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“Human society and the beauty of nature are
meant to be enjoyed together.”
Ebenezer Howard, Garden Cities of To-morrow
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Sammanfattning
Stadsbyggnadsidealet Garden cities uppkom i Storbritannien i

blandade hustyper, låga byggnader och rumsligheter och torg.

slutet av 1800-talet (Rådberg 1994:51) och kom till Sverige under

Några av de principer som utläses som mest bärande tas vidare till

tidigt 1900-tal (Rådberg 1994:71). Detta arbete undersöker vad

arbetet med illustrationsplanen och ligger till grund för utform-

som kan sägas utgöra kärnan i idealet utifrån Ebenezer Howards

ningen av planförslaget.

definition och Johan Rådbergs tolkning av Howard. Vidare
undersöker arbetet hur idealet kan tolkas, förstås och appliceras i

Arbetet visar att det är fullt möjligt att utforma en stadsdel i

en nutida svensk kontext. Genom att utforma en illustrationsplan

enlighet med Garden cities-idealet och uppnå ett relativt högt

över Varvsstaden i Malmö exemplifieras hur idealet förstås kon-

exploateringstal som resultat. Planförslaget visar en stadsdel där

kret i planeringssammanhang och vilka effekter som följer på ett

alla hushåll har tillgång till en trädgård och många av vägarna

genomförande av idealet i en central stadsdel i en storstad.

kantas av alléer. För att spara plats föreslås trädgårdar anläggas
på taken på vissa av byggnaderna vilket innebär att fler bostäder

Att just Garden cities-idealet står som grund för arbetet bottnar

kan uppföras. Dock erhålls inte samma täthet som om exempel-

i att många svenska städer i dag planeras med förtätning som

vis förtätning hade utgjort den huvudsakliga utgångspunkten för

koncept, för att möta ett ökande bostadsbehov (Boverket 2012).

gestaltningen. Trots det kan Garden cities sägas vara ett ideal som

Detta leder till viss del till att grönytor prioriteras bort, vilket sker

kan appliceras även på en central stadsdel och då resultera i ett

på bekostnad av de hälsobringande egenskaper som vistelse i

småskaligt område med bland annat gott om grönytor och vari-

natur medför. Exempelvis bidrar grönytor till reducerad stressnivå,

erade bostadstyper.

minskad risk för barn att drabbas av ADHD, minskad risk för
depressioner samt ökad fysisk aktivitet (Sveriges Radio P1 2014).
De gestaltningsprinciper som kan sägas utgöra kärnan i Garden
cities-idealet är bland annat trädgårdar, trädplanterade vägar,
4
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Garden cities of today
En applicering av Garden cities-idealet i en nutida svensk kontext

1 Inledning
Detta arbete bottnar i en problematik som kan sägas följa på hur

1.1 Syfte

planeringssituationen ser ut i Sverige idag; å ena sidan råder

Syftet med detta arbete är att undersöka hur stadsbyggnadsidealet

bostadsbrist i många städer vilket leder till att förtätning efter-

Garden cities – ”Trädgårdsstaden” – kan tolkas, förstås och

strävas för att tillgodose det ökade bostadsbehovet (Boverket

appliceras i en nutida svensk kontext. Detta genom att utläsa

2012). Å andra sidan finns forskning som visar att förtätning risk-

kärnan i stadsbyggnadsidealet och sedan, genom att utforma en

erar att ske på bekostnad av grönytor, som är viktiga att ha tillgång

illustrationsplan, applicera de gestaltningsprinciper som utläses

till eftersom gröna områden bidrar till en mängd hälsofördelar,

som de mest bärande.

exempelvis reducerad stress, mindre risk för depression och
mindre risk för barn att utveckla ADHD (Sveriges Radio P1 2014).

1.2 Problembeskrivning och frågeställningar

Arbetet innebär således ett undersökande av hur mer grönytor kan

Idag planeras många svenska städer med ”förtätning” som kon-

införas i en central stadsdel i en svensk storstad, med stads-

cept. Detta för att möta det ökade bostadsbehovet (Boverket 2012).

byggnadsidealet Garden cities som utgångspunkt.

Förtätning kan ses som en lösning som genererar fler bostäder på
liten plats, men riskerar att leda till att grönområden prioriteras

Nedan beskrivs arbetets uppkomst och bakgrund mer ingående

bort. Enligt Matilda van den Bosch – läkare och forskare vid SLU

med hjälp av följande stycken: syfte, problembeskrivning och

som intervjuas i ett reportage i Sveriges Radio P1 – följer många

frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, metod och empiri,

positiva effekter på att planera fler grönytor i städer, bland

avgränsning samt forsknings- och områdesöversikt.

annat att människor blir mindre stressade, att risken att drabbas av
depressioner och ADHD minskar samt att det fysiska och
psykiska välbefinnandet ökar (Sveriges Radio P1 2014). Van den
7

Bosch menar att människor även blir mer benägna att ta kontakt

Garden cities-idealet?

med andra om de omges av gröna ytor samt att luftföroreningar

2. Hur kan dessa principer appliceras på en central stadsdel

minskar om en stad har en välutvecklad grönstruktur. Hon menar

i en nutida svensk stad?

vidare att gröna ytor tenderar att minska i svenska städer eftersom
förtätning prioriteras, vilket får till följd att befolkningen löper

1.3 Teoretiska utgångspunkter

större risk att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Enligt van den

De teoretiska begrepp och utgångspunkter som kommer använ-

Bosch krävs ett större grönområde för att främja till fysisk aktivitet,

das i detta arbete handlar främst om stadsbyggnadsidealet Garden

men gröna väggar eller tak är fullt tillräckligt för att bidra till de

cities och hur det definieras utifrån Ebenezer Howards idéer. Även

övriga positiva effekterna, som exempelvis minskade luftför-

Johan Rådbergs tolkning av Garden cities-idealet kommer använ-

oreningar och stressreduktion (ibid).

das som teoretisk utgångspunkt, för att få en bredare inblick i hur
stadsbyggnadsidealet kan förstås. Jag kommer främst benämna

För att understryka vikten av en grönskande stad har Garden cities

idealet som Garden cities, men ibland kommer benämningen

valts som ideal för den illustrationsplan jag kommer utveckla.

“trädgårdsstad” användas. Detta främst när det handlar om hur

Idealet utvecklades i slutet av 1800-talet (Rådberg 1994:51) och

idealet har förståtts i Sverige. Rådberg skriver att den engelska

bygger därmed på tankar som var applicerbara när mer obebyggd

benämningen har översatts till en mängd olika språk, där den

mark fanns att tillgå. Min problemformulering innebär således ett

svenska översättningen kom att bli “trädgårdsstad” (Rådberg

undersökande av hur idealet skulle kunna nyttjas i dagens svenska

1994:9).

städer, med de utmaningar och förutsättningar som vi ställs inför i

1.4 Metod och empiri

dag.

För att besvara den första frågan i frågeställningen listad ovan
Frågeställningarna för detta arbete är:

avser jag göra en förteckning över centrala begrepp inom

1. Vilka gestaltningsprinciper kan sägas utgöra kärnan i

trädgårdsstadsidealet och sedan tolka dessa begrepp i en serie
8

skisser. Genom att skissera de olika principerna som kan sägas

analysera Rådberg och Howards definitioner av Garden cities

utgöra kärnan i Garden cities ämnar jag skapa ett antal ”visuella

utifrån de gestaltningsprinciper som kan anses bärande, men även

verktyg” som ska användas i utvecklandet av illustrationsplanen.

vissa andra författare kommer kort användas. De nyckelord som

På det här sättet vill jag med grafiska medel analysera stads-

huvudsakligen kommer ligga till grund för innehållsanalysen är

byggnadsidealet och på ett tydligt och visuellt sätt förmedla detta

därmed ”Garden cities”, ”gestaltning” samt ”utformning”. Begreppet

till läsaren så att de principer som sedan tas med i min illustra-

”utformning” syftar i detta fall till fysiska strukturer, som byggnad-

tionsplan tydligt följer på det material som har arbetats fram som

ers form och gatunätets bredd och form. ”Gestaltning” syftar till

bärande för stadsbyggnadsidealet. Information om Garden

den karaktär som sedan har tillförts den fysiska formen, som mat-

cities avser jag erhålla teoretiskt, via litteratur, för att få en gedigen

erial och färg. Innehållsanalysen kommer användas för att skrift-

inblick i vad stadsbyggnadsidealet innebär. Ebenezer Howards bok

ligen återge informationen, som sedan kommer skisseras fram.

