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DENNA SKRIFT ÄR 
EN DEL AV DEN 

SKRIFTSERIE SOM 
TOGS FRAM AV FUSION 

POINT GOTHENBURG 
(2017-2019)  & INGÅR 

ÄVEN I  CHALMERS  
ACE RAPPORTSERIE 

Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg
har haft en praktisk inriktning och drivits i
samarbete mellan Älvstranden Utveckling AB
och Chalmers tekniska högskola. Samarbetet har  
även involverat Göteborgs Universitet och Yale  
University och programmets breda syfte har varit 
att stärka mötet mellan forskning och praktik inom 
arkitektur och stadsbyggande så att teoretiska och 
praktiska perspektiv kan smältas samman och bli 
användbar kunskap.

Olika typer av workshops och seminarier har
använts för att sprida kunskap och initiera
diskussioner med Göteborgs aktiva byggaktörer
och stadens egna tjänstemän med fokus på
att främja och belysa utvecklingspotentialen i
Älvstaden. Den här skriftserien riktar sig främst
till de som jobbar med utvecklingen av Älvstaden
men kan även vara intressant för andra som
jobbar med stadsutveckling. Författarna belyser
olika perspektiv som påverkar stadsutvecklingen
och den byggda staden och baserar sin forskning
på sin egen bakgrund och disciplin.
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DELAR I  SKRIFTSERIEN

Lars Marcus & Fredrik Nilsson

Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Nils Björling

Lars Marcus

Filip Bladini & Ulf Petrusson 

Studien diskuterar hur Älvstadens  
stadsutvecklingsmodeller skapar nya  
planeringsinstrument mellan och runt  
den lagstadgade planeringens ramverk  
för att överbrygga glapp mellan vision  
och genomförande.

Den senaste kunskapsutvecklingen om 
stadsform summeras och tankar om en ny 
digitaliserad planprocess presenteras.

En förstudie till en “utvärderings-och en  
governance-modell” för hållbar stadsutveckling. 
En analys av kommunal verksamhet för att ringa 
in centrala komponenter i ett institutionellt  
pusslande för en hållbar stad.
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DET SVENSKA PLANERINGSSYSTEMET 
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Alan Plattus, Marta Caldeira & Andrei Harwell
Ett designcase från Yale Urban Design Workshop,  
med fokus på att beskriva designprocess,  
stadsanalys och betona designmöjligheter för ett  
framtida Lindholmen, med ett särskilt fokus på  
Södra Lindholmen och närheten till älven. Caset  
och tillhörande summering är skrivna på engelska.

       +  EXECUTIVE SUMMARY

DESIGNCASE LINDHOLMEN  
-  FROM SCIENCE PARK TO SCIENCE CITY

08

Carl Mossfeldt
Studien analyserar de olika drivkrafter som ledde 
till framväxten av Projekt Älvstaden, de mer 
djuplodande utmaningar projektet var tvunget 
att hantera, samt de svårigheter detta innebar för 
styrningen av projektet. Rapporten är skriven på 
engelska och har en tillhörande summering på 
svenska.
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FÖRFATTARE
SMoG (Spatial Morphology Group) är en arkitekturbaserad forskargrupp på Chalmers 
institution Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, som utvecklar och använder 
digitala verktyg (ofta GIS-baserade), för att analysera stadsform, med vilket menas 
städers byggda form och rumsliga struktur. Centrala stadsformsvariabler är närhet, 
täthet och diversitet, vilka i tur och ordning kan kopplas till de grundläggande 
stadsformselementen, gatunät, bebyggelsemönster och fastighetsstruktur.

Utifrån sådana analyser har det visat sig möjligt att se samband mellan stadsform 
och olika urbana processer som social segregation, ekonomisk klustring och urbana 
ekosystem, liksom stadsformens betydelse för vardagslivet i städer, som tillgänglighet 
till offentlig och privat service, förekomsten av attraktiva platser eller bostäders läge. 
Den centrala ”motorn” i detta är att denna forskning har kunnat visa starka samband 
mellan stadsform och människors rörelse i staden så att det uppstår platser med större 
eller mindre antal passerande människor, vilket visat sig grundläggande för närmast 
alla urbana processer.

SMoG består idag av cirka 10 personer där hälften är forskare och hälften doktorander. 
Gruppen har ett omfattande internationellt nätverk av andra forskarmiljöer, liksom med 
svenska myndigheter och lokala förvaltningar.

www.smog.chalmers.se/
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HUR ÄR LÄGET GÖTEBORG?

Ursprungligen publicerad i Göteborgsposten 28 oktober 2016
Text: Lars Marcus & Meta Berghauser Pont
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Lösningen på vår t ids samhäl lsutmaningar?
Ett par årtionden in på det nya århundradet står det klart att millennieskiftet 

verkligen var en vattendelare; i nyheterna ser vi kris följa på kris. Allt oftare hör 

vi också att lösningen på dessa kriser är kopplad till hur vi utformar framtidens 

städer. Det ställer höga krav på stadsbyggandet och frågan är om kunskapen är  

på plats.

I Göteborg känner vi påtagligt av denna globala urbanisering; ingen svensk stad 

har så stora utbyggnadsplaner i så viktiga lägen. Älvstaden kan förändra Göteborg 

i grunden och därmed bli ett avgörande svar på de utmaningar kring integration, 

framtidens jobb och ekologisk hållbarhet staden står inför; men fel hanterad kan 

den också komma att stå i vägen för en sådan utveckling. Det avgörande är att ta 

till vara stadsbyggandets fulla potential och inte fastna i gamla tankemodeller eller 

ideologiska låsningar.

Med den utgångspunkten kan man inte vara annat än missnöjd med den debatt 

som förs. Här framstår det som om antalet våningar på enskilda byggnader, enkla 

mått på täthet och argument för och emot den vaga idén om ”kvartersstad”, 

avgör stadens framtid. Ingen annan central samhällsfråga rannsakas med så enkla 

begrepp. Här finns en serie tankefällor som behöver belysas.

Attrakt iv iteten är närhet inte täthet

Den mest tongivande frågan i stadsbyggnadsdebatten är den om täthet. Det är 

naturligt då det som skiljer städer från andra platser är deras tätare bebyggelse. 

Med lite eftertanke inser vi dock att städers attraktionskraft knappast ligger i att 

man där har förmånen att bo ovanpå varandra. Den täta bebyggelsen är snarare 

en effekt av det som är stadens egentliga attraktion, nämligen närhet - närhet till 

andra människor och deras många verksamheter.

Men närhet handlar inte så mycket om höga hus som om korta avstånd. Vad vi 

behöver titta närmare på för att förstå hur vi bygger bra städer är därför inte husen 

utan gatunätet; det som tillgängliggör husen. Höga hus bidrar inte självklart till 
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mer liv på gator och torg, vilket ofta påstås. De kan göra det, men det avgörande är 

i vilken grad gator och andra stråk skapar närhet i en sådan tät bebyggelse.

För att göra en lite abrupt jämförelse. Det avgörande för Googles framgångar 

är inte att de hanterar ovanligt mycket information; den bygger på att de 

tillgängliggör denna ovanligt snabbt. I den meningen kan staden ses som en slags 

sökmotor där det avgörande inte är hur mycket bebyggelse vi lyckas stoppa in utan 

hur vi tillgängliggör den med hjälp av gator, vägar och stråk av olika slag. Vi inser 

då att vi även kan minska tillgängligheten till vissa platser eftersom också det kan 

vara en kvalitet och plötsligt anar vi stadsbyggandets hela potential.

Det vi behöver mäta är därför närhet snarare än täthet. De täthetsmått vi ser i 

debatten fångar egentligen något annat än det vi är ute efter; de mäter mängden 

ny bebyggelse per markyta och brukar kallas exploateringstal. Det är en bra 

benämning; de mäter just hur mycket en exploatör får bebygga en viss tomt. Det 

vi är ute efter i vår vardag är något annat; hur nära det är till olika saker. Men 

observera nu hur det är sannolikt att en exploatör just i lägen med stor närhet till 

andra viktiga platser i staden önskar högre exploatering. Vi ser då hur närheten 

driver tätheten; att det är närheten som är motorn.

Om vi i förenklade termer tänker att de två huvudsakliga krafterna i stadens 

utveckling dels är det offentligas uppdrag att styra och planera denna utveckling, 

det vill säga formulera målen, dels marknadens vilja att investera, och därmed 

bidra till planernas verkställande, så är stadsbyggnadslektion ett att vi genom att 

skapa närhet även kan skapa investeringsvilja. Genom att skapa läge kan vi alltså 

styra investeringar i staden; det är ett kraftfullt verktyg.

Figur 1. Det avgörande för stadens attraktivitet är närhet inte täthet. Naturligtvis är dessa relaterade men det 
är fullt möjligt att bygga tätt utan att skapa närhet. Jämför exempelvis Linnéstaden och Norra Älvstranden, de 
har samma täthet men deras läge i gatunätet skiljer sig avsevärt och skapar stora skillnader i närhet.
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Läge handlar om sambanden

Vad vi närmar oss när vi ser staden som ett system av varierande närhet snarare 

än en serie hus med olika höjd är att staden i allt väsentligt är uppbyggd av 

relationer; relationer mellan byggnader och andra byggnader, mellan platser och 

andra platser, mellan stadsdelar och andra stadsdelar. I slutänden handlar det om 

relationer mellan människor och deras många verksamheter där stadens nätverk av 

gator och kollektivtrafik sätter allt detta i ett specifikt inbördes läge.

I denna mening kan stadsbyggande summeras som konsten att bygga läge – bara 

vi kommer ihåg att goda lägen kan handla om annat än störst närhet till centrum; 

även avskilda lägen kan utgöra en kvalitet. Men därmed inte sagt att alla lägen 

är bra; det finns även rent dåliga, lägen som försvårar människors vardag; lägen 

omgivna av uppförsbackar, om vi säger så.

Paradoxen här är att kvaliteten hos en viss plats eller stadsdel inte bara handlar 

om vad man finner på platsen eller i stadsdelen i sig, utan i väldigt hög grad om 

platsens relation till andra platser och stadsdelar. Staden är i denna mening ett 

system och det viktiga i alla system är flödet mellan systemets delar; i staden 

handlar detta flöde om människor. Stadsbyggandet har därför länge varit inne på 

fel spår när det sysselsatt sig med varje plats, hus eller stadsdel för sig, och inte 

bevakat sambanden dem emellan.

Man kan göra följande observation. Om man besöker en serie platser i Göteborg 

kan vi fundera på var de människor som befinner sig där kommer från. Vi inser 

ganska snart att vissa platser främst befolkas av personer från den närmaste 

omgivningen, medan andra även besöks av människor långväga ifrån. I den 

meningen sträcker sig Korsvägen närmast över hela Göteborg, medan Komettorget 

i Bergsjön nästan är begränsat till de närmaste bostadshusen. Orsaken är läget 

vilket bestämmer flödet genom platsen. I förlängningen anar vi hur detta även blir 

centralt för integration och rättvis fördelning av samhällsresurser.

För att inte fastna i slutsatsen att detta är en fråga om meter till centrum kan vi 

jämföra Järntorget med Otterhällan där Järntorget upplevs som betydligt centralare 

och har besökare från stora delar av Göteborg trots sitt större avstånd till centrum; 

Otterhällan däremot förblir en angelägenhet för sin närmaste omgivning. Vi 

inser då också att det är mängden och sammansättningen av besökare på platser 

som ger dem deras karaktär i betydligt högre grad än den fysiska utformningen. 

Stadsbyggandet måste därför lära sig hantera detta men då måste man se till 

relationen mellan platser och inte bara platsen i sig.
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Stadsbyggnadslektion två är alltså att vi genom att förändra sambanden i staden 

faktiskt förändrar platsers och byggnaders läge utan att flytta på dessa i sig; att 

förändringar även långt från en viss plats kan förändra platsens förutsättningar 

– det är faktiskt lite magi över det hela. Det gör dock att vi genom stadsbyggande 

kan få platser eller stadsdelar även relativt långt från centrum att bli ganska 

centrala och platser nära centrum att bli avskilda. 

Figur 2. Läge handlar om platsers samband till andra platser och inte bara platsernas utformning i sig. Jämför 
exempelvis Haga i en serie olika lägen. Vi förstår då hur exakt samma platsutformning får oerhört olika 
karaktär och skapar olika möjligheter beroende på läget i förhållande till andra platser.

Skapa nya lägen,  exploatera inte bef int l iga

Ett annat faktum som förefaller så banalt att vi blivit blinda för det är att staden 

är en yta där många skeenden ryms samtidigt och inte en punkt varigenom tiden 

pressas till en linje. Det leder till den ganska självklara effekten att samma sak 

inte händer överallt; staden ger helt enkelt plats åt flera skeenden samtidigt så att 

allt inte stöps i samma form. Trots det låter det ofta tvärtom; Göteborg har gått 

från industristad till kunskapsstad, innerstaden kommersialiseras, ytterstaden 

kriminaliseras, alla gillar Håkan Hellström.

En konsekvens är att vi länge suttit fast i idén om att bygga den ideala 

staden; trots att idealet ett årtionde sett ut som Guldheden och ett annat som 

Eriksberg. Lärdomen måste vara att stadsbyggandet snarare bör ge plats åt flera 

stadsbyggnadsideal eftersom dessa inte bara förändras över tid utan därför att  

alla inte heller söker samma sak; vi behåller inte ens själva våra boendeideal  

genom livet.
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Det viktiga är då att inse att läge är avgörande för att åstadkomma olika 

stadsmiljöideal; vi kan inte åstadkomma vad som helst var som helst, även om 

vi här argumenterat att vi ofta är mindre begränsade än vad vi tror. I allmänna 

termer gör exempelvis den stora skillnaden i läge mellan innerstad och ytterstad 

att innerstaden i mycket högre grad erbjuder tillgång till stadens och samhällets 

resurser än ytterstaden; det är helt enkelt närmare till fler resurser i form av privat 

och offentlig service i innerstaden. Omvänt erbjuder ytterstaden andra kvaliteter 

som större lugn och närhet till grönska.

