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Detta arbete är ett examensarbete, 30
högskolepoäng i Magisterprogrammet
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SAMMANFATTNING
Nybro är en stad i ”Glasriket” i Små-
land, tillhörande Kalmar län.

2004 antogs en Fördjupad översikts-
plan för Nybro stad med övergripande
riktlinjer för stadens utveckling men
ett mer detaljerat stadsmiljöprogram
med analys och förslag till riktlinjer
för utveckling av stadens offentliga
rum  nns inte.

Arbetet med att utveckla stadens kärna
är redan i full gång men det är fort-
farande många delar av Nybro stads
offentliga miljöer som är slitna, omo-
derna, av väldigt blandade karaktärer
och i stort behov av en uppfräschning
och uppstramning.

Den fysiska avgränsningen för mitt
arbete är Nybro stad men framförallt
stadsdelen Centrum och stadens mest
offentliga miljöer.

Syftet med mitt examensarbete är att
ta fram ett förslag till ett stadsmiljö-
program för Nybro stad med förslag
på åtgärder som kan genomföras för
att få attraktivare offentliga miljöer i
stadskärnan utifrån de förutsättningar,
kvalitéer och brister som  nns idag. 

Efter en sammanfattning av Nybro
stads utveckling beskriver jag hur det
ser ut i Nybro stad idag. Därefter följer
analysen som bygger på Hans Gill-
grens analysmetod ”Planeringens fyra
moment”. Slutligen redovisar jag mitt
förslag till stadsmiljöprogram för Ny-
bro stad med riktlinjer för att utveckla
stadens offentliga rum. De olika rubri-
kerna som behandlas i stadsmiljöpro-
grammet är: identitet, färger, grönt,
stadens entréer, tra k,  platser, stråk 
och vattenkontakt, en stad för alla,
trygghet och jämställdhet, gatumöbler,
uteserveringar, markbeläggning, trap-
por och murar, skyltar, små byggnader
och belysning. I stadmiljöprogram-
met redovisar jag också två exempel
på hur det skulle kunna se ut om man
använder stadsmiljöprogrammet, en
parkmiljö och en gatumiljö.

Om mitt förslag till stadsmiljöprogram
följs så kommer Nybro stad att bli en
stadskärna med en unik, välorganise-
rad, enhetlig och omhändertagande
karaktär. Förhoppningsvis kan det
också leda till att Nybros pro lering 
som designstad och huvudstaden i
Glasriket förstärks och därmed locka
både in yttare och turister till  staden.
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Bakgrund
2004 antogs en Fördjupad översikts-
plan för Nybro stad med övergripande
riktlinjer för stadens utveckling men
ett mer detaljerat stadsmiljöprogram
med analys och förslag till riktlinjer
för utveckling av stadens offentliga
rum  nns inte.

Problemformulering
Arbetet med att utveckla stadens kärna
är redan i full gång, bland annat har
miljön kring Bolanders bäck vid torget
nyligen genomgått en stor förvandling
från en osynlig bäckfåra till ett fantas-
tiskt område med stora synliga vat-
tenytor, promenadstråk, välplacerade
och vackert utformade sittplatser och
en lekplats. Även arbetet med att göra
om hela stationsområdet är i full gång.
Men det är fortfarande många delar av
Nybro stads offentliga miljöer som är
slitna, omoderna, av väldigt blandade
karaktärer och i stort behov av en upp-
fräschning och uppstramning.

Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att
ta fram ett förslag till ett stadsmiljö-
program till Nybro stad med förslag
på åtgärder som kan genomföras för
att få attraktivare offentliga miljöer i
stadskärnan utifrån de förutsättningar,
kvalitéer och brister som  nns idag. 
Exempel på sådana åtgärder är rikt-
linjer för hur belysning, gatumöbler,
skyltar, plank, beläggningar, träd
och planteringar i stadens offentliga
miljöer ska utformas. Dessa åtgärder
skulle gagna alla människor som rör
sig i stadens offentliga rum och även
kunna öka tillgängligheten och trygg-
hetskänslan för dem som vistas där.

Upplägg & metod
Efter en sammanfattning av Nybro
stads utveckling beskriver jag hur
det ser ut i Nybro stad idag. Därefter
följer analysen som bygger på Hans
Gillgrens analysmetod ”Planeringens
fyra moment”. I analysen redovisas
även synpunkter från boende i staden
som framfördes under mötet ”Syn på
stan” samt svar från enkät som besva-
rats av tjänstemän på Samhällsbygg-
nadsförvaltningen på Nybro kommun.
Slutligen redovisar jag mitt förslag
till stadsmiljöprogram för Nybro stad.
I stadmiljöprogrammet redovisar jag
också två exempel, en parkmiljö och
en gatumiljö, på hur det skulle kunna
se ut om man använder stadsmiljöpro-
grammet.