”Garden cities of To-morrow” och Johan Rådbergs ”Den svenska
trädgårdsstaden” kommer användas som underlag för att utläsa

Som empiri kommer cases – det vill säga fallstudier – användas.

de bärande principerna i stadsbyggnadsidealet. Därmed kommer

Fallstudier kännetecknas enligt Denscombe av att en eller några få

även en innehållsanalys användas som metod, för att tolka och

förekomster av ett särskilt fenomen studeras i syfte att genomföra

skriftligen återberätta texterna som används.

en djupgående redogörelse för de erfarenheter, händelser, processer eller förhållanden som förekommer i det undersökta fallet

En innehållsanalys kännetecknas enligt Martyn Denscombe av att

(Dencombe 2009:59). Fallstudie kan vidare förklaras som en forsk-

en lämplig text väljs ut av forskaren, bryts ner i mindre delar och

ningsdesign som medför att studier kan göras på djupet, genom att

sedan, utifrån på förhand valda kategorier, analyseras (Denscombe

undersöka det aktuella fenomenet i detalj (Denscombe 2009:60).

2009:307). Denscombe skriver vidare att särskilda ”nyckelord” kan

Jag kommer använda exempel från ”Den svenska trädgårdsstaden”

användas för att kategorisera det material som ska användas (ibid).

och besöka tre gator i Kalmar – Ståthållaregatan och Drottning

I detta fall kommer innehållsanalysen användas främst för att

Margaretas väg i Bremerlyckan samt Nygatan i Västra Malmen –
9

som Rådberg lyfter som exempel på svenska trädgårdsstadsinspire-

avser uppskatta vilka effekter som skulle följa på ett genomförande

rade stadsdelar (Rådberg 1994:36-37). Casen kommer tillsammans

av planförslaget. Detta kommer bygga på antaganden som har

med teorin ligga till grund för min tolkning av Garden cities.

vuxit fram under arbetets gång och på en bedömning utifrån den
kunskap som har erhållits under arbetet med platsen och planeringsidealet.

För att besvara den andra frågan kommer en stadsdel i en svensk
storstad att användas som utgångspunkt. Det område som
kommer användas är Varvsstaden i Malmö, som i dagsläget är

1.5 Avgränsning

under planering. Det finns därför ingen aktuell detaljplan för om-

Som avgränsning har jag valt att utgå från endast ett område i

rådet och därför kommer detaljerade skisser, framtagna av Malmö

arbetet med illustrationsplanen, istället för att utforma illustra-

stad, användas som underlag. Utifrån dem kommer jag utforma en

tionsplaner för flera olika städer. Vidare så har endast ett stads-

illustrationsplan över området som utgår ifrån huvudprinciperna i

byggnadsideal – Garden cities – valts. Detta för att gestaltnings-

stadsbyggnadsidealet Garden cities.

projektet ska resultera i en illustrationsplan istället för flera, vilket
bedöms vara fullt tillräckligt för att undersöka och tentativt besvara frågeställningen.

Detta arbete kommer därför huvudsakligen utgöras av ett gestaltningsförslag som har en planeringsteoretisk bakgrund som inspi-

Ytterligare en avgränsning har gjorts, som innebär att endast två

ration och utgångspunkt.

av de skisser som Malmö stad har tagit fram för att illustrera den
Vidare avses en platsanalys göras, då Varvsstaden besöks och de

pågående planeringen för Varvsstaden har tagits med. Detta för att

fysiska förhållandena där undersöks. Den kommer ligga till grund

inte låsa mitt arbete alltför mycket vid de planer som plankontoret

för det illustrationsförslag jag arbetar fram.

vid Malmö stad har utarbetat, eftersom de inte nödvändigtvis går i
linje med denna undersökning. Därför har endast två skisser från
Malmö stad, som bedöms vara mest relevanta i sammanhanget,

Slutligen kommer mitt förslag utvärderas i en diskussion, där jag
10

som ett ideal som bottnar i en social och politisk vision (ibid).

valts ut som inspirationsunderlag för arbetet med illustrationsplanen.

Ur det sociala och politiska projektet utvecklades en specifik
Från denna undersökning kommer få eller inga generella slutsatser

stadstyp, som kom att influera stadsdelar runt om i världen (ibid).

kunna dras. För att detta skulle vara möjligt hade undersökningen

Garden cities uppkom som nämnt som en förening av de värden

behövt vara mer omfattande.

som landsbygden erbjöd och de värden som stadslivet erbjöd.
Howard föreställde sig Garden cities som små städer med vacker

1.6 Forsknings- och områdesöversikt

natur och goda odlingsmöjligheter samtidigt som städerna hade

I boken ”Den svenska trädgårdsstaden” beskriver Johan Rådberg

gott om arbetstillfällen (Rådberg 1994:52-53). Projektet spred sig

hur Garden cities har påverkat svensk planering under 1900-talet.

till Sverige i början av 1900-talet, men kom enligt Rådberg att stå

Det finns betydligt mer litteratur att tillgå i ämnet, men efter-

för den yttre formen, vilket huvudsakligen innebar förstäder med

som detta arbete kommer vara gestaltningsbaserat görs ingen

låga hus med trädgårdar (Rådberg 1994:71). Från 1908 till slutet av

djupare redogörelse för vilken forskning som har bedrivits an-

1920-talet kom en stor del av utvecklingen av svenska städer att in-

gående Garden cities. Istället innehåller områdesöversikten en kort

flueras av trädgårdsstaden (Rådberg 1994:71-73). Idealet tappade i

beskrivning av hur idealet uppkom och hur det har tolkats och

genomslag i Sverige när funktionalismen började växa fram i slutet

använts i en svensk kontext under 1900-talet.

av 1920-talet (Rådberg 1994:109).

Enligt Rådberg uppkom Garden cities som en ambition från

Rådberg skriver att funktionalismen var dominerande i svensk

Ebenezer Howard att skapa självförvaltande, självständiga städer

stadsplanering fram till mitten av 1970-talet, när vissa stads-

som var fria från privat markspekulation och klassegregering

planerare började söka sig tillbaka till mer traditionella stads-

(Rådberg 1994:10). Howard ville, enligt Rådberg, förena stad och

modeller, men det kom då mestadels att handla om att återskapa

land till en ekologisk enhet och därför kan Garden cities förstås

stenstaden (Rådberg 1994:110). När Rådberg skrev sin bok – på
11

1990-talet – menade han att det var ovanligt att planera svenska städer efter Garden cities-idealet (ibid), men att intresset för
trädgårdsodling ökade under 1980- och 1990-talen, när befolkningen började bli medveten om hur mat besprutas. Detta medförde att allt fler började efterfråga en trädgård att odla på och
man började också se trädgårdsarbete som något kreativt, där man
kunde använda sina händer och skapa samtidigt som man producerade giftfri mat (Rådberg 1994:115). Denna trend verkade enligt
Rådberg bli långvarig i och med ett ökat intresse för miljödebatten
och hans bok avslutas med att han konstaterar att trädgårdsstaden
var på väg tillbaka i Sverige. Han siar om att framtidens bostadsområden skulle präglas av trädgårdar, låga hus, grönska och
småskalighet (Rådberg 1994:154).
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2 Garden cities – teoretisk bakgrund
invånare (Howard 1985:105).

I detta kapitel behandlas den teoretiska bakgrunden som används
i arbetet, genom att Ebenezer Howards och Johan Rådbergs definitioner och förståelser av Garden cities beskrivs i ord och illustreras

2.2 Centrala begrepp

med skisser. Centrala begrepp i de båda författarnas verk belyses

Nedan beskrivs de gestaltningsbegrepp som kan utläsas som cen-

och tas med i det fortsatta arbetet.

trala i Howards definition av Garden cities.

