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Inledning

Vid utformning av ett planförslag är det viktigt att studera platsen och dess
omgivning. Den information som framkommer vid studien kan användas för
att utarbeta förslaget och kan således motivera utformning av helhet eller de-
taljer.

För att skapa en plan krävs att en inventering genomförs. Därefter analyseras
inhämtade data och ett förslag formas. De olika stegen kan genomföras enligt
traditionella och väl etablerade metoder. Inventerings- och analysmetod kan
väljas efter uppgiftsart. Ett flertal sådana har utarbetats för att ur olika syn-
vinklar angripa en plats eller område och göra det begripligt. Beroende på val

av metod läggs olika mycket vikt vid olika företeelser.

Målet med denna handbok är att vara till hjälp i inventeringsstadiet för att
finna olika platsers särdrag och ge inspiration till planens innehåll och struktur.
Detta oavsett om det är ett villaområde som skall förtätas, en centrumbebyg-
gelse som skall kompletteras, en förort eller by som skall utvecklas eller en
plats som skall gestaltas.

Många av de idag existerande metoderna är främst analyserande och använd-
bara för att studera en redan väl bebyggd miljö. Det är också ofta stora och
tidskrävande dokument att hantera. Med anledning av detta kan det finnas
skäl till att upprätta en enkel ”checklista”. Den kan även vara till hjälp och
vägledning när även större obebyggda arealer skall planeras. För att kunna
tillämpas även vid planeringsprojekt som är mindre och av skiftande karaktär
är checklistans relativt generellt utformad.
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Bakgrund

På 1960-talet utvecklades strukturalismen. Genom denna försökte man för-
klara arkitekturens inre logiska sammanhang. Detta har främst gällt bebyggda
miljöer. Genom att försöka hitta principerna bakom ett konkret uttryck försö-
ker man förklara varför platsen ser ut som den gör. I denna metod använder
man naturvetenskapliga redskap och inkluderar även en historisk förklaring
samt en beskrivning av strukturella drag. ”Realistisk byanalyse” och
”arkitekturens inre sammanhang” är exempel på sådana metoder som skall ge
ett bra underlag vid diskussioner om utvecklingsmöjligheter.

Även dekonstruktivister har utvecklat tillvägagångssätt. Eisenmann, Liebes-
kind och Tchumi tar i sin landskapsanalys utgångspunkt i ”the urban sprawl”.
Analysen går ut på att kartlägga strukturer som ligger över varandra, hur
dessa stöter samman och påverkar varandra. I mötespunkterna uppstår möj-
ligheterna.

En ny tradition är den som främst Christian Norberg-Schulz arbetar med.
Den fenomenologiska metoden tolkar platsidentitet genom tre kriterier:
orienterbarhet, identifikation och minne. Detta ger ett ”stedsbruk” som visar
på hur vi använder en plats och hur vi uppfattar platsen som en helhet. Helhe-
ten innefattar dels naturgivna, dels av människan skapta delar och samspelet
mellan dessa är det som tolkas i analysen.1

Det finns ett flertal traditioner när det gäller inventerings- och  analysmetoder.
På 1960-talet gjordes de första försöken att i planeringssammanhang tillämpa
dessa för att systematiskt bedöma naturförutsättningar för en stadsutveckling.
Denna tradition kallas den naturvetenskapliga och utgick från naturgeografi-
ska och ekologiska data för att bestämma vad olika platser lämpades bäst för
samt vilka värden som fanns. Metoden vidareutvecklades under 1970-talet
och kom att innefatta komplexa registreringsmodeller.

De inventerings- och analysmetoder som tillämpas inom kulturminnesvården
har en konsthistorisk tradition. Denna innebär studier av bebyggelsens ut-
formning och upphovsmannens intentioner och  skall ge en bild av generella
drag i en viss period. Detta resulterar i vilka bevarandevärde som finns samt
kunskap om hur ny bebyggelse anpassas för att en harmonisk helhet skall
uppnås.

En tredje tradition är de visuella analyserna. Genom visuell observation skall
estetiska kvaliteter i omgivningen kartläggas. Platser beskrivs med hjälp av sin
skala, rumslighet, struktur, rumsavgränsning mm.

Gordon Cullen beskriver i sin bok ”Townscape” från 1959 staden genom att
med skisser tolka och förmedla omgivningen vid en vandring genom staden.
Synligheten blir en viktig faktor för hur vi upplever vår omgivning.  En annan
visuell analys har formulerats av Kevin Lynch. I ”The image of the city” an-
vänds begrepp som noder, stråk, områden och landmärken för att förklara
upplevelsen av stadens rum.
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Syfte

Handboken syftar till att bidra med en generell och enkel struktur för invente-
ring av ett område eller en plats. Denna skall ligga till grund för vidare analys
och utarbetande av förslag. Modellen för inventering är tänkt att fungera som
en checklista. Den omfattar därför allmänna kriterier vilka kan få olika stor
betydelse beroende på områdets karaktär.

Ett flertal metoder finns för att ur olika synvinklar angripa en plats och göra
den begriplig. Beroende på val av metod läggs olika vikt vid olika företeelser.
I Norbergs-Schulz ”Stedsanalyse” framhålls exempelvis vikten av platsens
identitet som avgörande faktor för dess miljö, medan Lynch betonar stadens
sammanhang genom beskrivningar av stråk och noder etc. Stedsanalysen å
sin sida ger en detaljerad kunskap om platsens eller områdets innehåll och
struktur. Inventeringsdelen, där en eller flera metoder kan användas, är
mycket omfattande.

Handboken, eller checklistan, är ett försök till att skapa en enkel och generell
inventeringsmetod där hänsyn tas till såväl visuella som fysiska och sociala
faktorer. Syftet är även att lyfta fram exempel ur ett brett spektra. Varje para-
meter inleds med ett exempel hämtat från examensarbetet Södra Hamnen –
en stadsdel i Helsingborg. Därefter följer ett par exempel hämtade från olika
länder och olika världsdelar. Att bara exemplifiera storslagna och världsbe-
römda mästerverk, som Ponte Vecchio i Florens eller Champs-Elysée i Paris,
kan upplevas som svårt att relatera till i vissa planeringssituationer. Att istället
endast beskriva, för många, okända och mer vanligt förekommande situatio-
ner är inte heller rättvist. En blandning av storslagna och mer modesta exem-
pel upplyser om att goda resultat finns att finna överallt omkring oss.
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Tillämpning

Inventering enligt handboken kräver att information inhämtas på en mängd
olika sätt.

För att skapa en fullständig information bör studier av kartor, översiktsplaner,
detaljplaner, bevarandeplaner, fotografier, intervjuer med berörda, litteratur-
studier inom olika områden så som historia samt egen upplevelse av platsen
genomföras. Det insamlade materialet ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Informationen samlas och sorteras in under respektive parameter. Beroende
på plats kan en del kännas onödiga och behöver i de fallen inte användas.
Emellertid är det viktigt att alltid fundera kring varje parameter. Saknas något
kan det vara ett tecken på att förslaget bör innehålla något nytt element. In-
formationen bör gälla både projektplatsen och dess omnejd. Vad som finns
eller förgår i omgivningen kan påverka den befintliga miljö och förslaget.

Den tredje fasen behandlar analysen och går utanför handbokens syfte. Efter
inventering och uppställning väljs en analysmetod för att väga informationens
värde och betydelse. Det som framkommer i analysen bör ligga till grund för
delar av förslagets innehåll, såväl detaljer som mer övergripande idéer.

Avslutningsvis skapas ett förslag. Beroende på vem som planerar och vilken
typ av område som berörs kan planen vara olika detaljerad. Förslaget kan
beskrivas enligt parametrarna och utvecklas olika mycket under respektive
kategori. Att systematisera på detta sätt är inte tvunget. Det som är betydel-
sefullt är att ett flertal aspekter behandlats vilket kan vara till hjälp för att mo-
tivera planens innehåll.
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Checklista

dan 1800-talet har hamnområdet förändrats och förvandlats och successivt
växt sig större. Dess karaktär präglas av en ständig dynamik och vitalitet.
Med en fortsatt utveckling kan denna tradition hållas vid liv och platsens själ
bevaras.

Platsens själ
Platsens själ ”Genius Loci” förklarar vad en plats är eller vill vara.
Själen ger platsen en karaktäristik som människan kan identifiera sig
med och orientera sig efter.

Genius Loci, platsens själ, är ett gammalt romerskt begrepp. Enligt det ro-
merska tankesättet hade allt självständigt varande sin egen ”genius” dvs. en
skyddande själ. Själen gav liv, karaktär och innehåll till en plats från födsel till
död. Genius gav även svar på frågan ”vad en sak är” eller ”vill vara”. En plats
själ har med relationen mellan platsen och dess omgivning samt människorna i
eller på den att göra. Relationen beror på faktorerna orienterbarhet och iden-
tifikation. Platser skapade på senare tid präglas ofta av identitetslöshet och är
formade efter praktiska förhållande. De har ingen självklar själ. Platserna blir
lätta att orientera sig på eller efter men svåra att identifiera sig och bli vän
med. Små detaljer kan ha stor betydelse för identifikationen med en plats.
Har husen bytts ut och funktionerna förändrats men markbeläggningen är
densamma som tidigare kan platsen kännas igen lättare. Det går att identifiera
sig med en till synes förvandlad plats. Att spara utvalda objekt kan således
vara betydelsefullt för en plats eller ett områdes identitet.2

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Med den nya planen görs ett flertal
försök att fånga platsens själ.

En utveckling av Södra Hamnen innebär i sig att platsens själ tillvaratas. Se-
Bild E1. Plan över Södra Hamnen med olika typer av vattenkanaler i nord-sydligt
riktning.

