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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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FÖRORD

Denna rapport vill visa och diskutera hur ny kunskap om stadsform, inte minst genom 
den snabba digitaliseringen av geodata vi genomgår, kan bidra till idéer för en ny 
planprocess och nya plandokument, vilket är en aktuell och angelägen fråga för svensk 
stadsutveckling. Upplägget följer det designdrivna upplägg som gällt för Fusion Point-
projektet i stort. Med det menar vi att vi i de flesta av projektets delar och moment 
utifrån ny forskning formulerat hypoteser om både stadsutvecklingsprocessens 
problem och möjligheter vilka vi testat i seminarier, workshops och större hearings. 
Utifrån den feedback och de reaktioner vi fått vid dessa tillfällen, har vi gått tillbaka 
och bearbetat och ibland tänkt om för att ta fram en bättre hypotes. Vi ser stora 
likheter här mellan en sådan designprocess och forskningspraktiken där det är vanligt 
att just ägna tid åt att utveckla väl underbyggda hypoteser som sedan empiriskt 
prövas. I ett designprojekt skulle vi snarare tala om att utveckla väl underbyggda 
prototyper som sedan testas mot verkligheten. 

Mer precist är den hypotes som underbygger denna rapport att den kunskapsutveckling 
som ägt rum när det gäller stadsform, liksom de möjligheter som öppnar sig med 
digitaliseringen, inte bara möjliggör utan nödvändiggör en annan planprocess och 
andra former av plandokument. Slutsatsen är att detta i princip kan ske inom ramarna 
för nuvarande regelverk för planprocessen men där hanteringen och förståelsen av 
processens olika faser och dokument dock förändras. Detta beskrivs i rapporten i form 
av en prototyp till en ny planprocess. Med det sagt så är det viktigt att understryka att 
ambitionen inte är att slutgiltigt ta fram vare sig en ny process eller nya dokument av 
detta slag, men väl att bidra med hypoteser och prototyper som i ett fortsatt arbete kan 
bidra till detta.
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Andra rapporter inom forskningsprojektet Fusion Point har utförligt diskuterat 

hur städers fysiska struktur har grundläggande betydelse för både vardagslivet 

och de övergripande sociala, ekonomiska och ekologiska processer som äger 

rum i städer.1  Dessa har understrukit hur det idag finns betydande ny kunskap 

om denna relation som skapar nya möjligheter att bygga hållbarare städer i 

framtiden. För att åstadkomma detta behöver denna kunskap dock omsättas 

i former som är relevanta och användbara för de aktörer som är praktiskt 

verksamma i utvecklingen av framtidens städer. Här är den process som driver 

och leder fram till utveckling av våra städers byggda struktur naturligtvis helt 

avgörande.

Hur städer planeras och byggs är i Sverige noga reglerat i lag och det finns en 

serie myndigheter, förvaltningar och företag som utifrån en stor uppsättning 

kunskap och rutiner dagligen arbetar med att driva denna process framåt. 

Orsaken att denna process är reglerad i lag är att detta i grund och botten 

handlar om hur vi skall använda Sveriges mark och vatten, vilket är en politisk 

fråga (i det följande kommer vi för enkelhets skull oftast att bara tala om mark). 

Liksom många andra politiska frågor som vi använder lag för att reglera, handlar 

användning av mark till stor del om att väga intressen mot varandra. Vid sidan av 

befolkningen så är den mark som återfinns inom rikets gränser Sveriges största 

tillgång, men marken i Sverige har inte bara en mycket varierad ägarbild med 

uppenbara intressen i detta, den har även en stor mängd andra intressenter för 

vilka marken och dess användning är av högsta vikt. Den framtida användningen 

av landets mark är därför både en angelägen fråga för väldigt många och en fråga 

där det finns många olika viljor och åsikter. Därför är frågan om markanvändning 

en i högsta grad politisk fråga som behöver utredas, diskuteras och läggas fast i 

demokratiskt förankrade och transparenta processer.

Den lag som huvudsakligen styr denna process i Sverige heter Plan och Bygg-

lagen, ofta förkortad PBL.2  Den lägger bland annat tydligt fast att ansvaret för 

denna planering ligger på kommunerna, men föreskriver även både hur processen 

som leder fram till dessa planer skall se ut, liksom vad de skall innehålla och i 

viss mån hur de skall utformas. Det vill säga att PBL innehåller föreskrifter både 

1 Marcus och Berghauser Pont, Fusion Point 02 och 03, 2020.

2  Plan- och Bygglagen, 2010:900.

1 .  INLEDNING: PLANPROCESSENS  
PRAKTIKER OCH MEDEL
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om planeringen av markens användning som process men i viss mening även 

dess produkter, det vill säga planerna i sig. Dessa frågor diskuteras utförligt mot 

bakgrund av Älvstadsprojektet i Göteborg i en Fusion Point-rapport författad 

av Nils Björling.3  Avsikten i det följande kommer vara att närmare granska de 

dokument som idag driver denna process framåt för att mot den bakgrunden 

diskutera och föreslå hur dessa liksom den process där de ingår, skulle kunna 

utvecklas givet den kunskapsutveckling som skett på områden av stor betydelse 

för detta under senare år.

1.1 Stadsutveckl ingsprocessen och  
dess styrdokument enl igt  PBL

Viktigt att understryka är att vad som primärt regleras i PBL är hur kommuner 

skall planlägga det framtida användandet av sin mark, vilket för att vara något 

övertydlig, inte handlar om den mark kommunen äger utan om den mark som 

faller inom dess administrativa ansvar. PBL handlar således inte direkt om 

hur man skall bebygga sin mark, även om detta indirekt blir en viktig fråga. 

Ibland beskrivs det, även i lagen själv, som att PBL reglerar ”planläggning av 

mark och vatten och om byggande”,4  vilket kan göra det hela lite otydligt. Vad 

det handlar om är att planlägga användning av mark och vatten, där byggande 

ofta är ett viktigt medel för dessa användningar. Att vara tydlig med detta är 

viktigt av två skäl. För det första tydliggör det vad som är målet för planeringen, 

nämligen användningen av mark, vilket exempelvis kan vara bostadsändamål eller 

friluftsändamål, medan att bygga är ett medel att stötta och upprätthålla denna 

användning över tid; exempelvis behöver vi bygga bostadshus för att marken 

skall kunna användas för bostadsändamål eller göra markanläggningar för att 

möjliggöra användning för friluftsändamål. Men att bygga är aldrig ett mål i sig 

utan alltid sekundärt till någon form av markanvändning.

För det andra tydliggör det hur detta med att bygga behöver förstås i vid mening. 

Det handlar nödvändigtvis inte om att bygga hus utan lika mycket om att anlägga 

gator och parker eller lägga mark tillrätta för friluftsändamål som vi beskrev 

ovan. Det skulle även kunna utsträckas till att handla om att dika ut och dränera 

mark, vilket skulle kunna ses som ett byggande för att möjliggöra mänsklig 

användning överhuvudtaget. 

3 Björling, Fusion Point 03, 2020.

4 PBL §1
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Inom fastighetsekonomin talar man om mark och markförbättringar, vilket är en 

ganska bra terminologi där markförbättringar uppenbart inte bara handlar om att 

bygga hus. Vi bör således tänka på byggande som ett sätt att förbättra marken 

för att underlätta för olika former av användning av den. Men byggande kan 

även vara ett sätt att intensifiera markanvändningen. Om en plan inom ett visst 

område föreskriver bostadsändamål förutsätter detta även bostadsbebyggelse. 

Men vi kan då tänka oss både sjuvåningshus och trevåningshus, vilket får stor 

betydelse för intensiteten i användningen. Även detta är något som planer för 

markanvändning behöver reglera.

De två planinstrument som PBL ålägger varje kommun att upprätta är dels vad 

som kallas en översiktsplan, ofta förkortad ÖP, som skall täcka hela kommunens 

mark och har till syfte att långsiktigt dra upp riktlinjerna för kommunens 

markanvändning och därmed stödja mer detaljerad planering. Dels vad som 

kallas detaljplaner som lägger fast hur marken får användas mer precist och 

som upprättas över mindre områden i kommunen i samband med förändringar 

av deras markanvändning, exempelvis vid nya bostadsprojekt. Översiktsplanen 

har utöver detta ett särskilt ansvar att väga samman kommunens intressen med 

regionala och nationella intressen, exempelvis när det gäller vad som kallas 

riksintressen, vilket kan handla om strategisk infrastruktur eller värdefulla natur- 

eller kulturmiljöer. Den har även ett ansvar att redovisa hur kommunen skall 

tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande, vilket betyder att senare 

detaljplaner kan göra avsteg från översiktsplanen, även om detta i praktiken 

kan vara relativt komplicerat. Däremot är den en politisk överenskommelse, 

vilket gör att betydelsefulla avsteg kan få politiska konsekvenser, varför planens 

verkan inte skall underskattas. Som man anar på namnet så reglerar detaljplanen 

markens användning i större detalj. PBL understryker att dessa planer skall pröva 

markens lämplighet för olika användningar och den bebyggelse som därmed 

följer. Sambandet mellan föreskriven markanvändning och den bebyggelse som 

behövs för att understödja denna kommer på denna plannivå således närmare 

varandra än i översiktsplanen. Att det ändå är användningen av mark som 

står i centrum framstår tydligt när det gäller en av de främsta uppgifterna hos 

detaljplanen, nämligen att skilja mellan allmän plats och kvartersmark, där detta 

inte skall förstås som en gräns mellan offentligägd och privatägd mark. Allmän 

plats kan vara privatägd men i detaljplan tillgängliggöras för allmänheten. 

Likaså kan kvartersmark vara offentligt ägd, exempelvis genom kommunala 

bostadsbolag, vilket inte innebär att sådan mark självklart är allmänt tillgänglig. 
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Det detaljplanen primärt föreskriver är således hur marken får användas, i detta 

fall om den får beträdas av allmänheten eller inte.

Detaljplan gäller tills den upphävs men dess genomförandetid relaterad till 

konkreta stadsutvecklingsprojekt av större eller mindre storlek är tidsbunden, 

varför detaljplanen vid sidan av att bestämma markens användning mer i detalj, 

dessutom har till uppgift att göra en avstämning mellan de offentliga intressen 

som kommunen ansvarar för och intressen hos både offentliga och privata 

aktörer som vill utveckla marken. Detaljplanen är därför även juridiskt bindande 

och utgör det dokument där kommunens användning av sin mark slutgiltigt 

läggs fast som en sista fas inför förverkligande. Detaljplanen får således en 

särskilt stark status i planprocessen samtidigt som den i allmänhet reglerar 

markens användning på mycket detaljerad nivå och inom relativt små områden, 

där kombinationen av stark juridisk kraft och liten geografisk omfattning i 

många fall visat sig problematiskt eftersom enskilda stadsbyggnadsprojekt 

ofta får stor betydelse för sin omgivning, ibland på mycket stora avstånd. Inte 

minst av detta skäl återfinns i praktiken ofta en lång serie andra dokument i 

planeringsprocessen, vilka inte alltid är föreskrivna av PBL men som ändå får 

stor betydelse. Beroende på kommunens storlek och ambition i dessa frågor 

kan uppsättningen dokument av detta slag variera kraftigt. Vilka dokument 

som tas fram är också starkt beroende av komplexiteten i de projekt de är 

avsedda att styra. I mer ambitiösa och komplexa projekt kan det exempelvis, likt 

Älvstadsprojektet i Göteborg, förekomma visionsdokument som brett pekar ut 

projektens målbild som stöd för senare detaljplaner. På den kritiska nivån mellan 

översiktsplan och detaljplan återfinns ofta olika tematiska styrdokument i form 

av program som kan handla om bostäder, integration eller hållbarhet. Här medger 

PBL även möjligheten att ta fram en fördjupad översiktsplan, ofta förkortad 

FÖP, som ett medel att överbrygga det ibland stora steget från översiktsplan 

till detaljplan. Vi skall särskilt återkomma till denna kritiska nivå mellan 

översiktsplan och detaljplan i det avslutande avsnittet i denna rapport.
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1.2 Stadsutveckl ingsprocessens  
kompetenser och medel

Om man läser plandokument som översiktsplaner och detaljplaner blir det 

uppenbart hur de är sammansatta av komponenter av mycket olika slag. Ofta 

talar vi i dessa sammanhang om planer som någon form av kartor i vilka olika 

markanvändningar beskrivs och definieras geografiskt, vilket är något som PBL 

tydligt föreskriver att planer av detta slag skall omfatta. Samtidigt består ett 

plandokument av en hel del text som också beskriver intentioner och detaljer 

kring det som planen avser. När det gäller detaljplanen är det tydligt så att det 

är planen, i meningen kartan, som är det juridiskt bindande dokumentet medan 

planbeskrivningen endast är ett förtydligande. Men texter är något annat än 

kartor och olika saker uttrycks bättre med det ena eller andra mediet. Inte minst 

inser man vikten av att texter och kartor samspelar på ett begripligt och korrekt 

sätt. Dessutom är dessa dokument inskrivna i ett vidare juridiskt regelverk 

där det får en speciell roll och betydelse och där det i sin tur pekar vidare mot 

andra dokument som driver planprocessen vidare, exempelvis exploateringsavtal 

mellan kommunen och olika exploatörer. Detta juridiska system av dokument 

beskrivs i en Fusion Point-rapport författad av Filip Bladini och Ulf Petrusson.5  

Till dokument som exploateringsavtal knyts även olika ekonomiska kalkyler, 

vilket ytterligare förstärker bilden av dessa dokument som en ovanligt komplex 

materia, upprättade av en serie specialiserade kompetenser som arkitekter, 

planerare, jurister och ekonomer där dessa dessutom arbetar under politisk 

styrning. Detta komplexa sammanhang av skilda aktörer och kompetenser som 

använder delvis olika språk, diskuteras i en Fusion Point-rapport författad av Lars 

Marcus och Fredrik Nilsson.6 

Det finns många sätt att försöka beskriva och orientera sig i denna materia, men 

i denna rapport är vi särskilt intresserade av vad ny praktiskt tillämpbar kunskap 

och därmed stärkt professionell kompetens har för roll i detta, varför vi vill 

betona de olika former av aktörer som driver denna process framåt, vilken annars 

kan bli en abstraktion där varje fas i processen förefaller leda till nästa närmast 

per automatik. I praktiken förkroppsligas dessa aktörer av konkreta individer 

med specifika kompetenser, verksamma inom olika organisationer med särskilda 

roller och intressen i detta sammansatta institutionella system. En sådan ingång 

ger även orsak att tydliggöra en del grundläggande begrepp som vi använder när 

vi beskriver den svenska planprocessen.

5 Bladini och Petrusson, Fusion Point 06, 2020.

6 Marcus och Nilsson, Fusion Point 01, 2020.
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I allmänna ordalag kan städer, om vi förstår dem som ständigt pågående 

processer snarare än fysiska strukturer, beskrivas som en serie 

självorganiserande system. Dessa kan vara av social, ekonomisk eller ekologisk 

karaktär och handla om sådant som sociala nätverk, lokala marknader eller 

urbana ekosystem. Alla dessa har en inre dynamik som är mycket svårförutsägbar 

och som beror på en stor mängd individuella initiativ tagna av ett stort antal 

agenter, även av ekologiskt slag som växter och djur, utifrån ett lika stort 

antal parametrar som ständigt förändras, till exempel räntor och klimat. 