2.1 Ebenezer Howards definition från år 1898

2.2.1 Cirkulär struktur

Howard publicerade i oktober 1898 sin bok om Garden cities, då

Howard skriver att städerna ska byggas upp cirkulärt, med in-

med titeln ”To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform”. Boken

dustrier och stora verksamhetsområden i ytterkanten av staden

kom fyra år senare, 1902, att publiceras på nytt och hade då fått

och kring dessa ska ett bälte av landsbygd finnas, så bondgårdar

titeln ”Garden Cities of To-morrow”, ett namn som boken har

och odling kan förekomma i städernas utkanter (Howard 195:14-

behållit trots att den publicerats på nytt flera gånger sedan dess

15). Bostäderna ska anläggas i en ring kring den centrala stads-

(Thomas 1985:7-8, introduktion till Howard 1985).

kärnan och stadsparken, som enligt Howard ska vara belägen i

Howard beskriver Garden cities som en kombination av det lands-

mitten av den cirkulära stadsenheten (Howard 1985:16-17).

bygden har att erbjuda och det som staden erbjuder (Howard
1985:8-9). Han beskriver vidare detta alternativ, som han kallar
Town-Country, som något som skulle komma att bli så attraktivt
att människor spontant skulle bosätta sig där, för att ha tillgång
till naturens skönhet och goda jobbmöjligheter (Howard 1985:9).
Naturens skönhet och det mänskliga samhället är, enligt Howard,
menade att förenas (Howard 1985:11) och han beskriver Garden
Cirkulär stadsstruktur med stadspark centralt och
bälte av landsbygd i stadens utkant.

cities som små stadsenheter som bör innehålla som mest 32 000
13

2.2.2 Småskalighet

20 gånger 100 fot – och arkitekturen ska vara varierad och husen

När städerna växer ska, istället för att bygga vidare på den exi-

ska uppföras i blandade utföranden; några med gemensamma

sterande stadsstrukturen, en ny stadsenhet byggas i närheten.

trädgårdar eller gemensamma köksytor (Howard 1985:17). Han

Detta förväntas enligt Howard till slut leda till att Garden

beskriver vidare att huvudpunkterna i utformningen av husen

cities-kluster är belägna inom några minuters promenad ifrån

är att de antingen är vända mot gatorna för att ha möjlighet att

varandras yttre landsbygdsbälte, med en huvudstadsenhet i mitten

övervaka gatan eller är harmoniskt bortvända från dem (ibid). Han

(Howard 1985:105). På detta sätt, menar Howard, kommer samma

skriver också att stor plats ska ges åt varje bostadstomt (Howard

stad bestå av flera små stadsenheter, så medborgarna upplever det

1985:30).

som att de bor i en liten stad, men har nära till andra stadsenheter,
så de tillsammans bildar en stor stad (ibid).

Varierad karaktär på husen, med varierad arkitektur och blandade utföranden. Husen är
vända mot gatan för att skapa en överblick över den.

2.2.4 Breda vägar med plantering

Småskalig stadsstruktur, med låg bebyggelse och smal körbana mellan byggnaderna.

Howard beskriver vidare utformningen av Garden cities genom att

2.2.3 Varierad karaktär

belysa vägarnas bredd. Han menar att vägarna ska vara breda nog

Howard beskriver bostäderna som mestadels belägna i linje med

för att solljus och luft ska cirkulera fritt mellan husen och att träd,

det ringmönster som genomsyrar stadsstrukturen, så

buskar och gräs ska finnas för att ge staden en halvlantlig känsla

husen därmed vetter mot gatorna. Byggnadernas tomter ska enligt

(Howard 1985:30).

Howard ha medelstorlek – den minsta storleken benämns vara
14

flyttade från de då överexploaterade och sotiga storstäderna som
Breda vägar med plantering

låg på dyr privatägd mark till de nya städerna, där marken skulle
ägas av invånarna själva. Detta genom kooperativa föreningar eller
bolag (Rådberg 1994:52). Enligt Rådbergs tolkning av
Howard skulle den stora omflyttningen få följder på markpris-

Breda vägar med plantering.

erna i de gamla storstäderna, genom att priserna skulle pressas ner,

2.2.5 Sammanfattning

vilket i sin tur skulle leda till en sund utglesning och mer grönska i

De begrepp som sammanfattningsvis kan utläsas känneteckna

överbefolkade städer som London (Rådberg 1994:53).

Garden cities enligt Howards mening är:
-

Cirkulär struktur

Enligt Rådberg ville Howard vidare att städerna skulle ha omland i

-

Småskalighet

utkanterna, som skulle stå för stadens försörjning av livsmedel och

-

Varierad karaktär på husen

omhändertagande av avfall. Därmed förväntades transporterna

-

Breda vägar med plantering

bli minimala (ibid). Howard menade, enligt Rådberg, att Garden
cities skulle bestå av en sjättedels stadsbebyggelse och resterande

2.3 Johan Rådbergs tolkning av Garden cities

markyta skulle upptas av skogar och ängar samt jordbruk (Rådberg

Rådberg skriver att Howards grundläggande idé om Garden cities

1994:55). Staden skulle vara cirkelformad och ha en central stads-

främst handlade om en social och politisk vision om en miljö som

park i mitten. Kring den skulle bostadsbebyggelse forma ett brett

skulle tilltala dåtidens invånare (Rådberg 1994:10). Tanken var

band och ytterst i staden skulle industrier vara förlagda (ibid).

att förena stad och landsbygd till en ekologisk enhet, samt skapa
städer som var fria från klassegregation och dessutom självför-

2.3.1 Den svenska trädgårdsstaden

sörjande (ibid). För att uppnå detta beskriver Rådberg att Howard

Garden cities spreds som nämnts till stora delar av världen och

ville att en inre migration skulle eftersträvas, så befolkningen

kom under tidigt 1900-tal att influera den svenska planeringen
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(Rådberg 1994:71). Nedan följer en beskrivning av hur idealet har

spreds snabbast i tättbyggda och tättbefolkade stenhuskvarter

förståtts i Sverige och vilka gestaltningsprinciper som kan sägas

(ibid).

vara bärande i Rådbergs tolkning av stadsbyggnadsidealet.
Den svenska trädgårdsstaden beskrivs av Berglund et al. som en
Den första svenska trädgårdsförstaden kom till 1908, i Gamla

uppmjukad form av stenstaden, med en tydlig hierarki i

Enskede söder om Stockholm (Rådberg 1994:75). Den var, en-

gatumönstret. Huvudgatorna kantas ofta av alléer och ibland vid-

ligt Rådberg, inte någon Garden city enligt Howards intentioner

gas gaturummet till större öppna platser (Berglund et al. 2004:78).

eftersom den grundades på kommunalt initiativ på kommunalt

Som en del av den svenska trädgårdsstaden blev hustypen

ägd mark (Rådberg 1994:10) och det saknades enligt Rådberg en

dubbelhus populär, som innebär att två enfamiljshus har var sin

enhetlighet i den arkitektoniska utformningen som fanns i många

tomt, men är sammanbyggda i tomtgränsen. Denna typ av hus

Garden cities (Rådberg 1994:84). Det fanns vid den tiden ingen

kallas idag parhus och ses även idag som ett billigt och mark-

tydlig vision om hur en svensk trädgårdsstad skulle se ut, vilket

hushållande alternativ, eftersom man sparar tomtmark och ändå

resulterade i ett, enligt Rådberg, individualistiskt resultat vad gäller

får tre fria fasader per bostad (Rådberg 1994:120-121).

utformning och enhetlighet mellan hus och stadsplan (ibid). Utformningen av den typiska svenska trädgårdsstaden hade däremot

Berglund et al. beskriver vidare hur egnahemsrörelsen utvecklades

kommit att växa fram till år 1916 och kännetecknades då av ett

i början av 1900-talet och då ofta med influenser av den svenska

återupplivande av den traditionella trästaden, med tvåvåningshus

trädgårdsstaden (Berglund et al. 2004:77). Stora barnfamiljer skulle

– både enfamiljshus och små hyreshus i två våningar – och stads-

ha tillgång till egen villa med gott om utrymme att odla sitt års-

delar utformade som ”kolonier”, som knöts samman med stads-

behov av frukt, bär, potatis och grönsaker (ibid). Dessa hus är idag,

kärnan via spårvägar (Rådberg 1994:98). Idealet med låg bebyg-

enligt Berglund et al., efterfrågade av mer penningstarka hushåll

gelse bottnade till stor del i hygieniska skäl. Stadsläkare bekämpade

än de självbyggare som uppförde dem under 1920-talet och med

bostäder i höga stenhus eftersom det hade visat sig att tuberkulos

nöd och näppe kunde betala den ursprungliga insatsen (ibid).
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2.4 Centrala begrepp
Följande stycken belyser de gestaltningsbegrepp som kan utläsas
som centrala i Rådbergs tolkning av Garden cities.