Ett annat sätt har varit att arbeta med vatten. Med vattenkanaler i gator i
nord-sydlig sträckning, vilket på en del platser innebär att de löper längs äldre
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kustlinjers sträckning, skall hamnens successiva tillväxt symboliseras. Kana-
lerna skall inte ha ett likartat uttryck i hela området. Istället kan de formges på
olika sätt för att skapa variation. Emellertid är det viktigt att de kontinerligt
löper längs gatorna så att upplevelsen av en kanal ges. Med  fler kanaler,

Exempel: Norra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Vid industrialismens
intåg tydliggjordes skillnaderna mellan det ”finare” norr och mindre exklusiva
söder i staden. Bebyggelse som uppfördes i den norra delen blev påkostad
och generös. På Söder bodde arbetarna i enklare och billigare bostadshus.
Stadsparken kom att utgöra gränsen mellan de båda. Bebyggelsen i Norra
Hamnen tillkom på 1990-talet i samband med bostadsmässan H99. Byggna-
derna och miljön präglas tydligt av elegans och ett sparsmakat formspråk som
passar väl med resterande bebyggelse i stadens norra delar.

Samtidigt har bebyggelsen anpassats väl till dess omedelbara omgivning.
Både konserthuset och teatern öster om området är två välbevarade
funktionalistiska byggnader. Med Norra Hamnens neofunktionalistiska karak-
tär i  en befintlig funktionalistisk upplevs den nya bebyggelsen som modern
men väl anpassad till omkringliggande byggnader. Gränsen mellan det nya och
gamla är märkbar men mindre skarp.

Norra Hamnens bebyggelsestruktur har formats för att rummen mellan husen
skall öppna sig mot sundet. En sådan rumsbildning kan upplevas på ett flertal
platser i staden. En av dessa är Stortorget-Hamntorget som med sin kilform
tydliggör vattnet och sammanbinder stad och sund. Bebyggelsen i Norra
Hamnen återknyter således till en av stadens tydligare rumsidentiteter och bi-
drar till att länka stad till sund.3

Bild B1. Norra Hamnens neofunktionalistiska bebyggelse i Helsingborg.

dammar, vattenspeglar och fontäner blir miljön mer  dominerad av vattnet och
närheten till sundet kan tydliggöras.
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Lokalklimat
Det är betydelsefullt att ta hänsyn till lokala klimatförhållanden vid pla-
nering. Det klimat som skapas mellan byggnaderna beror till stor del på
byggnadernas placering och utformning.

Olika världsdelar, länder och regioner har klimatmässiga skillnader. Även mel-
lan platser på kort avstånd från varandra kan klimatet variera beroende på
topografi, vegetation och väderstreck. För att skapa en behaglig miljö bör ny
bebyggelse planeras med hänsyn till detta. Genom byggnadernas placering
och utformning kan miljöer skyddas eller öppna sig för klimatet på platsen.
Att skapa en attraktiv omgivning handlar således till viss del om att på olika
sätt förhålla sig till klimatet. I södra Europa är det viktigt att skapa platser som
kan ge skugga och svalare utrymmen samt skydda från solens direkta ljus. I
Skandinavien däremot råder ett klimat som under en stor del av året präglas
av låga temperaturer, vind och regn. Det innebär ett stort behov av att skydda
platserna från dessa klimatmässiga olägenheter. Ofta vill människor som vistas
utomhus istället ha direkt sol. På de flesta av årets dagar, utom de absolut
varmaste, är skuggiga och vindhärjade platser tomma. Ställen med sol och
skydd från vind är däremot befolkade. Utan sådana främjas inte utomhus-
aktiviteter som kan ha stor betydelse för stadsmiljöns liv i Skandinavien.4

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Vinden har svårare att tränga ige-
nom bebyggelse om den ständigt möts av hinder i form av huskroppars fasa-

der och  hörn. Med en tät och varierad bebyggelse kan Södra Hamnen skyd-
das från den värsta blåsten och ett behagligare klimat skapas i stadsdelens
inre. Av samma anledning föreslås platser vara tydligt avgränsade, relativt små
och ofta slutna. På många  andra håll i staden präglas stadsrummen av öppen-
het. Det kan vara betydelsefullt om en starkare kontakt med sundet samtidigt
uppnås. Emellertid blir platserna ofta blåsiga och obefolkade en stor del av
året. På det sätt utformningen hanterats i Södra Hamnen kan klimatet på sta-
dens gator och platser upplevas mer anpassat till lokala förhållanden.

Den  täta  bebyggelsen är från en klimatmässig synpunkt mest betydelsefull
längs kajkanterna. Kan byggnader verka som ett hinder för blåsten  finns
goda möjligheter att miljön innanför blir mer angenäm. För att dessutom
skapa de bästa förutsättningarna i miljön längs kajkanterna kan hushöjderna
regleras. Med en relativt låg bebyggelse, ca 3 ½ våning, dras inte vindarna
ner i samma omfattning som högre huskroppar gör. Därmed kan platserna
närmast husen få bästa möjliga klimatförhållande.

sätt. Ateljeér, mindre kontor, mindre gemensamhetslokal eller förråd är några möjlig-
heter.

Bild E2. För att skydda gårdarna mot vinden har mindre byggnader placerats i väs-
ter. Byggnaderna är  tänkta att få en speciell utformning och kan användas på olika
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Exempel:
BO01, Malmö, Sverige. Västra hamnen i Malmö är en ur klimatmässig syn-
vinkel utsatt plats. Det blåser i princip alltid i området. När BO01 planerades
var ett av de viktigaste kriterierna att försöka hejda vindarna med hjälp av
bebyggelsestrukturen och utformningen av huskropparna. Det har lett till att
en ”mur” av byggnader uppförts längs kajen mot sundet i väster. Bebyggelsen
skall skydda de inre kvarterens lägre hus från vindarna. Muren består av hus-
kroppar i fyra eller fem våningar. Planens oregelbundenhet och vindlande ga-
tor är andra tillväggångssätt som tillämpats för att hindra att blåsten når långt
in i kvarteren. Mycket grönska som bland annat inneburit att redan uppväxta

större träd planterats är ytterligare en metod för att begränsa vindarna. Mellan
BO01 och närmaste stadsbygd ligger ett vindpinat stadslandskap som med
tiden är tänkt att bebyggas. Idag utgör det, delvis med anledning av klimatet,
en tydlig gräns mellan staden och BO01.5

Bild B2. BO01, Malmö.
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Stadens liv är ofta kopplat till tätheten. Utan täthet mellan byggnader och
funktioner kan inte någon stadsmiljö med ”puls” uppstå. Detta beror på att en
sådan täthet samlar många människor på en begränsad yta. Ju fler byggnader
och funktioner desto större blir antalet människor och rörelsen mellan husen.
Aktiviteten gör stadens rum livfulla, händelserika och mer spännande. Emel-
lertid räcker det inte med täthet mellan hus, eller mellan funktioner för att liv
skall uppkomma. Miljön bör präglas av mångfald för att riktigt liv skall kunna
uppstå. Ju fler typer av funktioner och som finns ju större blir chanserna till att
olika människor rör sig i samma områden. De kan ge varandra inspiration och
fler möjligheter.7

Exempel  examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Området planeras få en rutnäts-
bebyggelse med tätt stående byggnader,  färre stora rumsbildningar och flera
små innergårdar, platser och torg. Målet är att byggnaderna skall ha ett flertal
olika funktioner. I bottenvåningar föreslås olika typer av verksamheter medan
de övre våningarna inrymmer bostäder. Eventuellt kan andra våningen in-
rymma kontorslokaler i de hus som har mer än 3 ½ våning. Bostadstyper är
betydelsefullt att variera för att uppnå mångfald. Stora som små, bostadsrätt

som hyresrätt, skall kunna erbjudas. Bebyggelsens exploatering är en annan
viktig parameter som inverkar på livfullhet och mångfald. Dess nivå bör an-
passas till områdets läge och behov. Södra Hamnen har en exploatering på
2,0 beroende på dess centrala läge samt stadens tillväxtbehov.

Bild E3. Plan över bebyggelsen i Södra Hamnen som visar kvarterstäthet.

Täthet
Tätheten sätter sin prägel på livet mellan husen. Tätt mellan byggna-
der och dess funktioner ger närhet mellan människor. Detta  alstrar
aktivitet och ökade möjligheter till möten. Gles bebyggelse gör avstån-
den större och ger stadslivet sämre förutsättningar6 .



Bild B3. Flygfoto över Barcelona

gamla staden med de nya kvarteren som växt upp utanför den tidigare stads-
gränsen. Målet med den nya bebyggelsen var att bygga en stad präglad av
grönska och luftighet. Gatorna gjordes bredare och kvarterens bebyggelse
mindre kompakt. Karaktäristiskt för planen är de avskurna hörnen på kvarte-
ren som skapar en mindre plats i varje gatukorsning. Trots målet är den nya
stadens rutnät mycket tätt och som helhet är Barcelona en av Europas tätaste
städer.

Exempel:
Barcelona, Spanien. Barcelona ligger i regionen Katalonien i landets nord-
östra del. Staden består av en mycket tät och kompakt stadskärna. Som i
många andra europeiska städer beror tätheten delvis på vallarna och stads-
muren som begränsade stadens utspridning. Täta kvarter, smala gränder och
gator och höga byggnader ligger på båda sidorna om stadens populära stråk,
Ramblan. Detta förbinder Plaçe Catalunya med Barcelonas hamn. Utanför
den äldre stadskärnan ligger den nya staden av Idelfonso Cerda. Planen byg-
ger på ett rutnät med breda genomgående boulevarder som förbinder den
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Funktionerna och deras sociala betydelse
De funktioner som finns i ett område har betydelse för livet mellan hu-
sen. Präglas miljön av en eller ett fåtal funktioner kan miljön bli ensidig
på olika sätt. Integreras ett flertal funktioner av olika slag ökar förut-
sättningarna för händelserikedom, spänning och en mångsidig social
miljö.