Dessa självorganiserande system är dock inte helt fristående företeelser utan 

struktureras och regleras av olika former av mänskliga interventioner där en är 

vad vi här talar om som planering av stadens markanvändning. Det är dock inte 

en aktivitet som drivs av någon enskild person utan kommer till konkret uttryck i 

en serie tämligen skilda praktiker förkroppsligade av individer med olika former 

av expertis. Dessa praktiker kan inom den fysiska planeringen ofta men inte alltid 

härledas till tämligen välkända professioner som arkitekter eller planerare.

Ett sätt att strukturera dessa praktiker är att säga att de flesta samhällen har 

byggt upp någon form av institutionellt system som på olika sätt och i olika 

grad försöker strukturera och reglera städer som självorganiserande system. 

Här finns det många system av detta slag inriktade på lite olika dimensioner 

av våra städer, men ett helt centralt sådant system är det vi diskuterar här och 

som har till uppgift att reglera hur vi använder mark och vatten i våra städer. 

I Sverige är detta system tämligen långt utvecklat och huvudsakligen reglerat 

av PBL som vi sett och kan beskrivas som ett antal aktörer med olika roller i 

stadsutvecklingsprocessen.

På den mest övergripande nivån i denna process, vilken vi här kallar 

stadsstyrning, utvecklas visioner, målbilder och politiska program för stadens 

vidare utveckling, baserade på politiska målsättningar, expertutredningar 

och olika former av samråd med civilsamhället. Dessa kan på denna nivå 

understödjas av utformningen av den eller de organisationer inom kommunen 

som driver dessa frågor, liksom av ekonomiska prioriteringar inom kommunens 

budgetramar. Denna nivå diskuteras i en Fusion Point-rapport författad av Carl 

Mossfeldt.7  Sådan stadsstyrning är en kvalificerad praktik som delvis hamnar på 

politikers bord men framför allt höga tjänstepersoner i kommunens ledning. För 

att understryka hur detta inte är något som bara sker utan utgör en kvalificerad 

praktik kan man peka ut och understryka de medel som särskilt används här. 

7 Mossfeldt, Fusion Point 07, 2020.
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I detta fall är det tydligt hur det vid sidan av ledarskap och en god förståelse av 

organisation och ekonomi, är centralt att kunna behärska språket, där det inte 

minst kan vara viktigt att ha en viss retorisk talang för att kunna driva dessa 

frågor framåt. Sådana formuleringar kring politiska program och målsättningar 

är en viktig ingrediens i många av de dokument som styr och strukturerar 

planprocessen som vi skall se.

Under denna nivå, men fortfarande som en del av den övergripande styrningen av 

stadsutvecklingsprocessen, finner vi något som vi här kallar stadsplanering. Det 

är genom denna praktik som stadstyrningen konkretiseras och mer direkt börjar 

handla om hur mark skall användas och bebyggas. 

Figur 1. 

En modell över hur städer kan styras. I grund och botten är städer en serie självorganiserande system av social, ekonomisk 

och ekologisk art. Utvecklingen av dessa system kan dock regleras och ges riktning genom olika former av mänskliga 

interventioner. Dessa kommer till uttryck i en serie praktiker som stadsstyrning, stadsplanering och stadsbyggnad som 

använder sig av olika medel karaktäristiska för dessa praktiker. Dessa medel definierar även specifika kompetenser som vi 

kan känna igen i olika professioner (Bild: Lars Marcus).
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Denna nivå diskuteras utförligt i den tidigare nämnda Fusion Point-rapporten 

författad av Nils Björling.8  Stadsplanering handlar då dels om att upprätta 

former för goda planprocesser i enlighet med PBL, där en avgörande uppgift är 

att stämma av och ge utrymme för den stora mängd av intressen som en sådan 

process ofta berör, men även att utifrån detta driva fram konkreta planprodukter 

som föreskriver hur kommunen ämnar använda sin mark. Detta förutsätter 

kunskap om det institutionella system som styr denna process och i synnerhet 

dess juridiska ramverk, liksom förmåga att driva samtal och kunskapsutbyte 

mellan olika aktörer. Detta ramverk diskuteras som sagt särskilt i en Fusion 

Point-rapport författad av Filip Bladini och Ulf Petrusson.9  

Det handlar även om kompetensen att med stöd i detta konkretisera politiska 

program i plandokument som berör markanvändningen på specifika platser 

och områden, liksom att ta fram planer i form av kartor där denna användning 

föreskrivs i olika delar av kommunen. Vi ser hur språket och texten även här är 

centrala medel för denna kompetens men att den utifrån en djup kunskap om 

det institutionella systemet och juridiska ramverket på området, behöver få en 

mer formell karaktär med förankring i lagar och juridiska regelverk, än den mer 

retoriska karaktär vi huvudsakligen finner inom stadsstyrningen.

När det gäller själva plankartorna i dokument som översiktsplan och detaljplan 

är det dock tydligt hur dessa även ställer krav på en annan kompetens, nämligen 

förmågan till rumsligt tänkande och till gestaltande av den byggda miljön. Detta 

handlar inte bara om bebyggelsen i sig, utan är i lika hög grad avgörande när 

det gäller att pröva det som i PBL beskrivs som olika platsers och områdens 

lämplighet för olika användningar, där inte minst lämpligheten när det gäller 

den rumsliga relationen mellan olika angränsande användningar är av stor 

vikt. Detta kräver andra kvalifikationer än vad som ryms inom de juridiska 

och geografiska kompetenserna typiska för planeringspraktiken, i synnerhet 

när det kommer till att utforma bebyggelse och offentliga platser. Det är en 

kompetens vi förknippar med arkitekter och handlar om byggd form och 

hur den skapar rumsliga strukturer och samband i våra städer. I det följande 

kommer vi tala om detta som stadsform, där vi även inkluderar kunskap om 

landskapsutformning och viss infrastruktur. Vi har då förflyttat oss till en annan 

del av stadsutvecklingsprocessen där planeringspraktikens allmänna riktlinjer för 

markens användning behöver specificeras ytterligare, dels genom en mer initierad 

insikt om olika markanvändningars rumsliga samspel, dels i hur dessa enskilt och 

tillsammans kan få stöd i konkret utformning av bebyggelse och platser.  

8 Björling, Fusion Point 05, 2020.

9 Bladini och Petrusson, Fusion Point 06, 2020.
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I detta fall ser vi hur medlet framför allt handlar om färdigheten att utforma och 

gestalta byggd miljö samt kunskap om dess effekter både på stadens vardagsliv 

och dess mer övergripande processer av olika art.

Sammantaget ser vi hur dessa praktiker så som vi här beskriver dem, återfinns 

som lådor inom lådor och tillsammans utgör led i en process som även 

omfattar feedback-loopar, vilken vi kallat stadsutveckling, där dessa praktiker 

försöker styra och stötta stadens olika självorganiserande system i riktning 

och överensstämmelse med i en demokratisk process överenskomna politiska 

mål. Alla dessa praktiker bidrar då till och återfinns i de dokument som styr 

denna process, vilket gör dessa dokument till synnerligen sammansatta och 

kvalificerade artefakter. Där stadsstyrningen, vid sidan om organisatorisk 

och ekonomisk styrning, arbetar med språkets retoriska dimensioner för att 

beskriva politiska målsättningar, arbetar stadsplaneringen med betydligt 

mer sakliga formuleringar som med juridiskt stöd efter att ha viktat olika 

intressenters önskemål, försöker konkretisera dessa målsättningar i föreskrifter 

om användningar av marken på specifika platser och områden. Stadsbyggandet 

slutligen, handlar om att med hjälp av byggd form och de rumsliga strukturer 

som denna ger upphov till, ytterligare precisera och effektivisera markens 

användning. Det skall dock inte uppfattas som att dessa praktikers bidrag 

entydigt följer på varandra i denna process. I praktiken är de alla ständigt 

närvarande och bidrar till varandra. Således finns det bidrag från alla i både 

översiktsplaner och detaljplaner. Det viktiga med denna beskrivning är snarare 

att visa hur planeringsprocessen inte är en abstraktion som per automatik går 

från fas till fas, utan i varje instans förutsätter konkreta praktiker med kunskap 

och färdighet inom olika professionella fält, som tillsammans kunnigt driver 

denna process framåt. Det pekar ut hur kompetensen hos de individer som 

förkroppsligar dessa praktiker och hur dessa är organiserade sinsemellan, är helt 

avgörande för att processen skall fungera och leda till avsett resultat.

Figur 2. 

En serie medel från mer materiella till mer immateriella som används för att påverka och styra olika självorganiserande 

system i våra städer (Bild: Barthel et al. 2011)
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Denna rapport tittar specifikt på kunskapen om stadsform och därmed praktiken 

stadsbyggnad, där det under senare år ägt rum en avsevärd kunskapsutveckling 

som endast i begränsad omfattning nått ut i praktiken. Detta sker samtidigt som 

stadsbyggandet ställts inför betydligt mer komplexa uppgifter, som att med 

stadsform skapa förutsättningar för social integration och ekosystemtjänster. 

En underliggande hypotes i denna rapport är därför att dessa utmaningar kräver 

en avsevärd kompetenshöjning när det gäller stadsbyggandets centrala medel, 

stadsform, för att stadsutvecklingsprocessen som helhet framgångsrikt skall 

kunna ta sig an dessa uppgifter.

I följande avsnitt kommer vi att granska befintliga planeringsdokument för att 

närmare se hur stadsformen hanteras i dem, men även för att dra slutsatser 

om hur de skulle kunna utformas annorlunda, inte minst mot bakgrund av 

den senaste kunskapsutvecklingen på området. Särskild betoning kommer att 

läggas vid den idag ofta diskuterade planeringsnivån mellan översiktsplan och 

detaljplan. I nästa steg kommer vi även att diskutera hur detta, inte minst om 

den integreras med den snabba digitalisering som nu pågår, även kan leda till 

en annorlunda utformad planprocess. Denna kunskapsutveckling finns tämligen 

ingående beskriven i andra rapporter inom Fusion Point-projektet författade av 

Lars Marcus och Meta Berghauser Pont,10  liksom i boken Städernas stenar av 

Lars Marcus,11  vilken också är en produkt av Fusion Point-projektet. För att kort 

återkoppla till dessa följer i nästa avsnitt en kort summering av delar av denna 

kunskapsutveckling. 

10 Marcus och Berghauser Pont, Fusion Point 06 och 07, 2020.

11 Marcus, Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden, Dokument Press, kommande.
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2.1 Summering av kunskapsutveckl ingen  
inom stadsform

Under de senaste årtiondena har avsevärda steg tagits när det gäller förståelsen 

av det rum som struktureras av byggd form i våra städer och som vi här valt att 

kalla stadsform. Här skall vi sammanfatta centrala delar av denna utveckling 

i en serie punkter som vi bedömer som avgörande när det gäller att beskriva, 

begreppsliggöra och förstå stadsform. Denna utveckling har naturligtvis även 

avgörande betydelse för de praktiker som har ansvaret att bevaka och hantera 

stadsformen inom stadsutvecklingen och i förlängningen även som vi antytt, 

betydelse för hur planprocessen bör utformas.

2.  HUR DIGITALISERING OCH NY  
KUNSKAP OM STADSFORM ÖPPNAR  

FÖR NY PLANPROCESS

Figur 3. 

 

 

Med stadsform menas här byggd form och de rumsliga strukturer denna ger upphov till. Till byggd form kan inte bara 

bebyggelse räknas utan även viss form av infrastruktur och landskapsutformning (Bild: Giambattista Nolli, 1734).

I det nya perspektiv på våra städer som detta leder till, vill vi särskilt lyfta fram 

två sätt som stadsform spelar en central roll inom stadsutvecklingen, även om 

den också spelar roll på många andra sätt. Dels strukturerar stadsformen flöden 

så att olika platser lämpar sig mer eller mindre bra för olika markanvändningar, 

dels styr stadsformen i hög grad intensiteten i markanvändningen genom 

bebyggelsetäthet. Vid sidan av detta har stadsformen naturligtvis även en 
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avgörande betydelse när det kommer till detaljutformning av platser och 

bebyggelse men det är inte en aspekt som på samma sätt berörts av denna 

kunskapsutveckling. Det finns heller ingen uppenbar anledning att här peka 

på en påtaglig kunskapsbrist på samma sätt som det gör när det gäller de 

två första aspekterna. Mot den bakgrunden ser vi fyra huvudpunkter i denna 

kunskapsutveckling:

• Det har skett ett skifte från att se städer som uppbyggda av en serie platser som 

servas av olika flöden med hjälp av gator och vägar, till att se dem som olika flöden 

som struktureras av gator och vägar och där det snarare är denna struktur som 

definierar platser.

• Städers olika processer äger därmed rum i ett relativt rum där platsers 

grundläggande egenskaper definieras av deras läge i relation till andra platser, och 

inte i ett absolut rum definierat av platsernas geografiska position på jordytan.

• Skala i planprocessen handlar inte om att gå från låg resolution i översiktlig 

planering till hög resolution i detaljerad planering, utan om att hantera stora saker 

på övergripande nivå och små saker på detaljerad nivå.

• Städer beskrivs ofta utifrån deras täthet men det som är avgörande är snarare den 

närhet som städer erbjuder, idag kan vi kombinera begreppen genom att mäta 

tillgänglig täthet, det vill säga närheten till befolkning eller byggd yta.

DET ÄR FLÖDENA SOM SKAPAR PLATSEN SNARARE  
ÄN PLATSEN SOM SKAPAR FLÖDENA

De flesta discipliner som studerar användning av mark och vatten på det sätt 

som vi beskrivit det här, gör en begreppslig uppdelning mellan platser/lägen och 

flöden/trafik.12  De modeller som används inom trafikplanering exempelvis, går i 

de flesta fall tillbaka på någon form av trafik-markanvändningsmodell,13  där den 

centrala uppgiften är att se hur trafik och markanvändning påverkar varandra på 

olika sätt. Inom fält som ägnar sig åt mer generella rumsliga analyser av städer 

och regioner talar man på liknande sätt om platser och flöden.14  När det gäller 

stadsform skulle vi kunna göra en liknande distinktion mellan bebyggelse och 

gator.

12 Wilson, 2000

13 Lowry, 1964.

14 Batty, 2015.
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Det stora skifte som ägt rum på senare år och som utgör ett paradigmskifte inom 

denna typ av studier, är att man inte som tidigare ser städer som en uppsättning 

platser som genererar flöden och som därmed behöver betjänas av gator och 

vägar, utan att de avstånd och samband som strukturen av gator och vägar 

skapar i en stad, är det som i hög grad skapar olika platsers grundegenskaper 

och därmed deras lämplighet för olika användningar – lite tillspetsat; 

markanvändning styr inte flöden, flöden styr markanvändning, vilket när det 

gäller stadsform skulle kunna översättas till; bebyggelse styr inte gatudragningar, 

gatudragningar styr bebyggelse.

Detta kan exemplifieras med paradoxen att ju fler och bredare vägar vi bygger 

i en stad, desto mer trafik tycks vi få, så att vi snart behöver bygga ännu fler 

och bredare vägar. Orsaken är att med fler och bredare vägar kortas avstånden 

mellan olika platser i staden, dels mätt i meter men framför allt mätt i minuter, 

så att stora avstånd blir ett mindre motstånd. Bättre vägar gör att bostäder och 

arbetsplatser kan spridas över ett större område, vilket leder till mer trafik. Ett 

annat fenomen som belyser hur det inte bara handlar om avstånd utan även om 

samband, är etableringen av externcentra, vilka tenderar att konkurrera både 

med stadens centrum och mer lokala handelscentra. Det beror i hög grad på att 

dessa externcentra etablerar sig i lägen som nya vägar gjort mer tillgängliga än 

både stadens centrum och dessa lokala handelscentra, det vill säga, flödet styr 

markanvändningen eller, gatorna styr bebyggelsen.

