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Analysmetod
Jag har använt mig av en analysmetod
som beskrivs i boken ”Planering och
byggande i kulturmiljöer, Tre metod-
exempel i stadsbygd av Hans Gillgren,
Riksantikvarieämbetets förlag”. Me-
toden heter ”Planeringens fyra mo-
ment”. Denna analysmetod är egent-
ligen avsedd främst för kulturmiljöer
men jag tycker att den fungerar bra
även för analys av andra stadskaraktä-
rer så som Nybro stads. Hans Gillgren
är arkitekt och verksam i Sundsvall.
Han driver enmansföretaget GIL-
LARK DESIGN AB för konsultverk-
samhet inom arkitektur, stadsbyggnad
och planering. Hans har genom åren
utvecklat en planeringsform som han
kallar Karaktärsplanering som går ut
på att han låter karaktären på platsen
vara den bärande idén i projektet4.

Utgångspunkter
Jag försökte först och främst själv att
besvara analysfrågorna, med mina
spontana re ektioner efter att ha 
inventerat staden, därefter gjorde jag
en enkät5 med frågorna som jag lät 17
tjänstemän på Samhällsbyggnadsför-
valtningen på Nybro kommun besvara.
Av dessa 17 tjänstemän arbetar fem
på plan- och byggavdelningen, en
på exploateringsavdelningen, tre på
kart- och mätavdelningen, en med
administration och sju på miljöavdel-
ningen och samtliga lämnade in sina
svar, även om alla inte besvarade alla
frågorna. Under respektive fråga redo-
visas först min egen analys och däref-
ter en sammanställning av svaren från
enkäten. Förutom mina funderingar
och svar hade jag också i tankarna de
muntliga yttranden som framfördes

under ett allmänt möte som hölls den
6 februari 2007 av Nybro kommun.
Detta möte hette ”Syn på stan” och
var ett av  era som ska hållas under 
arbetet med att ta fram en ny Fördju-
pad översiktplan för Nybro stad. På
detta möte framkom det att de boende
i Nybro har stora förhoppningar på sin
stad. Det framkom också att stadens
invånare vill att det som redan  nns 
ska tas tillvara och utvecklas till det
bättre med framförallt ett mer attrak-
tivt torg med ännu  er aktiviteter och 
vackra vatten- och grönområden i de
centrala delarna av staden.

Planeringens
fyra moment
1. Vilken är den nuvarande
stadskaraktären? (Vad  nns 
idag?)
Det är svårt att de niera stadskarak-
tären i Nybro stad. Det är väldigt
blandad karaktär med en del riktigt
 na områden medan andra platser 
känns helt glömda. Om det är någon
karaktär som är extra tydlig är det att
det är en industristad. Nybro stad är
en typisk småort, men i stadsdelen
Centrum, som är själva kärnan i Nybro
stad, har alla byggnader en småskalig
men starkt stadsmässig karaktär då
de är sammanbyggda i slutna kvarter
och placerade i gatuliv. Byggnaderna
i centrum är uppförda succesivt från
tidigt 1900-tal och fram till idag och är
2-4 våningar höga. Storgatan passerar
genom hela centrum och övergår strax
efter torget till Hornsgatan. Det  nns 
mycket grönska både i och runt Nybro
stad. Nybro stad är och känns relativt
ung, då Nybro inte blev stad förrän
1932.

4. Källa: GILLARK DESIGN AB:s hemsida.
5. Enkäten bifogas i sin helhet i slutet av dokumentet.
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Stadens alla stadsdelars olika karak-
tärer är tidigare beskrivna i kapitlet
”Idag”.