2.4.1 Trädgårdar och förträdgårdar
Rådberg beskriver den svenska trädgårdsstaden som en stad där
man kan bo i ett litet hus med egen trädgård och samtidigt vistas i

Förträdgårdar kan utläsas som typiskt för svenska
trädgårdsstäder.

stadsmiljö bestående av gator, gränder och torg (Rådberg 1994:9).
Berglund et al. skriver att den svenska trädgårdsstaden känneteck-

2.4.2 Blandade hustyper

nas av en måttfull skala, en blandning av hustyper – villor, radhus,

Enligt Rådberg kom den svenska trädgårdsstaden att, till skillnad

parhus samt låga flerbostadshus -, en blandning av bostäder och

från den tyska eller brittiska, vara mindre enhetlig och mindre

verksamheter, egna trädgårdar

stadsmässig och istället vara luftigare, mer omväxlande och

– ibland även med smal

öppnare (Rådberg 1994:10). Att den upplevs som mer omväxlande

förgårdsmark mot gatan –

beskriver Rådberg som beroende på att den består av flera typer

samt tydliga gaturum med

av hus; radhus, friliggande enfamiljshus, små flerfamiljshus och

buskar och träd (Berglund et

dubbelhus blandas inom samma område (Rådberg 1994:11, 120).

al. 2004:78). Trädgårdar och

Detta, menar Rådberg, motverkar social segregation, eftersom

förträdgårdar kan därmed

olika samhällsklasser bor nära varandra och därmed utpekas inte

utläsas som viktiga gestalt-

Fristående hus med egna trädgårdar.

vissa områden som mer exklusiva än andra (Rådberg 1994:120).

ningsprinciper i den svenska trädgårdsstaden.
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2.4.4 Låga hus och måttlig täthet
Den svenska trädgårdsstaden kännetecknades som nämnt av ett
återupplivande av den traditionella trästaden och utgjordes till stor
del av tvåvåningshus – både enfamiljshus och små hyreshus i två
Blandade hustyper i varierade utföranden.

våningar (Rådberg 1994:98). När stadsläkare insåg att tuberkulos

2.4.3 Rumsligheter och torg

spreds snabbast i tättbebyggda och tättbefolkade stenhuskvarter

Rådberg beskriver vidare att Garden cities bör ha återvändsgator,

blev måttlig täthet mer eftertraktat, vilket därmed kom att utgöra

som inte är till för genomfartstrafik utan är lugna och skyddade

ett viktigt ideal i den svenska trädgårdsstaden (ibid).

och därmed kan utformas som små torg, omgivna av hus (Rådberg
1994:136). Att bilda rumsligheter i gatustrukturen är vidare något
eftersträvansvärt i Garden cities-sammanhang. Rådberg skriver att
planeraren bör sträva efter att skapa en omsluten känsla, genom att
ha husfasader, träd eller buskar kring en öppen plats, för att bidra

Låga hus i två våningar.

till upplevelsen att man befinner sig i ett rum (Rådberg 1994:136).

Måttlig täthet, med förträdgårdar, trädgårdar och bred gata.

2.4.5 Breda, trädplanterade vägar
Rådberg skriver vidare att Garden cities kännetecknas av breda
vägar med smal körbana och breda trädplanterade remsor på ena
eller båda sidorna om körbanan (Rådberg 1994:137).

Rumsligheter och torg, som skapar en omsluten
känsla.
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Rådberg följande begrepp: måttlig täthet, låga hus, trädgårdar,
traditionella gator, torg och platser (Rådberg 1994:113).

Breda, trädplanterade vägar

Utöver dessa begrepp som Rådberg själv anger som typiska för
Garden cities kan ytterligare några gestaltningsprinciper läggas till.
Sammantaget kan därför de gestaltningsprinciper som är bärande i

Breda, trädplanterade vägar med smal körbana.

den svenska trädgårdsstaden sägas vara:

2.4.6 Ljusa kulörer

-

Trädgårdar

Ytterligare något som kännetecknar svenska trädgårdsstäder är att

-

Förträdgårdar

många hus är byggda i trä med målade paneler, vilket medför en

-

Blandade hustyper

variation trots samma fasadmaterial (Rådberg 1994:11). Husen

-

Rumsligheter och torg

är vidare målade i ljusa färger, vilket därmed kan sägas vara en

-

Låga hus

dominerande gestaltningsprincip i svenska trädgårdsstäder

-

Måttlig täthet

(Rådberg 1994:10).

-

Breda, trädplanterade vägar med smal körbana

-

Ljusa kulörer

2.5 Garden cities i Sverige idag
Berglund et al. skriver att idealen som råder i svensk stadsplanering idag främst utgörs av stenstaden, men även trädgårdsstadsidén

Ljusa kulörer på fasaderna.

har fått nytt fäste i den svenska planeringen genom dess möjlighet

2.4.7 Sammanfattning

till högt exploateringstal (Berglund et al. 2004:79). Ett exempel på

För att sammanfatta vad som kännetecknar Garden cities använder

en nutida svensk stadsdel som har inspirerats av trädgårdsstads19

idén är, enligt Berglund et al., Tullinge i Botkyrka. Stadsdelen var

2.6 Garden cities i Storbritannien idag

2004 under uppbyggnad och planerades bestå av blandad be-

Hall och Ward beskriver att de tre polerna stad, landsbygd och

byggelse med flerbostadshus och småhus, småskalig bebyggelse

Town-Country i dagens Storbritannien är omvända mot hur de såg

grupperad i kvarter, låga hushöjder, gator och platser utformade

ut när Howard skrev sin bok i slutet av 1800-talet. De menar att

som tydliga stadsrum och trädgårdar till alla bostäder (Berglund

den inflyttning som Howard beskrev skedde från lands-

et al. 2004:82). Alla gaturum inom området planerades innehålla

bygd till städer i slutet av 1800-talet, i dagens Storbritannien har

alléer på var sin sida om körbanan eller på ena sidan och centralt i

bytts mot att många flyttar från storstäder till landsbygden (Hall

området finns ett större parkrum, som planeras ha kringliggande

& Ward 2014:120-121). De beskriver att istället för att prata om

flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningarna. För ut-

Town-Country kan fenomenet Town-in-Country appliceras på

formningen av husen finns gestaltningsprinciper som exempelvis

dagens Storbritannien. Många har flyttat till landsbygden för att

innebär att fasaderna ska vara av trä eller putsade och målade i

slippa trafik och kriminalitet, men den moderna tekniken har

färger som ger en sammanhållen enhet (ibid).

följt med, så boende på landsbygden kan nu använda många av de
moderna bekvämligheter som även finns i staden (Hall & Ward

Att Tullinge år 2004 var under uppbyggnad med inspiration från

2014:121). Därmed, menar de, har det som Howard förutsåg i

trädgårdsstadsidealet tyder på att Garden cities-inspirerade stads-

slutet av 1800-talet till viss del infriats nu under 2000-talet; männi-

delar kan vara på väg att få förnyat fäste i den svenska planeringen.

skor dras till landsbygdsstäder för att de erbjuder ett mindre, men

Det innebär i sin tur att det finns underlag för ett utformande en-

tillräckligt, utbud av bekvämligheter utan de nackdelar som en

ligt stadsbyggnadsidealet, men då kanske med mer ”storstadsmäs-

storstad medför (ibid). Även om begreppet inte används lika flitigt

siga” lösningar, främst vad gäller platsbesparing. Att det finns en

idag har fenomenet fått en renässans. Den största utmaningen

efterfrågan på Garden cities-inspirerade stadsdelar är alltså något

enligt författarna är att möta det ökande bilanvändandet. När fler

som talar för ett positivt utfall av en utformning enligt idealet.