Nu skall man inte förenkla detta för mycket. Olika markanvändningar 

som bostäder och arbetsplatser, eller mer strategiska verksamheter som 

kommunikationsnoder och handelscentra, genererar och attraherar i sig 

naturligtvis flöden till och från de platser där de är lokaliserade. Det viktiga 

budskapet här är dock att se hur gatu- och vägnät inte är passiva servicesystem 

till dessa platser utan i sig starkt bidrar till att både generera och styra 

flöden. Även inom stadsbyggandet har man under lång tid, särskilt sedan det 

modernistiska stadsbyggandet slog igenom, sett gator och vägar som service 

till bebyggelsen. Det har även lett till att olika discipliner utvecklats där 

trafikplanerare tar ansvar för vägnätet och stadsbyggarna för bebyggelsen. Detta 

är djupt problematiskt på många plan men framför allt därför att det bygger på 

föråldrad kunskap om hur städer fungerar. Plats och flöden behöver studeras 

tillsammans eftersom de så starkt påverkar varandra.
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Figur 4. 

Forskargruppen SMoG på Chalmers har genomfört den största observationsstudien av gångtrafik relaterad till gatunätets 

centralitet som någonsin genomförts. Studien genomfördes i tre städer (London, Amsterdam och Stockholm) på cirka 300 

gator i 18 till 20 områden av olika slag i varje stad. Resultatet visade att mätpunkternas centralitet i gatunätet tillsammans 

med deras tillgänglighet till byggd yta och kollektivtrafik kunde förklara flödet på dessa platser till 65% (Bild: Stavroulaki et 

al., 2019).

Samtidigt som detta blivit ett vanligare synsätt inom trafikplaneringen, så 

har kunskapsutvecklingen när det gäller stadsform, inte minst genom space 

syntax-forskningen,15  också närmat sig en sådan förståelse. Inte minst har man 

inom denna forskning i återkommande observationsstudier visat på en stark 

korrelation mellan centraliteten i gatunätet och flöden av gångtrafik, vilket är 

ett avgörande samband. Det visar hur stadsformen, som är en renodlad fysisk 

aspekt av staden, genom gångflöden kan bindas till olika urbana företeelser 

som etableringen av lokala marknadsplatser eller sociala mötesplatser, vilket 

i sin tur utgör centrala aspekter av mer övergripande urbana processer som 

fastighetspriser eller social integration. Forskargruppen SMoG på Chalmers har 

genomfört den största observationsstudien av detta samband som någonsin 

genomförts.16  Studien omfattar tre städer London, Amsterdam, Stockholm, 

där 18-20 områden av mycket olika art har studerats i varje stad, med ungefär 

300 mätpunkter i varje stad och sammanlagt cirka 2 miljoner individuella 

observationer. Trots att detta handlar om olika städer och olika typer av 

områden i varje stad, så hittar vi här ett förklaringsvärde för de uppmätta 

gångtrafikflödena vid mätstationerna på cirka 0,65 om vi väger samman 

mätstationernas centralitet i gatunätet och deras tillgänglighet till byggd yta 

och kollektivtrafik. Ett värde på 1,0 skulle betyda att dessa variabler förklarade 

flödena till 100%. Det är således både ett robust och anmärkningsvärt resultat. 

 

15 Hillier & Hanson 1984, Hillier 1996.

16 Stavroulaki et al. 2019.
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PLATSER DEFINIERAS AV SINA RELATIVA LÄGEN  
SNARARE ÄN SINA ABSOLUTA LÄGEN

Nära sammanhängande med ovanstående insikt, eller närmast en konsekvens av 

den, är det faktum att vi i städer inte lever i ett absolut geografiskt definierat 

rum utan i ett rum definierat av relationer till andra rum, där dessa relationer 

är skapade av stadsform. Geografin är i grunden läran om att beskriva jordytan 

som ett sammanhängande rum och hur olika fenomen fördelar sig på denna 

yta. Ytterst kan detta beskrivas med longituder och latituder men i mer lokala 

sammanhang använder man andra koordinatsystem. I studiet av städer används 

även andra rumsliga definitioner, som stadsdelsgränser eller vad som kallas 

basområden, vilka inte är lika abstrakta som renodlade koordinatsystem men som 

ytterst ändå är områden som definieras utifrån sin position på jordytan.

Det märkliga är att trots att jordytan förefaller så grundläggande och uppenbar 

så är det inte i ett sådant geografiskt definierat rum som människor lever sina 

liv i städer eller på andra platser för den delen. Det är ganska uppenbart att 

även om longituder och latituder beskriver jordklotet som ett kontinuerligt 

rum så är detta alls inte ett homogent rum i meningen att man som människa 

kan röra sig lika enkelt i alla riktningar eller lika enkelt nå alla platser. Vi 

lever i ett strukturerat rum där vissa platser är enklare att nå än andra, dels 

beroende på naturformationer som topografiska variationer av olika slag, men 

även på grund av att människor under mycket lång tid har investerat oerhörda 

resurser i att omforma de miljöer där de lever. Detta kommer till särskilt starkt 

uttryck i städer, där naturformationer ofta spelar en mindre roll jämfört med 

de ofta mycket sofistikerade rumssystem av gator, vägar och öppna platser som 

människan skapat.

Figur 5. 

Stadslivet och de många urbana processer detta driver och är del av, äger inte rum i ett geografiskt absolut rum som kan 

beskrivas med ett generellt koordinatsystem eller med ett geografiskt avstånd till ett centrum, det äger rum i ett relativt rum 

definierat av stadsform där varje plats läge avgörs av dess relation till andra platser. De röda cirklarna beskriver Göteborg 

som en enkel centrum-periferirelation utifrån olika avstånd till ett centrum. Vägnätets gråskala beskriver hur detta vägnät 

sprider centralitet och periferitet över Göteborg i ett mycket artikulerat landskap (Bild: Lars Marcus).
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Den viktiga effekten av detta är att vi lever i ett relativt rum där vissa platser 

är lättare att nå än andra, även om det rent geografiskt inte förefaller vara så. 

Det kan således visa sig svårare att nå en plats som geografiskt ligger relativt 

nära den plats man befinner sig på, än en plats som ligger betydligt längre bort, 

helt enkelt eftersom det finns en bättre väg till den senare eller eftersom den 

tillåter det fordon jag vill färdas med. Vi ser då hur stadsformen är avgörande för 

detta och hur dess struktur bygger upp ett rumsligt system där varje plats rent 

geografiska läge är av relativt liten betydelse, medan dess läge i relation till andra 

platser, vilket ges av gator och andra trafiksystem, har mycket stor betydelse. I 

förlängningen leder detta även till den ganska överraskande insikten att genom 

framtida förändringar av stadsformen kommer olika platsers läge att förändras; 

det vill säga att platser kommer att flytta på sig. Naturligtvis behåller alla platser 

sin bestämda plats på jordklotet (dess absoluta läge), men eftersom det rum 

vi faktiskt agerar i definieras av sitt läge till andra platser (dess relativa läge), 

kommer dess läge faktiskt att förändras över tid.

SKALA HANDLAR OM ATT HANTERA STORA OCH SMÅ SAKER  
SNARARE ÄN OM HÖG OCH LÅG UPPLÖSNING

Skala är ett helt centralt begrepp i planeringsprocessen men är samtidigt ett 

erkänt svårt begrepp som lätt leder till missförstånd. Ytterst handlar skala 

antingen om storleken på saker eller på upplösningen hos representationer av 

saker.17  När det gäller städer kan vi tala om storleken på städer där Göteborg 

har en annan skala än Borås, eller på upplösningen hos en karta över en stad, 

där en karta över Göteborg med skalan 1:10.000 tillåter en betydligt högre 

upplösning än en karta med skalan 1:100.000. Eftersom vi traditionellt arbetat 

med papperskartor där en karta över hela Göteborg med hög upplösning blir 

mycket stor, har skala i denna mening inte bara kommit att handla om graden av 

upplösning hos kartan utan också om hur mycket av en stad en karta omfattar. 

Det leder lätt till tanken att skala handlar om ett slags nivåer man kan betrakta 

städer på, exempelvis städer som helhet, delområden eller som enskilda 

stadsdelar. Detta är ju lätt att även översätta till olika planeringsnivåer som 

översiktlig planering, planering på mellannivå och detaljerad planering.

17 Batty, 2005.
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Det som kan vara knepigt att hålla isär här är huruvida detaljerad planering 

handlar om en högre upplösning än översiktlig planering eller om att hantera 

mindre saker än i översiktlig planering. Eftersom högre upplösning tydliggör 

mindre saker, så följer dessa naturligtvis varandra, så att detaljplaneringens 

högre upplösning gör det möjligt att hantera saker som exempelvis utformning 

av bebyggelse, vilket inte är möjligt i den låga upplösning som översiktlig 

planering erbjuder. Men den tankevurpa vi riskerar att göra är att tro att den låga 

upplösning vi har i den översiktliga planeringen gör att vi där inte kan hantera 

saker med precision, eftersom detta kräver högre upplösning. Det är sant att vi 

inte kan hantera små saker med precision i den översiktliga planeringen, men vi 

kan faktiskt hantera stora saker med precision på den planeringsnivån, eftersom 

stora saker som exempelvis gatunät, inte behöver samma upplösning för att 

hanteras. Tvärtom gör dessa sakers storlek att de måste hanteras på denna 

översiktliga planeringsnivå, annars kan vi inte få grepp om dem. 

Risken är att vi blandar samman översiktlig planering med mer skissartad 

eller abstrakt planering, vilket ordet översiktlig bjuder in till; att det är en 

planeringsnivå där man hanterar saker skissartat för att sedan precisera saker 

allteftersom man närmar sig den detaljerade planeringen. Naturligtvis är 

frågeställningarna annorlunda inom den översiktliga planeringen, men när det 

exempelvis gäller markanvändning som man arbetar med på både översiktlig och 

detaljerad nivå, ser vi hur både markanvändningskategorierna och de geografiska 

områden de bestäms till, just har en översiktlig karaktär i den översiktliga 

planeringen, vilket även kan beskrivas som skissartad, och att detta preciseras 

i den detaljerade planeringen, både genom fler markanvändningskategorier och 

mer precist utformade geografiska områden.

Figur 6. 

När vi talar om skala är det lätt att vi blandar ihop storlek med upplösning. När vi går ned i skala ökar upplösningen, men 

det betyder inte nödvändigtvis att vi även behöver titta på en mindre del av staden. Det vill säga att en stor skala betyder 

en liten del av staden och liten skala en stor del av staden. Så har det av praktiska skäl varit när vi använt tryckta kartor 

eftersom kartorna i stor skala annars skulle bli för stora. Digitaliseringen ändrar dock i grunden på detta.
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Det vill säga att vi förstår skala i planprocessen som att gå från låg upplösning 

till hög upplösning, vilket är sant eftersom detaljplaner har högre upplösning 

än översiktsplaner. Men skala kan som sagt även handla om storleken på 

saker, vilket leder till en annan tolkning av skala i planprocessen, nämligen 

att vi rör oss från stora saker som omfattar och berör större delar av staden, 

exempelvis gatunät, och som därför behöver hanteras i planer som omfattar 

mycket stora delar av eller till och med hela staden, till mindre saker, exempelvis 

kvartersutformning, som med fördel hanteras i mindre utsnitt av staden.

Vi skulle kunna summera genom att säga att skala i planprocessen handlar om 

att på olika planeringsnivåer hantera saker med olika storlek, där stora saker 

behöver hanteras i planer som inbegriper mer eller mindre hela staden, och där 

storleken på dessa gör att de heller inte förutsätter en så hög upplösning, medan 

mindre saker bättre hanteras i planer som endast berör mindre delar av staden, 

vilka även erbjuder en hög upplösning som kan tydliggöra dessa mindre saker. 

Det är här den digitala tekniken har en av sina främsta betydelser genom att 

erbjuda möjligheten att bygga en digital modell av staden med hög upplösning 

som kan användas som grund för planering på alla nivåer genom att vi zoomar 

in eller ut i denna. Vi får en mångskalig modell som omfattar både små och stora 

saker i hög upplösning. Utifrån en sådan modell kan vi arbeta med nya planer i 

vilken skala vi än önskar.

STÄDER HANDLAR OM NÄRHET SNARARE ÄN OM TÄTHET

Det absolut vanligaste sättet att beskriva städer är utifrån deras täthet. Täthet 

kan dock vara ett förledande ord i sammanhanget. Orsaken till att vi idag ser 

en global urbanisering där stora delar av världens befolkning nu migrerar till 

städer är knappas vare sig ett behov eller önskan om att bo tätt. Det ord vi 

egentligen söker här är närhet, inte täthet. Städer är kulturer av stor närhet 

mellan människor. Närhet handlar mer om olika platsers centralitet på det sätt 

vi diskuterade detta ovan men kräver som vi sett lite mer komplicerade metoder 

för att mäta och beskriva, något som dock radikalt förändrats i och med GIS och 

digitaliseringen av geografiska data. Täthet kan sägas fånga något som liknar 

närhet men gör det inte riktigt; även om vi bygger tätt är det inte säker att vi 

skapar närhet. Täthet handlar mycket om byggnaderna medan närhet handlar 

om gatunätet som sätter byggnaderna i relation till varandra, därför behöver täta 

områden inte per automatik erbjuda närhet. Samtidigt fångar täthet något som 

närhet inte fångar; även om vi har ett gatunät med hög centralitet blir det ju inte 

mycket av det om vi har en mycket gles bebyggelse. Det finns således goda skäl 

för båda men också för att kombinera dem.
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Problemet med täthetsmått i geografiska sammanhang är att de alltid utgår från 

ett definierat område. Täthet handlar i princip alltid om hur mycket det finns av 

något inom ett visst markområde, exempelvis befolkning eller byggd yta, vilka är 

de vanligaste täthetsmåtten. Men det gör att hur vi definierar detta markområde, 

exempelvis en stadsdel, ett kvarter eller en fastighet, blir mycket viktigt för det 

mått vi får. Täthetsmått är därmed inte särskilt konsistenta och leda till att vi 

jämför äpplen och päron. Vidare säger enkla täthetsmått av detta slag, exempelvis 

det vi kallar exploateringstal, mycket lite om kvaliteten på bebyggelsen. Vi 

kan åstadkomma samma exploateringstal med kvartersbebyggelse, punkthus 

och radhus. Däremot kan vi beskriva typer av bebyggelse av detta slag om vi 

kombinerar flera täthetsmått, något som bland annat gjorts genom spacematrix-

metodiken.18  Om vi kombinerar exploateringstal, som beskriver hur mycket 

byggd yta det finns per vald markyta, som en stadsdel eller ett kvarter, med 

ett trängselmått, det vill säga hur mycket byggd yta det finns per obebyggd 

mark inom ett område som en stadsdel eller ett kvarter, och slutligen med hur 

många våningar bebyggelsen har inom detta område, då utkristalliserar sig 

vissa bebyggelsetyper som har liknande mått i alla tre avseenden, exempelvis 

kvartersbebyggelse, punkthusbebyggelse och villabebyggelse. 

