
som målet innefa�ar. Trafiken är det största hotet mot a� nå 
miljökvalitetsmålen. Bedömningar som gjorts har visat a� �llräckliga 
trafikåtgärder kommer bidra �ll a� miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan kan uppnås. Trafikåtgärder kan även medverka �ll 
a� samtliga av de andra miljökvalitetsmålen delvis kan uppnås. De 
åtgärder som behövs är framförallt a� minska transportarbetet 
och transportbehovet och en omställning �ll hållbara transportslag 
och förnybar dri�. För a� uppnå de�a krävs e� förändrat synsä� 
på människors behov och e�erfrågan på transporter samt a� 
service och arbete ska placeras där människor bor så a� arbets- och 
inköpsresor minskas. Karin Nielsen framhäver a� den spårbundna 
trafiken måste förbä�ras och a� kollek�vtrafiken ska bli turtätare, 
snabbare och bekvämare samt a� förutsä�ningarna för gång- och 
cykeltrafik måste förbä�ras. Nielsen betonar även vikten av a� de 
långväga godstransporterna som o�a sker med lastbil måste fly�as 
över �ll järnväg och sjöfart.19 

3.1.2 Spårbunden trafik

I rapporten Pionjärbanor för spårbilar - Analys av aktuella 
förutsä�ningar redovisar Kjell Dahlström de kunskaper som finns 
om spårbilar och hur systemet kan fungera i verkligheten. Dahlström 
beskriver spårbilar som en blandning av individuell biltrafik och 
kollek�vtrafik då systemet kombinerar biltrafikens �llgänglighet 
och komfort med kollek�vtrafikens effek�vitet. Spårbilssystemet 

framhålls som en möjlig lösning �ll a� uppnå det övergripande 
transportpoli�ska målet genom a� bli samhällsekonomiskt effek�vt 
och därmed kan medverka �ll en långsik�gt hållbar utveckling.20 

Lars Johansson redogör i bilaga 3 �ll Dahlströms rapport mer 
ingående hur spårbilssystemet kan utgöra e� realis�skt alterna�v �ll 
övriga transportsystem som på sikt kommer a� bli både ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbart. Den ekologiska hållbarheten 
åstadkoms framförallt genom a� transporterna drivs av el och 
har en låg energiförbrukning som gör a� utsläppen blir näs�n�ll 
obefintliga. Även bullernivån kommer minskas jämfört med dagens 
transportalterna�v. 

Social hållbarhet kan uppnås då spårbilssytemet bidrar �ll en 
förbä�rad jämställdhet. Tillgängligheten är en vik�g aspekt som 
kan förbä�ras dels inom staden då barriäreffekterna av dagens 
trafikinfrastruktur ersä�s av upphöjda spårbilsbanor och dels 
e�ersom resandet blir �llgängligt för alla oavse� ålder, kön och 
körkortsinnehav. Jämfört med exempelvis spårvagnslinjer kommer 
spårbilssystemet a� erbjuda en högre servicegrad och �llgänglighet 
dygnet runt. 

De samhällsekonomiska fördelarna är framförallt snabbare och 
genare resor då systemet inte påverkas av barriärer som va�en 
och terräng vilket understödjer en ökad effek�vitet. Olycksriskerna 
kommer a� minskas dels genom a� systemet är separerat från övrig 
trafik och dels e�ersom vagnarna är automa�serade och förarlösa 
vilket y�erliggare ökar person- och trafiksäkerheten.21

________________________________________________

19 Nielsen 2003

________________________________________________

20 Dahlström 2009
21 Johansson 2009
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Planeringsarkitekt Anna Steinwandt på Karlskrona kommun har 
tagit fram en rapport som visar vilka förutsä�ningar som finns och 
hur spårbilssytemet skulle kunna fungera i Karlskrona. Karlskrona 
kommun är en av �orton medlemmar i nätverket KOMPASS 
(KOMmuner som Prövar a� Satsa på Spårbilar) och har en vision 
”a� främja idén om spårbilar som e� hållbart, klimatanpassat, 
ekonomiskt och säkert transportsystem.”22

Steinwandt menar a� en av styrkorna hos spårbilssystemet är a� 
det byggs i nät istället för i linjer som dagens kollek�vtrafiksystem. 
Avståndet mellan sta�onerna beror på vilka visioner som finns 
med spårbilssystemet. Ska spårbilarna konkurrera med övrig 
kollek�vtrafik bör avståndet vara max 500 meter. Ska systemet 
däremot bli mer a�rak�vt än bilen bör avståndet istället vara max 
300 meter. Steinwandt framhåller även a� möjligheterna är stora �ll 
a� integrera spårbilssystemet vid nybyggna�oner och a� systemet 
exempelvis kan integreras med byggnaderna via entréer på taket 
med automa�ska varuleveranser och sophämtning.23

E� möjligt problem med spårbilssystemet är dess visuella ingrepp. 
Gävle kommuns f.d. trafikplaneingenjör Björn Holmqvist har 
genomfört en stadsbildsstudie där det har undersökts vilket visuellt 
ingrepp en spårbilsbana har i äldre stadsmiljöer. Det konstaterades 
a� ingreppet var stort men a� det är möjligt a� acceptera det om 
banan är omsorgsfullt gestaltad och trafiken fungerar väl.24

3.2 Grönstruktur
Jämfört med övriga länder i Europa har Sverige god �llgång på natur 
i anslutning �ll städerna. Orsaken är a� städer i Europa generellt se� 
är mer tätbebyggda än svenska städer. De�a kommer dock förändras 
e�erhand som städerna förtätas. Då vägar och bebyggelse byggs 
ut skapas barriärer som hindrar stadens invånare från a� utny�ja 
grönskan på samma sä� som �digare. Stadens parker skapar platser 
för rekrea�on och lek och ökar naturförståelsen samt förbä�rar 
artrikedomen i staden. Grönstruktur med en genomtänkt planering 
kan bidra �ll a� binda samman och öka orienterbarheten mellan 
olika områden i staden. En grönstruktur som är dåligt planerad kan 
istället resultera i motsa� effekt dvs. a� stadens parker blir sociala 
och rumsliga barriärer mellan husen som hindrar människor från a� 
mötas.25 Det vik�gaste för a� nå en stadsutveckling där hållbarheten 
ligger i fokus är a� det finns en bra varia�on av stadens �llgångar där 
naturen är en del men även bostäder, infrastruktur och arbete utgör 
vik�ga komponenter. 

________________________________________________

22 www.spårbilar.se/sv/kompass
23 Steinwandt 2008
24 Holmqvist, Powerpointpresenta�on

________________________________________________

25 Åkerlund 2007
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3.2.1 Social hållbarhet

Stadens grönska är inte u�ormad på samma sä� som den vildvuxna 
naturen e�ersom bostaden är utgångspunkten för stadens grönska 
och sy�et är a� skapa en varia�onsrik och inspirerande miljö 
för människan. I boken Bostadsnära natur för Boverket fram tre 
aspekter som är vik�ga när man talar om stadens grönska; �llgång, 
nåbarhet och kvalitet (se fig. 4). Tillgång definieras som det kapital 
som naturen utgör vilket därmed gör dess omfa�ning begränsad. 
Nåbarheten bestäms av hur människor som bor i staden upplever 
�llgängligheten �ll naturen. Grönskan ska vara möjlig a� nå �ll 
fots och vara placerad inom 300 meter för a� vara �llgänglig för 
alla oavse� ålder, kön eller funk�onsnedsä�ning. Kvalitet innebär 
naturens storlek, egenskaper och värden samt hur man kan bevara 
och förbä�ra dessa. I stadens centrum är �llgången på grönska 
begränsad, då är det desto vik�gare med nåbarhet och kvalitet. 
Grönskan ska inte vara avskiljd från trafik och andra barriärer. Det 
är även vik�gt a� grönskan är a�rak�vt u�ormad så a� människor 
lockas a� besöka den. En lösning för a� förbä�ra både �llgänglighet 
och a�rak�vitet är a� integrera grönskan som ligger i direkt 
anslutning �ll bostaden med andra typer av grönska som �ll exempel 
en park genom a� förbinda dessa med övriga strukturer i staden. 
Vägar som kantas av träd, planteringar och gröna platser bidrar �ll 
en mer kra�full upplevelse och a� människor lockas a� besöka 
platserna.26 