Ju mer separerade stadens funktioner är ju större är risken för att vissa platser
blir befolkade på en tid av dygnet och folktomma på andra. I ett område där
bostäder dominerar är miljön dagtid präglad av livlöshet. Detta beror på att
de boende vid denna tid på dygnet vistas på sina respektive arbetsplatser.
Samma fenomen gäller för ett verksamhetsområde som istället överges av
människor vid kvällens inbrott för att ligga öde under natten. Detta skapar
mindre attraktiva platser som präglas av otrygghet och med ökade förutsätt-
ningar för brott. Med integrerade funktioner kan livfullare och därmed trygg-
are miljöer skapas. På platser där bostäder ligger vägg i vägg med olika typer
av verksamheter ökar möjligheterna för en händelserik och spännande omgiv-
ning som är befolkad dygnet runt. Det är viktigt att framhålla att olika funktio-
ner i så hög grad som möjligt bör finnas i samma byggnad i en stadsmiljö.

En miljö med integrerade funktioner ger samtidigt möjligheter för möten och
aktiviteter som inte skulle vara möjliga om platsen präglades av
ensidighet.8 Dessa medverkar till den kreativitet som är så utmärkande för en
stadsmiljö. Med högre integration kan människor leva nära, lära sig tolerera
och inspireras av varandra. Samtidigt blir det lättare att avläsa hur det omgi-
vande samhället fungerar och är sammansatt.9

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. För att en levande stadsdel skall
skapas i Södra Hamnen är målsättningen att funktionerna blir varierade och
ligger tätt i området. Blandas verksamheter och bostäder finns större chans till
att stadens rum blir använt under flera av dygnets timmar. I Södra Hamnen
finns dessutom vatten som en stor attraktion och rekreativt element. Miljöer
kring detta lockar traditionellt sett mycket människor. Tillsammans med de
befintliga verksamheterna, IKEA, Campus, sundtrafiken och Knutpunkten,
finns bra grundförutsättningar för en traditionell stadsmiljö med varierande
innehåll. I detta sammanhang är det betydelsefullt att verka för att funktioner
integreras även i Södra Hamnens västra del där bostäder annars kan tänkas
bli koncentrerade.

Bild B4. Miljöer med olika funktioner
överlappar.
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København, Danmark. På ett flertal platser runt om i ”byen” finns exempel
på vilken effekt en välintegrerad stadsmiljö får. Staden sjuder av liv dygnet
runt. Caféverksamheter flyttar ut på stadens gator och torg och suddar ut
gränserna mellan ute och inne, mellan offentligt och privat. När handeln, ex-
empelvis en blomsteraffär, flyttar ut på gatan kan det gynna inte bara handla-
ren som lockar fler till att köpa hans varor utan även gatans miljö. Den får
spontana och oplanerade tillägg som berikar rummet och ger variation och
identitet.10

Trafikens struktur & miljö
Organisationen och gestaltningen av trafikrummen inom ett område el-
ler på en plats kan vara avgörande för såväl tillgängligheten som upple-
velsen av miljön. Genom att ge dessa stort utrymme i planeringsarbetet
kan resultatet bli en välfungerande och tilltalande miljö.

En välfungerande gatustruktur är avgörande för såväl tillgängligheten som sta-
dens liv. För att uppnå en god sådan bör stadens gator vara väl kopplade till
varandra och därmed få en framkomlighet väl anpassad till sin omgivning.
Detta kan medverka till att sprida ut trafikbelastningen mer jämnt vilket beror
på att möjligheten att välja olika färdvägar för att nå en målpunkt blir flera.
Följden av detta kan bli att antalet hårt belastade gator reduceras. God fram-
komlighet förbättrar också förutsättningarna för förflyttning till fots eller med
cykel vilket gynnar miljön.11

Med många återvändsgränder och slingor minskar istället antalet färd-
alternativ. Några få gator blir bli extra hårt belastade medan en del ligger öde.
En sådan struktur påverkar miljön negativt på olika sätt. Gator väl kopplade
till varandra är således avgörande för ett bra trafikflöde, god tillgänglighet och
en attraktiv miljö.12

Gaturummens utformning är avgörande för en attraktiv trafikmiljö. Att vårda
gatumiljöer kan dessutom ge en stad eller ett område en speciell karaktär.
Med hjälp av program och planer kan riktlinjer för gaturummens gestaltning
formuleras. Sådana kan innefatta information om rumslighet, bebyggelse-

Bild B5. Ju mer olika typer av
funktioner blandas ju större är
möjligheterna för att dessa kan
berika varandra och miljön
runtomkring.
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mittzon längs gatan, öka inslaget av vatten och grönska, minska körbanornas
bredd samt göra en bredare cykelbana och trottoar blir Bredgatan bättre an-
passad för gående och cyklister.

karaktär, trafikzoner, markbeläggning, plantering, möblering, belysning osv.
Därigenom kan en mer enhetlig och sammanhängande miljö skapas vare sig
det gäller ett gaturum, ett område eller en hel stad. Programmet eller planen
tillämpas när befintliga gator skall omgestaltas eller nya tillkomma.13

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Södra Hamnens gatustruktur präg-
las av gator väl kopplade till varandra och till stadens befintliga gatunät. Gator
på Söder, som innan järnvägen tillkom stått i förbindelse med gator i Södra
Hamnen, återfår kontakt med hamnområdet. Gatunätet är format av rutnäts-
planens struktur vilket innebär både god tillgänglighet och framkomlighet. Ut-
formningen innebär att alla gator är möjliga att köra på men har restriktioner i
form av regler eller speciella gestaltningsidéer. Detta skall göra dem mer eller
mindre körvänliga och inte hindra en god säkerhet för gående och cyklister. I
Södra Hamnen har alla gator klassificerats efter storlek och funktion. Träd
och vatten skall på olika sätt skapa goda trafikmiljöer. Principiellt sett är
dessa uppdelade så till vida att gator i öst-västlig riktning domineras av grön-
ska medan de i nord-sydlig riktning karaktäriseras av inslaget av vatten. Detta
för att på ett symboliskt vis poängtera kustlinjens olika positioner och grön-
skan som letar sig inifrån landet ut mot sundet.

Bredgatan, som genom sitt namn  avslöjar gatans karaktär, har i förslaget
behållit sin bredd men utökat sin funktion. Med hjälp av den nya Hamngatan,
väster om Bredgatan, kan trafikbelastningen minska vilket gör det möjligt att
förändra Bredgatans utformning. Genom att placera parkeringsplatser i en

Bild E4. Sektion av den  omgestaltade Bredgatan. I gatans mitt, under träden, ryms
fem  parkerinsgplatser i  bredd. Parkeringen är dubbelsidig.

Exempel:
Staffanstorp, Sverige. I samband med stadsförnyelsen av Staffanstorps
centrum skapades en ny huvudgata genom centrum. Tillsammans med den
befintliga Lundavägen bildas ett kors som knyter ihop befintliga, offentliga och
servicemässiga funktioner. När nya funktioner fördelas skall de spridas längs
hela korset för att bidra till kontakt och stadsliv. Från Storgatan löper tvär-
gator ut mellan kvarteren. Med den nya gatan bildas en ordning som samlar
trafikalt, socialt, arkitektoniskt, funktionellt och visuellt. Längs Storgatan, som
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går i öst-västlig riktning ligger kvarteren mycket tätt. Gatan är planterad med
skånska alléträd  och har både gång- och cykelbanor på ömse sidor. Trottoa-
rerna löper längs hela gatan och delas inte upp av tvärgatorna. Det innebär att
bilarna kör upp på trottoaren för att nå in på sidogatorna. En sådan utform-
ning skall medverka till en högre säkerhet och minskad hastighet. Längs ga-
tan, och insprängd i bebyggelsen, finns plats för besöksparkering. Storgatan
har utformats med korta raksträckor för att medverka till att hastigheten hålls
nere och genomfartstrafiken minskar.14

Exempel:
Paris, Frankrike. I slutet av 1800-talet förändrades det gamla Paris bebyg-
gelse och dess gatunät. Nya boulevarder och raka alléer blev receptet för att
förbättra den tidigare gatumiljön. Georges Eugène Hausssmann var upphovs-
man och hade till sin hjälp trädgårdsmästare Adolphe Almand som bland an-
nat utvecklade metoder att förflytta stora träd som omedelbart skulle göra
gatorna grönskande. Utformningen av gator innefattade bl.a. även nya bänkar,
lyktor och kiosker. Programmet för utformningen benämndes ”Les pro-
menades des Paris”.15

Exempel:
Grenå, Danmark. Med hjälp av en speciell mur har parkeringsplatsen
”gömts”.

Exempel:
Odense, Danmark. Med hjälp av uppstammade träd har en tidigare öppen
parkeringsplats förvandlats till ett vackrare stadsrum.

Överst: Bild B6 .Grenå.
Underst: Bild B6. Odense
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Bebyggelsens struktur & miljö
När ny bebyggelse läggs till befintlig får detta konsekvenser. En väl in-
passad bebyggelse visar hänsyn till de omgivande rummen och dess
struktur, trafikflödena, klimatförutsättningarna och befintliga byggnad-
ers utformning.