Vi kan dock ta detta ett steg till och just kombinera täthet med närhet genom att 

istället för att mäta bebyggelsetäthet, mäta bebyggelsetillgänglighet. Här kan vi 

använda samma verktyg, till exempel PST, för att mäta tillgängligheten till byggd 

yta, istället för exempelvis tillgängligheten till skolor eller grönytor.19  

18 Berghauser Pont & Haupt, 2011.

19 Ståhle et al., 2005; Berghauser Pont & Marcus, 2014.

Figur 7. 

Genom att kombinera flera täthetsmått kan vi se hur olika bebyggelsetyper klustrar kring liknande mått. Det gör att vi kan 

säga att dessa mått tillsamman lyckas kvantifiera olika bebyggelsetyper i städer (Bild: Berghauser Pont & Haupt 2011).
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Vi förflyttar oss då från områdesbaserade mått till lägesbaserade mått, det vill 

säga från hur mycket finns inom ett visst markområde i staden, till hur mycket 

kan man nå från ett visst läge i staden. Detta mått kan vidare begränsas till hur 

mycket man når inom en viss radie från ett visst läge, exempelvis 500m, och även 

göras så att radien följer gatustrukturen istället för en rät linje. Slutligen kan vi 

göra detta för en mängd punkter i staden, exempelvis för varje adresspunkt och 

vi har då fått en ovanligt rik beskrivning på tillgängligheten till byggd yta i staden 

med stor betydelse för många urbana processer och som också kan sägas komma 

mycket nära hur tätheten verkligen upplevs när man rör sig genom staden.

Figur 8.

 Genom att mäta tillgängligheten till byggd yta, istället för tätheten av byggd yta kommer vi närmare hur bebyggelsetätheten 

upplevs när vi rör oss genom städer (Bild Bobkova et al., 2018)
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2.2 En tolkning av planprocessen  
utifrån ny kunskap om stadsform

Mot bakgrund av denna kunskapsutveckling kan vi med lite större precision 

börja beskriva vad stadsformen egentligen har för roll i planprocessen, eller 

snarare vilken roll den skulle kunna ha, och likaså vilka konsekvenser detta 

skulle kunna ha för planprocessen i sig. Vi underströk ovan hur den planprocess 

som föreskrivs i PBL handlar om att planera för framtida användning av mark 

och vatten. Vi diskuterade också hur sådan användning behöver stöttas av 

bebyggelse i vid mening, vilket även kan beskrivas som markförbättringar. 

Samtidigt underströk vi hur markanvändning är det primära i denna planering 

medan markförbättringar är ett medel att understödja markanvändning, där 

markförbättringar inte bara handlar om byggnader utan även om exempelvis 

teknisk infrastruktur och landskapsanläggningar. Stadsform är således ett 

centralt medel att understödja eller intensifiera olika markanvändningar, 

varigenom det blir ett centralt kompetensområde i planeringsprocessen, mer 

specifikt inom den praktik vi kallar stadsbyggnad.

Även om det finns många olika former av markförbättringar, allt från att dränera 

och dika ut mark, till att bygga hus av olika slag och vidare till att lägga ut 

sofistikerade försörjningssystem som fiberoptiknät för informationsteknologi, 

så har stadsform en central roll. Den mest grundläggande markförbättringen 

utgörs nämligen av de system som gör mark tillgänglig för människor; utan 

dessa är de flesta andra markförbättringar helt enkelt av liten betydelse. Sådana 

tillgänglighetssystem kan handla om olika väg- och gatusystem, spårbunden 

kollektivtrafik, liksom gång- och cykelvägar. Som vi beskrev ovan finns här en 

mycket central insikt att göra, nämligen att dessa system inte tillgängliggör 

marken på ett jämnt sätt så att varje plats blir lika tillgänglig som varje annan. 

Beroende på sin struktur och form, eller turtäthet, ger dessa system var och ett 

liksom tillsammans, tvärtom alla platser ett unikt läge i relation till alla andra 

platser, vilket i förlängningen dramatiskt påverkar både användbarheten och 

värdet på marken vid dessa platser. En bro över älven, en spårväg till en perifer 

stadsdel eller en ny motorled förbi centrum, förändrar alla i grunden relationerna 

mellan platser både lokalt och över staden som helhet, där dessa relationer har 

avgörande betydelse för hur dessa platser både upplevs och används, liksom 

deras ekonomiska värde. 

Platsers tillgänglighet och läge i denna mening har således mycket stor betydelse 

när det gäller deras lämplighet för olika former av markanvändning. Platser som 

är mer tillgängliga från resten av staden kan exempelvis anses mer lämpade 
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för användningar som förutsätter många besökare, exempelvis kommersiell 

verksamhet, medan mindre tillgängliga platser kan vara mer lämpade för mindre 

intensiv användning som bostäder. Detta måste naturligtvis bedömas i det 

enskilda fallet men det viktiga är att se hur olika tillgänglighetssystem inte bara 

neutralt servar markanvändning, utan aktivt skapar lägen som i olika grad är 

lämpade för olika former av markanvändning.

Figur 9. 

Stadsutveckling som den hanteras i denna rapport handlar om kommunens ansvar att planera användningen av marken 

inom sitt administrativa område. All markanvändning behöver dock fysiskt stöd i form av infrastruktur och bebyggelse, där 

denna infrastruktur är avgörande för att tillgängliggöra mark så att den överhuvudtaget blir användbar. Denna infrastruktur 

tillgängliggör dock marken på olika platser i olika grad, vilket blir avgörande för lämpligheten för olika användningar på olika 

platser och sin tur vilken typ av bebyggelse och tätheten hos denna bebyggelse som är lämplig på olika platser (Bild: Jane 

Bobkova och Lars Marcus).

Olika användningar behöver som vi har sett i sin tur stöd av olika former 

av bebyggelse, exempelvis behöver mark för bostadsändamål bebyggas med 

hus som stöder denna användning. Här kan vi se hur läget inte bara pekar ut 

lämpligheten för olika former av markanvändning utan även vilken intensitet 

hos denna markanvändning som är lämplig. Vi kan tänka oss att platser med 

hög tillgänglighet är lämplig för en intensiv användning av marken, exempelvis 

för bostadsändamål och att platser med låg tillgänglighet är mer lämpade för 

en mindre intensiv användning av marken. Denna intensitet kan vi styra genom 

att ange olika grader av bebyggelsetäthet, där en hög täthet förefaller mer 

lämplig i lägen med hög tillgänglighet och en lägre täthet mer lämplig i lägen 

med låg tillgänglighet, även om användningen i båda fallen handlar om bostäder. 

Detta är återigen något som dock behöver avgöras i det enskilda fallet; det vi 

vill understryka är vikten av att se sambandet mellan de specifika lägen som 

tillgängligheten skapar för olika platser och hur det gör dessa mer eller  

mindre lämpliga för olika markanvändningar och därmed även för olika  

former av bebyggelse.
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Slutligen kan vi även se hur detta kan ha betydelse för vilken typ av bebyggelse 

vi väljer. Om vi exempelvis skall bygga bostäder, så kan en mer sluten 

kvartersbebyggelse vara mer lämplig i lägen med hög tillgänglighet eftersom 

gatan här används intensivare och därmed riskerar störa den privata gården, 

medan detta inte är lika viktigt i mindre tillgängliga lägen där gatan inte 

riskerar störa gården på samma sätt. Här kan finnas helt andra orsaker till 

vilken bebyggelsetyp man väljer men återigen finns här orsak att understryka 

betydelsen av det läge som tillgängligheten skapar. I detta fall så att det även har 

betydelse för vilken bebyggelsetyp man väljer.

Detta förhållande gäller även landskapsanläggningar så att allmänna platser, 

parker och andra grönområden i mer tillgängliga lägen tenderar att användas 

annorlunda än platser och områden i mindre tillgängliga lägen, varför de också 

behöver utformas för detta. Parker med stor tillgänglighet tenderar exempelvis 

att i högre grad ges hårdgjorda ytor än mindre tillgängliga. Men det kan även 

handla om deras användning där mer tillgängliga parker ofta har en intensivare 

användning, exempelvis med event av olika slag, medan mer avskilda parker 

oftare används för mer rekreativa ändamål.

Allt detta kan naturligtvis förstärkas av hur vi lokaliserar olika strategiska 

markanvändningar, som till exempel kollektivtrafiknoder, handelscentra 

eller skolor, det vill säga dimensioner av stadsbyggandet eller snarare 

stadsplaneringen som inte direkt har med stadsformen att göra. Dessa är också 

drivande när det gäller människors rörelser i staden så det är viktigt att beakta 

hur deras samspelar med de lägen som tillgänglighetssystemet ger så att dessa 

förhåller sig till varandra på ett medvetet sätt. Ofta men inte alltid kan det 

exempelvis finnas skäl att lokalisera sådana strategiska användningar i lägen  

med god tillgänglighet så att läge och strategisk markanvändning av detta slag 

stöttar varandra och inte drar åt olika håll, vilket kan minska robustheten i den 

fysiska miljön.

Vi ser således hur olika former av markförbättringar inte bara öppnar mark för 

användning utan även pekar ut lägen med olika lämplighet för olika användningar 

och att dessa lägen även kan påverka både tätheten och typen av bebyggelse och 

slutligen även var vi väljer att lokalisera olika strategiska funktioner i staden, 

som kollektivtrafiknoder och handelscentra. Hittills har vi dock beskrivit detta 

som om det skedde på obebyggd mark, men i de allra flesta fall har vi att utgå 

från mark med befintliga och ofta mycket omfattande markförbättringar så att 

ett landskap av lägen med olika markanvändningar redan finns på plats. Vi kan 

då identifiera ett behov av en djup och grundlig beskrivning av detta befintliga 
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landskap som underlag för nya stadsutvecklingsprojekt, där man kan studera 

effekter av förändringar och tillägg så att man kan utforma nya planer som så 

bra som möjligt bidrar till projektets målsättningar. Detta är idag något Sveriges 

kommuner saknar. 

2.3 En digita l  model l  över kommunernas mark

Mot bakgrund av den snabba digitalisering som nu sker av geografiska data, finns 

all anledning för Sveriges större kommuner att fullt ut tillvarata de möjligheter 

detta ger för en mer informerad och effektiv planprocess genom att bygga en GIS-

baserad modell av det markområde respektive stad eller kommun har planansvar 

för. Detta med stadsform skulle i en sådan modell bara utgöra en aspekt av en 

sådan fullt utbyggd modell av stadens fysiska förutsättningar. Sådana modeller 

blir idag allt vanligare och går ofta under namnet ”digitala tvillingar”, där det 

ska understrykas att dessa kan vara av mycket olika art. Göteborg stad har i 

samarbete med Chalmers liksom flera andra intressenter, just inlett arbete med 

en sådan modell, där den stadsformsmodell vi kommer att diskutera utförligt 

nedan kan ses som en del av denna digitala tvilling av Göteborg.

En sådan digital tvilling kan förslagsvis bestå av tre nivåer: mark och vatten, 

infrastruktur inklusive gatunät samt bebyggelse och platser. Med mark och vatten 

menar vi det område på jordytan som varje svensk kommun ansvarar för förstådd 

som naturfenomen, där det finns tre huvudaspekter som behöver beskrivas, 

områdets geologi, dess vattensystem och dess biotoper. Med infrastruktur och 

stadsrum menar vi dels de olika tekniska system både över och under jord som 

försörjer staden, exempelvis vatten- och avloppssystem eller spårsystem för 

kollektivtrafik, men också de rumssystem i form av gator och vägar som utgör en 

mycket central del av det vi kallat stadsform och som tillgängliggör stadens alla 

fastigheter och platser men som också härbärgerar det mesta av stadens tekniska 

infrastruktur. Med bebyggelse och platser menar vi slutligen andra aspekter av 

stadsform nämligen stadens enskilda och offentliga byggnader samt allmänna 

platser både som sociala och tekniska artefakter där människor lever och verkar 

både i enskildhet och i det offentliga. I enlighet med vad vi talat om tidigare kan 

vi då se hur alla dessa kan bli föremål för markförbättringar.

Som vid varje uppdelning blir det samtidigt tydligt hur dessa nivåer även 

hänger samman och att det i praktiken kan vara svårt att skilja dem åt; det 

naturliga vattensystemet hänger nära samman med det tekniska vatten- och 
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avloppssystemet och allmänna platser hänger ju nära samman med gatusystemet 

och så vidare. Även om det här finns andra sätt att dela in detta tror vi att en 

uppdelning av detta slag är ett bra stöd både för en bättre förståelse av särarten 

hos stadens många system men även för de kompetenser som de praktiker som 

dagligen arbetar med dessa representerar. Det blir då också tydligt hur alla 

dessa dimensioner av stadens fysiska aspekt utgör mycket stora praktik- och 

kunskapsområden, och att vart och ett i sig skulle kunna utveckla avancerade 

modeller och beskrivningar av sina respektive system. Det finns goda skäl att 

ta fram sådana modeller och det görs redan idag inom respektive förvaltningar 

och forskningsfält men utifrån den diskussion vi för här om en planprocess som 

effektivare tar till vara både ny kunskap om stadsform och digitaliseringens 

möjligheter är den centrala uppgiften snarare att bevaka att sådana modeller 

så långt möjligt är kompatibla med varandra så att de kan samköras när orsak 

ges. Det är med sådana utgångspunkter som arbetet med en digital tvilling av 

Göteborg nu bedrivs, så att en mängd olika system av detta slag kan modelleras, 

analyseras och visualiseras.

Att omedelbart integrera alla dessa delsystem i en supermodell kan dock bli en 

övermäktig uppgift som fördröjer mer omedelbara behov som digitaliseringen 

kan bidra till, inte minst att ta fram hanterbara modeller som kan bidra till 

samordnad analys, utformning och kommunikation av urbana system som stöd 

för stadsutvecklingsprocessen. Man kan därför med fördel tänka sig att man 

utvecklar undermodeller för olika specialområden som är kompatibla med den 

övergripande modellen, men där dessa undermodeller utvecklas utifrån sina 

egna specifika behov. I vårt fall skulle det handla om en ständigt uppdaterad 

och grundläggande beskrivning av kommunens stadsform som stöd för deras 

ansvar gentemot PBL, det vill säga att långsiktigt bevaka och sörja för markens 

användning. Dessas undermodeller kommer naturligtvis även behöva särskilda 

undersökningar utifrån specifika behov som fördjupar kunskapen i speciella 

frågor, men exakt vilka dessa undersökningar är i respektive fall är svårt att 

förutsäga. Vad som är lätt att mer omedelbart se behovet av och som vi kommer 

att diskutera närmare nedan är en lättanvänd övergripande modell som stöd för 

stadens vidare utveckling av dess stadsform.