människor bosätter sig längre ifrån storstäder tenderar bilanvändandet att öka (Hall & Ward 2014:137). Detta, menar de, är
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något som dagens planerare måste förhålla sig till för att bidra till

eftersom det, förutom att det finns ekonomiska skäl till att spara

ett hållbart samhälle samtidigt som människors boendepreferenser

mark, bör finnas ett rimligt underlag för kollektivtrafik och

tillgodoses (Hall & Ward 2014:137-138).

butiker (Rådberg 1994:125). Ett rimligt exploateringstal för en
svensk trädgårdsstad är enligt Rådberg mellan 0,15 och 0,4. Detta

Att utforma en central stadsdel efter Garden cities-principer

kan jämföras med exploateringstalet 2,0, som är vanligt för täta

innebär med stor sannolikhet inte en ökning av bilanvändandet,

innerstadskvarter med fyra- till femvåningshus. För småhusom-

eftersom boende i området har nära till service och ett stort utbud

råden är det vanligt med ett exploateringstal på 0,1 (Rådberg

av detaljhandel och transport- och kommunikationsmöjligheter.

1994:124-125).

Därför kan ett urbant läge innebära en fördel, särskilt som kollekAtt ett applicerande av Garden cities-idealet kan medföra ett fullt

tivtrafik generellt är mer utbyggd i stora städer.

rimligt exploateringstal är något som talar för att idealet kan

2.7 Exploateringsgrad för Garden cities

nyttjas även centralt i storstäder. Då kan dock en aningen högre

Enligt Berglund et al. finns det många exempel på svenska

exploateringsgrad komma att bli aktuellt, för att spara mark och

trädgårdsförstäder som visar att exploateringsgraden kan bli bety-

samtidigt tillgodose bostadsbehovet.

dligt högre än i glesa villaområden och i många fall jämförbar med
flerbostadshusområden (Berglund et al 2004:77). Anledningen till
detta är enligt författarna att arean tillvaratas genom omsorgsfull
planering av gaturum och genomtänkt placering av husen, vilket
kan leda till högre täthet och därmed högre exploateringstal (ibid).
En Garden city får, enligt Rådberg, inte ha alltför hög täthet eftersom husen bör vara låga och varje hus ska ha en trädgård stor nog
att vistas i. Exploateringstalet ska dock inte heller vara alltför lågt
21

3 Exempel från Kalmar
Kalmar är, enligt Rådberg, exempel på en stad med stadsdelar utformade efter trädgårdsstadsidealet. De byggdes ut mellan år 1908
och slutet av 1930-talet och bildar ett halvcentralt band kring den
gamla stadskärnan på Kvarnholmen, som byggdes på 1600-talet
efter en rutnätsplan (Rådberg 1994:36). Bandet består av stadsdelar
som enligt Rådberg har många av de drag som kännetecknar en
trädgårdsstad; små flerfamiljshus i två våningar som ligger på rad
längs gatulinjen med trädgårdar innanför. De är i vissa fall
sammanbyggda två och två och i vissa fall i långa längor och alla är
försedda med planterade trädgårdar. I slutet av
1930-talet utarbetades en ny stadsplan som föreskrev lamellhus i
tre våningar och därmed tog utbyggnaden av trädgårdsstadsdelar i
Kalmar slut (ibid). Två av de stadsdelar i Kalmar som enligt Rådberg är inspirerade av trädgårdsstadsidealet, Västra Malmen och
Bremerlyckan (ibid), används som cases. Utformningen av byggnaderna i områdena beskrivs mer utförligt nedan.

3.1 Västra Malmen, Kalmar
Västra Malmen i Kalmar är ett exempel på en stadsdel som har utformats efter trädgårdsstadsidealet (Rådberg 1994:36). Det område
som används i detta case är Nygatan.
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Karta över Västra Malmen och Nygatan. Bildkälla: © Lantmäteriet,I2014/00566, min redigering.

Nygatan består av flerbostadshus, ofta i radhusutförande – vilket

symmetriska, med höga, raka fönster och är belägna precis intill

innebär att små flerbostadshus är sammanbyggda och därmed

trottoaren. De har därmed ingen trädgård framtill, utan varje rad-

bildar radhus. Längs gatan finns en liten park mellan husen, som

hus består av cirka fyra lägenheter som delar på ett stycke inhägnat

alla vetter mot parken. Gatan är bred, med träd planterade längs

trädgårdsparti.

ena sidan och husen är genomgående låga – två till tre våningar –
och är uppförda i puts som har målats i ljusa färger. Husen är ofta
23

Park längs Nygatan, Kalmar. Flerfamiljshusen som omgärdar parken är vända med en
offentlig framsida mot parken och en privat baksida som bara kan anas från vägen.

Nygatan, Kalmar. Radstående flerfamiljshus i ljusa kulörer och fasadmaterial i puts.
Trädplantering längs gatan.

Nygatan, Kalmar. Flerfamiljshus med karaktär av stadsvilla, som har trädgård i anslutning
till husets baksida.

Innergård på Nygatan, Kalmar. Varje hus består av cirka fyra lägenheter, som delar på en
inhägnad trädgård.
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3.2 Bremerlyckan, Kalmar

(Rådberg 1994:36). Även Drottning Margaretas väg besöktes, vilk-

Det andra caset som används är Ståthållaregatan. Gatan är belägen

en - liksom Ståthållaregatan - är belägen i området Bremerlyckan.

i området Bremerlyckan i Kalmar, som enligt Rådberg är ett exempel på en stadsdel som har utformats efter trädgårdsstadsidealet
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Karta över Bremerlyckan och Ståthållaregatan samt Drottning Margaretas väg. Bildkälla: © Lantmäteriet,I2014/00566, min redigering.
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I området finns en tydlig väghierarki, där de större vägarna är
breda och har trädplantering längs vägen. De mindre vägarna är
ofta återvändsgränder som är mjukt krökta, med hus placerade så
att husfasader avbryter synfältet när man angör gatan. Området
består av en blandning av hus; längs Ståthållaregatan finns flera
större flerbostadshus, dock finns även en del flerbostadshus i radhusform färgade i ljus puts, med ett litet stycke trädgård framför
huset och större gårdar bakom husen. Längs Drottning Margaretas
väg finns många radhus, som är antingen flerbostadshus eller enfamiljshus, samt fristående villor. Arkitekturstilen är varierad, trots
Drottning Margaretas väg, Kalmar. Brett gaturum med trädplantering. Radhus på ena
sidan och fristående villor på andra sidan.

att det rör sig om radhus har fasaderna olika utformning; några
har välvda takpartier och vissa har burspråk. Husen är två eller tre
våningar höga och de har en inhägnad trädgård framför huset och
en trädgård på husets baksida. Gatan är bred och svängd, med träd
planterade på ena sidan. På ena sidan om vägen finns två- eller
trevånings radhus och på andra sidan finns fristående villor med
gott om trädgårdsyta. Radhusen är, trots den varierade arkitekturen, i puts och målade i samma ljusa nyanser. De har också de
höga, raka fönstren gemensamt.

Drottning Margaretas väg, Kalmar. Varierande arkitektur, dock med enhetliga fasad- och
takmaterial och kulörer.
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Drottning Margaretas väg, Kalmar. Radhus med förträdgårdar och enhetliga fasadmaterial
och färger.

Ståthållaregatan, Kalmar. Krökt väg med plantering mitt i gaturummet.

Ståthållaregatan, Kalmar. Brett parti med plantering längs vägen. I förgrunden: fristående
villa i trä med rymlig trädgård.