Sammanställning av svar från
genomförd enkät

Nära till allt.•
Lite blandad, men stadskärnan•
känns som stad! Låga, putsade hus
i milda färger.
Affärer, bostäder och restauranger.•
Industristad med ett levande cen-•
trum och  na grönområden.
Nybros olika stadsdelar uppvisar•
 era olika typer av stadskaraktärer.  
Centrum kännetecknas av sin små-
skaliga bebyggelse i 2- 4 våningar
i slutna kvarter med sammanbygg-
da hus i gatuliv. Tydliga offentliga
gaturum, gågator och torg med
ytskikt av natursten/betongplattor.
Ganska välbevarad småstad.•
Liten och gemytlig i centrum, tätt•
mellan husen och affärerna.
Småstad/villastad.•
Småstad med torghandel och•
relativt bra utbud av affärer i
förhållande till storlek på stad.
Bra utbud av matbutiker. Närhet
till allt. Bolanders bäck och Gröna
lungan sätter karaktär på de cen-
trala delarna i Nybro. Industristad,
med många sysselsatta inom den
branschen.
Småskalighet, ett ”levande”•
torg, vatten, gågata, planteringar,
varierande utbud på småbutiker
(med personlig service) och gratis
parkering.
Stad på utbredd yta, ”platt” stad•
med få höghus, gemytlig stads-
kärna, synd bara att så många
gamla hus rivits och ersatts med
nya ”fula”.
Småskalighet, blandad bebyggelse•

med hus som tyvärr förvanskats i
form och färg.
Jag ser ingen speci k stadskarak-•
tär. Möjligtvis småskaligheten.
Småstad.•
Nära naturen. Grön och vacker•
med mycket vatten.
Liten, behändig stad med närhet•
till det mesta. Trygg. Lätt att cykla
eller promenera till olika delar.
Torget med torghandeln. Bra att
stan är rund. Finns både vackra
och fula hus eller miljöer. Tråkig
stad när affärerna är stängda.
Splittrad bild: Jugendstil, småstad•
kontra ”fula” 60- och 70-tals bygg-
nader, till exempel på Storgatan
och torget.

2. De niera den eftersträ-
vansvärda helheten/ stads-
karaktären. (Vad vill vi ha?)
En modern, fräsch och enhetlig stads-
karaktär som visar att Nybro stad är
huvudstaden i glasriket och som visar
på den designpro l som kommunen 
eftersträvar.

Sammanställning av svar från
genomförd enkät

Mer enhetlighet i det offentliga•
rummet på till exempel bänkar,
papperskorgar och skyltar. Behåll
småstadskaraktären, men komplet-
tera gärna med moderna inslag.
Skalan är dock viktig att behålla i
centrum.
Människors trivsel och idyll.•
Lika punkt 1 + bevara de äldre•
byggnaderna med karakteristisk
stil. Anpassa serveringar (sommar-
 k).
Ny bebyggelse i centrum bör in-•
ordnas i be ntlig bebyggelsestruk-
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tur. Hög kvalitet på de offentliga
rummens material, gestaltning,
möblering, grönytor. Hög omsorg
om detaljerna och höga krav på
arkitektonisk kvalitet på alla nya
byggnader samt vård av kulturar-
vet.
Småstadsidyll. Gröna ytor, träd,•
stensatta gator, avstämda färger,
byggnader som passar in till be-
 ntliga.
Göra lite modernt, fräscha upp•
fasader och gator.
Lite mer ”stadsbebyggelse” i cen-•
trum. Högre byggnader runt torget.
Bra om industriområden och•
bostadsområden inte blandas för
mycket vid nyetablering av bostä-
der och industri. Där industri och
bostäder redan lokaliserats nära
varandra gäller det att hitta smarta
lösningar för en bra boendemiljö.
Även satsa på tjänstesektorn!
Sammanhållen färgsättning, skylt-•
policy, inga tomma butikslokaler,
välskötta planteringar och träd på
gågatan.
Gemytlig stadskärna. Mycket•
inslag av vatten.
Exempel: Fyllda gaturum = helhet.•
”Smalare gator” genom att plan-
tera träd (till exempel den breda
Sveavägen kunde bli paradgata
med trädallé).
Småstad med plats för grönområ-•
den.
Nära naturen. Grön och vacker•
med mycket vatten. Nära till han-
del och attraktivt boende.
En vacker och mysig stadskärna•
med en blandning av butiker,
caféer och restauranger. Torghan-
deln är bra och lockar många men
själva torget när det är tomt är

inte så  nt. Behåll närheten i hela 
staden.
Jugendkaraktär även på ny bebyg-•
gelse.

3. Analysera
a) vilka kvalitéer som  nns 
i den nuvarande stadska-
raktären och som bör tas
tillvara för att nå den efter-
strävansvärda. (Vad av det
vi har idag är av värde för
det vi vill bli?)
Torget och Storgatan är tydliga och
trevliga huvudstråk i Nybro stads of-
fentliga rum och staden upplevs som
hyfsat välskött.