Här finns en risk att ideologiska preferenser får överhanden så att vi tänker oss att 

skapa intensiv innerstad i ytterstadslägen som inte har förutsättningar för detta. 

Här måste man vara betydligt mer nyanserad. Det finns goda skäl för en avsevärd 

förtätning av ytterstaden för att skapa bättre underlag för offentlig och privat 

service och därmed en rättvisare fördelning av stadens tillgångar, men samtidigt 

skall det väldigt mycket till om vi skall lyckas återskapa Linnégatan i Gårdsten – 

om det ens är önskvärt – ambitionerna måste helt enkelt ha rätt proportioner.

Man kan i en växande stad heller inte bli förvånad när stadsdelar som tidigare varit 

perifera efter hand blir mer centralt belägna och då utsätts för exploateringstryck 

– Kvillebäcken är ett exempel. Effekten kan bli så kallad gentrifiering, det vill säga 

att mer betalningsstarka grupper tränger ut mer betalningssvaga i attraktiva lägen. 

Det beskrivs ofta som en process begränsad till en viss stadsdel, men som vi sett 

är staden ett system varför det är viktigt att fråga sig vad som samtidigt händer i 

andra stadsdelar; då kan vi se den större process som gentrifieringen är en del av.

Exempelvis måste vi inse att varje bostadstillskott i ytterstaden gör Kvillebäcken 

mer centralt belägen eftersom en större andel av Göteborg då återfinns i 

ytterstaden. Det ökar trycket på Kvillebäcken och andra stadsdelar i halvcentrala 

lägen. I en växande stad förändras alltså även befintliga stadsdelars läge, oftast 

med en stegring i värde som effekt. Att utforma regelverk som tar bort denna 

effekt har visat sig svårt – om det ens är önskvärt. En annan väg är att skapa nya 

lägen och därmed minska trycket på stadsdelar som Kvillebäcken.

Stadsbyggande kan då inte bara skapa ”attraktiva lägen” sådär i allmänhet, 

utan faktiskt även närhet och till och med centralitet; både Korsvägen och 

Linnéplatsen var en gång perifera platser i Göteborg som genom stadsbyggande 

tillgängliggjordes och fördes närmare centrum. Idag står vi inför möjligheten att 

med bättre samband genom Frihamnen flytta Backaplan närmare centrum, något 

som även skulle föra norra ytterstaden närmare centrum. Rätt utfört är alltså en 

investering i Frihamnen även en investering i Biskopsgården. Missar vi detta får vi 
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andra effekter, exempelvis ett gentrifieringstryck på Ringön. Den tredje lektionen 

är alltså att läge inte är något givet eller bestående över tid utan något vi genom 

stadsbyggande kan skapa och förändra.

Figur 3. Läge är inte något givet, det är något vi kan skapa. Vi kan till och med förändra läget på befintliga 
stadsdelar. Om vi skapar ett direkt samband från Östra Hamngatan över älven till Frihamnen och sedan leder 
detta vidare till Backaplan har vi inte bara fört Backaplan avsevärt närmare centrum, även de norra förorterna 
ligger nu mer centralt. Konsekvenserna är stora, inte bara när det gäller karaktären på dessa platser utan även 
när det gäller möjligheterna till integration eller nivån på fastighetsvärden.
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Städerna s itter på lösningen

Här börjar vi ana de oerhörda värden som stadsbyggandet ger upphov till. Det 

landskap av lägen som en stad utgör avgör i vilken relation alla stadens invånare 

och de resurser och kunskaper dessa bär på hamnar i. Denna konstellation 

påverkar i sin tur i stort sett alla processer i staden. Hamnar detta rätt är det ett 

oerhört stöd, men om det blir fel skapar det en ständig motvind. Stadens byggda 

landskap utgör i denna mening ett spatialt kapital som motsvarar ett närmast 

ofattbart värde.

I första hand handlar det om rena bruksvärden, det vill säga hur staden som byggd 

struktur förenklar vardagen för dess invånare, men det handlar även om reda 

pengar. Här tenderar Sveriges kommuner som alla har planmonopol att missa en 

guldkalv; läge kan skapas eller förspillas med några pennstreck på en plankarta, 

men det är dessa pennstreck som skapar de fastighetsvärden vår samhällsekonomi 

ytterst vilar på. Det är ett kraftfullt argument för att den offentliga planeringen 

både kan och behöver ta initiativet i stadsutvecklingen.

Vi menar att vi med större insikt om hur stadens byggda form på avgörande sätt 

inverkar på både vardagliga skeenden och stora samhällsprocesser, kan stå inför en 

oerhört spännande om än omvälvande framtid. Om vi flyttar fokus från täthet till 

närhet, från den enskilda platsen till sambanden och från läge som givet till något 

vi kan skapa, då har vi skaffat oss förutsättningar att med stadsbyggande ta oss an 

det nya milleniets utmaningar.
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ÄR DET VERKLIGEN FÖRTÄTNING VI VILL HA?

Ursprungligen publicerad i tidskriften Arkitektur nr. 3, 2015.
Text: Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Debatten

Det finns en förkärlek till förenklade debatter inom stadsbyggnad: för eller emot 

höga hus, för eller emot innerstad eller ytterstad, för eller emot förtätning. Det som 

kännetecknar dem alla är bristen på tydlighet i vad man faktiskt menar med saker. 

Därmed har täthet kunnat bli ett svar på det mesta: det skapar stadsliv, är hållbart 

och ger dessutom bra avkastning. På samma oklara grunder väcker täthet ofta 

reflexmässiga antipatier. Här finns en debatt där arkitekters speciella kunskaper 

verkligen kan göra skillnad men i frånvaro av saklighet rör vi oss fortfarande med 

ett täthetsmått definierat av geografer.

Täthetens positiva inverkan på hållbarhet, vilket får principiellt stöd av alla från 

FN till Barack Obama, grundar sig huvudsakligen på den välkända studien av 

miljöforskarna Peter Newman och Jeffrey Kenworthy (1989; 1999) som visade 

starka samband mellan olika städers bebyggelsetäthet och deras sammantagna 

koldioxidutsläpp vid transporter (Figur 4). Även om de flesta håller med om att det 

ligger något i detta har studien också fått mycket kritik, exempelvis har det visat 

sig att dess resultat lika gärna kan förklaras med bensinpriset i de olika städerna 

som deras täthet. Problemet är just att man drar för enkla slutsatser. Vi har själva 

deltagit i ett forskningsprojekt där vi gått igenom 120 vetenskapliga artiklar i 

ämnet och vi fann många enskilda samband men inget sammantaget mönster att 

ökad täthet leder till minskad miljöpåverkan. Betänk bara att täthet må samtidigt 

vara positivt för klimatpåverkan men negativt för biologisk mångfald. Särskilt 

viktigt var det faktum att det fanns mycket liten samstämmighet om hur man 

mäter täthet i dessa artiklar, varför ytterst få av dem gick att jämföra.

En annan vanlig slutsats är att täthet ger stadsliv. Naturligtvis påverkar mängden 

boende inom en given yta också närvaron av människor i stadsrummet, men är det 

detsamma som stadsliv? Beroende på hur man mäter är Paris dubbelt eller fyra 

gånger så tätt som London men är stadslivet i någon mening sämre i London för 

det? Skulle Manhattan få ett rikare stadsliv om Central Park bebyggdes? Tätheten 

är lika stor i stadsdelar så olika som Märkisches Viertel i Berlin, Mar Bella i 

Barcelona och Grachtengordel i Amsterdam, vad drar vi för slutsats av det? 
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Figur 4. Newman och Kenworthy’s diagram som redovisar samband mellan olika städers bebyggelsetäthet och 
deras sammantagna koldioxidutsläpp vid transporter (Newman & Kenworthy, 1989).

Den viktiga slutsatsen är att vi alla rent intuitivt anar att bebyggelsetäthet har 

stor betydelse för en lång serie viktiga stadsbyggnadsfrågor men att vi behöver bli 

mycket noggrannare i våra definitioner och sätt att mäta täthet för att på riktigt 

förstå sambanden. 

I det följande vill vi visa att det finns tre olika sätt att mäta täthet som tillsammans 

ger en bättre förståelse av dess roll i stadsbyggandet. Det finns alltså flera 

byggstenar här. Den första är bebyggelsen i sig (mäts som bebyggelse per ytenhet), 

vilket egentligen bara är just vad vi brukar kalla det, ett exploateringstal. Den andra 

är hur bebyggelse grupperas i olika byggnadstyper (mäts genom att kombinera 

flera täthetsmått), vilket börjar fånga vad vi kan kalla stadsmiljö. Den tredje 

handlar om hur vi strukturerar bebyggelsen med hjälp av stadsrummet och därmed 

skapar variationer i tillgänglighet (mäts som tillgänglig bebyggelse inom en radie), 

vilket börjar fånga det vi kallar stadsliv. Vi ser alltså vikten av att gå bortom enkla 

exploateringstal och en allmän diskussion om täthet för att förstå vad vi menar 

både när vi debatterar och när vi slutligen bygger.
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Figur 5. Tätheten (FSI eller exploateringstal) i Märkisches Viertel (Berlin) är lika stor som i Mar Bella (Barcelona) 
och Grachtengordel (Amsterdam), vad säger detta om stadslivet på de olika platserna? (Berghauser Pont & 
Haupt, 2010)

Hur mäter vi  täthet?

Nederländerna har med 500 invånare per kvadratkilometer nästan den högsta 

befolkningstätheten i världen medan Sverige med bara 20 invånare per 

kvadratkilometer är ett av världens glesaste länder. Huvudstäderna Amsterdam och 

Stockholm däremot har samma befolkningstäthet, men en invånare i Stockholm har 

i genomsnitt tre gånger så mycket grönyta jämfört med en invånare i Amsterdam. 

Detta beror på en högre genomsnittlig bebyggelsetäthet på kvartersnivå. Täthet är 

alltså starkt beroende av vilken storlek på område vi mäter på (fastighet, kvarter, 

stadsdel). Men även om vi mäter med samma upplösning kan samma täthet 

åstadkommas på väldigt olika sätt, till exempel i form av radhus, stadsvillor i 

kvartersstuktur eller punkthus (figur 6). Vi ser här goda exempel på hur det finns 

skäl att kvantifiera och ta fram mått även inom arkitektur och stadsbyggnad för att 

undvika godtycklighet och fördomar.

Vad det hela handlar om är hur vi fördelar bebyggelse i relation till obebyggd yta. 

I en stad kan vi välja att koncentrera bebyggelsen för att får en stor grön park som 

Central Park eller fördela det gröna på fler små parker. I ett kvarter kan vi välja 

att sprida ut bebyggelsen över hela kvarteret eller stapla den för att skapa större 

grönytor, vilket på välkänt sätt ger upphov till olika byggnadstyper.
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Figur 6. Tre kvarter med samma täthet: 75 bostäder per hektar eller exploateringstal (FSI) 0,75 om vi antar att 
varje bostad är i genomsnitt 100 m2 (Fernandez Per and Mozas, 2004).

Detta kan beskrivas närmare med hjälp av leksaken vi ser i figur 7, där samma 

volym fördelas på olika sätt över brädet. Föreställ dig att varje cirkel motsvarar 

ett kvarter. I den övre bilden är alla fyra kvarter bebyggda till 100% med ett 

exploateringstal (eller Floor Space Index, FSI) på 1,0 och en byggnadshöjd på en 

våning. I den nedre bilden däremot fördelas samma byggnadsmassa på fyra olika 

sätt: det första kvarteret med den röda cirkeln representerar en byggnad som 

återigen gör anspråk på hela kvarteret, i det andra kvarteret finner vi en byggnad 

i två våningar som skapar ett kvarter där 50% av kvarteret är obebyggt, det tredje 

kvarteret har en byggnad på tre våningar vilket skapar ett kvarter där 2/3 av det 

är obebyggd och det fjärde kvarteret har en byggnad på fyra våningar som ger ett 

kvarter där bara 25% är bebyggt.

Exploateringstalen är detsamma för alla fyra kvarteren, men fram träder likväl 

stora skillnader i stadsbyggnadskvaliteter; när det gäller byggnadstypologi, 

mängd obebyggd (grön) yta samt i trängseleffekter om vi tänker oss att alla som 

bor i byggnaderna samtidigt vistas på sina respektive gårdar. Om vi föreställer 

oss att det bor 10 personer i varje kvarter har exempelvis de som bor i det sista 

kvarteret med fyra våningar 50% mer gårdsyta per person än de som bor i det 

andra kvarteret. Exploateringstal är således ett ytterst trubbigt mått på kvaliteter i 

stadsbyggandet.
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Figur 7. Leksak med vilken vi kan föreställa effekterna av att samma byggnadsvolym fördelas på olika sätt i 
olika kvarter.

Vi anar här att det finns ett samband mellan olika täthetsmått och olika 

byggnadstypologier, något som studerades bland annat av Johan Rådberg (1988). 