Ståthållaregatan, Kalmar. Flerfamiljshus i radhusutförande med förträdgårdar och
enhetliga fasadmaterial och färger.
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Ståthållaregatan, Kalmar. Brett gaturum med plantering längs vägen. Blandade hustyper
och arkitektur.
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4 Förutsättningar för Varvsstaden
Nedan följer en platsanalys av Varvsstaden, en analys av Malmö
stads planer för Varvsstaden – där de diagramskisser som plankontoret har arbetat fram och som kommer användas som underlag för illustrationsplanen presenteras – samt en sammanslagen
analys. Den sammanslagna analysen kommer behandla teorin
som lyftes tidigare i arbetet, casen från Kalmar, platsanalysen av
Varvsstaden samt Malmö stads planer för platsen. Även de gestalt-

Karta som visar Västra Hamnen i förhållande till övriga
Malmö. Bildkälla: Google Maps, min redigering.

ningsprinciper som lyfts fram som bärande för illustrationsplanen
kommer behandlas under denna rubrik.

4.1 Analys av Varvsstaden
Varvsstaden är belägen i norra Malmö, i området Västra Hamnen.
Varvsstaden angränsar till vatten, är belägen ett par hundra meter
ifrån Malmö högskola och några minuters promenadavstånd från
Karta som visar Varvsstaden i förhållande till övriga Malmö.
Bildkälla: Google Maps, min redigering.

Centralstationen samt Turning Torso. Turning Torso beskrivs av
Malmö stad som ett 190 meter högt bostadshus som även inrymmer kontors- och konferenslokaler. Byggnaden uppfördes

Danmark och Copenhagen Airport kan nås på cirka 20 min-

under åren 2001-2005 och har kommit att bli ett landmärke och

uter med tåg från Malmö Centralstation (Skånetrafiken 2016).

blickfång i Malmö och en symbol för staden (Malmö stad 2010).

Närheten till Centralstationen och Danmark, med Copenhagen
Airport, innebär goda förbindelser, både med övriga Malmö och
Sverige, men även övriga Europa och världen.
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De faktorer som utlästes som viktiga kännetecken för just

Nyss nämnda faktorer som anses viktiga för platsen har markerats

Varvsstaden är blickfånget som Turning Torso innebär, närheten

ut med text. Ytterligare något som kännetecknar platsen är dess

till Malmö högskola och närheten till Centralstationen. Nedan

utsatta läge vad gäller vind. Platsen ligger nära havet och i och med

presenteras ett diagram som visar lokaliseringen för dessa viktiga

kanalerna som löper i direkt anslutning till området kan platsen en

kännetecken, samt övriga intryck som erhölls när platsen besöktes.

blåsig dag uppfattas som mer utsatt än andra platser i Malmö.

N

Teckenförklaring
Områdesgräns
Vind

Huvudsaklig angöring
Centrumkaraktär

Kontor och företag
Industrialistisk karaktär

Flack mark
Viktiga siktlinjer

Platsanalysdiagram som visar bl.a. Varvsstadens topografiska förhållanden. Bildkälla: Google Maps, min redigering.
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Vattnet är vidare något som anses vara en viktig iögonfallande
faktor, som bör tillvaratas i det fortsatta arbetet. Det finns även
möjligheter att ”knyta samman” området norr om Varvsstaden –
Västra Hamnen – med området sydöst om Varvsstaden – som kan
benämnas som centrum. I dagsläget uppfattades de här områdena
som av mer centrumkaraktär än Varvsstaden och området strax
söder om Varvsstaden, som utgörs av industrier och lagerlokaler.
Även området väster om Varvsstaden har något annorlunda karaktär, mer av en kontors- och företagskaraktär, dock med bostäder i
nära anslutning till verksamheterna. Detta är något som ses som
Stora Varvsgatan. T. v. Varvsstaden och i bakgrunden ses nybyggda bostadshus.
T.h. Turning Torso och bostadsområde.

en fördel, eftersom området då befolkas både under kontorstid och
på kvällar och helger. Västra Hamnen består i dagsläget huvudsakligen av höga byggnader och modern arkitektur och den
huvudsakliga angöringen består av den trädplanterade, breda
vägen norr om Varvsstaden – Stora Varvsgatan.

Skeppsgatan. T.h. Varvsstaden, t.v. företags- och kontorsbyggnader.
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Skeppsgatan. Nybygga bostadshus tvärs över gatan från Varvsstaden. I bakgrunden skymtar
Turning Torso.

Varsstaden sedd från Citadellsvägen. Turning Torso och bostadshus på Skeppsgatan kan ses
i bakgrunden.

4.2 Analys av Malmö stads planer för Varvsstaden
Enligt Malmö stads planprogram för Varvsstaden bör stadsdelen
utformas som en innerstadsmiljö med blandade funktioner och
gott om mötesplatser (Malmö stad 2011:10). Eftersom platsen är
centralt belägen finns, enligt Malmö stad, stor potential att inte-

Vy över Varsstaden sedd från Bassängkajen.

grera den med stadens befintliga nätverk (Malmö stad 2011:20).
Man lyfter de historiska byggnaderna som finns i området som
något värt att föra in i den nya bebyggelsen (Malmö stad 2011:25).
Varvet har haft en stor betydelse för Malmös framväxt. Det var, i
och med att Kockums industrier huserade där, Malmös
största arbetsplats under ett halvt sekel på 1900-talet (Malmö stad
2011:61). På 1980-talet beslutades dock att varvets tillverkning

Vy över Varsstaden sedd från Bassängkajen. Turning Torso i bakgrunden.
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av handelsfartyg skulle lägga ner, efter en minskad efterfrågan på

4.2.1 Skisser för området

oljetankers och sämre orderingång som följde på oljekrisen samt

Några av de skisser som ligger till grund för Malmö stads

att låglöneländer i Asien blev stora konkurrenter (Malmö stad

planer för Varvsstaden har tagits med i detta arbete och kommer

2011:61). Kockums industrier är levande inom planområdet än

att användas som underlag. Plankontoret har tagit fram fler skisser

idag, vilket riskerar att medföra en del buller för planförslaget, en-

än vad som har tagits med i detta arbete, men de som har tagits

ligt Malmö stad. Dock kommer de mest bullerstörande verksam-

med bedöms som mest relevanta i sammanhanget och har valts ut

heterna att ha flyttat innan Varvsstaden är fullt utbyggd (Malmö

eftersom de ger en tydlig indikation på fördelning av gatumark,

stad 2001:63).

kvartersmark och parkmark samt bevarandevärda byggnader och
element.

Enligt Malmö stad finns ett behov att förskoleplatser som motsvarar det antal barn som kan förväntas följa på den mängd
bostäder som planeras. Utöver de förskoleplatser som kan komma
att behövas behövs enligt Malmö stad en skola för F-9 i Varvsstaden (Malmö stad 2011:64).
Strandskyddet kan komma att upphävas enligt Malmö stads planprogram (Malmö stad 2011:75). Eftersom detaljplanen är under
uppförande är det inte helt beslutat, men enligt planprogrammet
kan strandskyddet komma att upphävas i den nya detaljplanen.

Diagramskiss föreställande bevarandevärda byggnader och element.
Källa: Malmö stad 2014:14.

Enligt planprogrammet bör området utformas så att genomfartstrafik ska undvikas, vilket skapar förutsättningar för en lugn

Skissen ovan visar ”Bevarande” (Malmö stad 2014:14) Detta är

och säker trafikmiljö med låga hastigheter (ibid).

något som tydligt visar hur de historiska värdena har fått betydelse
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för utformningen av planprogrammet. På vissa ställen har endast

hamnar på kvartersmark eller inte (ibid). Att utforma mötesplatser

fasaden markerats som bevarandevärda (Malmö stad 2014:14).

och stråk som är tillgängliga för allmänheten är något som

Skissen kommer ligga till grund för utformandet av illustrations-

kommer tas med i det vidare arbetet med illustrationsplanen.

planen för området.

4.3 Sammanslagen analys
Varvsstaden kan klassas som en plats med industriell karaktär,
som även har en del industriella inslag i den kringliggande miljön.
Dock finns en strävan från Malmö stads sida att låta Varvsstaden
vara en del av den centrumkaraktär som allt mer har utvecklats i
närområdet.
Därmed kan Varvsstaden benämnas som en centralt belägen plats
med möjlighet till en urban karaktär, som dock har inslag av den
industriella karaktär som sedan lång tid tillbaka kommit att

Diagramskiss föreställande allmän platsmark och kvartersmark.
Källa: Malmö stad 2014:25.

känneteckna området.