________________________________________________

26 Åkerlund 2007

Fig. 4. Modellen illustrerar sambandet mellan �llgång, nåbarhet och kvalitet
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Åkerlund tar upp en vik�g aspekt när det gäller den bostadsnära 
naturen, nämligen a� naturen kan bidra �ll en rumslig och social 
integra�on och sammanhållning. Däremot så framhäver kri�ker 
a� grönska i städer och tätorter istället utgör barriärer mellan 
människor och bebyggelse. För a� undvika a� de�a uppstår menar 
Åkerlund a� grönskan måste planeras så a� en struktur bildas 
som binder samman det utspridda stadslandskapet. Om grönskan 
ses som e� stadsbyggnadselement kan stadens parker och övriga 
grönstruktur öka orienterbarheten och skapa en iden�tet för staden 
och dess invånare. Stadens parker verkar även för social hållbarhet 
genom a� vara mötesplatser för alla oavse� ålder, etnicitet och 
inkomst. 

Grönskans betydelse för stadens invånare stöds av de na�onella 
folkhälsomålen. Delmål 1. Delak�ghet och inflytande i staden är 
vik�gt e�ersom friytorna i staden fungerar som bra mötesplatser, 
delmål 3. Barn och ungas uppväxtvillkor har betydelse e�ersom 
grönskan möjliggör ytor för barns lek och utveckling, och delmål 9. 
Fysisk ak�vitet då grönskan är en vik�g förutsä�ning för a� kunna 
utöva fysisk ak�vitet. Därmed är det vik�gt a� grönskan kan bevaras 
och utvecklas i staden.27

3.2.2 Ekologisk hållbarhet

En grundförutsä�ning för grönstrukturens betydelse inom den 
ekologiska aspekten är vilket förhållande människan har �ll naturen. 
Två synsä� som förs fram är det antropocentriska och biocentriska 
synsä�en. Antropocentriskt innebär a� naturen är �ll för människan 
och a� hennes behov är prioriterat. E� biocentriskt synsä� innebär 
a� naturen har e� egenvärde och är oberoende av om människan 
kan vinna något på dess existens eller inte. U�från det senare 
synsä�et har alla levande organismer rä� �ll a� finnas �ll. Oavse� 
vilket synsä� människan utgår från är naturens existens vik�g då 
det finns e� ansvar a� bevara och förvalta naturens resurser inför 
kommande genera�oner.28

Grönstrukturen är vik�g för den ekologiska hållbarheten då den 
kan utgöra en del av stadens tekniska försörjning, bland annat 
genom a� ta hand om dagva�en- och avloppsva�enhantering, samt 
a� grönstrukturen även bidrar �ll a� förbä�ra lu�kvaliteten och 
klimatet. 

________________________________________________

27 www.�i.se/sv/Om-oss/Folkhalsopoli�kens-malomraden/

________________________________________________

28 Bucht 1994
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3.2.2.1 Biologisk mångfald

Snabba miljöförändringar har le� �ll en minskad biologisk mångfald 
då antalet arter, naturtyper och ekosystem har utarmats. För a� 
motverka den trenden framställde världens regeringar Konven�onen 
om biologisk mångfald i Rio de Janeiro 1992. Det finns tre nivåer 
inom biologisk mångfald: artrikedom, gene�sk varia�on och 
mångfald av ekosystem och naturtyper. Den biologiska mångfalden 
i tätorter beror på hur grönstrukturen hänger samman dels 
inom tätorten och dels dess förhållande �ll omgivande landskap. 
Samspelet mellan grönskan i gaturum, parker och villaträdgårdar 
skapar �llsammans en värdefull helhetsmiljö.29

3.2.3 Ekonomisk hållbarhet

E�ersom grönstrukturen har e� lågt juridiskt skydd är det svårt a� 
argumentera för dess bevarande när andra ekonomiska intressen 
överläggs i staden. Exploateringar tar o�a jungfrulig mark i anspråk 
vilket medför a� grönstrukturens värde och funk�on minskas.  I 
Naturvårdsverkets rapport 4159 Storstädernas miljö står det: 

All�ör o�a betraktas grönområden som reservmark 
för exploatering. Det krävs därför fastlagda planer för 
storstadsregionernas grönstrukturer [...] 

I storstadsregioner pågår ständigt en exploatering, vilken 
successivt tar mark i anspråk, skapar barriäreffekter, 
medför föroreningar och överutny�jande.30 

________________________________________________

29 Tallhage Lönn 1994
30 Naturvårdsverket 1992 s. 14
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I inledningen nämnde jag a� den naturliga utvecklingen för en stad 
är förändring. Bara för a� städer har byggts på e� visst sä� under 
en lång period betyder det inte a� städer all�d ska byggas så. De 
historiska stadsbyggnadsstrategierna utarbetades e�er då�dens 
utmaningar. Idag står vi inför nya utmaningar och är därmed i behov 
av en ny strategi. 

En aspekt som är aktuell i många städer är de förtätningar som 
sker där grönskan offras för a� skapa en tätare stad. Förtätningar 
är en metod för a� utveckla hållbara städer och för a� minska 
transportbehovet. Det kan däremot diskuteras ifall det är rä� 
metod då en tätare stad uppnås på bekostnad av grönskan i 
staden. Det behövs en lösning på problemet så a� det även i 
fortsä�ningen ska vara möjligt a� förtäta städerna utan a� delar 
av hållbarhetsaspekterna missgynnas. Mi� mål är a� utveckla 
en strategi som kan lösa dagens stadsproblem utan a� bygga om 
städerna från grunden. Det ska alltså vara möjligt a� applicera 
strategin på alla städer och handlar inte om a� förändra befintliga 
strukturer utan mer om a� se alterna�va sä� som staden kan 
u�ormas på som följer stadsutvecklingen. 

4.1 Stad-i-park som framtidens stadsbyggnadsstrategi

Grunden i strategin, som jag har valt a� kalla Stad-i-park, består av 
en blandning av utvalda delar från historiska stadsbyggnadsstrategier 
kombinerat med egna tankar hur städer kan u�ormas i fram�den 
för a� uppnå hållbarhet ur alla aspekter. Strategin sy�ar �ll a� 
förändra vårt sä� a� se på staden och vilken funk�on den ska 
fylla. Staden ska vara en plats för boende, arbete och service. Den 
största förändringen kommer vara a� staden inte längre kommer 
ha några gator för bilar som städer tradi�onellt se� brukar ha 
utan transporterna ska förändras från grunden och främst bestå 
av spårbilar för a� skapa en hög �llgänglighet och sam�digt få 
bort den barriär som gatustrukturen utgör. A� se bilen som det 
naturliga transportmedlet är omo�verat då dess nackdelar med 
bl.a. ökad trängsel, buller och emissioner är stora. Då transporterna 
förändras och bilarna försvinner kommer inte längre vägarna ha 
någon funk�on i staden och kan därmed ersä�as med något bä�re. 
Däremot kommer cykelbanor for�arande finnas kvar i staden. Det är 
även möjligt a� mindre s�gar kan vara e� alterna�v i vissa miljöer, 
det vik�gaste är a� miljön inte uppfa�as som en barriär och a� 
�llgängligheten är stor även i fortsä�ningen. 