Det är  nt med det lokalt tillverkade 
som redan  nns i form av Zeros lam-
por etc. Till exempel används Zeros
pollare ”KARO” vid övergångställena
på Grönvägen och Sveavägen, fyra
vid varje. Zeros pollare ”NYBRO”
används i det nyupprustade området
vid Bolanders bäck vid torget. Dessa
pollare utformades just för det projek-
tet. Zeros stolparmatur ”COLONN”
 nns i tre utföranden. Den ena av 
dessa används till exempel på Grön-
vägen, Symfonivägen och i Pukebergs
designcentrum och den andra till ex-
empel i Badhusparken, på Paradissko-
lans skolgård och i Pukebergsalléen i
Pukebergs designcentrum.

Pukebergs glasbruksmiljö är välbe-
varad och bör bevara sin karaktär i
hela området. Det är också positivt att
Pukeberg håller på att utvecklas till ett
riktigt designcentrum.

Det  nns mycket vatten i form av 
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sjöar, gölar och bäckar vilket bör
framhävas ännu mer än det gör idag.
Ombyggnaden av området kring
Bolanders bäck och de nya sittplat-
serna och lekparken vid torget blev ett
riktigt lyft för centrum och är väldigt
uppskattat av folk som rör sig där. Lin-
neasjön, Rismåla göl och Svartgöl och
områdena runt omkring dessa är också
positiva inslag i staden, men de skulle
kunna bli ännu bättre.

Det  nns också mycket grönt både i 
och runt staden vilket också är en stor
kvalité som bör framhävas. Nybro stad
gränsar i nordväst till Rismåla natur-
reservat och i sydöst mot Svartbäcks-
måla naturreservat. I centrum  nns 
också  na blomsterplanteringar som 
anpassas efter årstiderna.

Tillgängligheten är bra eftersom sta-
den inte är så stor och utspridd och det
 nns bra med gång- och cykelvägar åt 
alla håll från centrum. Många butiker
och företag ligger också på gångav-
stånd från centrum.

Något som också uppskattas mycket i
Nybro är att det är gratis att parkera i
hela staden.

Torghandeln som äger rum tre dagar
i veckan bidrar till att Nybro upplevs
som en välkomnande småstad.

Hockeylaget Nybro Vikings och ishal-
len på Viktoriavallen bidrar också till
att locka folk till staden.

Sammanställning av svar från
genomförd enkät

Bolanders bäck. Visa mer av den!•
Torget och bebyggelsen runt om-

kring.
Ej jäkt, idyll, grönska, rinnande•
vatten.
Den svängda Storgatan genom•
centrum. Kanalen.
Småskalighet. Blandstad. Närhet.•
Storgatans krökning. Bolanders
bäck, etapp 1. Nybrojugend. Torg-
handel. Mikroklimat.
Torget, Bolanders bäck.•
Linneasjön, Svartgöl och Bolan-•
ders bäck samt grönområden är
 na och bör lyftas fram och beva-
ras. Dock lite för mycket tallar i
Joelskogen. Lövträd är vackrare!
Torget, vattnet, Storgatan, många•
små butiker.
Badhusparken och grönområdet•
runt Linneasjön som fungerar som
en oas och grön lunga. Väl utbyggt
nät av cykelvägar. Många idrotts-
föreningar, till exempel Friskis och
Svettis.
Vårda Bolanders bäck med om-•
givning, synliggöra mer vatten och
vårda de vackra hus vi har.
Bevara äldre bebyggelse kring•
torget. Ej riva och ersätta med nya
fula byggnader.
Bilfritt centrum, vattnet, torget och•
torghandeln.
Vattnet, torget, småskaligheten,•
bilfri innerstad.
En del naturmark som folk kan•
ströva i.
Närheten till naturen, det gröna,•
vattnet.
Torget. Mer liv hela veckan.•
Centrumhandeln. Ta tillvara gamla
vackra hus och industriarvet. Knyt
ihop centrum med Pukeberg på
något vis.
Bygga vidare på stadens historia.•
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b) vilka brister som  nns i 
den nuvarande stadskarak-
tären för att den ska bli den
eftersträvansvärda. (Vad
saknas idag för att vi ska få
det vi vill ha?)
Idag  nns ingen enhetlighet i Nybro 
stad.  Det  nns mycket omodernt, oes-
tetiskt och dåligt underhållet i staden
i form av möbler och gatuinventarier
så som bänkar, skyltar och gatubelys-
ning, vilket ger ett rörigt intryck. Det
behövs mer sammanhållna miljöer
med enhetliga intryck.