Skissen ovan visar ”Allmän platsmark” (Malmö stad 2014:25).
Detta har enligt Malmö stad markerats ut för att säkerställa all-

Casen som har använts i detta arbete visar tydligt hur ett halv-

mänhetens tillgång till kaj, huvudstråk, platser, parker och torg.

centralt bälte kan uppföras i enighet med Garden cities-idealet

Utvecklingsplanen förespråkar därmed att cirka 45 % av fastig-

med gott resultat, vilket därför talar för att idealet kan införas även

hetsytan är allmän platsmark, då är kopplingar mellan kvarter

på Varvsstaden. Då med mer ”stadsmässiga” och platsbesparande

inkluderade. Detta, skriver de, kan dock komma att ändras i

lösningar. I dagsläget präglas som nämnt Varvsstadens kring-

detaljplaneskedet beroende på om kopplingar mellan kvarteren

liggande miljö av höga byggnader och stora skalor, både vad gäller
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byggnader, gatustrukturer och offentliga rum. Detta är något som

illustrationsplanen är:

till viss del kan sägas kontrastera mot vad som kännetecknar

-

Rumsligheter och torg

Garden cities, det vill säga låga byggnader och småskalighet. Därför

-

Blandade hustyper

kan Varvsstaden i dagsläget sägas vara en miljö som inte bedöms

-

Varierad karaktär på husen

harmonisera med de värden som, enligt Rådbergs och Howards

-

Trädgårdar

definiton, kännetecknar Garden cities. Däri ligger därmed en

-

Breda vägar med plantering

utmaning att förena de storskaliga urbana värden som kan ses i

-

Småskalighet

Varvsstadens kringliggande miljöer med de småskaliga och lant-

-

Ljusa kulörer.

liga inslag som, bland annat, kan sägas utgöra kärnan i Garden
Resterande gestaltningsprinciper som har listats tidigare i arbetet,

cities-idealet.

som därmed också har utlästs som bärande för Garden cities,
Baserat på den teoretiska bakgrund som har presenterats i

kommer till viss del implementeras där möjlighet finns. Detta

detta arbete i kombination med Varvsstaden som plats – med de

gäller exempelvis förträdgårdar, som bedöms strida mot strävan

förutsättningar som finns där – och Malmö stads planer och

efter platsbesparing, eftersom de på grund av sin storlek och

ambitioner för platsen har vissa gestaltningsprinciper bedömts

placering sällan är funktionella. De fyller däremot en viktig funk-

vara svåra att implementera i illustrationsplanen. Detta gäller

tion gällande införandet av grönska i stadsrummet och därför

exempelvis den cirkulära stadsstrukturen, som bedöms medföra att

kommer förträdgårdar appliceras på illustrationsplanen där det

större markytor hade behövt tas i anspråk för att uppnå en rimlig

bedöms vara lämpligt. Dock kommer ovan listade principer väga

mängd bostäder. Detta ses därför som en icke platsbesparande

tyngre i utformningen av illustrationsplanen.

struktur och vidare bedöms en cirkulär struktur strida mot kringliggande gatustrukturer på ett alltför markant sätt. De gestaltning-

Även ”Krökta gator” kan sägas vara en utformning som kommer

sprinciper som därför huvudsakligen kommer att implementeras i

tas i beaktande i arbetet med illustrationsplanen. Utformningen
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noterades under platsbesöket i Bremerlyckan i Kalmar och tolkas
här som en del av gestaltningsprincipen ”Rumsligheter och torg”,
som utlästes i Rådbergs förståelse av Garden cities. Därför benämns
inte ”Krökta gator” som en egen gestaltningsprincip, utan förstås
som en del av ”Rumsligheter och torg”. Detta eftersom de svängda
gatorna avbryter synfältet och på så sätt skapar rumsligheter, vilket
bidrar till en upplevelse av att befinna sig i ett rum som omsluts av
husfasader eller växtlighet.
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5 Planförslag
I detta kapitel presenteras illustrationsplanen i sin helhet. Även
kompletterande skisser presenteras. I nästföljande kapitel följer
en reflektion över förslaget samt en diskussion kring hur förslaget
bedöms harmonisera med Varvsstaden som plats och dess omgivning samt Garden cities-idealet.
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5.3 Fasadelevation

5.2 Utsnitt från plan

Ovan: plan, med området som används som utsnitt från plan
utmärkt.
Nedan: utsnitt från plan som visar trädgårdsstrukturen i det
valda kvarteret.

Ovan: plan, med sträckan som används för fasadelevation utmärkt. Nedan: fasadelevation.

0
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10

39

15

20 meter

Skala 1:500

5.4 Sektioner

Ovan: plan, med områden som används för sektioner utmärkta. Nedan: sektionsbild A och B.

Ovan: sektion A, som visar fasader, gatustrukturer samt en byggnad i genomskärning. Nedan: sektion B, som visar gatustrukturer och byggnaders siluetter.
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5.5 Illustrationsskisser

Illustrationsskiss föreställande byggnaderna i planområdets sydvästra del, som vetter mot Norra
Neptunigatan/Bassängkajen. I den mellersta byggnadens bottenplan föreslås café- och restaurangverksamhet bedrivas. Byggnaderna är utformade som flerbostadshus och på byggnadernas tak föreslås
trädgårdar anläggas.
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Illustrationsskiss föreställande Skeppsgatan, där planområdets västra del ansluter till den
befintliga omgivningen. Här föreslås flerbostadshus i radhusutförande med förträdgårdar
uppföras.

6 Diskussion
Vid ett genomförande av planförslaget bedöms en ”småstads-

bor ska ha tillgång till mötesplatser som befolkas vid olika tider på

karaktär” införas på en central plats i en av Sveriges största städer.

dygnet. I områdets östra del, vid kajen, finns goda möjligheter för

Dess placering har bidragit till att en del större flerbostadshus har

restaurangverksamheter att etablera sig (se illustrationsskiss ovan)

utformats, för att tillgodose bostadsbehovet i området. Blandnin-

och på torget i områdets mitt föreslås centrumverksamhet bedri-

gen av femvåningshus och tvåvåningshus i samma område skapar

vas i de kringgärdande byggnadernas bottenplan. Längs områdets

en blandad karaktär, vilket kan ses som en fördel eftersom området

norra och södra områdesgräns bedöms högre byggnader lämpa

då förväntas tilltala olika ekonomiska grupper. Byggnaderna har

sig bra, för att ”rama in” området och skapa en rumslighet för hela

dock placerats så att de högre inte ska bidra till alltför skuggiga

Varvsstaden, som sedan kompletteras med mindre rumsligheter

trädgårdar, eftersom syftet med planen bland annat är att

i gatubilden inom området. Vidare bidrar de högre byggnaderna

varje hushåll ska ha tillgång till en trädgård. Strävan att tillgodose

och offentligare framsidorna till att skapa privata baksidor, där

varje hushåll med en trädgård har lösts genom en blandning av

boende kan vistas i sina trädgårdar utan alltför mycket insyn. Dock

fristående enfamiljshus, parhus, flerbostadshus i radhusutförande

har stor vikt lagts vid att undvika så kallade ”döda fasader”, där

– där cirka fyra lägenheter föreslås dela på en gemensam trädgård

en fasad upptar stor yta och inte har fönster. Detta eftersom ytan

– och flerbostadshus med trädgårdar på taken.

nedanför därmed riskerar att upplevas som otrygg. Med framsidor
som vetter mot gatorna och fönster placerade på de gavlar som

Området har få angöringspunkter, eftersom genomfartstrafik ska

vetter mot allmänna ytor eller gång- och cykelstråk bedöms detta

undvikas. Detta för att skapa en skyddad och intim atmosfär, där

förhindras till viss del, eftersom boende i området då medverkar

barnfamiljer ska känna sig trygga att låta barn leka i närom-

till att ”övervaka gatan”.

rådet. I området föreslås en allmän park finnas och hela kajstråket
föreslås vara tillgänglig för allmänheten. Detta för att skapa en