4. DISKUSSION
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Då gatorna inte längre fyller samma funk�on i staden kommer 
gatustrukturen istället ersä�as av framförallt grönska men för a� 
skapa varia�on och �llgodose fler behov kommer även va�en, torg 
och gågator utgöra vik�ga delar. Tillsammans bidrar dessa delar 
�ll a� skapa e� a�rak�vt stadslandskap och placeras i anslutning 
�ll husen för a� göra miljön inbjudande a� vistas i. Varia�onen är 
vik�g för a� uppnå en stadsutveckling där hållbarheten är i fokus. 
Det handlar helt enkelt om a� variera grön- och va�enområden 
i bostads-, arbets- och serviceområden inom staden. Samspelet 
mellan de olika elementen kommer därmed a� skapa en värdefull 
helhetsmiljö. 

En förutsä�ning för a� minska transporterna och öka a�rak�viteten 
är a� staden blir funk�onsblandad så a� det blir möjligt a� nå 
arbete, service och bu�ker på rimligt avstånd från bostaden. I 
nuläget kommer därför strategin fungera bäst i stadens centrum 
e�ersom det redan finns underlag för bostäder, arbete och service 
där, även om de�a självklart kan förbä�ras genom a� exempelvis 
förändra kontorens dominans i centrum och göra om dessa �ll 
bostäder. Utanför stadens centrum har städerna historiskt se� 
byggts upp u�från zoneringen av staden. De�a har i sin tur resulterat 
i e� beroende av transporter för a� kunna röra sig mellan stadens 
olika delar. För a� genomföra strategin i dessa delar är e� krav 
a� dess ingående funk�oner blandas upp och a� det i exempelvis 
förortsområden �llkommer både fler arbetsplatser och ökad 
service som på så sä� kommer a� ge staden flera centrum. För a� 
genomföra de�a krävs dock en hög täthet så a� det blir ekonomiskt 
hållbart. E� alterna�v �ll flera centrumbildningar i staden är a� 
förändra transporterna så a� staden åtminstone blir ekologiskt 
hållbar genom en övergång �ll framförallt spårbilar.

Idag sker förtätningar o�a på bekostnad av minskad andel grönska 
i staden. Stad-i-park kan vara en lösning på det problemet då 
möjligheterna ökar �ll a� skapa en funk�onsblandad stad genom 
a� istället använda ytorna som blir �llgängliga då transporterna 
förändras i staden. Då det generellt sä� är långa avstånd 
�ll service bör de�a prioriteras vid en förtätning men även 
bostäder, kulturbyggnader mm. kan prioriteras beroende på hur 
funk�onsblandad staden är. 

Parkeringsplatser, parkeringshus, busstorg och bensinsta�oner 
är exempel på ytor och funk�oner som är grundläggande för a� 
dagens transportsystem ska fungera. Dessa funk�oner kommer 
inte längre behövas i staden då Stad-i-park införs. I städer finns 
även breda trafikleder som kan förtätas då dessa inte längre fyller 
någon funk�on för transporterna. Inne i staden är det inte lika 
vanligt med så breda gator a� ytan kan användas �ll förtätningar, 
det finns dessutom en risk a� omkringliggande hus kommer 
påverkas av framförallt minskat ljusinsläpp. Det är alltså inte 
nödvändigt a� förändra husens användningsområde i sy�e a� göra 
staden mer funk�onsblandad utan förtätningar kan istället ske 
på de ytor som �llhör det nuvarande transportsystemet. Dagens 
förtätningstrend kan därmed fortsä�a även i fram�den utan a� 
hållbarhetsaspekterna missgynnas. 
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Strategin sy�ar inte �ll a� bygga helt nya städer utan snarare �ll 
a� förändra stadens funk�on för a� skapa hållbara städer. Jag ser 
däremot inte något hinder i a� bygga nya städer eller stadsdelar 
från grunden som har utgångspunkt i strategin. De�a kan framförallt 
gynna ekologisk hållbarhet då intrånget på jungfrulig mark blir 
mindre om den befintliga grönskan kan bevaras i större utsträckning 
då det inte finns något behov av a� anlägga vägar i den nya staden 
eller stadsdelen. De�a är dock inget som det har funnits utrymme �ll 
a� undersöka i den här rapporten men det är e� möjligt område för 
fram�da forskning inom ämnet.

4.2 Hållbar utveckling

Stad-i-park gynnar både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Fler parker eller torg i staden kommer a� göra antalet mötesplatser 
i princip obegränsat. Även möjligheterna �ll rekrea�on och lek 
kommer a� vara stora. Föräldrar som �digare inte har vågat släppa 
ut sina barn för a� leka i parken kan nu göra det utan a� behöva 
oroa sig för bilarna. Inom nyurbanismen förekommer samma 
strävan, nämligen a� göra stadsrummet inbjudande genom a� 
u�orma det med smala gaturum som varieras med små torg inne 
i staden. Skillnaden i Stad-i-park är a� jag anser a� stadsrummet 
kan göras än mer inbjudande genom a� variera u�ormningen 
med grönska, va�en, torg och gågator och på så sä� uppnå högre 
social hållbarhet. Nyurbanismen baseras även på a� staden ska 
vara funk�onsblandad för a� minska transportavstånden. Staden 
ska vara kompakt och väl sammanbunden och kan därmed bli mer 
effek�v. Genom a� förändra städerna på det här sä�et kommer 
invånarna få ökad livskvalitet då de kan bo i staden och ha allt de 

behöver inom gångavstånd. Det är som sagt mest social hållbarhet 
som gynnas med strategin men även ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet kan förbä�ras beroende på i vilken utsträckning grönskan 
kan verka som e� sammanbindande element inom staden och hur 
pass funk�onsblandad staden kommer a� bli. Strategin kommer a� 
förbä�ra förutsä�ningarna för de�a och därmed göra det möjligt a� 
skapa en hållbar stad.

Genom a� öka andelen grönska i staden kan man locka både 
invånare och företag a� etablera sig. En stad med a�rak�v grönska 
är e� stort konkurrensmedel gentemot andra städer, de�a kommer 
i sig gynna stadens ekonomi. Städer som idag marknadsför sig med 
grönskan som argument kan höja sin status och därmed locka fler 
företag och invånare än andra städer. E� exempel är Malmö som har 
mo�ot ”Parkernas stad” trots a� Malmö fak�skt har lägst grönyta 
per invånare i Sverige.

Då bilarna ersä�s av andra transportmedel och grönskan inom 
staden ökar kommer mängden föroreningar minskas i stadsmiljön 
och invånarnas hälsa förbä�ras. De�a är helt i samspel med 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som sy�ar �ll a� utveckla 
natur- och kulturmiljön och begränsa andelen hårdgjord yta i staden. 
Stad-i-park kommer även a� bidra �ll a� övriga miljökvalitetsmål kan 
uppnås då det framförallt är utsläppen från trafiken som är hindret 
mot a� nå en hållbar utveckling.
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4.3 Transporter

Idag är städerna uppbyggda e�er rådande transportmöjligheter 
där dagens gatustruktur är en förutsä�ning och bilen utgör en 
grundpelare för transporter. Bilen var ursprungligen en lösning på 
de problem som uppstod då avstånden i staden ökade genom a� 
städerna byggdes u�från zoneringen. Då�dens lösning har skapat 
andra problem idag, framförallt är växthuseffekten e� av de stora 
hoten. Även om de�a kan lösas genom a� utveckla miljövänligare 
fordon så kommer for�arande andra vik�ga aspekter finnas kvar. 
Framförallt trängsel, buller, barriärer och säkerhetsaspekter är 
svåra a� lösa med dagens system. Även om säkerheten hela �den 
förbä�ras i både bilarna och vägtransportsystemet kommer det vara 
svårt a� uppnå målet med noll döda i trafiken då olyckor främst 
sker pga. missbedömningar, trö�het eller alkohol. Lösningen bör 
istället grundas på en förändring av transporterna och en satsning 
på alterna�v som är bä�re ur både miljö- och säkerhetssynpunkt. 
Fokus bör vara på a� utveckla spårbunden trafik �ll det huvudsakliga 
transportsä�et, först då kan dagens struktur uppbyggd kring vägarna 
förändras. 