Det förekommer en del upprepningar
i texten i förslaget till stadsmiljöpro-
gram då de olika delarna är tänkta att
kunna läsas fristående från varandra.

Avgränsning
Den fysiska avgränsningen för mitt
arbete är Nybro stad men framförallt
stadsdelen Centrum och stadens mest
offentliga miljöer.

I det förslag till stadsmiljöprogram för
Nybro stad som jag redovisar i mitt
arbete har jag valt att avgränsa mig
till de detaljer och gatuinventarier
som  nns i stadens offentliga rum. 
Mer övergripande riktlinjer för sta-
dens utveckling behandlas i gällande
Fördjupad översiktsplan för Nybro
stad. I analysdelen redovisar jag alla
svar från den genomförda enkätunder-
sökningen, även de svar som gäller
mer övergripande frågor, men dessa
behandlas alltså inte sedan i förslaget
utan kommer att behandlas i arbetet
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med den nya Fördjupade översiktpla-
nen för Nybro stad.

Avsikten är inte att redovisa åtgärder-
na i några fysiska planeringsförslag på
olika platser eller möbelförslag utan
att redovisa förslag till riktlinjer om
vad man ska tänka på vid planering av
olika delar av stadens offentliga rum.
Detta för att förutsättningar och ideal
förändras med tiden och jag vill att
mitt förslag till stadsmiljöprogram ska
vara så tidlöst som möjligt.

Avsikten är inte heller att redovisa
sådant som redan är styrt genom PBL,
Plan- och bygglagen, eller andra lagar
utan mitt förslag ska fungera som ett
lokalt komplement till dessa.

Liknande studier
Jag inledde arbetet med mitt exa-
mensarbete med att studera exempel
på liknande studier som gjorts för
andra städer, till exempel i Luleå och i
Sundsvall. Nedan redovisas en sam-
manfattning av hur dessa kommuner
har valt att arbeta och lägga upp sina
stadsmiljöprogram.

Luleå
Luleås syfte med att ta fram ett stads-
miljöprogram var att lyfta fram sta-
dens kvalitéer, att det ska kunna vara
ett arbetsunderlag för olika kommu-
nala förvaltningar samt ge konkreta
riktlinjer för utformning av stadsrum-
men.

Avgränsningen är alla allmänna platser
på centrumhalvön.

Målet är att skapa en attraktiv och
välfungerande stadskärna.
Allt i stadsmiljöprogrammet är anpas-

sat för de gående i staden och för att
skapa en levande stadsmiljö.

Luleå är en sjöstad och större vat-
tenkontakt är något som eftersträvas
i stadsmiljöprogrammet för att stärka
sin identitet som sjöstad.

De olika rubriker som Luleå har valt
att bearbeta i sitt stadsmiljöprogram
är: stadens identitet, funktioner, ga-
turummen, offentliga platser, utform-
ning/detaljer samt stadens möblering.

Sundsvall
Sundsvall har arbetet fram sitt stads-
miljöprogram efter en beställning från
kommunfullmäktige i Sundsvall som
innebär att ta fram ett stadsmiljöpro-
gram för bevarande och utveckling av
stadskärnans bebyggelse, gatu- och
grönmiljöer.

Stadsmiljöprogrammets avgränsning
är framförallt området mellan Selång-
esåns norrsida, Europaväg 4, järnvä-
gen och Floragatan.

Stenstaden Sundsvall utgör riksintres-
se för kulturminnesvård och det är just
att lyfta fram stenstaden som är Sunds-
valls mål med stadsmiljöprogrammet.

De olika rubriker som Sundsvall har
valt att bearbeta i sitt stadsmiljöpro-
gram är: historisk bakgrund, sten-
stadens funktion, stadens element,
stadens rum, gatorna, torgen, broarna,
parkerna, parkeringsplatserna, be-
lysningen, konsten, tryggheten samt
skötsel och underhåll.

Till stadsmiljöprogrammet  nns tre 
bilagor där stenstadens tidstypiska
särdrag, skyltar, och uteserveringar
behandlas.
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Ortofoto över hela Nybro stad med stadsdelen Centrum markerad.