Omfattande studier för att koppla täthet till byggnadstypologier och andra 

kvaliteter har även gjorts inom konceptet Spacematrix (Berghauser Pont och 

Haupt 2004; 2010) vilka visar hur man måste ta hänsyn till flera täthetsrelaterade 

mått för att kunna fånga intressanta stadsbyggnadskvaliteter, exempelvis 

exploateringstal FSI, bebyggd yta GSI, byggnadshöjd L och rumslighet, eller tryck 

på den obebyggda ytan OSR. Med den så kallade Spacematrix-diagrammen kan man 

visa hur varje bebyggelsetypologi har en unik kombination av sådana täthetsmått 

(figur 8 och faktaruta 1). Genom att diskutera täthet på det här sättet får begreppet 

en mycket direktare koppling till stadsbyggnad och den faktiska stadsmiljön, det 

vill säga, vi kommer närmare en arkitektonisk förståelse av täthet istället för den 

som geografer använder och som ofta dominerar även stadsbyggnadsdebatten.

Ti l lgängl ig täthet

Täthet kan alltså mätas på många sätt och om vi kombinerar flera mått så börjar 

de säga verkligt intressanta saker för stadsbyggandet. Det finns dock en helt 

annan ingång till täthetsfrågan där man frågar sig hur mycket bebyggelseyta man 

har tillgång till från en viss plats snarare än hur mycket det finns per ytenhet. 

Det senare är ju ett ganska abstrakt mått som handlar om vad som finns inom 

gränserna för ett visst område medan tillgänglighetsmått placerar oss med fötterna 

på gatan och ger möjlighet att ställa mycket konkreta frågor: om jag står här, vad 

når jag inom till exempel 10 minuters gångväg? Skillnaden är att stadens form och 

rumsliga struktur nu spelar roll för täthetsmåttet. Man kan se det som att vi gått 

från ett geografiskt mått om resurser per ytenhet till ett arkitektoniskt mått om 

vad stadens form tillgängliggör.
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Figur 8. Spacematrix-diagrammen och täthets position av tre ”kvarter” från leksaken vi ser i figur 7.

FAKTARUTA 1

Spacematrix är en metod där täthet 
mäts genom att kombinera flera 
täthetsmått och som tillsammans kan 
sägas fånga vad vi kan kalla stadsmiljö. 

De olika mått som ingår är  
FSI (expoateringstal),  
GSI (bebyggd yta),  
OSR (rumslighet) och  
L (byggnadshöjd),  
vilka beräknas enligt följande formler

FSI GSI L OSR

Beräkning av OSR (rumslighet) och L  
(byggnads höjd) baseras på (1) och (2):
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0 Figur 9. Bebyggelsetäthet på Södermalm mätt på två olika sätt: FSI per fastighetsyta (övre bilden) och tillgänglig 
BTA inom 500 meter (nedre bilden).

Omfattande studier i denna riktning har bland annat genomförts av Alexander 

Ståhle (2005; 2008) där han tydligt visat att det är på detta sätt man verkligen kan 

se samband mellan bebyggelsetäthet och närvaron av människor i stadsrummet, 

det vill säga vad vi kan kalla stadsliv. Detta är ganska logiskt; om jag befinner mig 

på en plats i stadsrummet där jag kan nå många boende och arbetande, kan dessa 

också nå den plats jag är på. Om jag däremot befinner mig inom en stadsdel med 

en viss täthet säger detta mycket lite om var dessa människor mer exakt kommer 

att röra sig, vilket också ger det en svagare relation till frågor om stadsliv.

En förutsättning för detta perspektiv är dock att vi förstår staden som ett rumsligt 

system där tillgängligheten till olika saker varierar beroende på stadsrummets 

struktur; det handlar alltså mer om närhet än täthet. För att vara mycket tydlig; 

i ett område med exakt samma bebyggelsetäthet kan tillgängligheten till denna 

täthet variera dramatiskt beroende på stadsrummets struktur. Vi ser detta tydligt 

i figur 9 där tätheten i SoFo på Södermalm i Stockholm mätt som exploateringstal 

liknar de andra delarna av Södermalm, men mätt som tillgänglighet är den 

påtagligt större i SoFo. För den som känner Södermalm något är det ganska 

uppenbart hur den senare bilden ganska väl fångar stadslivet på Södermalm medan 

den första alls inte gör det.
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Innerstad och ytterstad

Nära täthetsdebatten ligger den lika förenklade debatten om innerstad kontra 

ytterstad där det inte minst finns skäl att ifrågasätta argumenten mot täthet. Gör 

man en grov jämförelse så är innerstaden tätare än ytterstaden oavsett mått ovan. 

Den har också ett förhållande mellan FSI och GSI som ger upphov till vad vi kan 

beskriva som mer slutna byggnadstypologier – kvarter snarare än punkthus. Båda 

dessa saker är väl kända. Vad som mindre ofta diskuteras är att innerstaden har 

en gatustruktur som också skapar större närhet – allt ligger helt enkelt närmare 

allt annat. Vi har också sagt att det är det senare som är särskilt avgörande för 

stadslivet.

En vanlig kritik mot innerstaden är dess fokus på konsumtion och handel medan 

ytterstaden erbjuder ett mer avslappnat stadsliv med närhet till andra kvaliteter 

som det gröna. Men konsumtion kan ju vara så mycket, inte minst konsumtion 

av offentlig service som kollektivtrafik, idrottsanläggningar, fritidsgårdar och 

bibliotek. 

En gles struktur skapar per definition större avstånd till sådan service och därmed 

blir stadsbyggandet en rättvisefråga där vi skapar varierande tillgång till offentlig 

service, och inte minst närhet till andra människor. Vi kan faktiskt tala om 

glesbygdsproblem mitt i våra storstäder! Om vi fortsätter med våra förenklingar 

skulle de flesta nog hålla med om att det framför allt är de resursstarka vi finner i 

innerstäderna och de resurssvaga i ytterstäderna. Varför skall då de förra ha bättre 

tillgänglighet till samhällets resurser än de senare, och kanske ännu viktigare, 

varför skall de stadsdelar där många lever i vad som brukar kallas för utanförskap 

ha sämre tillgänglighet till resten av stadens befolkning. Om man talar om 

gentrifiering så är det ganska uppenbart hur det är dessa gemensamma resurser 

som de redan resursstarka köper in sig på i våra innerstäder.

Om man breddar diskussionen om täthet som vi försökt göra ovan, menar vi att det 

finns goda skäl att tala om behovet av förtätning av ytterstaden. Men det viktiga är 

att se hur vi då behöver ta oss från en diskussion om täthet som exploateringstal 

till en diskussion om täthet som stadsmiljö och stadsliv. Det blir då tydligt hur nya 

stadsbyggnadsprojekt genom ny bebyggelse och inte minst nya och förändrade 

samband kan stärka underlaget och den långsiktiga hållbarheten för både privat 

och offentlig service i ytterstaden. 
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Än viktigare är att se hur detta kan ha oerhört stor betydelse för tillgängligheten 

till bebyggelse i allmänhet, vilket får stora konsekvenser för hur människor rör 

sig i staden, vilka som besöker varandras stadsdelar och var koncentrationer av 

människor uppstår och inte och hur detta ger upphov till varierande stadsliv. 

Även det senare handlar då om förtätning men i betydelsen ökad tillgänglighet 

och närhet i staden. Det är svårt att se varför detta skall undanhållas just 

ytterstadsborna.

Kruxet här är att på allvar se täthet som en arkitektonisk variabel där vi i 

stadsbyggandet kan strukturera och fördela inte bara bebyggelsen i sig utan 

dess effekter i form av rörelser på gator och torg, vilket i sin tur ger upphov till 

olika former av lägen med stor betydelse för var olika verksamheter lokaliserar 

sig eller bäst förläggs. Därmed skapas kvaliteter av olika slag på olika platser så 

att olika former av stadsliv kan finna sin naturliga hemvist. Vi har här olyckligt 

låst in oss i en begränsad geografisk definition av täthet som alls inte fångar 

stadsbyggandets möjligheter. Det öppnar också för det faktum att det gröna och 

det täta inte nödvändigtvis utesluter varandra utan att tillgänglighet till grönska 

kan kombineras med tillgänglighet till täthet – tänk på Manhattan och Central 

Park igen – så att vi faktiskt kan bygga en stad där den avskilda parken ligger 

ett hundratal meter från den intensiva stadsgatan eller där stora naturområden 

kan tillgängliggöras från stadens centrala delar. Det är mot den bakgrunden vi 

måste diskutera och bedöma täthet. Det må göra debatten svårare men det gör 

stadsbyggandet bättre.
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ÄR DET VERKLIGEN KVARTERSSTAD VI VILL HA?

Ursprungligen publicerad i Tidskriften Plan, nr 5-6, 2016.
Text: Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Sverige behöver bygga mer än någonsin. Vi känner tydligt av den globala 

urbaniseringen och flera svenska städer är bland de snabbast växande i Europa. Det 

är en utmaning men skapar också möjlighet till omställning av våra stadsmiljöer 

så att de kan bidra till att minska segregationen, ge förutsättningar för framtidens 

jobb, skapa attraktiva stadsmiljöer och stärka urbana ekosystemtjänster.

Men kunskapen om hur dessa saker översätts till byggd form och rumslig struktur 

– det vi här vill kalla stadsform – är mycket outvecklad, trots att det handlar 

om själva kärnan i stadsbyggarkompetensen. I en tidigare artikel (Arkitektur nr 

3, 2015) har vi tagit upp begreppet täthet som exempel på en viktig fråga som 

idag hanteras mycket okunnigt, både i samhällsdebatten generellt men alltför 

ofta även av de som borde vara frågans experter, nämligen stadsbyggarna. Utan 

kunskap om stadsform hamnar vi i en alldeles omöjlig diskussion om täthet, 

där olika stadskvaliteter knyts till exploateringstal. I korthet försökte vi säga att 

exploateringstal just handlar om exploatering – hur mycket man tillåts bygga på 

en viss yta – vilket säger mycket lite om vare sig den stadsbild eller det stadsliv 

som bebyggelsen kan ge upphov till. Om vi däremot sätter samman sådana tal med 

andra mått, som bebyggd markyta och antal våningar, börjar de tillsammans ta 

form i kända byggnadstyper, vilka naturligtvis har stor betydelse för stadsbilden. 

Om vi sedan går från mått på täthet till mått på tillgänglighet, då börjar vi även 

fånga flöden i staden, vilka har stor betydelse för stadslivet, och plötsligt har vi 

kommit någon vart.

Dessa enkla samband förefaller dock inte vara något självklart bland praktiserande 

stadsbyggare eller ingå som ett återkommande element i dagens utbildningar. Med 

sådana uppenbara brister måste man fråga sig hur vi skall kunna ta vara på de 

möjligheter att förbättra våra städer i det omfattande byggande vi nu står inför. I 

den här artikeln vill vi ta upp ett annat vanligt begrepp inom dagens stadsbyggande 

som på liknande sätt förefaller förbluffande missförstått, nämligen ´kvarterstad´. 

Liksom i frågan om täthet kan man här se intensiva debatter för eller emot denna 

företeelse trots att det är ytterst oklart vad det är man egentligen talar om.
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Skifte från plats t i l l  f löde

En central utgångspunkt för en diskussion om detta är att ett paradigmskifte har 

ägt rum inom forskningen när det gäller hur vi förstår städer. I 50- och 60-talets 

modeller som hade stort inflytande på det stora byggandet under dessa decennier 

förstods städer som en uppsättning av platser eller bostadsområden. Dessa kunde 

planeras och utformas var och en för sig och sedan betjänas av en trafikapparat. 

Denna gavs i sin tur en storlek och kapacitet anpassad efter förmodat flöde, något 

som beräknades utifrån de olika platsernas storlek och innehåll. Detta är den 

modell utifrån vilken stora delar av efterkrigstidens ambitiösa bostadsstadsdelar 

byggdes.

Denna modell förutsätter dock att man kan addera ett antal delar till en helhet 

utan att något händer. Den stora skillnaden idag är att vi förstår städer som 

system, det vill säga företeelser där helheten är något annat än summan av 

delarna, men också något där delarna påverkas av helheten. Det viktiga i ett 

system är flödet mellan delarna, vilket i en stad framför allt handlar om rörelsen 

av människor. Där de gamla modellerna förutsatte att detta flöde gick att beräkna 

genom storlek och innehåll hos olika stadsdelar är uppfattningen idag att det i lika 

hög grad är relationen mellan delarna som formar flödet – vissa ligger på vägen 

till andra medan andra inte gör det och så vidare. Stadens struktur gör alltså att 

det kommer röra sig fler människor på vissa platser än andra. Därmed har denna 

struktur stor inverkan på vad som kan hända på dessa platser, vilket just är vad 

man på mäklarsvenska menar med ’läge’. Det är helt enkelt inte så mycket platsen 

som skapar flöden som flödet som skapar platsen!

Denna omvända relation mellan plats och flöde är lika viktig för trafikplanering 

som stadsbyggande, där båda traditionellt satt platsen eller delen först. I 

trafikplaneringen genom att se sin uppgift i att försörja stadens delar med 

nödvändig trafikinfrastruktur och därmed göra sig blind för det faktum att ny 

trafikinfrastruktur i sig genererar nya flöden och därmed nya lägen. Våra externa 

köpcentra är effekter av just storskaliga trafiksystem som skapat nya goda lägen 

i städernas periferi medan deras centrala delar motsägelsefullt nog ofta blivit 

svårtillgängliga. Det har inom forskningen också blivit mer accepterat att nya 

infrastruktursatsningar i sig ofta ökar flödet och därmed inte nödvändigtvis löser 

avsedda trängselproblem utan istället förskjuter dem till en högre nivå.