Viktigt att betona är hur en modell av detta slag, som beskriver kommunens mark 

och dess markförbättringar – i vårt fall särskilt dess stadsform – är relaterad 

till en institutionell beskrivning av marken, vilken särskilt handlar om de lagar 

och regelverk som marken så att säga är inbäddad i. Städer utgör på detta sätt 

även juridisk-politiska landskap där olika program anger politiskt sanktionerade 
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utvecklingsinriktningar för olika platser och stadsdelar, ofta med tematiska 

betoningar som trafik, segregation eller grönstruktur. Sådana program är ofta av 

relativt informell och rådgivande natur men i vissa fall får de juridisk tyngd och 

tar formen av juridiskt fastställda planer eller avtal. Viktigt att komma ihåg är att 

dessa regelverk, planer och avtal i detta sammanhang i allmänhet är begränsade 

till specifika geografiska områden eller platser i staden. Det handlar således inte 

om allmänt giltiga lagar och regelverk av det slag vi är vana vid. I synnerhet är 

det viktigt att se hur byggnader och tekniska system på detta sätt är inbäddade 

i juridisk-politiska dokument av olika slag, vilka ofta är lika avgörande för hur 

dessa system fungerar som deras fysiska och tekniska utformning. Det innebär 

att en lika viktig aspekt för hur väl dessa system fungerar är utformningen av 

det juridiska regelverk inom vars ramar det verkar, som den fysiska och tekniska 

utformningen i sig, och i synnerhet hur dessa båda artefakter, den juridiska och 

den tekniska, samverkar. Dessa frågor fördjupas som sagt i en annan Fusion 

Point-rapport.20  

2.4 En digita l  model l  över kommunens stadsform

Vi ser flera omfattande kunskapsfält öppna sig med en sådan övergripande 

digital modell, var och en med sina respektive praktiker och professioner, där 

denna begränsade rapport inte kommer att hantera dem alla. Vi kommer istället 

som tidigare sagt att fokusera på ett av dessa system, nämligen det vi kallat 

stadsform. Vi ser här stadsform som det mest grundläggande medel vi har för 

att omvandla mark i allmänhet till mark som kan användas för mänskligt bruk, 

särskilt i våra städer och större orter. Den kan därmed tjäna som exempel på hur 

även andra delar av den modell som skisserats ovan skulle kunna hanteras.

Stadsform har dock en särprägel som gör det särskilt intressant att diskutera i 

detta sammanhang. För det första, har stadsform som vi sett den mycket centrala 

uppgiften att tillgängliggöra stadens platser och byggnader för människor. Det 

ger stadsrummet en unik ställning som det rum av allmänt tillgängliga platser 

och stråk där stadens människor dagligen rör sig och möter varandra. Men för 

det andra, så är det inte bara ett system som ordnar mänskliga aktiviteter i 

städer utan strukturerar även andra system rumsligt, framför allt olika slag av 

teknisk infrastruktur både ovan och under jord, men det har även en central 

roll när det gäller att strukturera stadens ekosystem. Sammantaget utgör det 

därför, för det tredje, även ett gränssnitt till många av stadens mer övergripande 

processer av socialt, ekonomiskt eller ekologiskt slag, som social segregation, 

20 Bladini och Petrusson, Fusion Point 06, 2020.
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lokala marknader eller ekosystemtjänster. Alla dessa är i hög grad beroende av 

hur vi människor, och ibland även djur, kan förflytta oss i staden, liksom vilka 

vi möter och delar rum med. För det fjärde är det intressant att titta närmare på 

detta system eftersom det idag, trots sin centrala roll för dessa grundläggande 

urbana processer, är förhållandevis understuderat, samtidigt som det sett en stor 

kunskapsutveckling på senare tid.

I det följande kommer vi således att särskilt studera stadsform som ett slags 

tekniskt system, om än av ovanligt stor strategisk betydelse och av en ovanlig 

teknologisk art, där vi behöver stärka våra arbets- och beslutsunderlag för att 

insiktsfullt hantera det i stadsutvecklingsprocessen och där vi inte minst ser hur 

digitaliseringen påtagligt kan bidra. Vi kommer presentera det i fyra steg.

För det första, en grundläggande och kontinuerligt uppdaterad kartering av 

stadsformen inom respektive kommun i form av en GIS-modell, som kan fungera 

som underlag för att både definiera och utforma nya stadsutvecklingsinitiativ. 

Denna modell utgör således en grundläggande förutsättning för den följande 

planeringen. För det andra, en övergripande planeringsnivå som idag motsvaras 

av översiktsplanen, där inte minst olika tillgänglighetssystem hanteras eftersom 

det endast är på denna nivå som de kan behandlas i sin helhet, vilket är 

avgörande för att förstå deras effekter. Inte minst är detta avgörande för att 

översiktligt lägga fast framtida markanvändning inom kommunen, vilket planen 

också behöver hantera. För det tredje, en mycket diskuterad mellannivå som 

idag saknar tydliga plandokument och där kommuner söker sig fram med olika 

lösningar. Liksom diskuterat i en annan Fusion Point rapport,21  är en central 

uppgift på denna mellannivå att samordna kommunens olika ansvarsområden. 

Digitaliseringen öppnar här helt nya möjligheter för detta, liksom ny kunskap 

gör det möjligt att bättre förstå hur dessa frågor sammantaget kan ges stöd 

i stadsform. Slutligen har vi en detaljerad nivå som idag sammanfaller med 

detaljplanen, vilken med ett bättre stöd i ovanstående nivåer på det sätt som 

skisseras här avsevärt skulle kunna avlastas för att undvika att den blir den 

flaskhals den idag blivit, inte minst för att den allt oftare får uppdrag att lösa 

frågor om stadsform som inte kan lösas på denna detaljnivå.

Vi kommer i det följande diskutera var och en av dessa nivåer både utifrån 

hur stadsform hanteras på dem idag men även utifrån tankar om hur de skulle 

kunna förbättras, både mot bakgrund av ny teoribildning på området och den 

nya digitala teknik som växer fram. I rapportens sista del slutligen, kommer vi 

att särskilt diskutera planeringens mellannivå som idag särskilt förefaller vara i 

behov av nya planeringsformer.

21 Björling, Fusion Point 05, 2020.
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EN GIS-MODELL ÖVER STADENS STADSFORM SOM STÖD  

FÖR PLANERING PÅ ALLA NIVÅER

När det gäller den GIS-baserade grundmodellen av kommunens stadsform som 

skall tjäna som underlag för nya planeringsinitiativ, så ser vi här behov av fyra 

huvudsakliga GIS-lager. För det första ett lager som omfattar gator, vägar och 

gång- och cykelstråk, vilket är helt avgörande när det gäller att tillgängliggöra 

stadens mark. Detta lager kan med fördel delas upp i ett för motoriserad trafik, 

det vill säga främst gator och vägar som är tillgängliga för bilar, och ett för 

icke-motoriserad trafik, det vill säga gator och gångvägar som är tillgängliga 

för gående och cyklister. Här pågår i dag en stor utveckling av mellanformer av 

fordon som inför framtiden behöver beaktas men det är inte något vi kommer 

att diskutera i denna rapport. Likaså ser vi hur dessa frågor naturligtvis ligger 

nära olika former av kollektivtrafik, spårbunden eller icke, men som inte heller 

kommer att hanteras här.

För det andra, ett lager som omfattar alla stadens byggnader i form av deras 

fotavtryck på marken men även deras höjd och byggnadsyta, gärna specificerad 

på bostäder, lokaler och övrigt. Detta gör det möjligt att analysera mängden 

friyta på kvartersmark i relation till bebyggelseyta men i synnerhet olika former 

av mått och analyser av täthet hos bebyggelsen, inklusive tillgängligheten till 

bebyggelseyta av olika slag. Det senare är avgörande i relationen till de helt 

centrala frågan om markanvändning.

Figur 10. 

Ett utsnitt av GIS-lagret över gatunätet för icke-motoriserad trafik, där varje gatusegments centralitet i systemet inom en 

radie på 1000m visas (gult: låg centralitet, brunt: hög centralitet) (Bild: SMoG, Chalmers).
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Figur 11. 

Ett utsnitt av GIS-lagret över byggnader, där varje byggnads tillgänglighet till byggd yta inom en radie på 500m visas (ljust 

blå: låg tillgänglighet, mörkt blå: hög tillgänglighet). Vi ser även samma gatunät som i figur 10 (Bild: SMoG, Chalmers).

För det tredje, ett lager som omfattar stadens hela fastighetsstruktur men särskilt 

de delar som återfinns på kvartersmark och därmed utgör en strukturerande 

grund för bebyggelse av olika slag. Även annan fastighetsindelning, exempelvis 

av gatumark, allmän plats eller grönytor, kan naturligtvis vara av intresse. 

Fastighetslagret är viktigt, dels för att det representerar ägande av stadens 

mark och därmed är kopplat till konkreta och helt avgörande aktörer i 

stadsutvecklingsprocessen, men även därför att fastigheter knyter an till den 

institutionella dimensionen av staden; fastigheter är direkt bundet till ägande av 

mark, vilket i sin tur är kopplat till olika former av juridiska regelverk. För det 

fjärde, behöver vi ett lager som omfattar stadens samtliga adresspunkter. Dessa 

bidrar dels till att definiera stadens platser med hög precision men har även en 

viktig roll när det gäller att länka data mellan fastigheter och gatunät.

Tillsammans beskriver dessa lager huvudkomponenterna i kommunens stadsform 

över hela dess yta. Detta är avgörande eftersom vi återkommande betonat vikten 

av att förstå stadsformen som ett system där olika platser och byggnaders 

funktion och allmänna värde i hög grad ges av deras relation till andra platser 

och byggnader, där vi inte minst ser hur gatunätet har en avgörande betydelse 

när det gäller att definiera dessa relationer. I storstadsområden ser vi därför hur 

det här kan finnas skäl till samarbete mellan angränsande kommuner över en 

modell av detta slag, eftersom principen är att för att förstå den enskilda platsen 

behöver vi en modell över hela staden.
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Vi kan dock ta detta argument ett steg till. Vi nämnde tidigare att beroende på 

att vi i våra städer i praktiken lever i ett relativt rum så kommer dessa rum röra 

på sig sinsemellan när vi gör förändringar i stadsformen. Vissa kommer närmare 

varandra och andra längre ifrån varandra. Det betyder att alla platser också har 

rört på sig tidigare, vilket kan ha haft stor betydelse för dessa platsers nuvarande 

karaktär, inte minst när det gäller deras markanvändning och bebyggelse. Detta 

är något vi inte minst kan lägga märke till i diskussionen om gentrifiering där 

stadsdelar som tidigare varit relativt perifera, när staden växer får ett allt mer 

centralt läge, vilket gör att de utsätts för stora förändringstryck både vad gäller 

markanvändning och bebyggelse.

Det finns därför många skäl varför en stadsformsmodell inte bara behöver 

utsträckas i rummet så att den täcker hela det urbaniserade landskapet, utan 

även utsträckas i tiden så att vi kan förstå hur olika platser över tid förflyttat 

sig relativt varandra. Dels gör det att vi kan förstå olika platsers historia och 

därmed även bakgrunden till deras specifika karaktär. Dels gör det att vi bättre 

kan förstå vissa urbana processer som just drivs och påverkas av förändringar 

av stadsformen över tid, såsom gentrifiering. I båda fallen kan detta vara av 

avgörande betydelse för nya stadsutvecklingsinitiativ. Inte minst gör insikten 

att platser kommer att förflytta sig beroende på framtida förändringar av 

stadsformen, att vi får en helt ny planeringsparameter där vi i viss grad kan 

försöka styra dessa förflyttningar.

Figur 12. 

Ett utsnitt av GIS-lagret över adresspunkter, där varje adresspunkts tillgänglighet till ekonomiska verksamheter inom en 

radie på 500m visas (ljust blå: låg tillgänglighet, mörkt blå: hög tillgänglighet). Vi ser även samma gatunät som i figur 10 och 

11 (Bild: SMoG, Chalmers).
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Inom Fusion Point-projektet har en sådan historisk modell, eller snarare 

longitudinell modell, byggts upp för Göteborg från 1960 fram till idag med 

femårs-intervaller och omfattar tre av de lager som beskrivits ovan, det 

motoriserade gatunätet, fastighetslagret och byggnadslagret. Detta gör det 

möjligt att beskriva förändringar av stadsformen över tid, inte bara i form av 

kartor av nya tillägg, utan i en modell där vi kan analysera och beskriva hur 

centraliteten och tillgängligheten förändras i dessa system över tid. Det gör 

det möjligt att uppskatta sådant som flöden och förändrad lämplighet för 

olika markanvändningar över tid. Denna modell finns beskriven i detalj i en 

beskrivning författad av bland annat Gianna Stavroulaki.22 

Sammantaget ser vi här en mycket kraftfull modell som samlar alla de 

grundläggande stadsformslagren i mycket hög upplösning, så att samma modell 

kan användas på vilken skala som helst. Den är vad man kan kalla en mångskalig 

modell, vilket öppnar för att följa effekter av nya projekt på flera skalor samtidigt 

så att betydligt närmare band mellan översiktsplanering och detaljplanering 

kan knytas. Men det gör även att en kontinuerlig uppdatering av modellen kan 

göras så att alla nya planeringsinitiativ kan formuleras utifrån en helt aktuell 

beskrivning av staden. Detta är inte minst viktigt eftersom ett grundläggande 

argument vi fört fram här är hur planeringen äger rum i ett relativt rum där olika 

stadsutvecklingsprojekt med nödvändighet kommer att påverka varandra. Detta 

är något som med en modell av detta slag kan hanteras så att både synergier 

mellan projekt kan göras och misstag undvikas.  

 

22 Stavroulaki et al. 2019.

Figur 13. 

Stadsformmodellen utsträcker sig inte bara över stadens hela yta utan även bakåt i tid så att man kan följa hur förändringar 

av stadsformen gör att olika platser över tid förflyttar sig i förhållande tillvarandra. Det ökar förståelse av enskilda 

platsers historia, liksom stadsformen roll för övergripande urbana processer som gentrifiering. Här visas förändringar i 

det motoriserade vägnätets centralitet, vilket gör olika platser mer eller mindre lätt tillgängliga vid olika tidpunkter (Bild: 

Stavroulaki et al. 2019).
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Inte minst kan detta bli mycket betydelsefullt vid ekonomiska kalkyler av olika 

projekt, där enskilda projekt får betydelse för varandra, liksom för staden 

som helhet, vilket kan leda till andra beräkningsmetoder. Att ta fram en 

modell av detta slag förutsätter ett relativt omfattande grundarbete och ställer 

krav på en kontinuerlig uppdatering för att den skall vara användbar i nya 

stadsutvecklingsprojekt. Detta är idag inte något större tekniskt problem men 

utgör naturligtvis ett arbete och en kostnad för kommunen. De vinster en sådan 

modell kan ge i form av en bättre underbyggd, effektivare och mer transparent 

planprocess förefaller dock täcka en sådan kostnad.

En modell av detta slag behöver som sagt vara GIS-baserad, vilket helt 

enkelt betyder att man använder sig av någon av de ofta ganska avancerade 

programvaror som hanterar geografisk information, något som kommuner redan 

använder i sitt arbete med grundkartor och annat. För de analyser av stadsform 

som särskilt diskuteras här, finns ett särskilt verktyg med namnet Place Syntax 

Tool (PST), utvecklat av bland annat Chalmers, som kan anslutas till ett sådant 

GIS-program (i detta fall programvaran QGIS), vilket gör just dessa analyser 

lättare att utföra. GIS-program kan trots detta vara ganska tungarbetade när det 

gäller att snabbt testa saker i det vardagliga planarbetet, eftersom det är mycket 

generella verktyg öppna för alla slag av analyser av geografiska data, vilket gör 

att man ibland behöver göra en hel del förarbete av denna data, liksom det ibland 

leder till relativt omständliga former vid hanteringen av data. Inom ramen för 

Fusion Point och med stöd av Naturvårdsverket har därför ett mer lättarbetat och 

fristående verktyg utvecklats under namnet Urban Calculator, som är specifikt 

inriktat på analyser av just stadsform, vilket gör det både snabbare och lättare 

att hantera. Detta verktyg finns beskrivet i detalj i en rapport författad av bland 

annat meta Berghauser Pont.23 

23 Berghauser Pont et al. 2019.

Figur 14. 