Jag anser a� spårbilssystemet är den rä�a tekniken för a� lösa 
transporterna i fram�dens städer. Problemen med emissioner, 
buller, trängsel, barriärer och säkerhetsaspekter kan alla lösas med 
systemet och dessutom med högre effek�vitet än bilen. När det 
gäller anpassningen i staden är det vik�gt a� det kan göras med 
stor omsorg �ll omgivningen så a� inte stadsbilden försämras. 
Dessutom kommer grönskans andel i staden öka och kan därmed 
”dölja” spårbilssystemet något. Det finns även möjligheter a� variera 
placeringen av spårbilsbanorna. Det vanligaste lär bli upphöjda på 

banor i lu�en, men i områden med värdefulla historiska miljöer 
kan däremot en möjlighet vara a� placera spåren under marken. 
Det är även möjligt a� integrera systemet i byggnader och placera 
hållplatser an�ngen inomhus eller på taket. Y�erliggare en möjlighet 
är a� placera banorna på marken, problemet blir däremot a� 
barriärerna som vägarna utgjorde kommer a� ersä�as av en annan 
barriär i form av spårbilar samt a� andra element hindras från a� 
ny�ja marken. För Stad-i-park kommer därmed inte marktransporter 
vara aktuellt.  

Alterna�vet �ll spårbilssystemet är a� bilar och kollek�vtrafik 
samt gatuskyltar och annat som är förutsä�ningar för a� dagens 
transportsystem ska fungera får vara kvar i staden. Det kan 
diskuteras vilket system som fak�skt har det största intrånget i 
stadsbilden. Personligen anser jag a� dagens transportsystem har e� 
större intrång även om stadsbilden kommer se annorlunda ut med 
e� införande av spårbilssystemet.

Det är även vik�gt a� �llgängligheten är stor då transportsystemet 
förändras. E�ersom spårbilssystemet är tänkt a� ersä�a övrig trafik 
bör spårbilshållplatser placeras inom en radie av 200-300 meter från 
bostaden. Spårbilshållplatser bör även placeras vid strategiskt vik�ga 
platser såsom bu�ker, skolor, sjukhus samt andra platser där mycket 
folk rör sig.

I samband med e� genomförande av Stad-i-park är det väsentligt a� 
�llgängligheten inom staden är hög så a� inte rörelsehindrade och 
rullstolsbundna begränsas i sin rörlighet, därför kommer cykelbanor 
finnas kvar i staden som tar hänsyn �ll denna aspekt.



25

Det är även möjligt a� föra in va�en i staden och på så sä� göra 
båtar �ll e� möjligt transportsä�. Det mest kända exemplet på en 
stad som är uppbyggt enligt den här strukturen är Venedig. Det kan 
däremot bli komplicerat a� föra in va�en i staden då hänsyn behöver 
tas �ll övriga element samt a� staden for�arande ska vara �llgänglig 
för alla. Dessutom kan terrängen utgöra e� hinder då slussar 
behöver anläggas för a� systemet ska fungera. Därmed kan va�net 
som e� element i strategin fungera bä�re i städer som är mindre 
kuperade.

4.4 Infrastruktur
Problemet med a� ta bort vägarna är a� det finns transporter som 
är beroende av dessa för a� fungera, framförallt ambulans, polis 
och brandkår. En lösning kan vara a� det finns e� specialspår i 
spårbilssystemet som är reserverat för utryckningar. Staden måste 
också ha brandposter utplacerade i staden för a� det ska vara 
möjligt a� släcka bränder. E� annat alterna�v är a� cykelvägarna 
som kommer a� finnas i staden ska kunna ny�jas för utryckningar. 
Det kan däremot bli besvärligare med framkomligheten då en större 
andel invånare använder cykeln som transportmedel. De�a kan 
däremot lösas genom a� utryckningar sker med mindre fordon 
såsom mopeder eller motorcyklar.

Andra transporter som i dagsläget är beroende av vägarna är 
varutransporter och sopbilar. När det gäller varutransporter är en 
lösning a� det i spårbilssystemet finns speciella godsvagnar som 
används för transport av varor. Även in- och u�ly�ning från staden 
kan lösas på de�a sä�. E� annat alterna�v är a� det finns slussar 
under jord som tar hand om dessa funk�oner. Det är möjligt a� de�a 
fungerar bä�re för avfallsbor�orsling men möjligheten finns. 

4.5 Grön- och blåstruktur

Grönstrukturen inne i staden har e� direkt bruksvärde som ska 
bevaras och utvecklas. Dess u�ormning är av stor betydelse för hur 
staden kommer a� upplevas. En stad som bara har fragment av 
grönska är svårare a� orientera sig i och motverkar möjligheten �ll 
naturliga möten, stadens grönområden kan därmed upplevas som 
barriärer. En annan aspekt som y�erliggare påverkar nåbarheten är 
vägar och byggnader som hindrar stadens invånare från a� ny�ja 
grönområdena. Istället bör grön- och va�enstrukturen u�ormas så 
a� staden binds samman både inne i centrum och runtom. De�a bör 
vara möjligt a� uppnå genom a� använda en enhetlig u�ormning 
inom vissa stråk i form av olika väx�yper eller strukturer som på så 
sä� skapar en tydlig iden�tet. En aspekt som är av stor betydelse för 
just Sverige är klimatet som bidrar �ll a� vissa växter bara är gröna 
under en viss del av året. För a� staden ska vara a�rak�v under hela 
året är det vik�gt a� blanda olika väx�yper som blommar under 
olika perioder och a� andra element inblandas i strukturen som på 
så sä� skapar e� a�rak�vt stadslandskap.

I strategin kommer hus-i-park utvecklas som det ursprungligen var 
tänkt med gröna ytor i direkt anslutning �ll husen. Skillnaden mot 
hus-i-park, som är begränsat �ll e� mindre område, är a� hela 
staden kommer vara som en park och husen är placerade som 
idag men gatorna är ersa�a av park-, va�en- eller torgstruktur. 
Stad-i-park kommer a� förändra synen på staden. Istället för a� se 
staden som en blandning av olika kvarter som avgränsas av gator 
kommer staden ses e� enda stort kvarter där grönskan mellan 
husen får samma funk�on som dagens innergårdar det vill säga en 
karaktär av halvoffentliga rum tack vare grönskans u�ormning. När 
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trädgårdsstaden utvecklades var målet a� kombinera stadens och 
landsbygdens fördelar, men istället för a� anlägga nya städer e�er 
det mönstret sy�ar Stad-i-park �ll a� göra om städerna vi har idag 
och a� föra in landsbygdens fördelar i form av ökad grönska i staden. 
Strategin skulle kunna ses som storskaliga trädgårdsstäder där 
�llgången på grönska är förbä�rad i förhållande �ll den ursprungliga 
idén om trädgårdsstaden men skiljer sig på så sä� a� det inte är 
avgränsat �ll en enskild struktur. 