När ny bebyggelse planeras är det betydelsefullt att studera den omgivande
bebyggelsens struktur för att kunna anpassa eller särskilja den nya. Strukturen
har betydelse för trafikens flöden, lokalklimatet, omgivande strukturer och hur
livet mellan byggnaderna ter sig. Många exempel finns på gamla byar vars
ursprungliga struktur nästintill försvunnit då ny bebyggelse medfört att det his-
toriska mönstret försvagats.16

Bild B8. Skryllebakken Havn sett från fjorden.
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Beroende på vilken bebyggelsestruktur som ligger till grund för ett område
kan byggnader få olika utformning. I ett strikt planmönster, som rutnäts-
strukturen, kan byggnader lätt varieras utan att helheten upplevs rörig. Med
en struktur som i sig är varierad och skapar en mängd olika rum och former
kan det anses som viktigare att byggnadernas utformning ges ett enhetligt och
samstämmigt uttryck. Då kan planens kvaliteter komma till bättre uttryck och
bli tydligare. En bebyggelsestruktur som grundas på ett medeltida stads-
mönster är t.ex. mycket varierad. Utan en enhetlighet och sammanhang i
bebyggelsens utformning kan rummen bli svårorienterade och helheten mindre
lätt att läsa.17

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Kvartersstrukturen har inspirerats
av den intilliggande stadsdelen Söders rutnät. Samma struktur har tidigare
planerats i hamnområdet men bara förverkligats till viss del. Med denna kan
gator förbindas och naturliga sammanhang upprättas. Kvarterens bebyggelse
föreslås variera beroende på var i området de är lokaliserade. Variationen
skapas i enlighet med det gemensamma tema som föreslås för hela bebyggel-
sen. Temat innebär stenhus med i genomsnitt fyra våningar. Mot stadens stora
genomfartsgata, Järnvägsgatan, skall husen präglas av samma stadsmässiga
tyngd som de omkringliggande byggnaderna. I väster, längs kajkanterna skall
gestaltningen istället utmärkas av en lättare och ljusare bebyggelse med stora
glaspartier och balkonger. Kvartersbildningen medför tydliga och väl avgrän-
sade stadsrum, mindre platser och torg i anslutning till gator och stråk samt
väldefinierade innergårdar. Med hjälp av variation i bebyggelsen har siktlinjer
och utblickar kunnat skapas för att göra miljön mer innehållsrik och ljus.

Bild E5. Södra Hamnens bebyggelsestruktur. Färgerna innebär att uttrycket skall
varieras extra märkbart mellan olika lägen

Exempel:
Murcia, Spanien. På Plaza del Cardenal Belluga har ett rådhus av arkitek-
ten Rafael Moneo uppförts. På den aningen lutande platsen fanns sedan tidi-
gare en katedral, kardinal Bellugas palats och ett par andra mycket äldre
byggnader. Katedralen som påbörjades år 1394 och invigdes år 1465 för att
delvis förändra utseende på mitten av 1700-talet är byggd av den gula sand-
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han ansågs hantera miljön och uppdraget på ett utomordentligt bra sätt. Bygg-
anden kan anses höja platsens kvaliteter väsentligt utan att verka domine-
rande.

Den nya byggnaden som stod färdigt och invigdes år 1998 står i direkt kon-
takt med den äldre rådhusbyggnaden som har sin huvudingång från en träd-
gårdsanläggning mot floden. Det nya rådhuset har fem våningar plus en takvå-
ning och är uppfört i samma gula sandsten som katedralen och som många
andra hus i Murcia. Byggnaden har en framskjutande extra yttervägg av pe-
lare mot platsen som med horisontella betongplattor markerar antalet vå-
ningar. På betongplattorna står vertikala pelare med en ordning som syns till-
fällig och utan symmetri. Väggen tjänar ett flertal syften. Förutom att dess
rytm spelar på omgivande byggnaders ger den rådhuset en lätthet och verkar
avskärmande för solen. Den ger även möjlighet för att placera bakomliggande
fönster på det ljusmässigt bästa sättet.18

Exempel:
Skryllebakke Havn, Fredrikssund, Danmark. När ny bebyggelse plane-
rades för Skryllebakkens Havn i den västliga delen av Fredrikssund gjordes
det med noggrannhet. Staden uppstod på grund av behovet av en
utskeppningsplats till staden Slangerup samt för att tillvarata möjligheterna till
fiske och båtbyggeri. Skryllebakken, ett naturligt uppväxt bostadsområde
innanför hamnen, består av små hus från 1800-talet med krokiga och smala
gator. Oregelbundenheten, närheten till vattnet i Roskildefjorden och den be-
härskande storleken på den befintliga bebyggelsen har varit viktiga utgångs-
punkter för arkitekterna Mangor & Nagel. Resultatet har blivit en täthet och

stenen lumaguela och är ett fint exempel på spansk barock. Kardinalens hus
är ett fyravåningshus med röd puts där ornament och vapensköldar pryder
fasaderna. Mittemot palatset ligger en byggnad i sex våningar som bland an-
nat inrymmer café och bostäder. Tillsammans med platsens form bildar bygg-
naderna en miljö med mycket höga krav. Uppdraget gavs till Moneo eftersom

Bild B8. Moneos rådus
i Murcia.
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form som smälter in i den gamla bebyggelsen och upplevs samstämmig. Både
fasader och tak är uppfört i tegel i de en och en halv till tvåvåningsbyggnader
som inrymmer totalt 65 bostäder. Väggarna består av gult och rosa tegel som
blandats i rader. Intrycket är en mycket dämpad och lugn fasad där en del
partier visar stenens råa sida utåt. På gemensamhetshusen samt på de gavlar
som vänder ut mot fjorden har svartmålat trä använts för att bryta av. Det
svarta gör husen synliga på långt håll och kan tjäna som en hälsning till de för-
bipasserande skeppen. Altanernas strömlinjeformade asymmetri för tankarna
till det maritima och husens vindflöjlar, utformade som en Fredrikssundsjolle,
knyter bebyggelsen till platsen. Husens röda tegeltak bildar en naturlig för-
längning av den äldre bebyggelsen i Fredrikssund som finns längre in, bakom
Skryllebakken. Husen i Skryllebakken och rummen mellan dem har planerats
så att boende och besökare skall uppleva att de rör sig i riktning mot fjorden.
Från entrén till området fördelas trafiken på två kvartersgator. Gatorna och
de små platserna i området är belagda med rosa, gula och grå plattor samt
prydda med träd. Miljön ger ett sobert intryck som skiljer sig från de privata
gårdarnas frodiga och mer vilda grönska. I mitten av bebyggelsen ligger en
gemensam gräsplan som leder besökaren vidare ner not fjorden och strand-
promenaden.19

Exempel:
Sickla Udde, Hammarby Sjöstad, Stockholm, Sverige. Bebyggelsen mot
vattnet karaktäriseras av en arkitektur med stora terrasser och balkonger,
höga våningshöjder samt större fönsterpartier. Även i detaljerna så som
räcken, fönstertyper och tak har arkitekturen ett ”marint” uttryck. Byggnader
närmast vattnet är vitmålade medan bebyggelse bakom har färgrikare kulörer.

Från områdets inre kvarter har siktlinjer och utblickar mot vattnet skapats för
att på så sätt göra upplevelsen havet mer stark.20

Bild B9. Sickla Udde, Hammarby Sjöstad.
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Exempel:
Villa Fingal, Kämpinge, Sverige.  I Kämpinge har ett hus med traditions-
enlig och regional förankring skapats. Grundformen kommer av en skånsk
länga med 45 graders takvinkel. Utan att förlora sina traditionsenliga drag har
huset moderniserats och anpassats till en ny tid.21

Grönskans och vattnets struktur och form
Grönska och vatten bör vara givna element i bebyggelsemiljöer. Insla-
get av dessa bör anpassas till den aktuella miljön och användas som
rumsbildande och utsmyckande element.

Vegetationen i ett område eller på en plats har en egen historia och beror på
en mängd orsaker. Vegetationen kan innefatta allt från grönskande gaturum
och mindre platser till promenader, parker eller större områden etc. Dessa
utgör tillsammans viktiga rekreationsområden. Genom att studera vegetation-
ens karaktär kan kunskap inhämtas om hur den bör hanteras.

När det gäller vattnet i vår miljö är det oftast kopplat till hav, sjöar, kanaler,
fjordar eller något annat vatten i omgivningen. Emellertid finns vatten även i
form av små fontäner, dammar eller vattenspeglar. Även dessa bör studeras
för att belysa hur de tillkommit och vilken karaktärer de har. Kunskapen kan
användas för att kunna utveckla miljön.22

Strukturen av grönska och vatten kan utöver att höja miljöers attraktivitet
spela roll för klimatet i staden. Med vegetation kan luften bli renare och fris-
kare, bullret dämpas och vindförhållandena förbättras. Tillsammans  bidrar de
båda elementen till en bättre luftfuktighet och utjämning av temperaturen.

Genom studier ökar möjligheterna för att med hjälp av grönska och vatten
skapa rum som knyter an till historien. Att plantera träd längs en gata kan vara
ett sätt att föra traditionen vidare. För traditionella kajkanter eller strandzoner

Bild B10. Villa Fingal i Kämpinge
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kan det finnas speciella inslag eller former som ger sammanhang i ett historiskt
perspektiv.23

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Traditionellt sett är området präglat
av stora öppna och ”hårda” ytor samt det nära sambandet med sundet. Trots
detta har vegetation blivit en relativt tydligt inslag i den nya stadsdelen. Med
träd, buskar eller annan typ av grönska har gator i öst-västlig riktning för-
vandlats till gaturum eller stadsrum som skiljer sig från de nord-syd gående.

med grönska på öst- västligt gående gator kan symbolisera hur grönska ini-
från landet letar sig ut mot och möter kustbandet. I stadsdelens mitt sträcker
sig en kilformad park i nord-sydlig riktning. Mindre platser i Södra Hamnen
präglas av mindre planteringar eller olika former av vattenkonst.