Urban Calculator är ett fristående digitalt verktyg särskilt utformat för att användas av stadsbyggnadspraktiken och är därför 

något förenklat men därmed även snabbt och användarvänligt. Här kan alla typer av centralitets- och tillgänglighetsanalyser 

utföras, liksom olika former av täthetsanalyser. Verktyget innehåller även en stor databas med referensexempel som kan 

hjälpa till att översätta från numeriska värden till konkreta exempel (Bild: Berghauser Pont et al. 2019).
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3.1 Älvstadsprojektet och dess plandokument

Med detta som bakgrund kan vi nu titta närmare på några konkreta 

planeringsdokument, dels för att tydliggöra hur de är sammansatta av olika 

komponenter av det slag vi diskuterat ovan, som texter och kartor, men särskilt 

för att se hur just stadsformen hanteras i dessa dokument. Vi hämtar exempel 

från Sveriges största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden i Göteborg. Här finns 

en serie reguljära dokument men även flera som särskilt tagits fram i denna 

ambitiöst anlagda stadsutvecklingsprocess som beskrivs och diskuteras utförligt i 

två andra Fusion Point-rapporter.24 

Här finns bland annat en gällande översiktsplan från 2009, vilken var det 

översiktliga plandokument som fanns att utgå från för Älvstadsprojektet, 

men en ny översiktsplan är nu på väg. Däremot togs det i detta fall inte fram 

en fördjupad översiktsplan. Istället genomfördes en serie workshops med 

intressenter och andra drivande aktörer inom projektet som ledde fram till ett 

visionsdokument där projektets övergripande målsättning definierades. Detta 

togs sedan vidare i form av planprogram för varje delområde inom Älvstaden. 

Om vi tar Frihamnen som exempel på ett sådant delområde, så togs det vid sidan 

av mer tematiska dokument som exempelvis ett hållbarhetsprogram, även fram 

vad som kallades ett manifest, vilket var ett kvalitetsprogram för detaljplanen 

för första etappen inom Frihamnen. Efter det har en serie förslag till detaljplan 

för denna etapp i Frihamnen lagts fram. Här finns således en rik uppsättning 

dokument som alla skulle kunna studeras i detalj.

Här skall vi dock nöja oss med att särskilt granska hur stadsformen hanterats 

i huvuddokumenten i denna process, det vill säga dels översiktsplanen för 

hela Göteborg, samt detaljplanen för ett av Älvstadens delområden, där vi valt 

Skeppsbron, en detaljplan som dock togs fram före visionsarbetet med Älvstaden, 

för att på sätt bedöma vad som ansetts som viktigt att lägga fast vad gäller 

stadsformen i respektive fas. I rapportens avslutande avsnitt kommer vi särskilt 

diskutera vilka möjligheter den nya kunskap och teknik som nu finns att tillgå, 

skapar för planering på nivån mellan dessa båda plandokument.

24 Mossfeldt, Fusion Point 07, 2020; Björling, Fusion Point 05, 2020.

3 .  STADSFORMSMODELLEN PRÖVAS  
I  CENTRALA PLANDOKUMENT
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3.2 Älvstaden och översiktsplanen

ÖVERSIKTSPLANERING OCH STADSFORMSMODELLEN

Översiktsplanen är i huvudsak en plan för hur kommunen avser att på 

övergripande nivå använda sin mark. Eller som det står i PBL kapitel 3, 2§: 

”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 

och bevaras”. Mot bakgrund av det viktiga skifte som ägt rum när det gäller 

förståelsen om städers dynamik, som vi beskrev i inledningen, där vi idag anser 

att flöden skapar platser i lika hög grad som att platser genererar flöden, så 

inser vi att olika former av infrastruktur för trafik och andra flöden är av helt 

avgörande betydelse när det gäller att skapa grundläggande förutsättningar för 

olika former av markanvändning. 

Figur 15. 

Huvudområden inom Älvstaden i Göteborg: 1. Backaplan Kvillebäcken, 2. Eriksberg, 3. Frihamnen, 4. Gullbergsvass, 5. 

Lindholmen, 6. Örgryte Torp, Sannegårdshamnen, 8. Södra Älvstranden (Bild: Älvstranden utveckling AB).
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Utifrån vår nuvarande diskussion så skulle översiktsplanen vad gäller stadsform 

därmed ha till uppgift att hantera de dimensioner som har betydelse för staden 

som helhet eller strategiska delar av staden, vilket framför allt skulle handla om 

den övergripande tillgänglighet som gatunätet erbjuder. Fokus skulle ligga på 

gatunätets huvudstruktur, där man med hjälp av den modell vi beskrivit ovan 

ständigt skulle ha en god bild av hur detta system distribuerar tillgänglighet över 

hela staden och därmed skapar grundläggande och långsiktiga förutsättningar för 

olika former av markanvändning i olika stadsdelar och på olika platser.

Med en sådan modell blir det också möjligt att i översiktsplanearbetet identifiera 

behov av viktiga kompletteringar av detta gatunät, som till exempel nya samband 

mellan stadsdelar eller broar över vattendrag. Modellen kan även användas för att 

se var sådana kompletteringar har bäst verkan för de målsättningar kommunen 

har för markens användning på olika platser. Denna analys av gatunätet behöver 

således föras tillsammans med en diskussion om de förändringar eller nytillskott 

vad gäller markanvändning som är aktuella inom kommunen, så att dessa görs 

i lägen där gatunätet kan understödja dem, eller om läget för dessa är givet, se 

vilka kompletteringar eller förändringar av gatunätet som kan stärka dem. Det 

kan också handla om att i grunden förändra dessa förutsättningar eller att skapa 

helt nya förutsättningar på obruten mark. Sådana laborationer bör naturligtvis 

föras i nära utbyte med diskussioner om andra tillgänglighetssystem som 

exempelvis kollektivtrafik. 

Översiktsplanen har även en viktig uppgift när det gäller att hantera nationella 

intressen på kommunens mark och att få dessa att samspela med kommunens 

egna intressen. Detta kommer framför allt till uttryck i av staten utpekade 

riksintressen, där dessa exempelvis kan handla om övergripande infrastruktur 

eller olika kultur- och naturreservat. Dessa kan naturligtvis läggas in i modellen 

där de blir strukturerande element bland andra när det gäller att förstå stadens 

tillgänglighetsstruktur. I många fall kan dessa riksintressen komma att fungera 

som barriärer för denna tillgänglighet, särskilt när det gäller infrastruktur, 

eftersom de ofta är del av system på en helt annan skala än den kommunala. I 

den modell vi talar om kan de dock läggas in och tydliggöra både på vilket sätt 

och i vilken grad de utgör hinder eller tillgångar för kommunens egna planer. 

Därmed skulle modellen även bli ett viktigt verktyg för att ta fram underlag för 

avvägningar mellan kommunala och nationella intressen.

I översiktsplanen finns också riktlinjer för mer tematiska frågor, framför allt 

när det gäller kommunens ekosystem, men det kan även handla om ekonomiska 

aspekter som strategiska näringskluster eller kommunens bostadsförsörjning. 
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Figur 16. 

Den absolut viktigaste stadsformskomponenten för översiktsplanering är gatunätet. Det utgör stadens mest grundläggande 

tillgänglighetssystem och sätter varenda plats och byggnad i hela staden i en specifik relation till varje annan plats och 

byggnad i staden. Därmed ger det varje plats unika lägesegenskaper som i hög grad avgör lämpligheten för olika typer av 

markanvändning på olika platser (Bild: SMoG, Chalmers).
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Även dessa är ofta av systemkaraktär där tillgänglighet är en avgörande faktor 

varför lokaliseringen av sådana strategiska kluster eller upprättande av centrala 

samband för ekosystem kan får starkt stöd av modellen. Detta gäller även frågor 

om social segregation eller tillgång på kulturutbud, där en detaljerad förståelse 

av stadens tillgänglighet uppenbart är en helt grundläggande förutsättning för 

framgångsrika åtgärder. Vad gäller bostäder ser vi hur vi på denna nivå skapar 

lägen av olika art, lämpliga för olika former av bostäder, där vissa kanske är 

lämpligare för små bostäder för unga och äldre medan andra bättre passar för 

bostäder för barnfamiljer. Den GIS-modell som Chalmers byggt för Göteborg 

innehåller alla stadens bostäder med deras storlek och andra attribut angivna 

så att man exempelvis kan se bostadssammansättningen i olika delar av staden 

eller beskriva deras tillgänglighet till service och andra attraktioner i deras 

näromgivning, vilket ger bra underlag för paneringen av nya bostäder.

BEFINTLIG ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG

Om vi tittar närmare på översiktsplanen för Göteborg från 2009, vilken 

bildade bakgrund till Älvstadsprojektet, så framträder den som en uttalad 

markanvändningsplan av den gamla skolan, och handlar framför allt om att 

definiera mark- och vattenområden för olika användningar. Den väger däremot 

endast i ringa omfattning in betydelsen av olika tillgänglighetssystem för denna 

markanvändning. Kommunikationer och markanvändning hanteras snarare som 

två separata komponenter, den senare på sidorna 7-17 i del 2 och den förra på 

sidorna 59-91 i del 3.

Den övergripande strategin för planen beskrivs i del 1, och handlar i hög grad om 

förtätning av områden i staden som redan är tagna i anspråk och ofta är relativt 

tätt bebyggda. Ett argument för detta är att ny bebyggelse därigenom kan dra 

nytta av befintlig kollektivtrafik: ”Översiktsplanen visar tydligt på en utbyggnad 

av staden som inriktas mot komplettering inom den del av den befintliga 

bebyggelsestrukturen där god försörjning med kollektivtrafik kan erhållas” 

och: ”Utbyggnaden ska kombineras med ett ökat byggande i strategiskt belägna 

knutpunkter”,25  där knutpunkter handlar om knutpunkter för kollektivtrafik. 

Det kan tolkas som att man ser trafiksystemet som något som pekar ut 

markanvändning men då i den mycket allmänna meningen att i princip all tätare 

markanvändning bör förläggs till områden som är trafikmässigt väl försörjda. Det 

är en mycket allmän förståelse av sambandet mellan plats och flöde som inte alls 

tar till vara den i praktiken mycket nyanserade tillgänglighet som trafiksystemet 

skapar över stadens mark. Andra formuleringar i översiktsplanen som: ”Den 

25 s.8, del 2
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omfattande utbyggnad av staden som föreslås i planen kräver stora förbättringar 

och förstärkning av det övergripande trafiksystemet”,26  antyder snarare att 

den traditionella bilden av staden som en uppsättning områden med olika 

markanvändning som behöver servas av trafiksystemet här lever starkt.

I avsnittet kommunikationer som alltså återfinns i en annan del av 

översiktsplanen, är det intressant att notera att trots att både gångvägar, 

cykelvägar och kollektivtrafik, vilka alla i hög grad är beroende av stadens 

allmänna gatunät, beskrivs tämligen utförligt, så finns ingen specifik 

diskussion om detta gatunät i sig. Det diskuteras endast i termer av nödvändiga 

kompletteringar för att stötta och avlasta det statliga vägnätet i vissa specifika 

punkter. Det diskuteras heller inte i samband med valet att förlägga olika 

markanvändningar till olika platser.

Översiktsplanen hanterar således överhuvud taget inte den grundläggande 

infrastruktur som gatunätet utgör i form av ett eget system, trots dess avgörande 

betydelse för annan infrastruktur som exempelvis kollektivtrafik eller för 

lämplig lokalisering av olika slag av markanvändning. Det nära sambandet 

mellan markens tillgänglighet och markens användning är således inte medvetet 

hanterat i någon utförligare form i denna plan. Här kan man tänka sig att detta 

system upplevs behöva en högre upplösning för att hanteras korrekt och därför 

bör hanteras på en mer detaljerad planeringsnivå i enlighet med vår tidigare 

diskussion. Det vill säga att gatan uppfattas vara en lokal företeelse som hör 

till grannskapsplaneringen. Det skulle kunna hänga samman med det inom 

trafikplaneringen centrala begreppet framkomlighet, vilket framför allt handlar 

om att det skall vara möjligt att nå en plats, men som inte hanterar det vi velat 

lyfta här, nämligen tillgänglighet, som handlar om något annat, nämligen närhet 

till olika platser.

Rent principiellt skulle vi kunna återknyta till vår diskussion om skala 

som storlek eller upplösning. Eftersom det viktiga med gatunätet ur 

tillgänglighetsaspekt är centraliteten hos olika platser i gatunätet som helhet, 

eller i varje fall mycket stora delar av det, så behöver det hanteras på en 

planeringsnivå som hanterar staden som helhet. Däremot behöver det inte 

hanteras med särskilt stor upplösning eftersom det inte är dess detaljutformning 

som är angeläget utan dess övergripande struktur. Därför är det ett system med 

grundläggande betydelse för närmast all vidare planering som är synnerligen 

lämpat att hanteras i översiktsplanen. Detta understryks av det faktum att 

det dels är så långlivat och dels därför att det härbärgerar en lång rad annan 

infrastruktur som är mindre långlivad, exempelvis olika kollektivtrafiksystem.

26  S.9 del 2
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Vi kan därför dra slutsatsen att stadsform idag hanteras i mycket begränsad 

omfattning på denna översiktliga nivå av planeringen, eftersom det i 

översiktsplanen inte bara sägs mycket lite om gatunätet utan även om formen på 

ny bebyggelse, vare sig när det gäller täthet eller specifika bebyggelsetyper. Om 

vi gör en lite noggrannare granskning av just det område inom vilket vi finner 

Älvstadsprojektet i denna översiktsplan, så ser vi hur stadsformen i huvudsak 

hanteras i ett antal nya gatulänkar och förslag till broar över älven, men detta 

görs i perspektivet av att komplettera det nationella vägnätet, inte i relation 

till föreslagen ny markanvändning förutom i mycket allmän mening. Vi ser 

exempelvis hur Hjalmar Brantingsplatsen pekas ut som en strategisk knutpunkt 

för handel och kollektivtrafik i denna del av staden, vilket bidrar till att föra 

samman intensiv användning med hög tillgänglighet, men det redovisas inga 

analyser av varför denna plats anses bättre för detta än andra.

Figur 17. 

Översiktsplan för Göteborg 2009 och samma plan med gatunätet tydligt inlagt, där det senare är en förutsättning för 

närmast all övrig planering på översiktlig nivå (Bild: SBK Göteborgs stad (t.v.) och Jane Bobkova (t.h.)).

Älvstadsområdet står enligt planen inför stora förändringar i markanvändning, 

där tidigare verksamhetsområden som Backaplan, Gullbergsvass, Frihamnen samt 

Skeppsbron skall omvandlas till områden för ”bebyggelse med grönområden 

och rekreation”. Detta gäller i viss mån även Masthuggskajen. Men återigen 

kopplas detta inte till de olika trafiksystemen, varför det är svårt att se hur 

planen stöttar karaktären hos dessa olika områden och vilken typ eller intensitet 

i markanvändning som varje delområde är lämpat för. Av betydelse här är 

även de ganska omfattande reservaten för spårvägstrafik inom Älvstaden som 

förefaller hanteras betydligt mer noggrant än gatunätet, trots att det senare är en 

förutsättning för det förra. 
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KRITISK DISKUSSION OM BEFINTLIG ÖVERSIKTSPLAN

Utifrån vår tidigare diskussion väcks här en serie frågor. Den mest grundläggande 

handlar om stadens övergripande gatunät, där översiktsplanen föreslår nya  

tillägg och länkar, men där detta gatunät ändå inte hanteras som ett tydligt 

system i sig själv och inte heller nämns i planens text. Gatunätet förefaller 

dessutom spelat mycket liten roll för den markanvändning som föreskrivs för 

olika områden eller platser. Detta står i direkt kontrast till det vi tidigare har 

betonat när det gäller dess centrala roll i att peka ut lämpliga platser för olika 

typer av markanvändning. De förändringar och tillägg som översiktsplanen 

föreslår till gatunätet borde i det perspektivet ha en stark relation till den 

markanvändning man föreskriver. Något samband av det slaget talas det dock 

inte om i denna plan.