Många trottoarer är dåligt skötta och
de  esta är inte ens asfalterade vilket 
varken är vackert eller praktiskt med
tanke på framkomlighet och tillgäng-
lighet.

Nybro stad är en så pass ung stad (75
år) att det är svårt att hitta saker som
verkligen identi erar Nybro stad. Det 
känns som att det inte  nns några 
speci ka Nybromöbler i stadens of-
fentliga miljöer.

Sammanställning av svar från
genomförd enkät

”Trasiga” rum. Arbeta med mer•
enhetlighet.
Underhåll av byggnader, färgsätt-•
ning.
Pengar och eniga kommunmedbor-•
gare.
De slutna centrumkvarteren har i•
vissa delar öppna hål från gatan till
asfalterade, fula bakgårdar. Bolan-
ders bäck etapp 2 bör genomföras.
Sveaplan, kvarteret Trädgårds-
mästaren och Awes hörna enligt
vision. Tillgänglighetsbrister i hela

centrum.
Känns lite ålderdomligt och ”sun-•
kigt” och lite av en ”håla”.
Fler lägenheter i centrum. Fler al-•
léer, vackrare grönytor.
Bättre utbud av lunchrestauranger•
och någon restaurang som har
öppet på kvällen och alternativ till
pizzerior! Möjligheten att trans-
portera gods via järnväg.
Bebygga kvarteret Tor, försköna•
folkets hus och bygga om ”Lön-
nenhuset”.
De gamla rivna ersatta byggnader-•
na, men de kan aldrig fås tillbaka!
Snyft..
Mer dialog/krav på byggloven.•
Förfulade områden snyggas upp,•
främst i industriområdena.
Infarterna till Nybro kan snyggas•
upp. Verksamhetsområdena bör bli
snyggare. Bygg i Joelskogen.
Splittrad bild: Jugendstil, småstad•
kontra ”fula” 60- och 70-tals bygg-
nader, till exempel på Storgatan
och torget.

4. De niera behovet av 
åtgärder/dellösningar, egna
och andras, för att värna
om kvalitéer respektive
rätta till bristerna.
Det är många delar av Nybro stads of-
fentliga miljöer som är i stort behov av
en uppfräschning och uppstramning.
För att styra upp de offentliga miljöer-
na behövs ett stadsmiljöprogram som
kan leda till en vackrare och tydligare
karaktär i centrum.

Jag anser att det är dags att ta fram en
ny identitet för Nybros stads offentliga
miljöer istället för att försöka roman-
tisera med snirkliga gammaldags
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utsmyckningar för att få staden att se
äldre ut än den är. Jag anser att det är
bättre att satsa på nytt och modernt då
staden är så pass ny som den är.

Nybro stad behöver speci ka gatuin-
ventarier som ger staden dess identitet.
Möbler och element som kan repeteras
i det offentliga rummet och på så vis
skapa en enhetlig karaktär. Genom att
hitta Nybros identitet och utifrån den
skapa en färg- och formpro l som kan 
användas i Nybro stads offentliga
miljöer skapas också enhetlighet.

Med tanke på den designpro lering 
som Nybro kommun vill förmedla
utåt så vore det spännande om det
lokalt skulle tas fram nya moderna och
designade gatumöbler som ger Nybro
stad en egen identitet. Det skulle också
vara bra reklam för Nybros lokala
tillverkare och designers om deras
möbler syns ute i staden. Det vore
också en bra idé om även eleverna
på Designhögkolan  ck i uppdrag att 
skissa på förslag till gatumöbler till
Nybros offentliga miljöer.

Nybro stads offentliga miljöer ska
också kännas funktionella, tillgängliga
och intressanta och förmedla en känsla
av att varje val är gjort med omsorg
om stadens historia men också för att
visa på att Nybro stad har en framtid
som en idyllisk småstad där folk ska
trivas och känna sig trygga. Stadsmil-
jöprogrammet bör också utföras med
hänsyn till de kvalitéer som redan
 nns i staden så att dessa inte går 
förlorade.

Åtgärderna i den offentliga miljön är
både för dem som redan är boende i
Nybro men också för att locka nya

invånare och turister till staden.