På dessa har istället vattnet fått dominera för att påminna om sundets närhet
och områdets tillväxt. Med gatornas vattenkanaler tydliggörs kustlinjens olika
lägen som med successiva utfyllnader under åren förflyttats västerut. Idén

Exempel:
Holmenområdet, Norrköping, Sverige. Kring Holmen har ett tidigare
textilcentrum utvecklats och fått en rad nya verksamheter. Industrilandskapet
med anor från 1600-talet baserades på textilverksamhet och blev Sveriges
tredje största handelscentrum. Under 1990-talet genomgick området en om-
fattande förvandling och nya verksamheter flyttade in i de renoverade och
restaurerade byggnaderna. Omvandlingen har tagit sin form allteftersom tiden
gått och nya behov uppstått. Några av de minst trettio byggnaderna som står
utmed Motala Ström, som rinner genom området, väntar fortfarande på nya
användare. Andra byggnader inhyser bland annat kontorslokaler,
undervisningslokaler, fitnesscentrum,  museum och informationscentrum. Sta-
dens konserthall, de Geer hallen, står såväl visuellt som reellt som projektets
hörnsten. Det mest dominerande inslaget i miljön är Strömmen. På ett flertal
sätt har vattnets kvaliteter lyfts fram och gör inslaget av det både mer domi-
nant och spännande. Detta kan anses vara av stor betydelse då det låg till
grund för textilverksamheten. Över vattnet och längs dess sidor har gångstråk
anlagts för att möjliggöra lugna promenader längs kanterna eller mer drama-
tiska färder över mindre vattenfall. Vid konserthallen har en biflod till Ström

Bild E6. Vatten i nord-sydlig
riktning och grönska i väst-
östlig.
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men restaurerats. Denna rinner in under ett gångstråk framför hallens entré för
 att sedan återförenas med Strömmens huvudfåra. Liknande insatser har

Bild B11. Brusande vattenfall i Norrköping.

gjorts på andra platser där torrlagda kanaler grävts upp och medverkar till att
bilda nya gränser.  Även med ljus och nivåskillnader har försök gjorts för att
förstärka inslaget av vatten och göra det mer tillgängligt för människor som rör
sig i området. Genom konstfull ljussättning reflekteras ljus på olika sätt och
ger en spännande miljö som syns främst under dygnets mörkare timmar. Lju-

set ger en scenografisk verkan och har kommit att spela stor roll nattetid för
staden och området. Den återskapade bifloden har getts en böjd kaj med
nedsänkta gradänger som ger intryck av elegans24 . På flera ställen i området
har platser invid vattnet skapats för att möjliggöra vistelse och uppehåll. Bän-
kar, broar och trappor medverkar till att göra platserna tillgängliga och inbju-
dande.25

Bild B12 och B13. Spännande miljöer
i Norrköping.
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Exempel:
Rekreations- och Förlustelseområde, Uppsala, Sverige. Området som
sträcker sig längs Fyrisån till Eklundshov i Kronparken har historiska anor.
Tidigare har det varit uppbrutet av verksamheter och längs ån har miljön på
en del platser ansetts oattraktiv. På 1970-talet förnyades området och förhål-
landena förändrades. Fyrisån och platsen kring denna blev befriad från verk-
samheter, utsläpp och tyngre trafik. Ett nytt sammanhängande promenad- och
rekreationsstråk skapades som löper längs åns sida. Till området ansluter
Uppsalas gamla stadsträdgård som idag fungerar som en stadspark26 .

Rumsliga samband
I en varierad miljö är det betydelsefullt att skapa rumsliga samband.
Övergripande strukturer kan skapa helhet i miljön. Sammanhang kan
även formas genom konsekvens i exempelvis materialval, detaljutform-
ning, skala etc.

Kopplingar

I traditionella städer utgörs avbrott i bebyggelsen ofta av obebyggda platser,
parker eller torg. Avbrotten delar upp städerna i områden, kvarter, grannskap
och i sociala, administrativa samt kulturella skikt. Beroende på avbrottens
struktur och gestaltning kan de upplevas olika.

Att bygga enligt en stadsstruktur som tydligt delar upp områden och markerar
gränserna mellan dem är något som till stor del genomsyrat stadsplaneringen i
Sverige under 1900-talet. Det har inneburit att områden delats upp efter
bebyggelsens funktion.27  De, ofta stora, obebyggda rummen mellan bebyg-
gelsen har sällan utformats så att de fungerar som länkar mellan två skilda de-
lar. Vilket kan vara betydelsefullt även för områden med likvärdiga funktioner
på kort avstånd från varandra. BO01 i Malmö och dess förhållande till den
övriga staden är ett sådant exempel. Med en brist på tydlig gestaltning och
lättuppfattliga förbindelser blir området en isolerad del av staden.28

Med en struktur som medger integration av olika funktioner och tydligt kopp-
lar ihop gator kan rummen lättare fungera som kopplare eller länk. Över-
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gångarna mellan nytt och gammalt blir flytande och sammanhang kan skapas.

Övergångarna mellan två delar kan ges olika gestaltning. Variationen beror på
vad man vill uppnå, hur kraftfull eller osynlig kopplingen mellan de båda skall
vara, hur mycket man vill markera upplevelsen av två skilda delar eller vad
som skall sammanföras.

Med broar, trappor, platser och byggnader kan kopplingar och sammanhang
skapas. Men även element som skulpturer, vegetation och möblemang kan
binda samman miljöer och skapa kontakt. För mer omfattande helhet, en god
koppling mellan olika element i ett större område, såväl som en koppling mel-
lan mindre rum kan en homogen markbeläggning, tydliga stråk, klara siktlinjer
och utblickar och enhetlig färgsättning ge goda resultat29 .

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Med en ny bro i den inre bas-
sängen har de båda kajkanterna knutits ihop. Med bron har ett helt stråk ska-
pats som möjliggör en promenad runt Södra Hamnen utan återvändsgator.
Från Knutpunkten är hamnområdet mer lättillgängligt än vad det tidigare varit
med de nya förbindelserna från det gamla parkeringsdäcket ner till kajkante-
rna.

På ett flertal sätt har Södra Hamnen kopplats ihop med den omgivande sta-
den. Genom att öppna upp för framkomlighet, tillgänglighet och sikt skall
stadsdelen uppfattas som en del av centrala Helsingborg. För att uppleva en
klarare kontakt har en tydlig kommunikation mellan Järnvägsgatan och

Knutpunktens västra sida etablerats, kvartersstrukturen tillåtits växa för att
flätas samman med den nya stadsdelen, nya gatuförbindelser upprättas och ett
tydligt stråk dragits från Mäster Palms Plats på Söder genom Södra Hamnen.
Samband skall även bli lättare att uppfatta genom att markbeläggningen blir
enhetlig och utblickar eller siktlinjer förtydligas genom klar avgränsning.

Bild E7. Plan över Södra Hamnen där bron och de nya sammanhangen tydliggörs.
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Exempel:
Schouwburgplein, Rotterdam, Holland. Schouwburgplein ligger mitt i
Rotterdam och är ett exempel på hur en plats, omgiven av moderna
byggnader, kan gestaltas för att stå upp mot dagens krav på spännande
stadsmiljöer. Genom trekantiga glasprismor når man från parkeringsgaraget till
Schouwwburgplein. Dess designuttryck ger en upplevelse av en kontinuitet
som börjar i marknivå och fortsätter ner under platsen. En kontakt är
upprättad mellan underjorden och markplan. På kvällen, när prisman är
upplyst blir effekten extra tydlig.30

kollapsat och istället byggdes bron av sten i en enda byggnad. Den 9.8 meter
breda och 101.5 meter långa bron kantas av bebyggelse. Tendensen att pla-
cera byggnader och handel längs brons sidor uppkom på medeltiden och blev
allt vanligare under 1300-talet. Bebyggelsen är organiserad i fyra grupper och
delas på mitten av en öppen och samlande piazza.  På 1550-talet konstruera-
des en upphöjd korridor som förband Palazzo Vecchio och Palazzo Pitti som
låg på varsin sida om floden.31 Med en bro kopplas två delar ihop som natur-
ligt sett är avskurna från varandra. Bron har därmed en förbindande roll. Med
hjälp av Ponte Vecchios bebyggelse blir brons roll som länk extra tydlig. Från
två täta stadsdelar letar sig bebyggelsen ut på bron för att mötas och smälta
samman i en plats. Fenomenet ger en upplevelse av en flytande övergång mel-
lan två olika delar. Att hitta platsen där gränsen mellan de båda går, där steget
till den andra sidan tas är svårt. Till skillnad från de flesta broar som enbart är
transportsträckor har Ponte Vecchio fått ett tillägg som gör den till något mer
än en sådan.

Exempel:
Ponte Vecchio, Florens, Italien. År 1345 byggdes den bro över floden
Arno som står än idag. Tidigare konstruktioner av bland annat trä hade

Bild B14. Kvällsupplyst förbindelse mellan
parkering och plats.

Bild B15. Ponte vecchio i skymmning.
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Platser och torg

I den västliga stadskulturen har platsen länge varit central och en utgångspunkt
för all stadsplanering. Fenomenet tydliggörs på så sätt att många historiska
städer känns igen genom deras platser. Innebörden av detta är att platser kan
anses vara mycket betydelsefulla rum i våra städer.