I modernismens stadsbyggande har vi sett samma utgångspunkt, det viktiga har 

varit husen och platserna och hur dessa placeras och utformas lokalt, sedan har 

detta försörjts med kollektivtrafik och gator. Denna ofta hierarkiska gatustruktur 
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har dock stor inverkan på flödet och skapar därmed i sig lägen, exempelvis för 

handel, som inte alltid sammanfaller med planerade lägen för detta, varvid vi 

typiskt kan finna handel i för detta ändamål olämpliga lokaler.

Varför ta lar v i  om ’kvarterstad’

Det är detta bagage som bidrar till en så oerhört förvirrad diskussion om 

kvarterstad idag – själva ordet leder tanken fel. Modernismens tänkande lever helt 

enkelt vidare både när det gäller hur vi tänker flöde och läge. Likt modernismens 

hus placerades ut i landskapet utifrån vissa mått för att garantera ljus och luft 

samt bevaka tillgängligheten till serviceanläggningar, lekytor och p-platser, 

placeras nu kvarter ut både som komplement till existerande öppen bebyggelse 

eller i nya rutnätsmönster. Men i båda fallen saknas en förståelse för att avgörande 

för de ’levande gator’ vi ofta återfinner i den traditionella kvarterstaden, vilket 

i allmänhet är det som eftersträvas när man vill bygga ny ’kvarterstad’, var den 

övergripande gatustrukturen. Det är gatustrukturen som formar flödet och pekar 

ut lägena, kvarteret är snarare en bieffekt.

Figur 10. Eftersom gatustrukturen i hög grad styr flödet i staden får detta stor betydelse för stadslivet. Att 
fokusera bebyggelsestrukturen som när vi säger ’kvarterstad’ leder därför lätt fel. Samma bebyggelsestruktur 
får väldigt olika effekt beroende på vilken gatustruktur som servar den. Jämför kvartersbebyggelse och 
lamellhusbebyggelse med gator i nätstruktur respektive trädstruktur.
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Figur 11. Samma gatu- och fastighetsstruktur i form av kvarter med olika bebyggelsetyper.

Begreppet ’kvarterstad’ är problematisk just därför att det pekar ut kvarteret 

som det viktiga, när kvarteret egentligen är resultatet av två andra och viktigare 

företeelser. För att mark överhuvudtaget skall bli användbar är det dels 

nödvändigt att den görs tillgänglig av gator som vi sett, men också att den 

indelas i fastigheter för att definiera vem som får använda marken. Kvarteret 

uppstår i skärningspunkten mellan dessa två nödvändiga förutsättningar för 

markanvändning, ’tillgängliggörande av mark genom gator’ och ’definition av 

rätten att bruka mark genom fastighetsindelning’, men är i sig inte en nödvändig 

förutsättning. Vi kan säga att mer eller mindre alla gatustrukturer i någon mening 

alltid ger upphov till en kvarterstruktur eftersom gator tenderar att korsas av 

andra gator och därmed skapa ’kvarter’. Det behöver dock inte ge upphov till att 

gränsen mellan gata och kvarter manifesteras i form av byggnader på det sätt som 

är underförstått med ’kvarterstad’. Det är bara ett möjligt sätt att bygga i städer 

och samma gatu- och fastighetstruktur kan, som vi väl vet, lika gärna fyllas med 

smalhus eller småhus.

Här finns således orsak att även ta upp begreppet ’rutnätsstad’ och ’rutnät’ mer 

allmänt, det vill säga mer strikta gatunät och kvarter med mer eller mindre räta 

hörn. Som ordet gatunät antyder har de flesta gatusystem ytterst formen av något 

slags nät, om än oftast inte strikta rutnät. Det gäller i viss grad även hierarkiska 

gatusystem av SCAFT-karaktär även om kvarteren i dessa kan bli oerhört stora och 

ha väldigt fria former. När det gäller mer traditionella städer framvuxna över lång 

tid överväger dock mer tydliga nätstrukturer men uppvisar samtidigt en oerhörd 

variation där inget ’nät’ är det andra likt; jämför bara London och New York med 

Brasilia som ett exempel på ett mycket hierarkiskt rutnätsystem. Orsaken till att 

olika varianter av icke hierarkiska och regelbundna rutnätstrukturer som London 
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och New York är så förhärskande genom historien har ett enkelt svar; sådana 

rutnät är helt enkelt den geometriska form som skapar kortast avstånd mellan alla 

platser inom en stad, och utgör därmed det mest ekonomiska sättet att skapa en 

struktur för flöden mellan dess platser.

Figur 12. Olika rutnätstrukturer: å ena sida London och New York med ett tydligt rutnät och kvarter i 
varierande storlekar; å andra sida Brasilia med en mycket hierarkisk struktur som resulterar i enorma kvarter 
med väldigt fria former.

Fast igheten skapar gatan
Det verkligt knepiga begreppet i sammanhanget är dock ’fastigheten’, vars 

existens ofta helt förnekas inte bara i arkitektutbildningar utan ofta även 

i stadsbyggnadspraktiken. Detta är märkligt eftersom det är här staden 

verkligen blir intressant; det är ju med fastigheten som samhället kommer in i 

stadsbyggandet och därmed staden som politiskt fenomen. Vi lämnar helt enkelt 

den naiva tron att vi som stadsbyggare verkar i ett slag paradisiskt tillstånd där 

denna praktik handlar om att behagfullt placera ut byggnadsvolymer i landskapet. 

Fastigheten väcker oss ur denna dvala och berättar att samhället består av olika 

intressen som dessutom ofta är i konflikt med varandra. Bara det faktum att 

marken ägs av olika personer eller institutioner och att det då är dessa som har 

rätt till dess användning och bruk – även om detta bruk är begränsat och reglerat 

av offentliga planer – kan framstå som chockerande men är trots allt ett faktum. 

Fastighetsindelning handlar då om att i rummet definiera sådana rättigheters 

utsträckning.

Det är här vi ser den egentliga orsaken till det vi kallar ’kvarterstad’; kvarteret 

är en form som springer ur en rumslig gräns mellan enskilda intressen och 

allmänna intressen. Eftersom dessa ofta bär med sig konflikter av typen ”jag vill 

inte att någon springer över min gräsmatta”, så har denna gräns ofta kommit 

att manifesteras av bebyggelse, murar eller staket. När denna konflikt inte 

finns, till exempel när kommunala bostadsbolag är de som bebygger fastigheten 

– vilket i någon mening betyder att vi återfinner allmänna intressen på båda 

sidor om fastighetsgränsen – saknas också ofta sådana fysiska manifesteringar. 



T
exter o

m
 stad

sfo
rm

p
. 2

8

Ibland återfinns den dock ändå om än genom mer subtila tecken; exempelvis 

i en skillnad i längden på gräset på omgivande gräsmattor beroende på att 

underhållsentreprenaden beställts av olika ägare som då begränsat denna till sin 

egen fastighet.

Intressant här är att den verkligt skarpa gränsen i fastighetsindelningen inte 

går mellan enskilda och allmänna intressen, alla enskilda intressen är ju i någon 

mening del av de allmänna intressena, exempelvis genom fri tillgång till det 

offentliga rummet, utan mellan olika enskilda intressen. I traditionell kvarterstad 

var detta manifesterat genom att gränsen mellan fastigheter inom kvarteret var 

bebyggda på olika sätt så att det inte gick att röra sig mellan dessa. Däremot 

förutsätter varje fastighet möjligheten att röra sig mellan denna och den allmänna 

gatan, återigen visar sig kvarteret vara sekundärt.

Vi anar här hur fastighetsindelningen skvallrar om grundläggande relationer 

mellan det enskilda och det allmänna och hur detta förändrats genom historien 

och därmed också gett upphov till olika specifika stadsformer. Dessa relationer 

är naturligtvis helt grundläggande för varje samhälle och återspeglar ofta också 

politiska preferenser. Detta gör detta till en synnerligen intressant historia – ett 

slags samhällsarkeologi – där varje samhälle avslöjar sig genom att i byggd form 

berätta hur man valt att hantera och fördela denna relation.

Kvarterstad el ler stadsl iv?

En viktig fråga är vad som egentligen ligger bakom intresset för kvarterstaden? 

Rubriker i dagstidningarna som ”Göteborgarna älskar den täta kvartersstaden” (GP 

2015 02 25) är inte ovanligt. Som vi redan antytt är begreppet förknippat med hög 

intensitet och rikedom i stadslivet, men bortser man från gatan och fastigheten och 

börjar med kvarteret uppstår en serie problem som leder till att dessa effekter och 

kvaliteter inte uppnås. Ser man kvarteret som viktigare än gatan blir gatan något 

oberoende av kvarteret som kan utformas lite hur som helst inom de gränser som 

kvarterstrukturen sätter. Kvarteret behöver till exempel inte omges av gator eller 

andra tillgängliggörande stråk utan kan lika gärna direkt gränsa mot en grönyta, 

eller vi kan som vi sett lika gärna försörja kvarteret med en SCAFT-struktur som 

ett rutnät både inom kvarterstrukturen (Fig. 10) och mellan denna och omgivande 

områden och stadsdelar (Fig. 13). Här riskerar dock det som ofta är avsikten med 

att bygga ’kvarterstad’ att tappas bort, nämligen en stor genomströmning som kan 

bidra till ett rikt stadsliv.
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Figur 13. Läge handlar om platsers samband till andra platser och inte bara platsernas utformning i sig. Jämför 
exempelvis effekterna av att placera några av kvarteren vid de ’levande’ Långatorna i Göteborg i en serie olika 
lägen. Vi förstår då Hur exakt samma plats får oerhört olika möjligheter och karaktär beroende på sitt läge i 
förhållande till andra platser.

Ser man kvarteret som viktigare än fastigheterna får man ofta kvarter med ett litet 

antal fastigheter, inte ovanligt är att det bara blir en. Ett kvarter med bara en eller 

två fastigheter motsäger egentligen hela kvarterets logik, eftersom ett så litet antal 

fastigheter inte behöver omgärdas av gator för att tillgängliggöras; mängden gata 

blir alltså onödigt stor, vilket återigen bidrar till öde gator och dessutom onödiga 

kostnader för kommunen som oftast står för gatornas anläggande och underhåll. 

Ett litet antal fastigheter kan också tänkas bidra till mindre diversitet eftersom 

man då får få ägare och därmed färre utvecklingsstrategier inom kvartereten.

Inte så överraskande stämmer dock den form av urvattnad ’kvarterstad’ vi bygger 

idag väl överens med vår storskaliga byggprocess och markägostruktur där både 

byggare och fastighetsägare gärna bygger och äger ett eller flera kvarter samtidigt. 

Naturligtvis kan man förespråka kvartersbebyggelse på andra grunder än de vi 

angivit här, exempelvis med argument om att det ger fina ostörda gårdar, men då 

skall man vara tydlig med att detta är målet och inte samtidigt föreställa sig att det 

är ett effektivt sätt att skapa intensivare stadsliv.
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Figur 14. Det finns en relation mellan fastighetsindelning och gatustruktur eftersom gatans primära roll är att 
tillgängliggöra fastigheter. Om detta inte beaktas får vi lätt alldeles för mycket gatumark, vilket både minskar 
intensiteten i flödet och skapar anläggnings- och underhållskostnader för det allmänna.

Ökad täthet med större kvarter

Vi ser ovan hur kvarterstadens egentliga grammatik ofta missförstås genom 

att kvarterets ursprung i gatu- och fastighetsstruktur verkar ha glömts bort. 

Resultatet blir istället kvarterstaden som ett slags mönster som genom sin likhet 

med traditionella städer säger stadsliv men alls inte förmår skapa underlag för 

stadsliv. Orsaken är en bristande förståelse av staden som system där relationen 

mellan olika platser och hur detta formar flödet i staden är så avgörande både 

för markanvändning och stadsliv. Men även om vi tar kvarteret i sig är dess 

geometri ofta missförstådd. Påtagligt idag är hur små kvarter ofta görs, kanske 

just för att kvarterstadens mönsterverkan skall uppnås. Men man anar här också 

en föreställning om att detta går hand i hand om en önskan om ökad täthet. 

Paradoxalt nog är det dock så att ökad täthet är lättare att uppnå med större 

kvarter och därmed även större gårdar och generellt bättre ljusförhållanden. 

Mängden gatumark blir helt enkelt mindre i förhållande till mängden kvartersmark, 

vilket ger mer mark som kan exploateras.

Vad vi ser är en parallell till Raymond Unwin’s argument från 1912: ”Nothing 

gained by overcrowding”. Precis som Storbritanniens monotona längor av terraced 

houses för arbetarklassen ledde till en överdriven mängd gatumark och mycket 

lite gårdsmark, leder dagens små kvarter till detsamma, vilket i sin tur spär 

ut flödet på gatorna så att dessa tenderar att bli öde. Vi får alltså varken goda 

ljusförhållanden, attraktiva gårdar eller stadsliv på gatorna. Orsaken är oskicklig 

hantering av stadsform.
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Figur 15. Olika kvarterstorlekar med samma exploateringsgrad (e=2,6) men som resulterar i mycket  
olika kvaliteter.

Från text t i l l  stadsform

Vad vi ser på våra planeringskontor landet runt idag är, snarare än en fördjupning 

av kunskapen om stadsform, en oerhörd tillväxt av utredningar, program och 

måldokument dominerade av text. Ofta kan man hålla med om det mesta som 

står i dessa texter men kruxet, det som gör detta till stadsbyggnad, är hur dessa 

texter översätts till stadsform. Om den omfattande mängd nya stadsmiljöer 

vi nu står inför skall fungera på avsett sätt, inte bara i ord utan även som 

fungerande livsmiljöer, går det inte att blunda för att det specifika och centrala i 

stadsbyggnadskompetensen handlar om form och inte text.