Särskilt viktigt att understryka är att de förändringar av gatunätet som föreslås 

inte bara kan bidra till att stödja den markanvändning som föreskrivs i nya 

eller i grunden förändrade områden, utan i betydande grad även kan förändra 

lämpligheten för vissa markanvändningar i befintliga områden. Vi kan således 

inte begränsa effekterna av stadsutvecklingsprojekt till vissa områden, dessa 

kommer med nödvändighet spilla över till angränsande områden. Idag har vi svårt 

att analysera och förstå dessa effekter och därmed även att kontrollera dem, 

vilket skapar stor osäkerhet i planeringen. Ny teoretisk kunskap om stadsform 

och ny digital teknik har dock förändrat detta i grunden.

Om man tittar närmare på exempelvis Frihamnen i detta perspektiv, är det 

uppenbart att det är helt avgörande för denna stadsdel var man bestämmer 

sig för att förbinda de två gatunäten på respektive sida av älven, liksom var 

man överbryggar den tunga infrastruktur i form av väg och räls som omger 

stadsdelen. Var dessa förbindelser skapas blir helt enkelt avgörande för 

vilken markanvändning som lämpar sig inom Frihamnen. Intressant nog anger 

översiktsplanen här en bro i förlängningen av Norra Hamngatan mot Lindholmen 

snarare än de förbindelser längre norrut i förlängningen av Östra Hamngatan 

som är de som senare diskuterats. Vilket man väljer skapar naturligtvis helt olika 

förutsättningar för hur marken i Frihamnen bäst används, liksom vilken roll 

stadsdelen kan få inom Älvstaden eller Göteborg som helhet.

Vi kan förtydliga med ett exempel. Om vi bygger en bro över älven som landar i 

Lindholmen istället för i Frihamnen så är det mer naturligt att göra Lindholmen 

till Älvstadens förtätade nod med varierad markanvändning med exempelvis stor 

betoning på handel och arbetsplatser, istället för Frihamnen. Frihamnen kan då 

i stället ges en karaktär av relativt intensiv och varierad markanvändning men 
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Figur 18. 

Med hjälp av en grundläggande GIS-modell över hela stadens stadsform kan man skapa en mer underbyggd plan vad 

gäller stadsformen, både när det gäller gatunätet och intensiteten i markanvändningen, där det senare även får betydelse 

för bebyggelsetäthet. Detta illustreras här mycket schematiskt för centrala delar av Göteborg där gatunätets huvuddrag 

understryks, liksom eventuella kompletteringar eller ändringar av detta, vilket i sin tur skapar områden lämpliga för olika typ 

av och intensitet i markanvändningen. (Bild: Jane Bobkova).

med större betoning på bostäder och mer allmänna platser av en mer rekreativ 

karaktär. Om vi istället låter bron landa i Frihamnen bör vi kanske tänka oss det 

omvända scenariot.

Inom de grundläggande lägesegenskaper, med stor betydelse för 

markanvändning, som bron skapar genom sin tillgänglighet, kan vi i den 

mer detaljerade planeringen, exempelvis en fördjupad översiktsplan, skapa 

variationer även inom respektive stadsdel, så att olika delar av stadsdelarna får 

lägen som antingen inbjuder till intensivare och mer utåtriktad markanvändning 

eller mer avskild och rekreativ användning, men detta blir då nyanser inom de 

grundförutsättningar som brons läge redan givit respektive stadsdel.
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Detta är en förenkling där vi betonar brons läge. I praktiken spelar hela gatunätet 

som system in, inte minst andra förbindelser över den omfattande infrastruktur 

i form av både räls och vägar som idag lika effektivt som älven isolerar 

stadsdelen Frihamnen. I Översiktsplan 2009 anges en sådan förbindelse endast i 

förlängningen av Björlandavägen mot dels Ringön och den nya Hisingsbron och 

dels Lindholmsallén och vidare mot Lindholmen. Det är dock inte ett samband 

som levt vidare i senare planering, där istället andra samband diskuterats.

Här bör man naturligtvis också beakta kollektivtrafiken, även om vi i 

denna rapport särskilt fokuserar på stadsformen eftersom dess roll i dessa 

sammanhang ofta är undervärderad, medan kollektivtrafik oftast hanteras 

mycket ingående. Vi kan belysa det olyckliga i detta genom att peka på hur all 

kollektivtrafik närmast uteslutande använder gatunätet som grundstruktur för 

sina egna system, även den spårburna. Därmed är det gatunätet som i grunden 

även strukturera dessa system. Dessutom har gatunätet en livslängd som 

överskrider alla de kollektivtrafiksystem vi hittills sett; Göteborgs gatunät fanns 

före spårvagnssystemets infördes och kommer med största sannolikhet att finnas 

kvar när det blivit föråldrat. Det är då märkligt hur översiktsplanen är noga 

med att peka ut spårvagnslinjer utan att peka ut de för dessa helt nödvändiga 

gatudragningarna.

Som vi sett får översiktsplanens bristande betoning på gatunätets strategiska 

betydelse för markens användning i Göteborg inte minst stor betydelse för 

markanvändningen inom Frihamnen liksom Älvstaden generellt. Det blir helt 

enkelt oklart, som vi sett ovan, vilken roll de olika stadsdelarna kan tänkas få 

inom Älvstaden och därmed hur deras mark bäst skall används.

De förändringar i tillgänglighet som de nya gatulänkarna bidrar till harmonierar 

heller inte med de förändringar av markanvändning som föreskrivs. Gatusystemet 

löper exempelvis i kanten av både Frihamnen och Ringön där den första 

stadsdelen föreskrivs med hög och ny exploatering medan man avser att 

lämna den senare mer eller mindre oförändrad. I allmänna termer förefaller 

den förbättrade tillgängligheten därmed stödja den föreskrivna utvecklingen i 

Frihamnen men skapa problem för den avsedda utvecklingen i Ringön, där den 

avsevärt förbättrade tillgängligheten riskerar skapa ett stort exploateringstryck 

som kan sätta igång en gentrifieringsprocess. Planen ger därmed svagt stöd för 

den fortsatta planeringen och kan till och med sägas bygga in stor osäkerhet 

kring uppfyllelsen av planens målsättningar, eftersom stadsformen inte används 

på ett sätt som stödjer dessa utan snarare bygger in spänningar som riskerar att 

försvåra deras förverkligande.
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ÖVERSIKTSPLANERING MED STÖD AV EN STADSFORMSMODELL

Med hjälp av den GIS-modell över stadsrummet som vi tidigare beskrivit skulle 

vi istället med precision kunna identifiera felande länkar i det övergripande 

gatunätet, och inte minst testa de bieffekter dessa skulle få, så att vi kan använda 

detta grundläggande tillgänglighetssystem för att skapa rätt förutsättningar 

både för den befintliga och den nya användning av marken som planen 

föreskriver. Modellen kan även bidra till en förståelse av hur tillgängligheten i 

detta övergripande gatunät kan variera på relativt detaljerad nivå och därmed 

även skapa olika grundförutsättningar för planeringen på mer detaljerad 

nivå. Det skapar förutsättningar att precisera de målsättningar man har med 

översiktsplanen men även undvika att precisera dessa för mycket på denna 

översiktliga nivå, så att inte handlingsfriheten i för hög grad begränsas på mer 

detaljerad nivå.

Det generella samband som stadsformsmodellen hjälper till att belysa handlar 

om relationen mellan tillgänglighet och markanvändning, där hög tillgänglighet 

inbjuder till större flöden av människor, vilket i de flesta fall samspelar bättre 

med mer intensiv markanvändning, både i meningen typ av markanvändning, 

där det kan handla om mer kommersiell och publik verksamhet än exempelvis 

bostäder, och i meningen omfattning av markanvändning, vilket handlar om 

mängden verksamheter eller boende. Båda sakerna ger naturligtvis avtryck i 

vilken bebyggelse som behöver föreskrivas i planen, dels vilken typ av bebyggelse 

som föreskrivs, exempelvis bostäder eller kontor, dels i tätheten i den bebyggelse 

som uppförs, exempelvis 3 eller 7 våningar. Om vi inte har förståelse för detta 

samband är risken stor att vi bygger in konflikter, exempelvis stora flöden i 

lägen avsedda för bostäder, vilket leder till efterfrågan att bedriva kommersiella 

verksamheter, men som i dessa lägen riskerar att störa boende, eller för låg 

exploatering i tillgängliga lägen som riskerar att driva upp hyresnivåer eller 

stoppa ekonomisk expansion.

Slutligen är det naturligtvis så att det finns alla skäl att låta denna modell 

samspela med modeller för kollektivtrafik, som ju är en slags intensifierad och 

specialiserad tillgänglighetsteknik, för att på så sätt ytterligare understödja 

planens intentioner. Här har vi dock särskilt velat lyfta fram det generella 

gatunätets betydelse i dessa sammanhang eftersom det ofta är förbisett, 

eller i alla fall saknat metoder som gör det möjligt att tydligare tala om det 

tillgänglighetsarbete som det utför. Exempelvis bör ju kollektivtrafiknoder även 

vara lätta att nå från det generella gatusystemet.
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Som vi tidigare betonat är en central roll för översiktsplanen även att väga 

samman lokala intressen inom kommunen med nationella och regionala 

intressen. Det handlar dels om reservat för befintlig eller planerad infrastruktur, 

vilket kan handla om spår och vägar men även kraftledningar och liknande. Dessa 

har i allmänhet en form som beskriver rumslig kontinuitet och därför lätt bildar 

barriärer i stadslandskapet som försvårar för planering av både tillgänglighet och 

markanvändning. Det handlar också om andra områden, exempelvis med högt 

natur- eller kulturvärde, vilka också kan hamna i konflikt med kommunens planer 

men som i allmänhet inte har samma barriärskapande effekt. Modellen hjälper 

här till att läsa samman dessa system i samma modell så att man bättre kan se 

de hinder och möjligheter som dessa olika intressen skapar och därmed tydligare 

hitta vägar som kan få dem att samexistera inom samma plan. 

3.3 Älvstaden och mel lannivån

Vi har då sett hur den grundläggande stadsformsmodellen inte bara stöttar 

nuvarande planering på översiktsnivå utan även förändrar dess innehåll genom 

att göra det möjligt att hantera stadsformen utifrån ny kunskap. Den får även 

stor betydelse för nästa nivå, vilken vi kallat mellannivån, där vi på samma sätt 

kan arbeta med stadsformen men med en större konkretion och därmed även 

förändra både processen och plandokumenten på denna nivå. Eftersom denna 

nivå är intensivt diskuterad idag och även lett till en hel del experimenterande 

i olika kommuner i form av olika nya dokument för att hantera den, kommer vi 

diskutera denna nivå särskilt i det avsnitt som följer på detta.

För att ändå länka mellan den översiktliga och den detaljerade planeringen 

gör vi här dock en kort beskrivning av hur det arbete som utförs på översiktlig 

nivå enligt vår ovan förda diskussion, underlättar för arbetet på mellannivå, 

där man utifrån den övergripande struktur som lagts fast i översiktsplanen vad 

gäller gatunätet och den tillgängligheten till olika delar av staden det skapar 

och den lämplighet för olika användningar som därav följer, kan ta detta vidare 

på mellannivå för större delområden inom staden som exempelvis Älvstaden. 

Här kan man i mycket på samma sätt skapa en övergripande struktur över 

detta delområde inom de ramar som getts av översiktsplanen. Återigen är den 

grundläggande stadsformsmodellen en viktig utgångspunkt, eftersom vi i de allra 

flesta fall arbetar med stadsområden som redan har omfattande bebyggelse och 

därför redan har en struktur av detta slag. Vi kan nu arbeta med denna modell 

som utgångspunkt men på en annan skala i meningen en högre upplösning av ett 

delområde av staden.
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Utgångspunkten är återigen gatunätet eftersom det har den grundläggande 

funktionen att fördela tillgänglighet inom området och därmed i hög grad 

styra flöden. Där kan vi nu utifrån strukturen hos det befintliga gatunätet 

förändra och inte minst komplettera detta för att anpassa tillgängligheten inom 

området i enlighet med målsättningarna för det. Här handlar det inte minst om 

att fylla ut det ganska grova gatunät som översiktsplanen angett enligt ovan, 

varigenom man fortfarande kan åstadkomma ganska stora variationer inom 

området. Här visar det sig att beroende på utformningen av detta mer lokala 

gatunätet, så kan man inom ganska korta avstånd skapa stora variationer i 

tillgänglighet och därmed potential för flöden. Om vi tittar närmare på våra 

städer ser vi ofta hur mycket centrala stråk med stora flöden gränsar till stråk 

med förhållandevis låg centralitet och betydligt mindre flöden. Det är således 

inte minst i den detaljerade utformningen av gatunätet som vi kan tala om en 

stadsbyggnadskonst.

Genom gatunätets utformning pekas som vi återkommande understrukit, även 

lämpligheten för olika markanvändningar på olika platser ut, vilket inte bara 

behöver handlar om typ av markanvändning utan även intensiteten i denna 

användning. Med den större upplösning vi nu har, liksom den större närhet denna 

plannivå har till konkreta projekt, finns här således möjlighet att föreskriva 

inte bara typ av markanvändning utan även passande bebyggelsetypologi och 

bebyggelsetäthet. Vi närmar oss en större konkretion av stadsformen. Eftersom 

vi i de flesta fall arbetar med befintliga områden, finns sannolikt även en given 

struktur av strategiska markanvändningar redan på plats och då naturligtvis även 

byggnader specifikt utformade för detta. Det kan handla om kollektivtrafiknoder, 

köpcentrum eller skolor. Dessa behöver då beaktas i denna mer detaljerade 

planering, både därför att de rätt hanterade kan stärka målsättningen med 

denna, men även för att inte störa förutsättningarna för denna befintliga 

markanvändning.

Vi ser här i grova drag således hur den planering som inletts på översiktlig nivå 

med liknande logik kan tas vidare på mellannivå även om detaljeringsgraden då 

ökar och vissa aspekter av stadsformen avsevärt kan preciseras. Nu har dock 

inte mellannivå bara uppdraget att likt översiktsplanen föreskriva kommunens 

användning av mark och vatten fast på en mer detaljerad nivå, utan också 

uppgiften att reglera mellan olika intressen eller ansvar av ett specifikt slag. Vi 

såg hur den översiktliga planeringen har till uppgift att samordna lokala intressen 

med regionala och nationella intressen och senare skall vi se hur detaljplanen 

reglerar mellan kommunens intressen och enskilda exploatörers intressen.  
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I enlighet med en diskussion förd i en annan Fusion Point-rapport,27  skulle denna 

mellannivå kunna ges den centrala uppgiften att reglera och koordinera mellan 

olika kommunala ansvarsområden, som trafik, park och skola, vilka sköts av 

olika förvaltningar och där samordningen ofta är ett problem. Återigen ser vi hur 

den grundläggande stadsformsmodellen kan ha en central roll i detta, vilket vi 

kommer att diskutera utförligt i nästa avsnitt.