Platsen är ett rum, eller del av ett rum, och fungerar ofta som en mötesplats
för människor och deras intressen. Med anledning av detta var det enligt
stadsplaneraren Camillo Sitte avgörande att den inte behandlades som ett
mellanrum i bebyggelsen utan som en konstnärligt bearbetad miljö.

Platsens lokalisering har för det mesta en avgörande betydelse för dess an-
vändning. Ofta ligger platser vid sidan av ett stråk eller på ett ställe där ett
flertal stråk möts. Ligger den vid sidan av ett stråk är det betydelsefullt att
dessa står i visuell eller fysisk kontakt. Kontakten kan innebära att gatan blir
en del av platsen och gränsen mellan dem flytande. Sambandet är ofta till för-
del för platsen och medverkar positivt till platsens användning.32 Stråket eller
stråken leder människor till en plats. Det förklarar varför en placering i en
korsning ofta resulterar i en attraktiv plats. Placeringen medger en hög ge-
nomströmning av människor. Betydelsefullt är därför att inte stänga av platsen
från gatan i hopp om ökad trygghet och säkerhet. Det kan istället medföra att
platsen upplevs isolerad och otrygg. Trots detta resonemang finns det väl-
befolkade och populära platser som ligger avsides och isolerade från sin om-
givning. Det beror på att de utvecklats till en målpunkt i sig. Generellt sett är

det dock betydelsefullt för platsens liv att det finns ett flertal målpunkter i när
heten.

Trots att faktorer som lokalisering och förhållande till gatan är de mest avgö-
rande faktorerna för en plats liv finns andra parametrar som påverkar dess
popularitet. Beroende på land och stad varierar dessa. Möjligheten till sol-
sken, platsens estetiska form, dess storlek och möjlighet till uppehåll och vis-
telse är några av dem. Ett vanligt förekommande fenomen är att flera platser i
närheten av ett populärt område eller ställe inte är till någon nackdel. Behovet
och användningen av dem alla kan istället öka på grund av deras nära place-
ring. 33

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Vid Campus Helsingborg har en ny
Universitetsplats skapats. Till skillnad från hur platsen upplevs idag skall den
nya gestaltningen ge en upplevelse av ett sammanhållet rum som vänder sig
mot staden. Platsen är öppen mot öst och väst, mot staden och sundet, och
mer stängd mot norr där en ny byggnad placeras. För att hamna i samma nivå
som den nya stadsboulevarden är platsen upphöjd en halv meter. Med en
upphöjning kan en starkare känsla av platsens existens upplevas. Förslaget
innebär att platsens västra sida sluttar och anknyter till Bredgatan, som löper
längs Campus västra sida, i dess nuvarande nivå. I den nya byggnaden på
platsens norra del finns en större öppning i entréplan som medger sikt mot
Knutpunkten. I öppningen finns också trappor som tar besökaren ner från
platsen i norr. Byggnaden är tänkt att ha ett transparent uttryck och inrymma
biblioteks-, utställnings- eller cafélokaler. Vid byggnadens söderfasad kan en
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fin plats att sitta vid för att njuta av solsken uppstå. Mot Campus möter den
upphöjda platsen den befintliga byggnaden genom att sluta någon meter innan
byggnadens fasad. Den sista biten som är kvar till fasaden ligger i nivå med
platsens tidigare höjd. Denna är delvis utgrävd och fylld med vatten som lät-
tast ses inifrån Campus cafélokaler. Vattnet rinner över kanten av platsen ner i

den utgrävda ”kanalen” som även sträcker sig runt platsens västra sida längs
Bredgatan.

Universitetsplatsen västra del upptas av cykel- och bilparkering inramad av
stenmurar som kantas av träd. På denna del finns en ramp som leder ner till
ett underjordiskt garage från Bredgatan. Garaget under mark kan inte uppta
hela platsens omfattning eftersom Södertunneln delvis berör området. Tydligt
synbart från Terminalgatan, men också från andra platser i stadsdelen, är en
fontän, upplyst kvällstid, placerad på Universitesplatsens mitt. En ny entré-
byggnad föreslås i Campus nordöstra hörn. Även detta är ett försök till att
vända Campus mot staden. Byggnaden är utformad som ett högt torn i tegel.
Materialet är valt för dess tradition som byggnadsmaterial i staden och för att
passa med Campus som är inrymt i Tretornsfabrikens gamla lokaler i mörkt
brunröd ”helsingborgstegel”. Orsaken till byggnadens utformning kommer av
idén att markera Campus och göra det synligt på långt håll. Tornet kan kom-
plettera rådhusets, Gustav Adolfs Kyrkas och Kärnans torn.

Exempel:
Piazza del Campo, Siena, Italien. Piazza del Campo, en inte bara väl an-
vänd och befolkad plats utan även ett av världens vackraste rum, kan stå som
exempel för hur en välfungerande plats ser ut och används. För det första
innehåller den omgivande bebyggelsen ett flertal funktioner. För det andra står
livet på platsen i kontakt med det i byggnaderna med hjälp av dörrar och
fönster. Betydelsefullt är även att platsen är möjlig att nå från ett flertal håll
samtidigt som att den upplevs som ett slutet rum. Avslutningsvis bör den este-Bild E8. Plan av Universitetsplatsens nya gestaltning.
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tiska utformningen generellt sett vara speciell och innehålla en fokus, exempel-
vis vatten. Ett karaktäristiskt tema med en utmärkande detaljutformning eller
unik typ av plantering kan även gälla som riktlinjer för gestaltningen. Platsen
bör helst inte bara utgöra en knutpunkt eller ett kryss.34

Exempel:
Nykøbing, Danmark. Anspråkslös med värdefull plats i staden.

Exempel:
Gråbrødretorv, København, Danmark. År 1968 blev Gråbrødretorv om-
vandlat till ett torg endast för fotgängartrafik. Det innebar bland annat att
parkeringsplatserna och bunkrarna som tidigare tagit markytan i anspråk
plockades bort. Med en markbeläggning av gatsten, ett vattenkonstverk av
bildhuggaren Sören Georg Jensen och en stor platan kom torget till sin rätt i
staden. Emellertid tog det fyra eller fem år innan det på allvar utvecklades till
ett av stadens mest populära och befolkade rum. Vid samma tidpunkt som
uteserveringarna blev flera hittade ungdomar till torget. Många av dem kom
från det närliggande universitetet. Dagar som kvällar befolkade studenterna
torget och speciellt sommartid fylldes torgrummet till bristningsgräns. På se-
nare tid har en del av de mer spontana aktiviteter som tidigare utspelade sig
försvunnit. Fortfarande spelar dock torget en viktig roll för konserter och lik-
nande begivenheter och rymmer fler caféer än någonsin. Gråbrødretorv hör
till ett av Københavns mest populära och befolkade stadsrum.35

Bild B16. En plats
behöver inte vara mer
än så här. Nykøbing.
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En del stråk blir mer betydelsefulla och nödvändiga än andra. Bland dessa är
exempelvis stråk som löper över broar speciella eftersom de medger ett be-
gränsat antal alternativ från en plats till en annan. Andra exempel är de där ett
flertal funktioner koncentrerats. Uppfattningen om sådana stråks början och
slut beror ofta på hur funktionerna är placerade längs stråket. Många leds via
de stråk där intensiteten är som högst eller där de rumsliga kvaliteterna är
speciella.

Aktiviteter, funktioner och miljö bredvid och på stråket har betydelse för dess
kontinuitet. Kontinuiteten inverkar på stråkets längd och betydelse. Med en
god sådan kan stråket påverka bilden av staden och i en del fall göra den
starkare. Kontinuitet kan uppnås genom en enhetlig markbeläggning, träd-
planteringar som löper längs hela stråkets eller ett homogent  formspråk på
fasaderna längs stråket. Bebyggelsens skala, landmärken och platser kan
också inverka på upplevelsen av kontinuitet och informera om stråkets längd.
Förändras en gällande karaktär avbryts stråkets kontinuitet.

Stråk

Stråk är ett betydelsefullt element för staden invånare och besökare. Med
hjälp av stråk och dess förhållande till varandra relaterar ofta människor med
lokalkännedom till stadens miljöer. Stråken får ett värde som strukturerande
element där vägnätet kan vara svårt att tyda. Av olika orsaker såsom längd,
variation, innehåll och gestaltning kan en del stråk bli extra betydelsefulla.
Champs-Elysée i Paris är ett sådant. Förutom dess betydelse för invånarna är
det internationellt sett en symbol för staden.

Bild B17 och B18.
Gråbrødretorv
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Med placeringen av byggnader kan stråket ges en riktning. Längs många bö-
jer bebyggelsen av vilket medverkar till att stråket svänger av svagt. Detta
kan ge upphov till svårigheter att orientera sig i punkter där stråket möter
korsande gator. Korsningar med flera gator i olika vinklar kan också medföra
liknande problem. Med hjälp av god utformning, klara skalor och rum kan
problemen försvagas. Trots att ett upprepande system med återkommande
rum som  i ett rutnät kan underlätta förmågan till orientering finns risk att
regulariteten gör det svårt att skilja ett stråk från ett annat. Med variation och
välutformad karaktäristika kan riskerna minskas. Upphöjda stråk och bygg-
nader utan klar anknytning kan vara svåra att uppfatta. Slutet av ett stråk
markeras ofta av en byggnad. Vanligtvis svänger stråket av och byggnaden
placeras i dess fond.36

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Med en förlängd Järnvägsgata kan
dess funktion som stråk förbättras. Betydelsen som stråk beror till stor del på
hur den utformas, vad som finns längs dess kanter och hur omgivande gator
och stråk kopplas till gatan. Eftersom gatan är en av de mest betydelsefulla i
staden är den intensiv och mycket hårt trafikerad. Viktiga målpunkter som
Norrcity, Södercity, Knutpunkten och Campus nås via Järnvägsgatan. En för-
längning av stadsboulevarden, som idag slutar vid Knutpunkten, kan förändra
gatans atmosfär och förvandla den till en mer attraktiv och grönskande pulså-
der genom staden.