En del av kri�ken mot hus-i-park har varit a� det inte går a� 
utny�ja grönskan som finns i direkt anslutning �ll husen utan a� 
den grönskan bara har e� indirekt bruksvärde. Stad-i-park går ut 
på a� hi�a möjliga lösningar på det här problemet fast i en mycket 
större skala. Det är framförallt vik�gt a� parkytorna mellan husen är 
a�rak�vt u�ormade så a� människor lockas �ll a� använda ytorna. 
Risken finns naturligtvis a� ytorna bara får indirekta bruksvärden då 
människor lockas mer �ll de grönytor som är mer spa�ösa i staden. 
De�a behöver inte vara något nega�vt då det istället kan skapas 
parkytor med olika funk�oner inom staden. Den bostadsnära parken 
kanske är mer lämplig för lek och den mer spa�ösa parkytan lämpar 
sig mer för rekrea�on. Om avståndet mellan husen bara är några 
meter kan en möjlig användning för ytan vara a� anlägga bäckar, 
gågator eller någon annan funk�on som an�ngen har este�skt eller 
prak�skt värde i staden. 

A� anlägga bäckar i staden bör inte vara något större problem då 
de�a främst görs i este�skt sy�e. Handlar det istället om kanaler för 
bå�ransporter är det möjligt a� husen får anpassas något beroende 
på hur pass nära kanalerna anläggs mot husen. E� exempel på hur 
de�a kan fungera i verkligheten kan man hi�a i Köpenhamn där 

strukturen mellan husen varieras med mindre gator och kanaler (se 
fig. 5). 

Fig. 5. Bostadsområde i Köpenhamn med anlagda kanaler in mot husen
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Från nyurbanismen hämtas småskaligheten som uppstår då grönska 
anläggs i direkt anslutning �ll husen och som gör miljön inbjudande 
a� vistas i och även skapar trygghet. Nyurbanismen hävdar dock 
a� grönska i form av parker motverkar e� väldefinierat stadsrum, 
men där anser jag a� det helt beror på hur parken är u�ormad. 
Då parkmarken ökar markant i staden kommer möjligheterna a� 
skapa varierade stadsrum med hjälp av grönskan vara betydligt 
mycket större än de möjligheter som finns med den tradi�onella 
gatustrukturen. 

Enligt Boverkets riktlinjer ska grönskan vara möjlig a� nå inom 300 
meter. Med Stad-i-park kommer de�a avstånd bli betydligt kortare 
då grönskan kommer a� finnas överallt i staden. Y�erliggare en 
möjlighet �ll a� få in ännu mer grönska i staden är a� använda 
husfasader och hustak �ll grönska. Pla�a hustak kan fungera utmärkt 
som platser för stadsodlingar och kan därmed bidra �ll a� e� 
hållbart kretslopp skapas i staden. Marken på innergårdarna kan 
ny�jas �ll källsortering och kompostering och kan därmed bidra 
�ll a� avfallstransporterna minskas. Då blir det möjligt a� förändra 
dagens energislöseri och miljöförstöring genom a� göra maten 
mer närproducerad och a� komposten som bildas kan användas 
�ll stadsodlingar. Med mer närproducerad mat kommer behovet av 
varutransporter in �ll staden a� minskas y�erliggare.

Risken med a� införa stadsodlingar i stor skala är a� det kan bli 
dyrare, svårare och ta längre �d jämfört med privata odlingar. De�a 
e�ersom det personliga ansvaret inte blir lika stort då odlingarna är 
gemensamma för alla i staden. En möjlig lösning är a� varje fas�ghet 
får en egen odlingslo� a� bruka och a� invånarna därmed känner 
e� större ansvar och utny�jar marken mer effek�vt. 

Människors hälsa är också av stor vikt då grönstrukturen i staden 
förändras. Det är inte bara den biologiska mångfalden som ska 
förbä�ras utan grönskan ska även vara en plats för rekrea�on och 
lek. De na�onella folkhälsomålen är en vik�g utgångspunkt för de�a, 
framförallt delmålen 3. Barn och ungas uppväxtvillkor och 9. Fysisk 
ak�vitet är av stor betydelse i det här sammanhanget. 

4.6 Möjliga problem och begränsningar

Stad-i-park är en utopisk fram�dsvision där målet är a� hi�a 
lösningar på de problem som finns i dagens städer. För a� en 
stad ska fungera krävs e� samspel mellan flera olika delar. I 
kandidatuppsatsen har jag tagit upp de aspekter som jag anser 
vara av störst betydelse för stadens funk�on, men det finns säkert 
fler delar som är av betydelse men som inte har beaktats i den här 
uppsatsen pga. dess omfa�ning. I det här avsni�et redovisas möjliga 
problem och begränsningar som e� genomförande av Stad-i-park 
kan medföra. 

E� möjligt problem med Stad-i-park är a� det kan ta lång �d a� 
genomföra då stadens funk�on ska förändras från grunden. I e� 
första skede bör därför stadens centrum förändras och göras mer 
funk�onsblandad. Däre�er bör transporterna övergå �ll spårbilar 
istället för bilen som det självklara transportmedlet och på så sä� 
bidra �ll en hållbar utveckling. En möjlig utveckling av strategin är 
a� applicera den även utanför städerna på regional eller na�onell 
nivå genom a� binda samman städerna med framförallt spårbilar. 
Det är inte realis�skt a� de�a kan genomföras direkt då riket 
är uppbyggt u�från bilen som en förutsä�ning för transporter. 
Därmed bör dessa två system kombineras �ll en början genom 
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a� ha parkeringsanläggningar utanför städerna som är direkt 
kopplade �ll spårbilssystemet. Även om det hade varit önskvärt 
a� järnvägen hade få� e� större erkännande som transportmedel 
mellan städer är det inte realis�skt a� bilen kommer a� försvinna 
helt �ll en början. Först när alla städer binds samman med spårbilar 
kan bilen försvinna fullständigt, men de�a kommer som sagt a� ta 
lång �d a� genomföra och därmed bör fokus ligga på a� förändra 
transporterna inom staden i e� första skede samt a� förbä�ra 
järnvägstransporterna mellan städerna. Förutsä�ningarna a� 
genomföra e� rikstäckande spårbilsystem är inget som det har 
funnits utrymme �ll a� utreda i kandidatuppsatsen.

En annan aspekt som kan ha betydelse är stadens struktur med 
avseende på a� det kan vara lä�are a� skapa en varierad och 
a�rak�v u�ormning i en stad som består av gator som slingrar sig 
fram än vad det är i en tradi�onell rutnätsstad. Då är det desto 
vik�gare med god varia�on mellan grön- och va�enstruktur och 
gågator och torg. Trots den räta gatustrukturen bör det vara möjligt 
a� skapa e� a�rak�vt varierat stadsrum även om stadsstrukturen 
skiljer sig från exempelvis trädgårdsstaden.