Här behövs en avsevärd uppryckning och ett stort ansvar faller på landets 

arkitektutbildningar, men även de olika planeringsutbildningar som idag förser 

Sveriges planeringskontor med stadsbyggare. För att uppnå de mål man har i 

stadsbyggandet – till exempel ett rikt stadsliv – handlar det inte om att kopiera 

stadsmönster eller fastna i detaljutformningen av enskilda platser, utan om 

att förstå staden som ett rumsligt system av tillgängligheter, tätheter och 

markindelningar, vilka kompetent behöver formas och ges en struktur. Mot 

bakgrund av vår tids stora utmaningar är det helt enkelt hög tid att stadsbyggandet 

inte nöjer sig med att bygga på mer eller mindre väl underbyggda val ur en 

receptsamling utan växer upp till en profession baserad på en förståelse av 

principiella samband mellan grundläggande variabler hos stadens form.
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STADSBYGGANDE FÖR ANDRA ARTER

Ursprungligen publicerad i Tidskriften Arkitekten nr. 4, 2015.
Text: Lars Marcus & Meta Berghauser Pont

Det rör på sig inom vad vi kallar hållbar stadsutveckling. Under de senaste åren 

har vi sett en stark uppryckning av begreppet social hållbarhet där såväl frågan 

om rättvis fördelning och frågan om hur den byggda miljön kan underlätta olika 

sociala processer blivit centrala. När det gäller miljöfrågan kan vi se hur vi är på 

väg in i en andra generation av hållbar stadsutveckling. Den första tog framför allt 

avstamp i klimatfrågan där minskningen av CO2-utsläpp dominerade. I konkreta 

stadsbyggnadstermer handlade det om alternativa transporter till bilen och tankar 

om ökad täthet och funktionsblandning. I hög grad känner vi igen detta perspektiv 

i vad som brukar kallas Smart Growth, där Hammarby Sjöstad är ett internationellt 

framstående exempel. Vad vi nu ser är dock en fördjupning av hållbarhetsfrågan 

med en starkare ekologisk förankring. En central fråga här är ekosystemen och de 

funktioner de bistår människor med, så kallade ekosystemtjänster. Detta innebär 

en principiellt intressant förskjutning mot frågor som handlar om hur man kan 

skydda, stärka eller till och med utveckla naturens egna system snarare än att 

applicera ett nytt lager av tekniska system. På många sätt blir detta intressantare 

ur ett stadsbyggnadsperspektiv eftersom det engagerar hela det urbana landskapet 

på ett annat sätt.

Detta skapar även förutsättningar för ett social-ekologiskt stadsbyggande, det vill 

säga ett stadsbyggande som integrerar de urbana ekosystemen med de sociala 

system vi är vana att hantera i stadsbyggandet. Detta gör dock att vi behöver 

förstå staden likt ekologin som ett system där dess olika delar samverkar och 

tillsammans skapar effekter som delarna i sig inte skvallrar om. Idag ligger dock 

fokus fortfarande i hög grad kvar på delarna i form av enskilda byggnadsprojekt. 

Det blir naturligtvis problematiskt om man vill arbeta med ekosystem och 

ekosystemtjänster där det större sammanhanget är avgörande.

Ett exempel är det allt vanligare grönytefaktorverktyget (GYF) som ställer krav på 

hur mycket gröna ytor som skall finnas inom ett byggnadsprojekt med syftet att 

lyfta fram de ekosystemtjänster dessa ytor kan leverera. En brist i dagens GYF är 

att dess värden inte fångar hur det enskilda projektet påverkas av andra projekt 

eller av den befintliga omgivningen. Vi har därför börjat utveckla en metod för att 
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kvantifiera hur grönytor i enskilda projekt samverkar med andra grönytor i stödet 

för olika ekosystemtjänster. Eller uttryckt annorlunda, en metod som fångar i 

vilken grad grönytorna i ett projekt verkligen gör sitt jobb.

Vi har testat metoden på tre gårdar i området Norra 2, Norra Djurgårdsstaden: 

kvarter Stora Sjöfallet ritade av URBIO, kvarter Hornslandet och kvarter Sonfjället 

ritade av Tema landskapsarkitekter (Figur 16). Vi har analyserat en specifik 

ekosystemtjänst, pollinering, vilken spelar en nyckelroll bland annat för vår 

matproduktion, men som idag hotas globalt av både högintensivt jordbruk och 

kraftigt växande städer. Forskning har dock visat att städerna kan spela en särskilt 

viktig roll här, som en slags frizoner för olika pollinatörer, men det förutsätter att 

städer planeras på rätt sätt.

Figur 16. Kvarter 1, 2 och 3 i Norra 2, Norra Djurgårdsstaden

I Sverige utför humlor (Bombussläktet) och honungsbin den största andelen av all 

pollinering. Dessa arter behöver en samansättning av biotoper som de kan röra sig 

mellan vilka på så sätt utgör deras habitat. En bostadsgård kan i sig erbjuda alla 

dessa biotoper, exempelvis genom fruktträd som födoresurs och död ved eller grus 

på marken som boplats. Men en gård kan också samspela med andra gårdar och 

med resten av omgivningen så att habitat för olika arter byggs upp gemensamt. I 

allmänhet bär våra städer idag på stora resurser i detta avseende, men ofta fattas 

bitar i detta ’pussel’. Det kan vara vissa biotoper som saknas eller de som finns kan 

vara för små eller kanske inte är tillgängliga för vissa arter. Här finns en oerhört 
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intressant stadsbyggnadsuppgift där nya stadsbyggnadsprojekt kan komplettera 

sådana habitat och därmed få igång ekosystem som tidigare varit störda.

Ett viktigt verktyg för detta är som sagt GYF men tyvärr saknar dagens utformning 

av GYF ett sådant systemtänkande, vilket gör att det styr mot högre kvantitet av 

olika biotoper men inte nödvändigtvis fungerande ekosystem. Om vi tar fallet 

pollinering är det till exempel så att det kan vara bättre att ha två gårdar med 

specialiserade biotoper som samspelar än om man har två gårdar som var och 

en erbjuder alla nödvändiga biotoper men som saknar inbördes kopplingar. Det 

beror på, vilket man visat vid studier på SLU att goda förutsättningar inom ett 

begränsat närområde kan ha stor betydelse för hålla uppe antalet bin, men att den 

större omgivningen är oerhört viktig för diversiteten av biarter. Sådan diversitet 

är avgörande eftersom olika biarter är aktiva under olika perioder under vår och 

sommar. Saknas denna diversitet blir pollinering därför inte lika effektiv. Dessutom 

är olika biarter känsliga för olika former av störningar som till exempel sjukdomar, 

varför diversitet skapar redundans och därmed bättre hållbarhet i systemet.

Mot denna bakgrund visar vår preliminära studie i Norra Djurgårdsstaden 

bland annat att förutsättningarna för de tre gårdarna varierar mycket om man i 

analysen tar med en omgivning till respektive gård som är naturligt tillgänglig för 

pollinatörer; i vårt fall en radie på cirka 500 meter. Vi såg då exempelvis hur Gård 

3 utifrån ett pollineringsperspektiv har betydlig sämre stöd av sin omgivning än 

de andra två gårdarna. Det finns alltså skäl att ställa extra höga krav på plantering 

och utformning av denna gård om man verkligen vill att de skall bidra till denna 

ekosystemtjänst. Detta står i kontrast till dagens praktik där man ställer samma 

krav på alla gårdar oavsett deras relation till omgivningen. Vi ser här
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Figur 17. Tillgång till resurser för bin i omgivningen (radie 500 meter) i kvarter 1, 2, 3.
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viktiga incitament att aktivt arbeta med den offentliga marken för att skapa goda 

grundförutsättningar för enskilda byggnadsprojekt. 

Testet i Norra 2 visar också att de nya biotoper som är skapade i de tre 

bostadsgårdarna är olika. Gård 3 som har minst stöd av sin omgivning 

kompenserar tyvärr inte för detta i den valda planteringen av den egna gården1.

Om vi däremot tar med alla tillgängliga biotoper inom en radie av 250 meter i 

analysen, visar det sig att gård 3 får ett betydligt högre värde, vilket alltså beror 

helt på grannens gårdar. Gård 3 ger alltså litet stöd för bin i sig själv och får också 

litet stöd av den omgivande offentliga marken, däremot får gård 3 starkt stöd av de 

gårdar som planeras bredvid där planteringen kompletterar gård 3 på ett positivt 

sätt. Återigen, vi söker här hitta mått och analyser som fångar egenskaper hos 

grönytor som verkligen stöder eftertraktansvärda ekosystemtjänster, inte grönytor 

eller biotoper i sig.

1 Detaljupplösning i planeringsunderlagen för de tre gårdarna skildes väldigt mycket och resultaten av 
analyserna vi gjorde representerar därmed inte verkligheten. För utvecklingen av metodiken spelade detta 
ingen roll, men man bör vara försiktigt med att använda våra resultat i ett annat sammanhang.

Figur 18. Tillgång till nya resurser för bin i kvarter 1, 2, 3 (övre bild) och inklusive resurser inom 250 meter från 
varje gård (nedre bild).
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Särskilt intressant med detta perspektiv är att man måste börja fundera på hur 

avstånd och barriärer upplevs av andra arter än människan. I vår pilotstudie har vi 

exempelvis tagit fasta på att de flesta pollinatörer har en begränsad räckvidd och 

att tät vegetation ofta utgör ett hinder. Det här öppnar för en djupare insikt av att 

vi faktiskt delar staden med en rad andra arter och att stadsbyggandet i allt högre 

grad behöver ta fasta på detta. Inte minst ser vi hur idén med ekosystemtjänster i 

stadsbyggandet pekar ut i vilken hög grad vi är beroende av varandra. Det är detta 

vi menar med social-ekologiskt stadsbyggande.

Slutligen kan vi se hur detta öppnar för nya arkitektoniska lösningar både vad 

gäller enskilda byggnader och stadslandskapet som helhet där det särskilt finns 

orsak att söka nya koncept och utformningar av det gröna i staden där inte bara 

människans rekreation står i centrum utan även ekosystemens funktion. Detta 

ställer naturligtvis också nya krav vad gäller kompetensen hos stadsbyggande 

arkitekter men det är en utmaning som bottnar i detta fall i ett genuint behov 

av arkitekternas speciella kunskap på ett sätt som kanske inte alltid den 

teknologiintensiva första generationen hållbart stadsbyggande gjorde.
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STADSBYGGANDET SKALL SKAPA,  
INTE EXPLOATERA LÄGE

Ursprungligen publicerad i Dagens Nyheter 19 augusti 2015.
Text: Lars Marcus

Vad vi ägnat oss åt de senaste 30 åren i Stockholm är att exploatera stadens goda 

lägen samtidigt som vi verkar ha glömt hur man skapar sådana lägen. Stadens 

tjänstemän har därmed allt oftare antagit rollen som fastighetsexploatörer istället 

för stadsbyggare. Detta vill Gustav Hemming nu se mer av. Det är att förneka både 

makten och ansvaret som tillkommer hans roll som politiker. Vi må agera i ett 

betydligt mer marknadsdrivet samhälle idag än under miljonprogrammet men det 

betyder inte att vi inte behöver planering.

Hemming drar slutsatsen att eftersom marknaden vill bygga i goda lägen skall 

vi tillåta dem att göra det. Vad han inte ser är att han själv sitter på hönan som 

värper guldägg. ”Läge” är inte något naturgivet, det skapas just genom planering 

och stadsbyggande. Alla de lägen där marknaden vill bygga idag är en gång 

skapade genom planering. Stockholm strategi kan inte vara att bygga mer där 

det redan är bra i förhoppningen att även det nya då blir bra. Det är ett sällsynt 

underkännande av den egna förmågan. Stockholms strategi måste vara att skapa 

nya värden genom att bygga nya lägen.

Jag ger gärna mäklarna rätt i att stadens värde ytterst handlar om lägen. Men läge 

är inte bara meter från Sergels Torg, utan kan mer allmänt definieras som närhet 

till attraktioner, något vi just skapar genom planering och stadsbyggande. Således 

kan vi skapa läge både genom att öka närheten och genom att öka mängden 

attraktioner. Under planeringens guldålder på 50- och 60-talet var det den senare 

principen som gällde, varje ny stadsdel försågs med nödvändiga attraktioner i form 

av offentlig service och handel. Närheten löstes dock främst av tunnelbanan medan 

sambanden för gående var ytterst otydlig varför avstånden upplevdes som stora. 

Det gav i sin tur ett svagt underlag för lokala attraktioner, vilka med tiden också 

tunnats ut. I denna mening byggde vi alltså ganska dåliga lägen under denna epok.

När vi en bit in på 80-talet övergav denna modell och istället började lita på 

marknaden sökte denna sig därför mot mer centrala lägen med större närhet till 

attraktioner. Ur fastighetsekonomiskt perspektiv är det naturligt att exploatera 

lägen där samhället gjort stora investeringar. Men det kan inte vara planeringens 
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roll. Trots det har även planeringen under lång tid tärt på värden skapade av 

tidigare stadsbyggnad. Alla stadens flaggskepp under senare årtionden, från 

Södra Station till Norra Djurgårdsstaden, lever på lägen skapade av tidigare 

stadsbyggande.

Således var det mycket länge sedan vi byggde nya goda lägen. Naturligtvis skall 

vi dra nytta av tidigare investeringar men vi kan inte tära på dem i evinnerlighet. 