Att skapa platser, avbrott, siktlinjer samt främja verksamhet på botten -
våningarna är viktigt för att förbättra förutsättningarna till stadsliv längs gatan

och göra stråkens karaktärer skilda från varandra. I Södra Hamnen är
intentionen att förstärka befintliga stråk samt att skapa nya stråk. Detta görs
bl.a. genom att tydliggöra stråket från Norrcity genom Stadsparken, över
Mäster Palms plats till Södercity. Från olika punkter längs detta utgår  nya
stråk  västerut. Ytterligare ett betydelsefullt stråk blir det som sträcker sig
från Söder och Mäster Palms Plats  förbi Campus och  ner mot den gamla
hamnen. Längs stråket finns behov av varierade platser strategiskt placerade
framför betydelsefulla byggnader.
Bild E9. Stråk mellan norr och söder samt det nya genom Södra Hamnen.
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Exempel:
Strøget, København, Danmark. 1962 blev stadens cirka tolv meter breda
huvudgata omgjord till en gågata. Tidigare hade biltrafiken dominerat miljön
medan fotgängare var hänvisade till smala trottoarkanter. Med förändringen
kunde befolkningen promenera fritt utan att behöva uppmärksamma biltrafi-
ken. Den öst-västliga förbindelsen genom den inre stadskärnan blev omedel-
bart ett populärt och vältrafikerat stråk. Idag är Strøget huvudnerv i stadens
gågatesystem om förutom att vara promenadstråk och viktig handelsgata är
det även en mötesplats. Strøget består egentligen av fyra gator med egna ka-

Bild B19. Strøget vid
Storkespringvandet.

Bild B20 Strøget i närheten av rådhuspladsen.
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raktärer. Närmast Rådhusplatsen ligger Fredsriksberggade som är stråkets
mest livfulla del, dag som natt. Det beror bland annat på att diskotek och ba-
rer ligger relativt tätt. Fredsriksberggade är den minst raffinerade av de fyra.
Den mittersta delen består av Nygade och Vimmelskaftet som har en mer
respektabel karaktär. Dagtid är gatan lika befolkad som Fredriksberggade
medan det under kvälls- och nattid är mindre livligt. Strøgets östligaste del
består av Østergade som egentligen är uppdelad i två delar. Närmast
Amagertorv ligger stadens två större varuhus vilka medverkar till att göra de-
len lika välbesökt som västligare delar. Den östra delen, som mynnar ut i
Kongens Nytorv, kännetecknas av fler exklusiva butiker och en överlag mer
elegant och stilig karaktär. Stråket är dessutom mer framkomligt. Den varie-
rande karaktären och de många platser och torg som ligger i anslutning till
stråket medverkar till att göra miljön spännande och möjlig att använda på ett
flertal sätt. Ett sommardygn trafikerar cirka 80 000 fotgängare Strøget. Under
vintertid mellan 10.00 och 18.00 beräknas antal fotgängare till 25 000.37 Exempel examensarbete:

Södra Hamnen, Helsingborg. Från Mäster Palms Plats på Söder har en
markant siktlinje formats som avslutas med sundet. Längs stråket ligger min-
dre platser

Exempel:
Urbino, Italien.  I den lilla bergsbyn i Toscana gör sig landskapet utanför
påmint på olika sätt. Delvis beror möjligheten till utblickar och siktlinjer, i den
annars mycket täta bebyggelsestrukturen, på  nivåskillnaderna i byn.

Utblickar / siktlinjer

Ursprunget till siktlinjer kommer från romarnas kolonnprydda paradgator.
Sedan dess har siktlinjer eller axlar manifesterat makt och spänning. Med
hjälp av byggnader eller föremål längs gatans sidor eller i dess fond har mak-
ten tydliggjorts och förstärkts. Gatorna måste inte vara ovanligt stora, långa
eller breda för att tjäna som siktlinjer eller axlar. Alla har förutsättningar för att
bli speciella med hjälp av ornament och utsmyckningar. Emellertid spelar stor-
leken roll för dess betydelse. Ju större och bredare ju mer imponerande blir
axeln. Axelns utsmyckning kan variera. En möjlighet är att den består av delar
där en läggs till den andra allteftersom. Ett andra sätt är att skapa en helhet
eller en speciell avslutning i dess fond. Dock bör axeln följa strukturen längs
vilken den sträcker sig och därmed bli varierad38 .
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Exempel :
Unter den Linden, Berlin, Tyskland. Paradgatan är Berlins ”kungliga väg”
Från början sträcktes gatan från det kejserliga imperiets palats genom det
öppna landskapet och blev utlagd som paradgata 1647 av kejsar Fredrik
Wilhelm. Unter den Linden var en utveckling av medeltidens triumfväg för
rikets härskare. Under 1800-talet förändrades bebyggelsen som kantade
allén länmgs gatan från att inrymma militära ändamål till att utgöras av kultu-
rella institutioner.40

Bild B21.
Topografin i
Urbino ger spän-
nande utbilckar.

Bild B22. Urbino



35

Enskilda element
Genom att studera och på olika sätt ta tillvara enskilda objekt eller för-
utsättningar kan en plats eller ett område ges en särskild identitet eller
speciellt innehåll. Det kan ge upplevelser som bidrar till att roa, tilltala,
berätta samt generera tankar och idéer.

Landmärken

Av iakttagaren anses landmärken oftast vara något som inte hör till den om-
givning landmärket är satt i relation till. Människor med stor lokalkännedom
har en tendens till att förlita sig mycket på landmärken som guide till staden
eller området. Landmärkena är inte alltid tydliga och självklara vilket gör dem
okända för människor som känner till en plats mindre väl. De som fått en spe-
ciell placering eller ligger väl synliga på avstånd är oftast de mest välkända.
De har också störst betydelse som organiserande element för människor med
mindre god lokalkännedom. Emellertid är många av dem på avstånd ”botten-
lösa”. Det  innebär att ett fåtal  känner  till deras exakta  placering. Land-
märkena blir i det fallet oftast generella och mer symboliska.

Karaktäristiskt för landmärken är att de är unika och därför skiljer sig från
övriga element i omgivningen. Med en klar och enkel form, avvikande place-
ring, isolering eller uttryck som kontrasterar till sin omgivning blir landmärken
tydliga och identifierbara.  Dess rumsliga placering kan innebära att land-
märket utmärks på två sätt: dels blir den synlig från långt håll, dels kan det
bidra till att omgivande bebyggelse urskiljs i exempelvis höjd eller placering.

Placeras landmärket vid en knutpunkt eller längs ett stråk kan dess ställning
ytterligare stärkas.

Upplevelsen av landmärken kan bero på teman. Präglas det av prydlighet i en
annars stökig och smutsig omgivning eller modernitet i en anrik miljö blir land-
märket lätt att se. Emellertid måste ett landmärke inte vara synligt från långt
håll. Associationer till en historisk situation, en symbol eller mening kan skapa
ett landmärke.41

Exempel examenarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg. I uppmarschområdets södra del föreslås en
ny hög byggnad. Med en spektakulär utformning och höjd som skiljer sig från
omgivande bebyggelse kan byggnaden komma att bli ett nytt spännande land-
märke. På längre avstånd kan de gamla kranarna och den nya byggnaden till-
sammans skapa en ny bild av det ständigt föränderliga hamnområdet.

Exempel:
Florens, Italien. Med en storlek och färg som skiljer sig från bebyggelsen i
övrigt står Filippo Brunelleschis dom i Florens. Domen påbörjades år 1420
och färdigställdes 1436. Byggnaden är den största existerande byggnaden av
tegel i världen och är en de mest komplicerade och ambitiösa strukturer som
någonsin byggts. Kupolens bas tar vid 55 meter över mark och sträcker sig
ungefär 36 meter över detta. Byggnaden väger totalt 25 000 ton.