4.7 Slutsats

Stad-i-park är en fram�dsutopi som sy�ar �ll a� förändra vårt sä� 
a� leva och vilken funk�on en stad ska fylla. Stad-i-park grundas på 
strategier som har fungerat historiskt kombinerat med dagens ökade 
miljömedvetenhet och som kommer a� ge e� resultat där staden 
blir hållbar ur alla aspekter. För a� skapa det hållbara samhället 
behöver en del förändringar ske, framförallt måste staden bli mer 
funk�onsblandad så det blir möjligt a� nå bostad, arbete och 
service inom gångavstånd. Vidare måste även transporterna i staden 
förändras för a� få bort bilen som det dominerande transportsä�et. 
Även om bilarna hela �den utvecklas och blir mer miljövänliga och 
säkra finns det andra aspekter som inte kommer a� försvinna, främst 
buller och trängsel samt kostnaderna för samhället, men även dess 
intrång i stadsbilden är e� hot mot fram�dens städer. Fram�dens 
transportsystem ska istället baseras på cyklar och spårbunden 
trafik där spårbilar, tåg och tunnelbana utgör grunden i systemet. 
Förändringar i infrastrukturen ska inte påverka rörligheten utan 
staden ska även i fortsä�ningen vara �llgänglighetsanpassad. Då 
vägarna försvinner kommer möjligheterna a� förtäta och föra in 
mer grönska i staden a� öka. Staden kommer a� bli mer a�rak�v 
med ökad grön-, va�en och torgstruktur som bidrar �ll a� skapa 
mötesplatser men även underlä�ar för rekrea�on och lek. Genom 
a� variera dessa olika stadsbyggnadselement kan e� stadslandskap 
skapas som blir a�rak�vt året om. 
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INLEDNING

Stad-i-park ska vara möjlig a� applicera på alla städer då det inte 
handlar om a� förändra byggnaderna i staden utan snarare om a� 
förändra rummen mellan byggnaderna, vilken funk�on som ska 
uppfyllas samt hur vi som invånare lever och rör oss i staden. För a� 
visa a� det är möjligt a� applicera strategin på vilken stad som helst 
har jag valt a� visa hur Karlskrona centrum skulle kunna u�ormas 
u�från strategin.

Utmaningen i Karlskronas fall är framförallt a� utveckla och förnya 
staden utan a� intrånget i världsarvsmiljön blir för stort. De�a är 
inget hinder för a� strategin ska fungera men större hänsyn behöver 
tas �ll omgivningen för a� inte påverka de kulturhistoriska miljöerna. 
När det gäller anläggning av spårbilsbanor är en möjlighet a� 
placera banorna under jord för a� inte förändra intrycket av miljön. 
En annan möjlighet är a� placera spårbilsbanan i en trädallé och 
därmed inte förändra det visuella intrycket i lika hög grad. A� placera 
banorna på marken är y�erliggare e� alterna�v, de�a är dock inte 
förenligt med Stad-i-park e�ersom det skapar en barriär samt a� det 
hindrar andra stadsbyggnadselement från a� anläggas på den ytan. I 
Karlskronas fall kommer det bli nödvändigt a� variera placeringen av 
spårbilsbanor både under jord och upphöjt på högbanor beroende 
på dess omgivande miljö och vilka funk�oner miljön ska uppfylla 
samt för a� frigöra mark �ll övriga stadsbyggnadselement som 
strategin sy�ar �ll. 

Bakgrund
2004 fick Gehl Architects uppdraget a� göra en stadsrums- och 
stadslivsundersökning som visade vilka problem och möjligheter som 
finns i de centrala delarna av Karlskrona på Trossö. Genom mätningar 
och analyser av bland annat fotgängare och trafik togs riktlinjer fram 
som visade hur Karlskrona kan utvecklas i fram�den. Problemen 
som framfördes var bland annat a� stadslivet är koncentrerat kring 
Stortorget och Hoglands Park och a� va�nets närvaro därmed inte 
märks av. Kri�k framfördes även mot trafikens inverkan som trots 
den rela�vt låga mängden bilar tar upp stora ytor i staden.

Möjligheter �ll utveckling är enligt Gehl Architects a� föra fram 
skönhetsvärden i form av dess läge i skärgården samt dess kulturarv. 
Det finns även stora möjligheter a� förändra trafikens inverkan och 
prioritera gångtrafiken i staden.31

2007 utvecklades Gehl Architects stadslivsundersökning vilket 
resulterade i en större strategi för Karlskrona. I rapporten återges 
Köpenhamns utveckling mot en ökad andel gågator i stadskärnan. 
Både handel och kultur har vunnit på den utvecklingen e�ersom 
det offentliga stadsrummet blir en mötesplats som lockar �ll sig 
människor då andra människor redan befinner sig där. I Karlskrona 
är de�a möjligt a� uppnå genom a� minska bilens dominans och 
göra staden �llgänglig på fotgängarnas villkor, då kan staden öka sin 
a�rak�vitet och bli mer upplevelserik.32 
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Planeringsförutsättningar
Trossö är centralön i Karlskrona och består av en tät stadskärna med 
e� stadsliv koncentrerat kring de mest centrala delarna, framförallt 
Stortorget, Ronnebygatan och Hoglands Park. Trossö är omgiven 
av havet i alla väderstreck förutom i norr där broförbindelse �ll 
fastlandet finns. Öster om Trossö ligger Stumholmen och i väster 
Björkholmen, Ekholmen och Saltö. I söder finns örlogsbasen och 
varvet.

Miljöerna består både av en tät innerstadskaraktär med främst 
flerbostadshus på Trossö och Stumholmen och miljöer med både 
flerbostadshus och villor på Björkholmen och Saltö samt enbart villor 
på Ekholmen.

Karlskronas stadsplan är ritad e�er klassiska ideal med rutnätsplan 
och strålgator. Den historiska stadsplanen med många av 
byggnaderna från den �den samt örlogsbasen har bidragit �ll a� 
Karlskrona upptogs på UNESCO:s världsarvslista 1998.33 

Landskapet består av en kuperad terräng med naturliga höjder 
som har sammanfogats med u�yllnader vilket resulterar i stora 
höjdskillnader på Trossö.

Trafikanläggningarna på Trossö är överdimensionerade i förhållande 
�ll den rela�vt låga trafikmängden. 2004 gjordes mätningar som 
visade a� Skeppsbrokajen, Järnvägstorget och Borgmästarekajen 
hade mellan 10000 och 20000 bilar per dygn. De övriga gatorna 
inne på Trossö hade en trafikmängd på mellan 0 och 10000 bilar 
per dygn. Det finns dessutom 6000 parkeringsplatser på Trossö.34 
E� förhållandevis stort antal med tanke på a� det bodde 10782 
invånare på Trossö, Stumholmen, Björkholmen, Saltö och Ekholmen 
den 31 december 2008.35

________________________________________________

34 Gehl Architects 2004
35  

________________________________________________

33 h�p://whc.unesco.org/en/list/871

 www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument 
Om%20kommunen/Befolkning/Folkmangd%20i%20stadsdelar
%20och%20kommundelar%202005-2008.pdf
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Befintliga planer
Planeringsarkitekt Anna Steinwandt har tagit fram en rapport som visar vilka förutsä�ningar som finns och hur spårbilssystemet skulle kunna 
fungera i Karlskrona. I hennes idéförslag är en infartsparkering placerad i utkanten av stadsbebyggelsen vid Angöringen. U�från denna går en 
spårbilsförbindelse in mot Trossö där en sparsam linjedragning föreslås för a� inte förändra det visuella intrycket av världsarvsstaden. I förslaget är e� 
stråk skapat som utgår från Hantverkaregatan över Björkholmen och Saltö Sund via en bro. Genom en förstärkning av stråket kan centrum utvidgas 
och ge Saltö en starkare koppling �ll Trossö (se bild 1).

Bild 1. Fotomontage som visar hur bron över Saltö Sund kan u�ormas. Publicerad med �llstånd av Anna Steinwandt, Karlskrona kommun
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Steinwandts förslag är framtaget med 
utgångspunkten a� det ska vara e� komplement 
�ll bil- och kollek�vtrafik och har därför placerat 
spårbilssta�onerna med e� avstånd på 400 meter. 