Tunnelbanan är här ett parallellt exempel som politikerna äntligen börjat inse inte 

är en evighetsmaskin. På samma sätt behöver vi åter börja bygga läge och skapa 

nya värden för framtiden. 

Alla de kvaliteter Hemming listar (om vi byter ut city mot centrum i den första) är 

värden vi kan skapa genom stadsbyggande:

• Gångavstånd till centrum

• Gångavstånd till vatten

• Parkytor inom en kilometer

• Tillgång till gång- och gatunät

• Mindre än 500 meter till spårstation

• Kvartersform

Men istället för att tänka som en planerare, vilket är det fält han ansvarar för, 

tänker han som en exploatör och börjar leta tomter där dessa värden redan finns. 

En strategi av detta slag riskerar att både tära på befintliga värden och missa 

chansen att skapa nya.

För att bli konkret. Att förtäta stadsdelar som Hammarbyhöjden, vilket Hemming 

förordar, bör vi naturligtvis göra när det går men det är inte här som framtiden 

ligger. Dels är sådana projekt känsliga eftersom de kan försämra befintliga 

kvaliteter, dels bidrar de mycket lite till att förbättra stadsdelens läge i sig. 

Samhällsekonomiskt en ganska dålig affär. Den stora möjligheten i denna del av 

staden ligger istället i Nynäsvägen, vilken har potential att bli en förlängning av 

Götgatan. Plötsligt pratar vi läge och ökade fastighetsvärden på allvar.

Poängen med att låta Götgatan ta språnget till Söderort är inte bara att 

bebyggelsen längs en sådan gata i sig skulle vara oerhört värdeskapande utan 

även att den avsevärt skulle förbättra läget för angränsande stadsdelar, inklusive 
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Hammarbyhöjden, utan att någon av dessa berörs. En samhällsekonomiskt lysande 

affär. Detta kommer dock aldrig marknaden lösa själv, den är trots allt ganska 

futtig och kortsiktig när det kommer till kritan; här krävs större visioner och inte 

minst planering.

Nynäsvägen är bara ett exempel bland många. Av historiska skäl har alla de 

gamla landsvägarna in till Stockholm alldeles ypperliga lägen, särskilt Solnavägen 

och Värmdövägen, men som idag ligger för fäfot med vettlös markanvändning. 

Här skulle lite god planering skapa fantastiska lägen för marknaden att jobba 

på, vilket samtidigt skulle förbättra läget hos angränsande stadsdelar. Men 

undervärderade lägen av detta slag finns på många håll i regionen, vad som saknas 

är planering som frigör dem. Det kräver dock att man byter exploatörens blick 

mot stadsbyggarens. Det centrala här är att sådan planering ger möjlighet för 

marknaden att skapa nya värden och inte bara exploatera befintliga.  

Jag kan inte se annat än att detta är planeringens uppgift och vad marknaden 

egentligen efterfrågar.

Som landstingsråd sitter därför Hemming själv på lösningen och kan tillsammans 

med företrädare för kommunerna bidra till en samordning av stadsbyggandet i 

regionen där just det värdeskapande i att bygga goda lägen kan vara ledord.  

Här har Hemming inget mindre än en höna som värper guldägg – en dröm för  

varje politiker.
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TRE STEG FÖR ETT BÄTTRE  
BYGGANDE AV GÖTEBORG

Göteborg står inför de största stadsutvecklingsprojekten i landet. Detta är en stor 

möjlighet att ta Göteborg in i det mångkulturella, högteknologiska och hållbara 

samhälle som man önskar skall komma ut ur de oroliga tider vi nu genomlever. 

Men det kan också gå fel på ett sätt som vi känner igen från tidigare snabba 

stadsutvidgningar och då riskerar vi stå inför årtionden av åtgärdspaket och 

förlorad mark. Man kan då fråga sig hur förberedd staden är på denna enorma 

stadsomvandling.

Stadens nyligen presenterade planer för Heden, ett centralt men tämligen 

begränsat område, skapar viss oro. Vi menar att planförslaget uppvisar flera av de 

grundläggande brister som karaktäriserat svenskt stadsbyggande under senare år: 

1) planen baseras på en geografiskt alltför begränsad analys av platsen, varför man 

missar dess fulla lägespotential; 2) planen springer ur en slags bokstavstro där 

vissa byggnadstyper per automatik genererar vissa former av stadsliv; 3) planen 

bygger på idén att attraktivitet kan programmeras genom att lokalisera speciella 

verksamheter till platser man vill utveckla.

Utifrån rådande forskningsfront menar vi att man ganska lugnt kan säga att alla 

dessa utgör felaktiga utgångspunkter för framgångsrikt stadsbyggande. Vi vill 

därför diskutera dem en i sänder med exempel från den liggande Heden-planen.

Att skapa läge

Det helt avgörande för vilka stadsmiljöer vi åstadkommer är att förstå hur flödet 

i staden fungerar. När det gäller biltrafik och kollektivtrafik har vi sedan länge 

avancerade modeller för att både planera och underhålla dessa trafikslag. När det 

kommer till gång- och cykel står vi dock allt som oftast handfallna. Det är olyckligt 

dels därför att vi därmed riskerar att inte skapa goda förutsättningar för dessa 

sätt att röra sig i staden, vilka ur både hälso- och miljöskäl borde prioriteras, dels 

därför att det i så hög grad är dessa som kan skapa det vi upplever som stadsliv. I 

slutänden finns för oss människor inget attraktivare än andra människor.

Text: Lars Marcus
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Hur vi rör oss i staden till fots avgörs av hur olika platser hänger samman, den ena 

gatan eller platsen med den andra och den i sin tur med den tredje och så vidare. 

Det viktiga för att förstå hur det vi kallar stadsliv uppstår och får olika karaktär 

på olika gator är dock inte hur människor tar sig från plats A till plats B utan att 

hur vi på vägen mellan dessa med nödvändighet passerar en rad andra gator och 

platser. Om man då tänker sig att alla som rör sig i staden är på väg från en plats 

A till en plats B inser vi att de oftare passerar vissa gator och platser än andra även 

om det inte är till just dessa gator och platser som de är på väg. Att vi oftare rör 

oss på Kungsgatan eller Linnégatan beror oftast inte på att vi är på väg till just 

dessa gator utan att de ligger bra till i staden för att ta sig till många andra gator 

eller platser.

Om vi då tittar på staden som helhet inser vi att vissa gator ständigt är trafikerade 

av fler människor än andra. Det är detta som är grunden till det vi brukar kalla 

läge! Det är denna närvaro av olika stora koncentrationer av människor på olika 

platser i staden som är avgörande både när det gäller den kvalitativa upplevelsen 

av platsen och vilka verksamheter som kan tänkas söka sig till den. De senare 

bidrar sedan även till upplevelsen av platsen liksom att fler människor i sin tur 

dras dit, en synergi uppstår men läget är det som startar processen och håller den 

vid liv över tid.

På kartan nedan ser vi i röd de gatorna som ligger så att säga bra i staden och där 

vi kan förvänta oss att flest människor rör sig.
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Observera att det inte nödvändigtvis är så att det bara är höga koncentrationer 

av människor som utgör ett bra läge, platser där det rör sig färre människor är ju 

ofta mer rofyllda vilket är en kvalitet i sig; särskilt om de återfinns nära mer livliga 

platser. Vissa verksamheter kanske också föredrar detta; jämför restauranger på 

intensiva stråk och de som återfinns på mer avskilda stråk. Det handlar om lägen 

av olika kvalitet, inte goda eller dåliga lägen.

Vår poäng i relation till Hedenplanen är att för att förstå läge i denna mening 

behöver man analysera ett stort geografiskt område; lägeskvaliteterna skapas inte 

inom det egna kvarteret utan genom sambanden i hela stadsdelen eller till och 

med bortom denna. I Heden-planen anar man brister i detta utifrån vilken roll man 

tänker sig att olika gator kan få inom planen. I kartan nedan är gatorna markerade 

som olika tjocka beroende på hur användbara de är för förflyttningar om vi tänker 

oss att alla adresser i Göteborg utgör både start- och målpunkter för en oändlig 

mängd möjliga förflyttningar inom staden. De som markeras med tjocka linjer och 

därmed ingår i väldigt många sådana möjliga förflyttningar är då naturligt också 

gator där vi kan förvänta oss högre koncentrationer av människor.

Utifrån detta kan man exempelvis fråga sig varför man valt att förlägga entrén till 

Heden där man gjort. Den ligger alls inte vid ett sådant naturligt stråk med stora 

koncentrationer av människor utan istället lite vid sidan. Detta förefaller olyckligt, 

eftersom effekten lätt blir att man inte hittar den och att det istället uppstår en 

mer naturlig entré där det inte är planerat för det. Varför inte istället lägga entrén 

vid de starka stråk som går rakt genom Heden och där människor redan rör sig och 

därmed ytterligare stärka kopplingen mellan Heden och Avenyn. Man kan summera 

som så: istället för att försöka förändra flödena mot en plats som saknar entréläge 

så kan man dra nytta av det entréläge som redan pekas ut av det befintliga flödet 

och lägga kraften på att utforma denna entré.



p
. 
4

3
T

ex
te

r 
o

m
 s

ta
d

sf
o

rm

Att förvalta läge

I förlängningen av detta kan vi förstå att vi kanske behöver planera bebyggelse som 

stämmer överens med olika lägen, både när det gäller omfattning av bebyggelse 

och typ av bebyggelse. Även om man inte behöver se det som en regel kan man 

argumentera att gator och platser som naturligt drar till sig stora flöden av 

människor kanske skall bebyggas tätare och med förutsättningar för ett mer 

blandat innehåll, medan de med mindre flöden kan bebyggas öppnare och med 

mer renodlat bostadsinnehåll. Om gatunätets struktur är det som skapar läge kan 

vi med bebyggelsen på detta sätt förvalta detta läge. Att bygga tätare i tillgängliga 

lägen och glesare i mindre tillgängliga förefaller då logiskt eftersom de i båda 

fallen förstärker dessa lägen.

Samma sak gäller diskussionen om kvartersbebyggelse eller öppen bebyggelse. 

Längs gator med stort flöde av människor förefaller det ganska naturligt 

att föreskriva sluten bebyggelse i till exempel kvartersform, både för att 

freda bakomliggande gårdar och ge utrymme för högre täthet och eventuell 

butiksetablering i ett sådant läge. Om det däremot handlar om platser med ganska 

låga flöden kan kvarterslösningar ifrågasättas, särskilt i många våningar eftersom 

det trots allt ofta ger sämre ljusförhållanden, liksom ofta dyrare gatuanläggningar, 

vilket kanske inte behövs i dessa lägen. Alltför ofta har vi på senare år sett 

folktomma gator runt kvarter vars gårdar har onödigt dåliga sol-förhållanden, 

liksom störda gårds- och parkanläggningar invid intensiva gångflöden. I båda fallen 

handlar det om dåligt förvaltade lägen.

I Hedenplanen finner vi just sådana exempel. Här föreslås den nya bebyggelsen 

framför allt förlägga till de mindre befolkade stråken men trots det i form av 

kvartersbebyggelse. I detta centrala läge kan det senare kanske vara försvarbart 

eftersom det vi beskriver som lågt befolkade stråk i detta läge, jämfört med mer 

perifera lägen i Göteborg, ändå är ganska högt befolkade. Svårare att förstå är att 

planen inte utnyttjar de ypperliga lägen som finns längs det starkaste stråket som 

korsar Heden för ny bebyggelse; ett stråk som dessutom förefaller erbjuda mycket 

goda butikslägen, dessutom i söderläge. Här förefaller en ganska tät och sluten 

bebyggelse vara naturlig, vilken norr om detta skulle kunna kompletteras med 

glesare och mer öppen bebyggelse, vilket skulle matcha det mer avskilda läget där.
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Att förstärka läge

Mycket av ovanstående kan förefalla motsägelsefullt eftersom det man naturligt 

tänker som avgörande för stadsmiljön är det verksamheter man återfinner på 

olika platser; attraktiva platser är de platser där det finns attraktiva verksamheter 

eller anläggningar som butiker eller parker, vilket i sin tur styr flödet av gående i 

staden. Som framgår av argumentationen ovan menar vi dock att det är tvärtom. 

Hur vi ordnar och strukturerar stadens rumsliga samband styr hur vi rör oss och 

var koncentrationer av människor uppkommer. Inte för att det just är dit de är på 

väg utan eftersom dessa platser ligger, så att säga, så bra på vägen.

I nästa steg menar vi att detta blir avgörande även för var olika verksamheter 

etablerar sig. Det typiska exemplet på det omvända tänkandet är när vi föreskriver 

lokaler i bottenvåningen i lägen där det inte finns förutsättningar för kommersiell 

verksamhet och vi får tomma lokaler som resultat. Det kan naturligtvis finnas 

andra skäl till lokaler i bottenvåningarna, exempelvis olika bostadskomplement, 

men vi skall inte föreställa oss att vi får ett rikt butiksutbud bara för att vi erbjuder 

lokaler. Återigen, det är läget som avgör.

Vår poäng är alltså att kommersiella verksamheter som butiker inte kan skapa läge 

men väl förstärka det. Om vi skapar en koncentration av butiker till en viss plats 

på det sätt som vi finner i många förortscentrum så utgör detta naturligtvis en 

attraktion som kan generera ett gångflöde men om denna plats inte ligger på ett 

sätt i stadsdelen och resten av staden som gör att den också är något vi passerar 

på väg till andra saker kan dessa butiker inte dra nytta av stadens flöde utan är 
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hänvisade till sin egen attraktionskraft. Det gör att denna centrumanläggning 

övertid kan få svårt att överleva, något vi ser många exempel på i Göteborgs 

ytterstad.