Det finns möjlighet att inom planområdet tillgodose det behov av

öppen atmosfär, trots slutna rumsligheter i gatubilden. För-

skolplatser som Malmö stad har identifierat. Behovet inne-

hoppningen är då att boende i området såväl som övriga Malmö-

fattar en skola för F-9 samt förskoleplatser som motsvarar det antal
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barn som förväntas följa på planförslagets bostadsantal (Malmö

avbryter blickfånget och bidrar till en känsla av att betraktaren

stad 2011:64). Placering av skolan har inte pekats ut i illustrations-

befinner sig i ett rum. Vidare så är några av gatorna återvänds-

planen, men möjlighet finns att ta en av radhusbyggnaderna i

gränder, som avslutas i ett litet torg eller en liten parkering, vilket

anspråk. Eftersom alla radhus i området har tillgång till trädgårdar

ytterligare förstärker upplevelsen av rumslighet. Att planen, som

finns därmed en skolgård i direkt anslutning till den eventuella

nämnt, utgörs av blandade hustyper kan ses genom att det inom

skolbyggnaden. Detta är således något som finns möjligheter att

planförslagets områdesgräns förekommer såväl fristående en-

fatta beslut om vid ett genomförande av planen, med ett flertal

familjshus och parhus som flerbostadshus i radhusutförande och

alternativ till förfogande.

högre flerbostadshus med trädgårdar på taken. Detta är något
som även inbegrips i gestaltningsprincipen ”Varierad karaktär på

6.1 Återkoppling till gestaltningsprinciperna

husen”. De olika hustyperna bidrar till en variation i karaktären

I arbetet med illustrationsplanen har utgångspunkten varit att

på byggnaderna och dess omgivning, vilket ytterligare förstärks

införliva gestaltningsprinciperna:

med gestaltningen av fasaderna. Fasadernas utformning föreslås

-

Rumsligheter och torg

vara enhetlig men med viss variation. Exempelvis föreslås rad-

-

Blandade hustyper

huslängan på illustrationsskissen ovan bestå av olika färger på

-

Varierad karaktär på husen

fasaderna och ha burspråk eller takkupor på vissa av radhusen.

-

Ljusa kulörer

Vidare föreslås dörrar och fönster ha olika utformning på de

-

Trädgårdar

olika radhusen. Byggnaderna vid kajen är ytterligare exempel på

-

Breda vägar med plantering

hur en varierad karaktär på husen kan uppnås (se illustrationss-

-

Småskalighet.

kiss ovan). Byggnaderna föreslås sitta ihop, men uppföras i olika
färger som dock harmoniserar och gärna “plockar upp” varandras

Gestaltningsprincipen “Rumsligheter och torg” kan synas

kulörer och nyanser i detaljer. Vidare har byggnaderna här en mer

genom att gatorna kröker sig och ofta avbryts med en fasad, vilket

modern arkitekturstil än radhuslängan. Detta för att både skapa
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ett traditionellt inslag i området samtidigt som även en modern

trafikanter samt fotgängare och cyklister samsas om samma gatu-

utformning erhålls. Byggnaderna i Varvsstaden föreslås ha fasa-

utrymme och det därmed inte finns några gång- eller cykelbanor

der i ljusa kulörer, för att knyta an till gestaltningsprincipen med

på den avsedda ytan. Utformningen har även implementerats på

samma namn. I närområdet har många av byggnaderna fasader i

vissa torg och korsningar i planförslaget. Detta bidrar till att hålla

ljust grått, vitt eller beige-brunt och därför bedöms ljusa nyanser

ner hastigheterna på motorfordon, eftersom de på vissa platser

sammanfalla väl med den omgivande bebyggelsen. För illustra-

tvingas ta hänsyn till mjuka trafikanter och därmed förväntas en

tionsskisserna ovan har ljusa nyanser av färgglada kulörer valts,

låg hastighet råda inom hela området.

för att återknyta till de intryck som erhölls under fallstudierna i
Kalmar. De stadsdelar som var byggda enligt Garden cities-idealet

Området bedöms i dagsläget vara av storskalig karaktär, med stora

hade byggnader i ljusa nyanser av färgglada kulörer, exempelvis

och höga byggnader i närområdet. Trots detta har gestalt-

gult, blått och grönt, vilket har tagits fasta på i utformningen av

ningsprincipen ”Småskalighet” implementerats, vilket kan ses

illustrationsskisserna.

exempelvis i byggnadernas djup, som i majoriteten av fallen är
satt till tio meter. Detta, tillsammans med de små villorna och

Alla hushåll i området har, som nämnt, tillgång till en trädgård.

parhusen, bedöms bidra till en upplevelse av småskalighet, vilket

I vissa fall föreslås den vara privat för en familj och i vissa fall

ytterligare förstärks av att de flesta gator är korta och, som nämnt,

föreslås en gemensam trädgård där ett antal hushåll delar på ytan,

avbrutna. Att vissa byggnader är högre än majoriteten av bygg-

eventuellt med tillgång till egen odlingslott eller dylikt. Ett flertal

naderna i området förstärker ytterligare de lägre byggnadernas

av husen i området har utformats med möjlighet att även anlägga

småskalighet. Bredvid femvåningshuset framstår exempelvis de

en förträdgård. Vägarna i området har i de flesta fall utformats som

fristående småvillorna på två våningar som mindre än de hade

breda, med trädplantering på antingen ena eller båda sidor om

gjort i en annan kontext. Kontrasten mellan den högre bebyggelsen

vägen. I vissa fall har en smalare tvärgata utformats, där så kallat

som finns utanför planområdet förstärker ytterligare det små-

”shared space” föreslås nyttjas. “Shared space” innebär att motor-

skaliga intrycket och förväntas få effekten att den låga bebyggelsen,
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rumsligheterna i gatubilden och trädplanteringen längs gatorna i
området upplevs som en kontrast mot den storskaliga stadskaraktär som råder i närområdet. Dock är förhoppningen att de
stadsmässiga värden som kan ses i närområdet har förenats med de
gestaltningsprinciper som utgör Garden cities-idealet på ett
harmoniskt och enhetligt sätt, så att kontrasten upplevs som i
symbios med de storstasdideal som kan ses i omgivningen.

6.2 Exploateringsgrad
Exploateringsgraden för planförslaget ligger på 0,8, vilket är högre
än vad som är typiskt för en svensk trädgårdsstad. Siffran kan
därför sägas stämma väl överens med visionen om en förening mellan Garden cities-idealet och den centrala platsen som
Varvsstaden innebär. Att området uppnår en hög täthet kan tolkas
som positivt i sammanhanget, eftersom underlag därmed finns
för att införa liknande stadsdelar, även på centrala platser som
Varvsstaden, utan att mängden bostäder blir alltför låg.
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7 Slutsats
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur Garden

inte är ämnad - som Howard menade i det inledande citatet - men

cities-idealet kan tolkas, förstås och appliceras i en nutida svensk

i alla fall fullt möjlig att åtnjuta tillsammans.

kontext. Det har resulterat i ett planförslag som har sin utgångspunkt i ett antal gestaltningsprinciper som kan sägas utgöra
kärnan i Garden cities-idealet. Det som främst kan förstås som
kärnan i Garden cities-idealet är plantering, trädgårdar och en
variation i utformning och hustyper.
Att applicera dessa principer på en central stadsdel behöver inte
innebära en kontradiktion, vilket detta arbete har kommit att visa
exempel på. Det är tvärtom fullt möjligt att genomföra ett förslag
som både innebär ett relativt högt exploateringstal och samtidigt
låter grönska och trädgårdar få ta plats i stadsrummet. Exploateringsgraden som erhålls blir å andra sidan lägre än om en tät stenstad hade stått som utgångspunkt och därför är naturligtvis Garden
cities-idealet inte till fullo applicerbart i alla sammanhang. Men att
plocka delar av idealet och låta grönska få ta större plats - även i
stora städer i dagens Sverige - innebär att naturen tillåts spela den
viktiga roll som den faktiskt har för vårt välbefinnande. Det i sin
tur kan vara ett sätt att få en lugnare, positivare befolkning som
rör sig mer, samtidigt som storstadens puls och serviceutbud finns
nära till hands. Och det kan sägas vara en kombination som kanske
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