I förslaget föreslås en utbyggnad i tre etapper där linjen 
mellan infartsparkeringen och Trossö via Amiralen 
Köpcentrum �llhör den första etappen. I etapp 2 
kommer spårbilslinjerna utökas dels inne på Trossö och 
dels ut mot sport- och evengemangscentret Telenor 
Arena i Rosenholm och även ut mot bl.a. Galgamarken 
och Gräsvik, Lyckeby samt Spandelstorp/Hässlegården. 
I etapp 3 föreslås a� övriga delar av Karlskrona binds 
samman (se bild 2).

Bild 2. Anna Steinwandts idéskiss över spårbilsnät i Karlskrona. Publicerad med �llstånd av Anna Steinwandt, 
Karlskrona kommun

Bilaga: Gestaltningsförslag för Karlskrona centrum
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a�rak�va mötesplatser, det är framförallt kajerna som förs fram som 
utvecklingsområden av Gehl Architects. U�ormningen av staden görs 
därmed med utgångspunkt i hur staden används idag kombinerat 
med hur staden teore�skt kan användas i fram�den. De�a 
resulterar i gågator som är placerade i stråk från Trossös nuvarande 
centrum ut mot Fisktorget, Gästhamnen, Handelshamnen och 
Stumholmen. Gågator är även prioriterat längs med kajerna e�ersom 
strandpromenader har en hög a�rak�onskra�. Va�net som element 
är sparsamt använt i gestaltningsförslaget pga. Karlskronas terräng 
och förs bara in i en kanal vid Järnvägstorget samt på Stortorget som 
små dammar eller va�entrappor för a� förstärka och ringa in torget. 

Möjliga förtätningsområden som blir �llgängliga med e� 
genomförande av strategin är samtliga parkeringsytor, 
bensinsta�oner och busstorg och dessutom Saltö udde, Gästhamnen 
och Handelshamnen. Även Österleden kan användas �ll förtätning då 
dess läge är a�rak�vt invid havet.

En av inten�onerna med Stad-i-park är a� förändra dagens 
rörelsemönster och skapa en stad som är a�rak�v på flera platser 
genom a� sprida ut stadens funk�oner. Det är inte e� krav a� 
service måste finnas på platsen för a� människor ska lockas a� 
besöka platsen, utan själva platsen kan vara en des�na�on i sig 
genom en varia�onsrik u�ormning. När människor tar platser i 
besi�ning förbä�ras förutsä�ningarna för a� bu�ker, caféer mm. 
kan lokaliseras �ll dessa platser. 

GESTALTNINGSFÖRSLAG

________________________________________________

36 Gehl Architects 2004, s. 68ff

Mi� gestaltningsförslag visar hur de centrala delarna av Karlskrona 
dvs. Trossö, Stumholmen, Björkholmen, Ekholmen och Saltö kan 
u�ormas u�från strategin Stad-i-park. Avgränsningen är gjord 
för a� jag vill visa på hur olika sorters miljöer med varia�on 
i bebyggelsetyper och skalor kan u�ormas u�från strategin. 
Anledningen �ll a� inte hela Karlskrona kommun är med i mi� 
gestaltningsförslag är dels därför a� principen är densamma för 
liknande miljöer och dels därför a� arbetet blir för omfa�ande. Det 
är värt a� påpeka a� det inte bör vara några komplika�oner med 
u�ormningen även i andra miljöer. En förutsä�ning för a� strategin 
ska fungera op�malt är däremot a� det finns en funk�onsblanding i 
området för a� minska transportbehovet. 

Anna Steinwandts idéförslag är inriktat på hur spårbilssystemet kan 
fungera som e� komplement �ll bil- och kollek�vtrafiken. Hennes 
förslag ligger �ll grund för mi� gestaltningsförslag, men då jag har en 
annan utgångspunkt sker en del förändringar e�ersom spårbilarna 
är en del av flera stadsbyggnadselement som ska förenas i strategin 
Stad-i-park. 

Avgörande för vilket stadsbyggnadselement som ska prioriteras i 
staden är hur människor rör sig och vilka funk�oner som platsen 
ska uppfylla. E� problem är a� jag bara kan utgå från mätningar av 
hur människor rör sig i staden i dagsläget. Uppgi�er om de�a har 
hi�ats i Gehl Architects stadslivsanalys.36 Dessa uppgi�er kombineras 
med de områden som har stor poten�al a� utvecklas �ll a� bli 
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En aspekt som är ganska unik för Karlskrona är världsarvet och dess kulturhistoriska miljö. Vid u�ormningen är det vik�gt a� hänsyn tas �ll 
omgivningen för a� inte ha för stor inverkan på miljön. I Karlskrona är stadsplanen, Stortorget med dess omgivande byggnader och monument, 
Hoglands Park och Amiralitetsparken extra vik�ga. Dessa miljöer kommer bevaras i stor utsträckning då deras funk�oner redan uppfyller sina sy�en i 
Stad-i-park. När det gäller Stortorget har jag i gestaltningsförslaget enbart fört in en mindre andel element med avsikten a� förstärka upplevelsen av 
platsen exempelvis trädplanteringar längs med södra och norra delen av torget. Även va�en och belysning kan användas för a� förstärka upplevelsen. 
Hoglands Park och Amiralitetsparken behåller sin nuvarande funk�on men parkmarken har utökats i gestaltningsförslaget.

På kartorna anges 
den huvudsakliga 
egenskapen. Strategin 
möjliggör däremot 
a� även andra 
element kan föras 
in på ytan. Gågator, 
förtätningsområden 
och torg kommer 
få en ökad andel 
grönska samt a� 
cykelbanor kommer 
a� finnas på alla gator 
vilket �llgodoser 
a� �llgängligheten 
förblir hög. Se 
bild 3 och 4 (utan 
spårbilsnätet resp. 
med spårbilsnätet 
utritat). 

Bild 3. Gestaltningsförslag Stad-i-park
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Bild 4. Gestaltningsförslag Stad-i-park inkl. spårbilsnät
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Bild 5. Gestaltningsförslag spårbilsnät

Utformning av spårbilsnät
När bilar och kollek�vtrafik ersä�s 
av spårbilar som det huvudsakliga 
transportsä�et i staden är det vik�gt 
a� �llgängligheten �ll systemet är stort, 
därför placeras spårbilshållplatser med 
e� upptagningsområde på ca 200 meter. 
På Trossö där exploateringstalet är högt 
är avståndet ännu kortare (se bild 5). 

Målsä�ningen vid u�ormningen av 
spårbilsnätet var a� det skulle göras med 
så liten påverkan på omgivningen som 
möjligt men sam�digt vara �llgängligt 
för alla. För a� inte spårbilsnätet ska ha 
så stor påverkan på den kulturhistoriska 
miljön används den befintliga 
järnvägstunneln under Stortorget. De�a 
komple�eras med spår som är placerade 
i mi�en av trädalléer där det är möjligt, 
framförallt Dro�ninggatan och Alamedan 
har breda gatustrukturer som möjliggör 
de�a och kan på så sä� minska dess 
påverkan på omkringliggande hus. 

Järnvägstunneln under Stortorget komple�eras med en kort tunnel som mynnar ut vid 
Ristorgsbacken vidare ut mot Hantverkaregatan med avsikten a� minska spårens omfa�ning i 
resten av staden och på så sä� reducera dess påverkan på andra miljöer. Från Hantverkaregatan 
löper e� stråk över Björkholmen och Saltö Sund för a� förstärka kopplingen från Saltö �ll Trossö 
enligt samma princip som angavs i Anna Steinwandts förslag.