Omvänt kan ju lägen med stora flöden förstärkas genom att vi skapar 

förutsättningar för verksamheter att flytta dit eller genom planering förlägger 

verksamheter dit. Vi menar alltså att vi genom att styra kommersiella verksamheter 

och offentliga anläggningar till olika platser kan förstärka lägen och på det sättet 

skapa långsiktig hållbarhet i dessa, istället för att styra och förlägga dessa till fel 

lägen där de istället riskerar bli beroende av ständiga nyinvesteringar eller helt 

enkelt tvingas stänga.

När det gäller Hedenplanen kan vi se flera fromma förhoppningar om etablering av 

verksamheter, vilka planen dock inte sett till att skapa läge för. Man har i de flesta 

fall återigen pekat ut de mindre befolkade stråken som läge för ny kommersiell 

verksamhet och restauranger. Mot bakgrund av ovanstående argumentation skulle 

man istället kunna skapa och förstärka lägen för detta dels genom ny bebyggelse 

norr om det centrala stråket genom Heden, vilket vi redan argumenterat för, dels 

ge plats åt sådana verksamheter i de befintliga byggnaderna längs Södra Vägen och 

längs Engelbrektsgatan där denna potential idag inte är utnyttjad fullt ut.
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Slutsatser

Vi menar således att Hedenplanen kan lära oss en hel del om hur vi bör angripa 

de stora stadsbyggnadsutmaningar som Göteborg står inför. Avgörande här är att 

förstå hur man bygger läge på det sätt vi diskuterat ovan. Staden är ett system där 

helheten är större än delarna men där delarna också är helt beroende av helheten. 

Om vi glömmer detta och tror att vi kan utforma delarna för sig och sedan bara 

sätta ihop dem, kommer vi per definition att misslyckas. Den enskilda gatan, 

platsen eller byggnaden är i slutänden helt beroende av sitt läge i relation till alla 

andra gator, platser och byggnader, det är detta stadsbyggnad i slutänden handlar 

om. Detta läge kan sedan förvaltas olika väl genom den bebyggelse vi väljer, hur tät 

den är eller vilken utformning den får, i kvarter eller mer öppen bebyggelse. Här 

finns en logik där läget är avgörande. Slutligen kan detta läge förstärkas genom 

att vi styr eller förlägger olika verksamheter eller anläggningar till vissa platser 

eller stråk, där dessa kan få naturligt stöd av läget och i sin tur förstärka läget och 

därmed även bygga hållbarhet för dessa verksamheter över tid. Sammantaget ser 

vi en ganska naturlig logik som kan hjälpa oss att bygga ett Göteborg som kan bli 

bärare av den spännande framtid som nu stundar.
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DAGS FÖR DEN ANDRA FORMEN

Ursprungligen publicerad i tidskriften Plan nr 1, 2018.
Text: Lars Marcus

Stadsbyggandet plöts l igt  i  händelsernas centrum  
– är v i  beredda?

Något hände trots allt vid millennieskiftet. Sedan dess har vi sett en lång serie 

kriser av närmast bibliska mått. Vi har lärt oss att polarisarna smälter och en 

dag riskerar sända flodvågor över våra lågt belägna städer. Vi har sett nationella 

ekonomier förödas på ett sätt vi trodde hörde till historien. Vi har följt uppror 

i länder vi trodde cementerade i auktoritära system som snart översköljts av 

apokalyptiska rövarband. Detta har blandats med andra farsoter och chocker som 

pandemier, Brexit och Trump. Den samlade känslan är att våra grundläggande 

system av socialt, ekonomiskt och ekologiskt slag gungar under våra fötter och att 

framtiden är mer osäker än någonsin.

Samtidigt äger andra globala förskjutningar rum, framför allt en urbanisering 

av aldrig tidigare skådat slag. Den har beskrivits på många sätt; det byggs två 

Vancouver i veckan; det kommer att på några årtionden byggas stad till ytan 

motsvararande Frankrike, Spanien och Tyskland; inom kort bor 70% av jordens 

befolkning i städer. Eftersom det är vi människor som orsakar kriserna ovan, 

innebär denna urbanisering att dessa kriser nu är urbana frågor; det är hur vi lever 

och samverkar med varandra i våra städer som är orsaken till att havsnivåerna 

stiger, att ekonomier brakar samman, att regimer faller, även om det inte alltid är 

där vi ser de största effekterna. Städernas byggda form är det som skapar ramarna 

och förutsättningarna för vårt sätt att leva och samverka med varandra och därmed 

är städerna en central del av problemet.

Men av samma skäl är det allt fler som menar att det också är i städerna lösningen 

står att finna; det är genom att leva och samverka på andra sätt i våra städer som 

vi kan lösa dessa problem. Som en följd ser vi hur närmast alla stora samtidsfrågor 

blivit urbana frågor; grundläggande vetenskapsfält som sociologi, ekonomi och 

ekologi sätter i dag allt oftare ordet urban framför sina studier. Vår tids stora 

utmaningar handlar därför alltmer om hur vi skall bygga och utforma framtidens 

städer och därmed har dessa utmaningar i hög grad faktiskt blivit en arkitektonisk 

fråga. Omvärlden knackar oss helt enkelt på axeln och undrar om vi kan hjälpa till 

frågan till oss själva blir då, är vi beredda?
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Professionen stäl ls  inför kunskapsutmaningar  
– vad är det vi  kan?

Jag är ganska säker på att svaret på den frågan är nej. Jag tror till och med att den 

stör oss. Vi vill fortsätta arbeta med det vi upplever som det viktigaste som finns; 

vi vill fortsätta tala om hur arkitektur kan lösa allt från jämställdhet, cirkulär 

ekonomi och demokrati, men vi vill göra det i våra egna rum där vi ständigt 

bekräftas på att det är just så. Jag delar övertygelsen om arkitekturens stora 

möjligheter och dit räknar jag även stadsbyggnad, men för att den skall komma 

till sin rätt behöver vi samarbeta med andra, vilket de flesta håller med om. Men 

den verkliga utmaningen i min mening, och här tror jag fler tvekar, är att för att ett 

sådant samarbete skall bli framgångsrikt måste vi skärpa, precisera och artikulera 

vår egen kunskap, annars har vi inget med oss till bordet i mötet med andra.

Jag är rädd att vi alltför ofta istället visar upp en attityd som påminner om hur 

utrikespolitik ofta är inrikespolitik. Vi använder de stora orden om de stora 

frågorna i den stora världen, men mest för att stärka vår egen lilla värld; om någon 

därute verkligen frågar vad vi kan, blir vi oroliga och lite irriterade. Det vi måste 

inse nu är att omvärlden har ställt den frågan – med eftertryck.

Om vi under nittiotalets kris lärde oss projektledning, kvalitetskontroll och CAD, är 

det således nu inte dags att lära sig sociologi, ekonomi och ekologi. Vad vi behöver 

göra är vad vi borde gjort redan då, nämligen sätta ord på vårt kärnämne, bygga 

teori om vårt centrala kunskapsobjekt, hitta sätt att beskriva och till och med mäta 

produkten av vårt arbete. Vad är då denna produkt, vad är vårt kärnämne. Vi älskar 

att benämna det arkitektur, men det är ett ord som döljer mer än det förtäljer; det 

får oss att tro att vårt kunskapsobjekt är oöverblickbart och omöjligt att fånga, 

men i min mening är det egentligen ganska enkelt, vårt kärnämne, vårt centrala 

kunskapsobjekt, produkten av vårt arbetes mödor, är byggd form och rumslig 

struktur. Vi kan krångla till det på allskönsvis men det är där vi landar.

Arkitekter utformar ritningar och planer utifrån vilka man med fysiska material 

kan bygga strukturer som kan skydda mot väder och vind och ge upphov till 

estetiska uttryck, men kanske framför allt kan de åstadkomma rumsliga samband 

som stödjer och ordnar vårt vardagsliv. När man beskriver det så kan det förefalla 

banalt; det är inte high-tech, det är inte fin konst, det är inte djupa tankar, men 

jag menar att det är långt ifrån banalt; snarare är det vi talar om här den mest 

sofistikerade materia människor omger sig med – språket möjligen undantaget. 

Det vi med ett finare ord benämner arkitektur utgör ju tekniska konstruktioner, 

estetiska uttryck och sociala samband, allt på en gång, vilket är märkvärdigt i sig, 

men det mest fascinerande är vi gör detta med så enkla medel; tegelstenar, brädor, 
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glasskivor; det är här både vi själva och andra förleds tro att det vi håller på med är 

enkelt, men det är långt ifrån enkelt; det vi hanterar är det system som alla andra 

system vilar i.

Om vi ser hur mycket kunskap, tid och materiella resurser människan genom 

historien investerat i bebyggelse – det finns ingen annan mänsklig artefakt som 

kommer i närheten – så måste det finnas en orsak. Ett möjligt svar är att vi 

människor inser att livet är flyktigt och att det ur detta infinner sig ett behov att i 

någon mån fånga denna flyktighet i mer beständiga material; tanken att det snabba 

kanske kan översättas i det långsamma ligger nära till hands. Sedan urminnes tider 

kan vi därför se hur människor fångat det flyktiga i det tröga, som när vi skriver 

upp ett telefonnummer på en bit papper. Bebyggelse är i detta sammanhang en 

ovanligt kraftfull materia som förmår upprätthålla sociala samband och kulturella 

uttryck över mycket lång tid och därmed hjälpa oss minnas dessa; ja inte bara 

minnas, den får oss att ständigt återuppliva dem.

Det är också viktigt att understryka hur byggd form och rumslig struktur, trots att 

det utgör en så central och resurskrävande skapelse i människans historia, inte är 

något annat kunskapsfälts ansvar än vårt egets. Om vi inte utvecklar och tillämpar 

kunskap om detta finns det ingen annan som gör det, då faller det istället under 

horisonten och ersätts av andra frågeställningar, något vi kan se hända just nu i 

smarta städer-diskussionen. Tydligen gör inte byggnader och städer sitt jobb utan 

behöver förstärkas av digital teknik av olika slag, men är det för att det verkligen 

är så eller därför att vi har varit dåliga på att förklara vad arkitektur egentligen kan 

göra och kanske även, med lite självkritik, därför att vi varit slarviga med att se till 

att den verkligen gör sitt jobb.

Byggd form och rumsl ig struktur – vad är det?

Vad menar jag då med byggd form och rumslig struktur och hur kan vi prata om 

det på ett bättre sätt. Det finns naturligtvis flera dimensioner av detta men här 

följer en tanketråd vi kan utveckla. När vi säger byggd form kan vi få många olika 

idéer i huvudet. Framför allt finns här en grundläggande dualitet som vi kort 

berört mellan byggd form som estetiskt uttryck och byggd form som funktionellt 

stöd. Det första spelar på vår upplevelse, våra associationer, våra mentala och 

emotionella fakulteter. Den andra spelar istället mot vår fysiska konstitution, 

våra rörelser, vår kroppsliga fakultet. Naturligtvis innebär att vara människa att 

dessa ständigt samspelar men det är i de flesta fall också möjligt att urskilja hur 

arkitektur både kan säga något och göra något, det vill säga, tala till vår mentala 

fakultet eller vår kroppsliga. Det innebär också att arkitektonisk form kan säga en 

sak men göra något annat.
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Utifrån denna distinktion kan vi även se hur byggd form skiljer sig från rumslig 

struktur; det är den byggda formen som ger upphov till den rumsliga strukturen 

medan rummet är nödvändigt för att vi skall kunna uppfatta den byggda formen, 

så det ena förutsätter ständigt det andra. Men i relation till estetiskt uttryck och 

funktionellt stöd kan vi se, även om det är en förenkling, hur den fysiska formen 

särskilt lämpar sig för att skapa estetiska uttryck – även vackra rum läser vi 

med hjälp av den byggda formen – medan den rumsliga strukturen är det som 

härbärgerar oss och ger oss funktionellt stöd, det som gör att vi kan använda 

byggnader och städer, även om det är den byggda formen som ger dessa rum en 

struktur.

Även om båda dessa dimensioner hos arkitekturen är av grundläggande vikt är det 

särskilt i den senare meningen arkitektur har en direkt betydelse för de utmaningar 

vi nämnt ovan; arkitekturen utgör helt enkelt behållaren för de flesta mänskliga 

verksamheter, det är här vi framlever merparten av våra liv, det är här vi förvarar 

de flesta av våra ting, men inte bara det, det är i arkitektoniskt ordnade rumsliga 

strukturer i form av både byggnader och städer som de flesta samhällsprocesser 

äger rum. När vi talar om segregation, marknader och ekosystemtjänster så hittar 

vi inte dessa utanför dessa rum; det finns liksom ingen annan dimension där dessa 

processer äger rum; de är alla med nödvändighet strukturerade av arkitektur – det 

är just i den meningen de ’äger rum’.

Men de rumsliga strukturer vi skapar med arkitektur härbärgerar inte bara dessa 

samhällsprocesser, de formar och strukturerar dem; ger dem specifik form – 

arkitekturen är i denna mening en performativ konstart. Samhällsprocesser av det 

här slaget kan således både stödjas, formas och hindras genom arkitektarbete; eller 

kan; arkitektarbete gör det med nödvändighet, det är inget vi kan välja bort.