Ett stadsmiljöprogram kan till exempel
innehålla riktlinjer för hur belysning,
gatumöbler, skyltar, beläggningar, träd
och planteringar ska utformas i staden.
Ett konkret exempel är Badhusparken
vid Linneasjön, där det skulle behövas
riktlinjer för hur planteringar, möbler
och belysning skulle kunna utformas.
Ett annat exempel är skyltarna på
stadens service- och handelsbyggnader
som skulle kunna bli mycket mer en-
hetliga och ha snyggare utformningar.
Ett tredje exempel är uteserveringarna
till stadens caféer och restauranger
som idag ser ut lite hur som helst. De
skulle också kunna se bättre och mer
inbjudande ut och kännas mer triv-
samma om det  nns riktlinjer för hur 
de ska utformas.

Stadsmiljöprogrammet bör framförallt
tillämpas längs med Bolanders bäck,
på torget, längs Storgatan, i stadens
parker, på skyltar och längs gång- och
cykelvägar.

Sammanställning av svar från
genomförd enkät

Visa att vi är en designkommun•
och ta fram speci ka ”möbler” 
där de lokala företagen kan bidra
till, exempel träindustrin, Nybro
cementgjuteri och glaset.
Bevara och vårda grönområden.•
Stark politisk enighet som tar till•
vara lösningar från kunniga utbil-
dade tjänstemän.
Mera boende i centrum. Utveckla•
handelsytorna. Skapa bättre till-
gänglighet. Öka samarbetet med
fastighetsägare och butiksägare.
Bygga ovanpå de låga butikslådor-
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na. Omvandla tomma kontorsloka-
ler till bostäder. Allt för att skapa
mera stadsliv.
Riv, bygg om eller färgsätt bygg-•
nader som inte ”passar in”.
Mera lövträd i stadskärnan och i•
närheten av den.
Tydlig samverkan mellan olika•
nivåer och aktörer i samhället.
Ombyggnaden av stationsområdet•
– ”entrén” till staden för tåg- och
bussresenärer. Detta är ett lyft för
Nybro!!!
Eftertanke vid rivningslov. Ej ge•
muntliga rivningslov direkt person
till person som hänt. Se till exem-
pel byggnaden på Venus..
Nya stationsområdet ”rättar till” en•
stor brist.
Viktigt med vackra ”entréer” till•
Nybro.
Bevara fria parkeringar.•
Inventera nuvarande stadsmiljö•
först. Ny bebyggelse (eventuellt
även ombyggnader) med arkitekto-
niska kvaliteter. Ska upplevas som
en vacker stad redan vid ”portar-
na”. Skapa riktlinjer för husfärger,
skyltar, uteserveringar mm.

Sammanfattningsvis har jag, med
hjälp av analysen, fått fram att den
nuvarande stadskaraktären i Nybro är
svårde nierad, utom i centrum där det 
 nns en tydlig småskalighet och stads-

mässighet. Nybro är också en stad
med mycket grönska och vatten och
det är en ung stad. Det som framförallt
eftersträvas är en mer modern, fräsch
och enhetlig stadskaraktär där vatt-
net och grönskan framhävs samt att
stärka Nybros designpro l och Nybro 
som huvudstaden i glasriket. Nybro
stad har många kvalitéer, till exempel
torget, Storgatan, tillverkningsindustri-
erna, vattnet och grönskan. Men det
 nns även en hel del brister, till  exem-
pel att det inte  nns någon enhetlighet 
eller tydlig karaktär, många oestetiska
möbler, skyltar och belysningsarma-
turer och dåligt underhåll av många
offentliga miljöer. Behovet av åtgärder
som efterfrågas är riktlinjer för att
få en vacker, funktionell, tillgänglig,
intressant och trygg stadskaraktär med
en tydlig identitet.

Förhoppningsvis kan mitt förslag till
stadsmiljöprogram vara ett steg på
vägen för Nybro kommun att förstärka
sin pro lering som designstad och 
huvudstaden i Glasriket samt komma
till rätta med en del av de problem och
önskemål som framkommit i analysde-
len. Att skapa en särprägel som skiljer
Nybro från alla andra liknande mindre
städer gör att staden tilltalar såväl
boende som turister. Det ska synas på
stadens utsmyckningar och möble-
mang att Nybro har en designpro le-
ring och att det är en relativt ung stad.

Slutsatser av analysen