Vid Gästhamnen och Handelshamnen är spårbilshållplatser placerade trots a� andra hållplatser 
täcker upp större delen av dessa områden. Orsaken �ll hållplatsernas placering är a� det finns 
stor poten�al a� utveckla och förtäta dessa områden.

Bilaga: Gestaltningsförslag för Karlskrona centrum
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Slutsats
Det är en stor utmaning a� applicera Stad-i-park i rutnätstaden 
Karlskrona med tanke på dess kulturhistoriska miljö och världsarvet. 
Trots a� Stad-i-park resulterar i en radikal förändring av stadsrummet 
har målsä�ningen i gestaltningsförslaget varit a� applicera strategin 
med så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Det går a� 
genomföra genom a� utny�ja stadens förutsä�ningar, i Karlskronas 
fall handlar det om a� utny�ja de breda gatustrukturerna och 
tunnlarna för a� minska dess påverkan på omgivningen. Dessutom 
försvinner alla fordon vilket kommer ha en posi�v effekt för hur 
staden upplevs. Det nuvarande transportsystemet har e� stort 
intrång i stadsbilden och det är visserligen en stor förändring a� 
ersä�a de�a med bl.a. grönska och spårbilar. Jag anser dock a� 
intrånget i stadsbilden kommer vara mindre än dagens trafiksystem 
e�ersom alla de nega�va effekterna försvinner, resultatet blir en 
stad helt fri från buller, emissioner och trängsel. De�a medför även 
a� stora ytor frigörs som kan användas �ll bl.a. förtätningar för a� 
utveckla staden. 

Gehl menar a� a�rak�vitet skapas genom a� människor vistas på 
en plats, platsen blir e� socialt mötesrum dit andra lockas e�ersom 
det redan finns människor där. A�rak�onskra�en finns i e� stadsrum 
där fotgängare är prioriterade framför bilen. U�ormningen av det 
offentliga stadsrummet är därmed av stor betydelse för platsens 
a�rak�vitet. För Karlskrona är det alltså inte dess struktur med 
rutnätsplan som är avgörande för om stadsrummet kan bli a�rak�vt. 
A�rak�viteten skapas istället av en varia�onsrik u�ormning som 
resulterar i a� människor lockas �ll platsen och på så sä� ger den 
dess a�rak�vitet. 

Om Stad-i-park går a� genomföra i Karlskrona bör det även fungera 
i andra städer. Den kulturhistoriska miljön i Karlskrona kan vara 
en motsä�ning för e� genomförande. Denna motsä�ning är 
däremot ganska unik för just Karlskrona och därmed bör det vara 
lä�are a� genomföra så här stora förändringar i andra städer. Det 
vik�gaste är a� förändringar sker med e� förnu�igt och realis�skt 
förhållningssä� för a� minska dess påverkan på omgivande miljöer. 
Slutligen handlar det ändå om a� skapa en stad som är hållbar; 
både i e� socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspek�v. 
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Stad-i-park är en utopi som visar på de problem som finns med 
dagens system och hur dessa teore�skt kan lösas. Alla problem har 
däremot inte behandlats i kandidatuppsatsen vilket medför a� dess 
verklighetsanpassning inte blir lika stor. Vik�ga aspekter som ännu 
inte har realis�ska lösningar är framförallt fas�ghetsbildningar, an-
svar för allmän platsmark och större transporter. Strategin fungerar 
inte i alla avseenden i dagsläget utan sy�ar mer �ll a� väcka frågor 
än a� fak�skt genomföras fullt ut. 

I Fas�ghetsbildningslagen 3 kap. 1§ står det:

De�a är en motsä�ning �ll Stad-i-park. För a� strategin ska fung-
era i verkligheten behövs en lagändring där kravet på väganslutning 
ersä�s med �llgång �ll transporter i anslutning �ll fas�gheten och 
a� transporterna inte tvunget måste vara beroende av vägar för a� 
fungera utan istället kan utgöras av spårbunden trafik. Tillgången 
�ll vägar sy�ar �ll a� �llgodose transporter �ll och från fas�ghe-
ten. Strategin Stad-i-park ska istället förändra transporterna från 
grunden i sy�e a� öka effek�viteten och minska transporternas 
miljöpåverkan genom en övergång �ll spårbunden trafik. U�från den 
här utgångspunkten kommer möjligheterna �ll transporter vara de 
samma fast sä�et som de sker på förändras. 

Allmän plats definieras som områden vilka är allmänt �llgängliga och 
avsedda för gemensamma behov.  Kommunen är normalt huvudman 
för allmän platsmark och ansvaret kommer inte förändras med e� 
genomförande av Stad-i-park. Skillnaden kommer däremot a� bestå 
i en förändring av underhållet då vägar ersä�s av främst parkmark. 
Även om det är fas�ghetsägaren som har huvudmannaskapet och 
ansvarar för dri� och underhåll av allmän platsmark bör samma åta-
ganden gälla som idag men a� ansvaret däremot utgörs av underhåll 
av parkmark. Markens funk�on ska anges i planbestämmelser. Då 
vägtrafiken ersä�s av spårbunden trafik kommer detaljplaner upp-
rä�as annorlunda med avseende på a� förutsä�ningarna i planbe-
stämmelserna förändras för bl.a. trafiksäkerhet och bullerstörningar. 

Alla aspekter går inte a� lösa med strategin, hit hör bl.a transporter 
av större objekt som inte får plats i spårbilssystemet. A� exempel-
vis transportera e� vindkra�verk kan vara problemfyllt då det idag 
krävs stora långtradare för a� förfly�as. Det är möjligt a� de�a istäl-
let kan transporteras med helikopter men sy�et med strategin mot-
verkas då emissionerna istället ökar med den här lösningen. Stad-i-
park är en utopi vars primära sy�e är a� ly�a fram de problem som 
finns men som sagt inte går a� genomföra fullt ut. 

Det finns två frågeställningar som kan framföras när det gäller Stad-
i-park. Dels handlar det om det är möjligt a� genomföra strategin 
och dels hur realis�skt det är? Svaren på frågorna är tveksamma då 
dagens lagar och system utgör direkta hinder men argumenta�o-
nen som har förts i uppsatsen visar ändå på möjliga lösningar för de 
flesta av problemen. Kandidatuppsatsen är skriven u�från e� agita-
toriskt �llvägagångssä� där det har handlat om a� visa dagens pro-

Fas�ghetsbildning ska ske så a� varje fas�ghet som 
nybildas eller ombildas blir med hänsyn �ll belägenhet, 
omfång och övriga förutsä�ningar varak�gt lämpad för 
si� ändamål. Härvid ska särskilt beaktas a� fas�gheten 
får en lämplig u�ormning och �llgång �ll behövliga vägar 
utanför si� område. [...]
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blem och hur dessa kan lösas genom a� förändra städernas funk�on 
och applicera en helt annan stadsbyggnadsstrategi. Först däre�er 
undersöks vilka problem som e� genomförande av den nya strategin 
kan medföra. Till skillnad mot det akademiska �llvägagångssä�et där 
fördelar jämförs med nackdelar har fokus varit på framförallt för-
delarna med e� genomförande. Nackdelarna redovisas också men 
det är möjligt a� dessa inte får lika stor tyngd i uppsatsen med det 
agitatoriska �llvägagångssä�et. 

A� arbeta med utopier uppfyller många sy�en även om strategin 
inte kommer a� genomföras i verkligheten. Både före, under och 
e�er processen har både posi�va och nega�va frågor och tankar 
framkommit. Tack vare dessa tankar har kandidatuppsatsen trotsallt 
uppfyllt si� sy�e då strategin redogör för dagens problem oberoen-
de av om Stad-i-park kommer a� genomföras i fram�den eller inte.