För att exemplifiera. Segregation är ett rumsligt begrepp som handlar om hur något 

är åtskilt eller befinner sig på stort avstånd från något annat, så om vi menar att 

våra städer är social segregerade så måste detta ha något, om än inte allt, att göra 

med den rumsliga strukturen hos våra städer, det vill säga, hur vi bygger våra 

städer har stor betydelse för i vilken grad de understödjer eller motverkar den 

sociala segregationen i vårt samhälle.

På samma sätt är det med marknad. Vi behöver dock inte gå till gamla tiders 

torghandel för att inse hur i princip alla marknader förutsätter mötesplatser där 

människor och varor kommer samman för utbyte. Om detta alltmer sker genom 

digitala medier så är detta ett uttryck för hur behovet av sådana möten har ökat 

och därmed även möten IRL; det är bara att fundera på vad de flesta av oss ägnar 

sin arbetsdag åt.
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Detta gäller även ekologiska system. Ekosystemtjänster handlar om tjänster 

naturen alldeles gratis levererar till oss genom att exempelvis rena luften vi 

andas, pollinera grödorna vi äter och skapa behagliga mikroklimat att leva i. 

Ursprunget till dessa tjänster är fungerande ekosystem. I urbana sammanhang 

är det uppenbart hur även dessa är begränsade och strukturerade av den fysiska 

bebyggelsen. Rätt utformad kan dock städernas rumsliga struktur inte bara skydda 

ekosystem utan även förstärka eller till och med nybilda dem.

Det relat ionel la  rummet – hur beskr iver man det?

Allt detta handlar dock om att se rummen som ett system, det vill säga betona 

relationen mellan rum, deras konfiguration; hur den ena platsen eller rummet är 

beläget i relation till andra platser eller rum; det vi kan beskriva som den enskilda 

platsen eller byggnadens läge. I allt fler sammanhang inser vi att världen därute 

inte består av isolerade ting och människor utan att det avgörande är hur de 

hänger samman med andra ting och människor. Här riskerar språket spela oss ett 

spratt eftersom vi lätt glömmer att gränsdragningen för vad ett ord betecknar är 

godtycklig och att världen egentligen är ett enda stort sammanhang som vi med 

hjälp av språket fiktivt delat upp. Ett relationellt tänkande ger dock upphov till ett 

nytt ’språk’, ett geometriskt språk som just handlar om att beskriva relationer i 

rummet – vilken karta eller ritning som helst kan vara ett exempel. Med detta språk 

kan det mesta beskrivas som rumsliga relationer, både människor och ting liksom 

rummet i sig och plötsligt är vi något på spåret.

I geometrin hittar vi ett språk som kan fånga världen på ett genuint rumsligt sätt, 

vilket gör det möjligt att översätta ting och människor i rumsliga termer; i någon 

mening översätta dem till arkitektur. Här infinner sig ett svar på den djupa frågan 

om relationen mellan form och funktion i arkitekturen; om världen snarare än en 

serie isolerade ting och människor består av en serie specifika relationer mellan 

dessa, inser vi att dessa relationer i väldigt hög grad är definierade av bebyggelse 

i vid mening. Det innebär att i princip allt arkitektarbete skapar specifika 

förutsättningar för relationer mellan ting och människor.

Men om denna relationella nivå av arkitekturen är så viktig så behöver vi utveckla 

sätt att fånga och synliggöra den för att på så sätt kunna arbeta med den med 

precision. Hur man gör det är inte helt uppenbart eftersom relationer har den 

egenheten att de inte syns i sig; en relation är ju inte något i sig utan uppstår 

mellan andra saker. Även om alla kartor och ritningar är fulla av relationer, mellan 

rum, mellan byggnader, mellan människor, så framgår inte dessa relationer med 
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någon större exakthet. Det är medier som förmår göra just detta som arkitektur- 

och urbanmorfologisk forskning arbetar med.

Mot denna bakgrund vill jag hävda att den stora kunskapsutmaning som 

arkitektkåren nu står inför inte är hur vi skall bli bättre på projektstyrning, nya 

mjukvaror eller kvalitetskontroll; naturligtvis skall vi hänga med men det gäller alla 

professioner idag. Inte heller skall vi bli expert på socialt arbete, fastighetsekonomi 

eller urbanekologi; vi behöver bli bättre, men bara så att vi kan prata med de 

som verkligen kan dessa saker. Vår stora utmaning är en annan, nämligen att bli 

avsevärt bättre på vårt kärnämne, vilket är kunskap om byggd form och rumslig 

struktur. Det är helt enkelt dags att överge den självbild av breda generalister som 

vi älskat att odla, och istället träda fram som specialister på det fantastiska system 

i vilket i princip alla andra vilar.

Den andra formen:  hur pratar man om den?

Om man nu skall ta sig an frågan om denna relationella, konfigurativa, eller 

systemiska nivå av arkitektonisk form, vare sig i byggnader eller städer, framstår 

det som att vad som behövs är en analys av arkitektonisk form för att förstå dess 

systemeffekter. Det leder tanken fel och låter dessutom väldigt tråkigt. Vad det 

egentligen handlar om är att avtäcka en dold dimension av arkitektonisk form, en 

dimension som redan finns där och är ett resultat av arkitektarbete precis som 

’vanlig’ form. Det är bara det att den inte är så lätt att få syn på eftersom det inte 

handlar om arkitektoniska element i sig utan om relationer mellan sådana element, 

exempelvis mellan rum, vilket de medier vi är vana att använda är dåliga på att 

fånga.

Men detta är inget nytt. En byggnads planform är heller inte synlig i verkligheten, 

men vi har sedan länge utvecklat medier med vilka vi kan synliggöra den, det 

vill säga vanliga planritningar. Men detta är bara en artefakt bland många som 

hjälper oss se, tänka och bearbeta arkitektonisk form. Vill vi fånga en byggnads 

fulla tredimensionalitet har arkitekter sedan länge använt sig av fysiska modeller; 

ännu ett medium att synliggöra arkitektonisk form. Vad jag vill understryka här 

är hur behovet nu är stort att även hitta medier som synliggöra den relationella 

dimensionen av arkitektonisk form.

Här har arkitektur- och urbanmorfologin tagit fram digitala verktyg som fångar just 

detta, vilket gör att en mängd arkitektoniska egenskaper och kvaliteter blir möjliga 

att se, sätta ord på och arbeta arkitektoniskt med. Jag skulle därför vilja påstå att 

det vi kan åstadkomma med dessa medier inte är en analys av ’vanlig’ form utan en 
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avtäckning av en dold dimension hos ’vanlig’ form, en dimension som inte tidigare 

varit synlig och därför inte hanterats ordentligt. Jag skulle vilja kalla ’vanlig’ form 

för den första formen och det vi lyckas avtäcka för den andra formen, där den 

senare så att säga är inneboende i den första. Det är inte så att den inte funnits 

tidigare, det har bara inte varit synliggjord.

Att se det så får stora konsekvenser. Denna på alla skalnivåer kraftfulla dimension 

av arkitektonisk form blir då möjlig att medvetet forma för att stödja och styra 

andra viktiga samhällssystem, vi kan helt enkelt lite mer insiktsfullt arbeta med 

de stora utmaningar vi diskuterade ovan och erbjuda det som en tjänst. Men det 

innebär också att vi måste ta ansvar för denna dimension av arkitektonisk form, 

den går nämligen inte att välja bort. Varje arkitektonisk objekt vi skapar, på vilket 

skala det vara må, är bärare av denna andra form och det måste vi ta ansvar för; vi 

kan inte säga att jag jobbar bara med den första formen, det vore att säga att jag 

inte helt och fullt arbetar med arkitektur.

En stor orsak till att vi ofta inte når ändå fram i våra tjänster är i min mening just 

att vi inte utvecklat expertisen kring den andra formen. Det är märkligt eftersom 

det kanske är den mest kraftfulla dimensionen av arkitektonisk form och som 

verkligen skulle vara efterfrågad om vi lyckades synliggöra den. Vad denna form 

ytterst hanterar är det faktum att världen vi lever i inte består av en serie isolerade 

människor och ting även om den framstår så. I praktiken vet vi att alla dessa 

människor och ting på olika sätt och i varierande grad är relaterade till varandra 

och att styrkan i dessa band mycket ofta handlar om rumslig närhet.

Hur vi formar och strukturerar det fysiska rummet med byggd form får därför 

en oerhörd betydelse för väldigt många saker i våra moderna samhällen och 

experterna på hur detta fungerar och hur detta kan formas är faktiskt arkitekterna, 

eller skulle kunna vara det. Jag har egentligen svårt att se någon yrkesgrupp som 

har en mer attraktiv kunskap och färdighet att erbjuda världen idag, men då måste 

vi synliggöra den i sin helhet så att vi kan tala om den med precision – det är dags 

för den andra formen.
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Alla kartor och planritningar är geometriska representationer som samtidigt redovisar en oerhörd mängd 
relationer i rummet. Det är denna förmåga som gör att vi använder geometriska språk och inte ord för att 
beskriva byggd form och rumslig struktur. Samtidigt är en vanlig karta eller planritning generisk i det att den 
beskriver oerhört många relationer i allmänna drag men ingen med stor precision.

Kartan ovan däremot beskriver två typer av relationer med stor precision. Den första är hur nära varje 
gatusegment är varje annat gatusegment inom en radie av 500 m, där närhet inte är mätt i meter utan 
topologiskt som antal gatusegment. Ju närmare ett gatusegment är andra gatusegment inom denna radie 
desto mörkare brun nyans har de getts. En vanlig karta skulle enbart redovisa gatusystemet som en struktur 
med en viss form, vad vi kallat den första formen, men här har varje segment i getts en kulör som redovisar 
dess läge i relation till alla andra segment i gatusystemet, vad vi kallat den andra formen.

Figur 19. Den andra formen i städer.
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Figur 19. Den andra formen i städer.

Av stort intresse är då att den andra formen förefaller visa inte bara stadens geometriska form utan 
även stadslivets form i det att de mörkare segmenten i hög grad också är de där vi ser större flöden, ett 
rikare butiksliv och högre lokalhyror. Vi ser alltså ett band mellan rumslig struktur och urbana processer. 
I förlängningen kan vi då även dra slutsatsen att en förändring av den rumsliga strukturen även påverkar 
dessa processer. Det vill säga att vi genom arkitektarbete kan påverka stadslivet. Detta samband ser vi dock 
först när vi frilägger den andra formen och inte nöjer oss med den första.

På samma sätt har vi beskrivit bebyggelsen relationellt som hur mycket byggd yta man når från varje byggnad 
inom en radie på 2000m om man följer gatunätet; ju mer byggd yta man när desto mörkare blå kulör. 
Återigen kan vi säga att en vanlig karta bara skulle redovisa byggnadernas planform, den första formen, 
men här visas byggnadernas relation till annan bebyggelse, den andra formen. Återigen hjälper detta oss 
att knyta stadsform till stadsliv. Det är lätt att se hur två identiska byggnader där den ena har nära till annan 
bebyggelse och den andra inte, får helt olika funktionella förutsättningar och kvaliteter trots att de i sig är 
identiska. Det är tydligt hur den första formen inte förmår fånga detta faktum men väl den andra. (Bild: 
Gianna Stavroulaki, The Spatial Morphology Group (SMoG), Chalmers)
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Liksom vi kan avlocka en andra form från den första formen hos städer kan vi göra det hos byggnader. Ovan 
ser vi en beskrivning av planformen hos Museo di Castelvecchio i Verona, där denna brutits ned till pixlar 
där varje pixels synlighet från varje annan pixel redovisas i en färgskala där de mest synliga går mot rött 
och de minst synliga mot blått. Återigen är det fråga om relationer mellan olika lägen i rummet som inte är 
omedelbart synligt på en planritning men som ändå är en ofrånkomlig konsekvens av arkitektonisk form.

Den starka visuella lineariteten mellan dessa rum och de ganska dramatiska skillnaderna mellan rummen i 
detta avseende är inte direkt synligt i planritningen (den första formen), men framträder här med stor klarhet 
(den andra formen). I detta fall är detta något givet som ger specifika förutsättningar för utformningen av 
en utställning, men vi inser också hur vi i närmast allt arkitektarbete formar arkitektoniska egenskaper av 
detta slag, men att vi egentligen inte har medierna att tillfullo fånga dem så att vi kan arbeta med dem med 
precision och därmed fullt ut ta ansvar för dem.

Figur 20. Den andra formen i byggnader.
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Figur 20. Den andra formen i byggnader.

Denna inneboende egenskap hos den arkitektoniska formen kan användas på en rad olika sätt. 
I Castelvecchio ser vi hur det använts av Carlo Scarpa, om än intuitivt, för att placera skulpturer i 
utställningsrummen för att på olika sätt hantera deras inneboende uttryck. Man kan säga att exemplet från 
staden ovan mer handlade om att använda den andra formen för funktionella ändamål medan det här mer 
handlar om symboliska ändamål. Skulpturerna har naturligtvis ett starkt uttryck i sig själva men detta kan 
vidare hanteras genom en mer eller mindre synlig placering i utställningslokalerna, en egenskap hos dessa 
som framträder genom den andra formen. (Bild: Stavroulaki G, Peponis J, 2003, “The spatial construction of 
seeing at Castelvecchio museum”, Fourth International Space Syntax Symposium, University College London 
(ed. J. Hanson), London UK, 66.1-66.14).
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Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburg har haft en 

praktisk inriktning och drivits i samarbete mellan Älvstranden 

Utveckling AB och Chalmers tekniska högskola. Göteborgs 

Universitet och Yale University har även involverats i samarbetet 

och syftet har varit att stärka mötet mellan forskning och praktik 

inom arkitektur och stadsbyggande för att smälta samman 

teoretiska och praktiska perspektiv.
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