42
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Byggnader

I arbetet med att planera städer, områden eller platser är det ofta nödvändigt
att ta ställning till hur äldre, befintliga byggnader i planområdet skall hanteras.
I en del fall finns byggnader som bör bevaras eftersom de bär på speciella
kvaliteter. Kvaliteter som exempelvis beskriver byggnadens form som ett re-
sultat av en särskild funktion. Många senare tillkomna byggnader saknar detta
samband mellan byggnadens funktion och utseende och är därför betydelse-
fullt. Sambandet spelar stor roll för en symbolmiljö. En sådan uppstår först
efter att former fått tid att sätta sig och fastna i medvetandet. Former kan inte
utan vidare bli meningsfulla utan bör vara anpassade till sin uppgift och de
som skall vistas i miljön. Därför är det viktigt att formen har en orsak och är
giltig utöver sin primära uppgift. Detta betyder att vi bör bevara symboler som
bär på ett kulturellt arv och låta sådana ingå i nya sammanställningar som en
modernare tid kräver. Idag används symboler ofta på ett respektlöst sätt
samtidigt som att ny arkitektur med meningslösa och tillfälliga former skapas.
Genom att bevara kan vår roll som led i ett kulturhistoriskt sammanhang för-
tydligas. Det är dock betydelsefullt att rätt objekt bevaras på rätt sätt. Som
princip är de byggnader som rymmer en möjlig symbolisk form bevarande-
värda. Tillägg bör utföras i avvikande material som gör skillnaden mellan nytt
och gammalt märkbar. För tillfället finns en tydlig tendens till att tilläggen blir
flexibla och möjliga att förändra vid behov. Att flytta byggnader har diskute-
rats utifrån olika synvinklar. En möjlighet är att byggnader tillåts förflyttas om
de inte har en position som är topografiskt eller funktionsmässigt bestämd.43

Bild B23. Brunelleschis dom syns tydligt från långt avstånd.
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Både länsstyrelsen och församlingen ville bevara de murar som återstod trots
att den nya kyrkan skulle vara betydligt mindre. Med denna utgångspunkt
valde arkitekten Åsa Flarup-Källmark att rita en ny kyrka innanför det gamla
tegelskelettet. Den nya kyrkan rymmer 220 personer jämfört med den ur-
sprungliga som var dimensionerad för 1000 personer. Den mindre byggnaden
har medverkat till att skapa plats även för en atriumgård innanför murarna.
Gården tjänar som taklöst kyrkorum och anses av arkitekten passa modern
liturgi med ljuständning och blomnedläggning.44

Exempel examensarbete:
Kongresscenter, Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Ett gammalt
magasin i tegel omvandlas och får ny funktion. I Helsingborg finns behov av
ett kongresscenter där större evenemang kan äga rum. Att placera detta stra-
tegiskt med sundsutsikt kan anses som positivt.

Bild B24. Tegelmagasinet som är tänkt till att inrymma ett kongresscenter.

Exempel:
Kyrka, Tronö, Sverige. Tronö kyrka, en av Norrlands största tegelkyrkor,
från år 1895 brann ned för fyra år sedan. Kvar efter branden fanns endast ett
skelett av tegel. Att bygga upp kyrkan i samma storlek som tidigare var inte
aktuellt eftersom församlingens storlek minskat avsevärt sedan kyrkan ritades.

Bild B25. Tronö Kyrkas nya
och gamla väggar.



38

Exempel:
British museum, London, England. År 2000 färdigställdes omvandlingen
av museets innergård. Platsen var ursprungligen tänkt att fungera som ett nav
kring vilket allt kretsade. Emellertid uppfördes ett runt bibliotek på gården
bara tio år efter museets tillkomst, år 1847. Funktionen som bibliotek upptog
hela gårdsutrymmet och gjorde det omöjligt att använda platsen. Med ett nytt
bibliotek i staden kunde dock gården återerövras och funktionen som sam-
manbindande rum återskapas. Arkitekten Norman Foster fick uppgiften att
förvandla gården till en mötesplats. Med ett nytt stengolv sammanbinds muse-
ets angränsande rum inklusive den läsesal som inryms i den gamla biblioteks-
byggnaden. Över gården ligger ett tak av glas i en lättvikts stålram som tillåter

fullt dagsljus. De övre gallerierna nås via en bred trappa som cirklar sig kring
läsesalen och mynnar ut i en plats över gården där ett café är placerat. Trap-
pan och platsen bildar en ny ellipsformad struktur som innesluter den runda
biblioteksbyggnaden.45

Bild B26. British Museums inglasade
gård.

Bild B27. Före och efter
gården glasades över.
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Exempel:
Riksdagshuset, Berlin, Tyskland. År 1999 återinvigdes Berlins riksdags-
hus efter att ha genomgått en grundlig förvandlig av arkitekten Norman Fos-
ter. Foster hade som målsättning att göra byggnaden mer transparent och till
ett levande museum av riksdagens historia. Genom att bevara gammalt
graffitiklotter, öka allmänhetens möjlighet till insyn och installera moderna låg-
energisystem skulle målen uppfyllas. Vidare har byggnadens ursprungliga en-
tré återställts, dess gamla innergårdar bevarats och det ursprungliga antalet
våningsplan återinförts. Byggnadens tak har blivit en offentlig plats med res-
taurang, terrasser och möjlighet att se in plenisalen nedanför. Taket kröns av
en stor glaskupol som ersätter riksdagens ursprungliga glas och koppardom
som förstördes efter kriget. Förutom att inrymma ventliationssytem släpper
glaskupolen med hjälp av speglar ner dagsljus till plenisalen och gör det möj-
ligt att se himmeln från riksdagshusets inre delar. Spiralformade ramper längs
kupolens insida löper upp till en utsiktsplattform.46

Bild B30. Riksdagskupolen lyser upp Berlin nattetid.
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Föremål

I en del miljöer förekommer befintliga lösa ellr fasta föremål. Dessa kan
komma från en gammal nedlagd  verksamhet, från en speciell aktivitet som
utspelats på platsen eller vara naturliga inslag i miljön. Som tidigare nämnts
under rubriken ”Byggnader” kan det vara meningsfullt att bevara sådant som
synliggör ett kulturhistoriskt sammanhang och påminner om en annan tid eller
funktion. Det är också så att miljöer ofta bör besmyckas i olika utsträckning
för att bli ”helt färdiga”. Med en klar och ren struktur kan områden eller plat-
ser  annars upplevas tomma. Föremål, gamla som nya kan medverka till att
”bygga in” platsen eller området i sin omgivning. Genom att bevara föremål
som finns på platsen sedan tidigare kan således ett kulturhistoriskt  samman-
hang upprättas.47

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. I Södra Hamnen har ett par av
hamnverksamhetens  kranar bevarats.

Dockan som tidigare använts för varvets verksamhet kan utnyttjas på ett fler-
tal sätt. En möjlighet är att etablera en ny båtbyggarverksamhet där gamla
byggeritraditioner används. En andra tänkbarhet är att dockan ingår i ett
spännande konstverk  med vatten.

Exempel:
Schouwburgplein, Rotterdam, Holland. Ventilation blir konst med nytt skal
och belysning.

Till vänster och överst: Bild B29 och B30. Kranar
i Södra Hamnen.
Underst: Bild B31. Ventilationsrör inklädda i
svartmålat metallnät.
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Exempel:
Kop Van Zuid, Rotterdam, Holland. En gammal hamnkran har bevarats
och ingår i ett nytt sammanhang. Förutom att påminna om en annan tid får
den en ny funktion som annorlunda inslag i en stadsmiljö.

Exempel:
Visby, Gotland, Sverige. Den gamla  ringmuren har bevarats i största möj-
liga mån och har utvecklats till en stor  turistattraktion. Förutom att vara ett
eget fristående föremål bidrar muren till att skapa olika rum längs dess sträck-
ning48 .

Till vänster: Bild B32. Kran vid Kop Van Zuid.
Ovanför: Bild B33. Ringmuren.
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Landskapsmässiga förutsättningar

Landskapets former och innehåll har historiskt sett spelat och kan spela en
stor roll för bebyggelses och miljöers utformning. Många städer kan inte be-
skrivas utan att nämna sambandet mellan dess form och landskapets villkor.
En del gemensamma nämnare kan hittas bland städer som växt upp med lik-
nande landskapsmässiga  förutsättningar. Städer vid floder präglas av tydliga
stråk längs en eller två av flodens stränder. För naturliga hamnstäder, med en
böjd inåtgående form, formas gatunätet efter hamnens struktur med mjukt
böjda gator. Italienska bergsbyar nämns ofta som exempel på bebyggelse
tydligt präglad av landskapets villkor. Ligger staden på en bergskam skapas
ofta en linjär och utdragen struktur med betydelsefulla byggnader i en eller
båda ändarna alternativt längs en av den stora gatans sida. Med en placering
på en bergstopp blir strukturen cirkulär. På den absoluta toppen ligger sta-
dens stora huvudbyggnad och från denna löper gatorna radiellt. Med en berg-
sluttning som villkor anpassas staden genom att terrassera marken. En tydlig
tendens finns att ”jämna” ut landskapets former för att underlätta en ny be-
byggelse. Emellertid är det också vanligt att landskapet omvandlas och får en
förtydligad karaktär. I Holland är detta ett vanligt fenomen. Länge har män-
niskor försökt tämja hav, flod och tidvatten genom utdikning och dammbyg-
gen. I många situationer är det möjligt att ta tillvara på landskapets former och
låta dem bli en synlig del av miljön. Med utblickar mot eller små glimtar av
hav, sjö eller flod kan närheten till vatten förtydligas och ingå som
utsmyckande element på en plats. Speciella förutsättningar måste inte genom-
syra en hel stad eller plats. Ibland räcker det med små inslag eller symboler
som påminner om eller synliggör ett speciellt element.

Exempel examensarbete:
Södra Hamnen, Helsingborg, Sverige. Sundets närhet har tillvaratagits
och förstärkts genom att skapa siktlinjer och utblickar från olika platser mot
vattnet. Det kan sägas vara en viktig tradition för Helsingborg att sundets när-
het upplevs inte bara på platser vid vattnet utan även från inre delar av sta-
dens rum. Kustlinjens olika nivåer har delvis tagits tillvara genom att en ny
kanal grävts i en äldre kustlinjes sträckning. Kanalen kan ses som en gräns
mellan staden och hamnens område.

Exempel:
Rio de Janerio, Brasilien. Många latinamerikanska städer är tydligt präg-
lade av sin omgivning. Rio de Janerio i Brasilien har ett utseende som  inte
kan beskrivas utan att landskapets form nämns. Bergen, kullarna och bukten
har begränsat och satt villkoren för staden i dess trehundraåriga historia.

Exempel:
Urbino, Italien. Urbino är en italiensk bergsby. Bergstoppens villkor  har
format byn. Centralt i byn står slottet.
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Bild B34. Rio de Janeiro
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