27 Björling, Fusion Point 05, 2020.

Figur 19. 

Med hjälp av en grundläggande GIS-modell över hela stadens stadsrum, kan en mer underbyggd struktur vad gäller 

stadsformen fastställas i planeringen på mellannivå (Bild: Jane Bobkova).
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3.4 Stadsform och detal jp lanen:  
exemplet Skeppsbron 

DETALJPLANERING OCH STADSFORMSMODELLEN

Den andra av PBL stipulerade plannivån är detaljplanen, vilken är av avsevärt 

annan karaktär än översiktsplanen, även om båda handlar om att styra 

användningen av kommunens mark och vatten. Där översiktsplanen skall ”ange 

inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön” och inte 

minst reglera kommunala och nationella intressen, så reglerar detaljplanen 

mellan allmänna intressen som kommunen ansvarar för och enskilda intressen 

hos de exploatörer som vill utveckla marken. Det handlar då om att planera 

mindre delar av staden för att möjliggöra enskilda projekt och konkret 

byggande. Här styrs således markens användning på detaljerad nivå och hur 

den skall understödjas genom utformningen av byggnader och allmänna platser. 

Detaljplanen är dessutom till skillnad från översiktsplanen som framför allt är en 

politisk överenskommelse, juridiskt bindande mellan parter.

Ramarna för hur kommunerna skall styra markanvändning och ny bebyggelse 

på denna nivå är dock mycket allmänt hållna i PBL. I kapitel 4, 5§ står det: ”I 

en detaljplan ska kommunen: 1. bestämma och ange gränserna för allmänna 

platser, kvartersmark och vattenområden, 2. bestämma användningen och 

utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, och 3. 

bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.” Detta förtydligas 

något i kapitlets 11§: ”I en detaljplan får kommunen bestämma: 1. bebyggandets 

omfattning över och under markytan, 2. byggnaders användning, och 3. 

andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek”. 

Även om andra bestämmelser också har betydelse för markanvändning och 

byggnadsutformning ser vi hur det här finns stor frihet för kommunerna att 

hantera detta i detaljplanen.

Ur perspektivet stadsform så som vi diskuterat det här, kan vi utläsa att 

detaljplanen är mycket viktig när det gäller att i detalj fastställa sådana saker 

som bebyggelsetyp och bebyggelsetäthet, liksom utformning av allmänna 

platser. Däremot är det mycket svårt att hantera gatunätet på denna nivå 

mer än att i detalj lägga fast vissa begränsade sträckningar av det. Mot 

bakgrund av ovanstående diskussion, där vi återkommande betonat gatunätets 

avgörande betydelse för markanvändning och därmed lämplig bebyggelse som 

stöd för denna, inser vi att vi med detaljplanen inte kan skapa många av de 

grundförutsättningar som är avgörande för de kvaliteter vi vill uppnå i den 
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detaljerade planeringen. Detaljplanen är här beroende av översiktsplanen och 

eventuella planer på mellannivå som verktyg att hantera detta, inte minst genom 

att lägga fast gatunätets övergripande struktur.

Detta bygger på insikten att gatunätet är en stor sak, eftersom det är ett system 

som behöver hanteras som helhet om vi skall förstå effekterna av förändringar i 

det. Det är eftersom det är en stor sak som sträcker sig över hela Göteborg som 

den behöver hanteras i översiktsplanen, inte för att det är något som vi hanterar 

översiktligt i meningen skissartat, vilket namnet översiktsplan kan förleda oss 

att tro. Tvärtom behöver gatunätet hanteras med stor precision i översiktsplanen. 

Att hantera det i översiktsplanen eller på mellannivå innebär dock att vi behöver 

hantera det i en relativt låg upplösning, om vi vill kalla det så, vilket inte innebär 

att läget på de gator som föreslås skall vara vagt angivet, tvärtom, däremot 

innebär det att man på denna mer översiktliga nivå inte behöver lägga fast 

varenda ny gata man tänker sig under planens giltighet, utan snarare ett system 

av huvudgator, där de flesta dessutom är befintliga. Detta är helt nödvändigt 

som stöd för detaljplaneringen, eftersom de kvaliteter man önskar uppnå i denna 

planering annars inte går att åstadkomma.

För att summera något, det är de övergripande gatusambanden som skapar 

förutsättningar för de övergripande flödena i staden, vilka i sin tur skapar 

övergripande förutsättningar för markanvändningen i olika delar av staden, 

både när det gäller typen av markanvändning och dess intensitet. Detta får 

slutligen betydelse för vilka bebyggelsetyper som är mer eller mindre lämpliga 

i olika lägen, liksom vilken bebyggelsetäthet som är lämplig. Det finns en risk 

att namnet översiktsplan leder in oss i ett tänkande som handlar om skala som 

upplösning och inte storlek, det vill säga att översiktsplanering är översiktlig 

i meningen skissartad, och att när vi rör oss mot mer detaljerad planering så 

ökar upplösningen och vi kan då lägga fast saker med större precision. Det finns 

naturligtvis en sanning i detta, men risken är att vi glömmer att vissa saker i 

en stad är så stora, exempelvis gatunätet, att vi endast kan fånga in dem på 

översiktlig nivå, det vill säga i översiktsplanen, men att detta inte betyder att 

vi skall hantera dessa stora saker skissartat utan tvärtom med hög precision. 

Däremot kan vi tala om relativt låg upplösning på denna nivå i meningen att 

alla framtida gator inte behöver hanteras här, endast huvudgatorna. En mer 

logisk terminologi här, som även skulle vara klargörande, vore kanske att kalla 

översiktsplanen för övergripande planering som motpart till detaljplanens 

detaljerade planering.
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Vi ser således hur det övergripande gatunätet endast marginellt är möjligt att 

påverka inom det område som en detaljplan normalt hanterar och därmed 

även att ändra den övergripande inriktningen på markanvändningen inom 

detta område, vare sig till typ eller intensitet. Däremot kan det vara relativt 

enkelt att försämra de förutsättningar som gatunätet skapar. I viss mån kan 

detta kompenseras genom mer lokala komponenter av stadsform, exempelvis 

bebyggelsetäthet. Man kan till exempel öka denna för att uppnå lokalt underlag 

för viss typ av markanvändning som gatunätet inte levererar genom inflöden 

från staden som helhet, eller minska tätheten för att ”kyla ned” platser genom 

vilka gatunätet leder stora flöden. Detta förefaller dock vara en hantering som 

blir mycket känslig för lokala förändringar, exempelvis generationsväxlingar 

bland boende eller förändrade förutsättningar för handeln, och riskerar därför 

att bädda för både övergivna torg och bullerstörda bostäder. Om man istället får 

de två plannivåerna att samspela genom att i översiktsplanen, medelst gatunätets 

övergripande struktur, skapar grundläggande förutsättningar för olika typer 

av markanvändning på olika platser inom planområdet, som i detaljplanen kan 

följas upp med lämplig bebyggelsetyp och bebyggelsetäthet, skulle en helt annan 

hållbarhet i planeringen uppnås.

KRITISK DISKUSSION OM DETALJPLANEN FÖR SKEPPSBRON

För att konkretisera denna diskussion med ett exempel, väljer vi att titta på 

detaljplanen för Skeppsbron, som utgör ett av de absolut mest attraktiva 

markområdena i hela Göteborg med tanke på dess läge med hög centralitet 

och närhet till älven. Det har dock fram till nyligen dominerats av trafik och 

blandade verksamheter och har inte varit en naturlig del av det vardagliga 

stadslivet. Avsikten med planen har varit att i grunden förändra detta, inte 

minst utifrån de nya förutsättningar som givits i och med att Götatunneln togs i 

bruk. Det stöd i översiktsplanen som åberopas för detta är mycket sparsmakat: 

”Bebyggelseområde för grön- och rekreationsytor”, vilket detaljplanen tolkar 

som: ”bostäder, arbetsplatser, service, handel mindre grönytor med mera”. Man 

nämner också att översiktsplanen anvisar markreservat för spårvagn genom 

området samt plats för en större småbåtshamn. Det vill säga att översiktsplanen 

är ett mycket svagt stöd för den vidare planering av Skeppsbron. Märkligt nog 

nämns inte det kanske viktigaste översiktsplanen säger om planområdet och dess 

näromgivning, nämligen att man i förlängningen av Norra hamngatan, strax norr 

om planområdet, anger läge för en broförbindelse över älven, vilket naturligtvis 

skulle ha en avgörande effekt på hur marken på Skeppsbron kan användas och 

hur bebyggelse bör utformas som stöd för detta.
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Orsaken till att denna bro inte nämns i detaljplanen för Skeppsbron, beror på 

att det sedan översiktsplanen antogs har förts nya diskussioner om det lämpliga 

läget för en sådan bro, där fokus flyttats norrut mot Frihamnen. Det visar hur 

översiktsplanen må vara en politisk överenskommelse men däremot inte är ett 

juridiskt bindande dokument, varför inget hindrar att denna överenskommelse 

ändras med tiden. Mot bakgrund av vår tidigare diskussion ser vi hur detta 

är olyckligt eftersom både Skeppsbron och Frihamnen, liksom de övriga 

stadsdelarna i Älvstaden, detaljplaneras utan vetskap om den kanske viktigaste 

förutsättningen för denna planering; var skall göteborgarna röra sig över älven i 

framtiden.

Detta är naturligtvis viktigt för denna detaljplan eftersom flera av dess 

målsättningar förutsätter ett stort flöde genom området. I detaljplanen beskrivs 

dess målsättningar övergripande på följande sätt: ”att åter förena staden med 

vattnet” och att: ”Gator, torg, platser och kajområdet skall bli göteborgarnas nya 

mötesplats vid älven”. Sådana övergripande beskrivningar är naturligtvis öppna 

för tolkning. Att förena staden med vattnet behöver inte betyda att det skall 

bli lättare att nå älven utan att älven visuellt blir mer närvarande i staden, men 

det förefaller vara en felaktig tolkning mot bakgrund av något mer detaljerade 

beskrivningar man finner i detaljplanen: ”området [kan] bli ett värdefullt tillskott 

till ett livaktigt city”; det handlar således om att göra älven lättare att nå. Likaså 

kan man tolka tankarna om en mötesplats för göteborgarna som att Skeppsbron 

skall bli en plats dit man tar sig vid större event för en gemensam upplevelse. 

Men även detta förefaller vara en för snäv tolkning; det handlar snarare om att 

Skeppsbron skall bli en naturlig del av det dagliga höga flödet av människor i de 

centrala delarna av staden och därmed en mötesplats i flera meningar: en plats 

för spontana möten men även en plats där man bestämmer sig för att mötas, 

liksom även en plats för den form av möten som handlar om att för en stund dela 

rum med andra som man varken känner eller har någon interaktion med, men 

som trots allt bor i samma stad.

Figur 20. 

Space syntax-analys av gatustrukturen i detaljplanen för Skeppsbron som beskriver centraliteten i det föreslagna gatunätet i 

sitt sammanhang med resten av Göteborg (Bild: Spacescape AB, i Detaljplan för Skeppsbron 2012, SBK Göteborgs stad).
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Förutsättningarna för dessa målsättningar är dock inte uppenbart på plats 

för Skeppsbron, särskilt om broförbindelsen över älven inte längre är aktuell. 

Skeppsbron må rent geografiskt ligga centralt i staden men på andra sidan av 

Otterhällan, vilken utgör en kraftig barriär mellan Skeppsbron och den centrala 

staden. Det gör Skeppsbron till en 400 meter lång korridor mellan Otterhällan 

och älven, vilket inte är självklara förutsättningar för ett levande stadsrum i 

ovanstående mening.

Avgörande för att generera rörelse genom området blir anslutningen till 

Hamngatorna i norr och Järntorgsgatan i söder. Denna typ av samband som 

skapas av gatunätet och som vi återkommande har understrukit betydelsen av har 

också analyserats av en konsult. Detta hanteras kort i detaljplanen genom att slå 

fast: ”En space syntax-analys för Skeppsbron och dess omgivningar visar att den 

föreslagna [gatu-] strukturen bättre kommer att koppla Skeppsbron till stadens 

centrum”. Mot bakgrund av gatunätets betydelse för hela planeringsprocessen 

från det övergripande till det detaljerade, förefaller det som att sådana analyser 

borde vara en naturlig del av planprocessen och inte något som ibland utförs 

och ibland inte. Det handlar om en av de mest centrala kunskaperna som staden 

behöver sitta på och kontinuerligt bygga vidare på, inte minst när det gäller att 

tolka och förstå resultatet av dessa analyser. Ovan kan man exempelvis undra 

vad som mer i detalj menas med at den föreslagna strukturen bättre kommer 

att koppla Skeppsbron till staden. Det avgörande för detaljplanen är ju om den 

föreslagna strukturen kommer att koppla Skeppsbron tillräckligt bra för att 

uppnå planens målsättningar, exempelvis att Skeppsbron skall bli göteborgarnas 

nya mötesplats vid älven. Generellt sett förefaller dock denna analys visa att den 

föreslagna gatustrukturen stödjer planens intentioner.

Detaljplanen hanterar således av naturliga skäl de övergripande gatusambanden 

ganska begränsat och förlitar sig här på en konsultanalys. I övrigt sätter man 

stor tilltro till spårvagnen som går genom området, vilket förefaller vara en 

avgörande faktor för att planens mål skall uppfyllas. Den kommer dock inte att 

vidare diskuteras eftersom vi här fokuserar på stadsformen, där vi dock kan 

notera något vi diskuterat ovan, nämligen gatunätets betydelse även för annan 

infrastruktur som just spårvagnstrafik. Vi ser här hur spårvagnstrafiken är tänkt 

att nära följa gatunätet, vilket således är en mer grundläggande infrastruktur 

än spårtrafiken, eftersom spårtrafiken bara är en av flera trafikslag den skall 

hantera, och dessutom behöver vara utformad så att den kan härbärgera framtida 

trafikslag som vi idag inte vet vilka de är. Man kan dock ana att den snedställd 

tvärgatan i norr har getts denna riktning för att underlätta för spårtrafiken. Det 

förefaller inte försämra några andra kvaliteter i planen, men det är tänkvärt att 
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detta innebär att ett infrastrukturellt system (gatunätet) med en livslängd som 

sträcker sig över decennier, här anpassas efter begränsningar hos ett tekniskt 

system (spårvagnar) som kan vara föråldrat om 20 år.

Detaljplanen arbetar av naturliga skäl betydligt mer även med mer lokala 

dimensioner av stadsformen, som bebyggelsetyp och bebyggelsetäthet, än vad 

översiktsplanen gjorde, liksom med mer detaljerad utformning av bebyggelse och 

platser. Exempelvis kan man läsa: ”tanken är också att livliggöra vattenområdet 

med bland annat pirar för turist- och utflyktsbåtar; pirar för vistelse och ett 

bad i älven”. Återigen, hur mycket man än arbetar med dessa attraktioner så är 

det avgörande för deras användning hur lätt det är att nå dem. Det är mycket 

få platser i en stad som över tid lyckas attrahera stora mängder besökare 

enbart genom sin attraktion – inte ens ”feskekörka” lyckas med detta, medan 

”kopparmärra” lyckas, trots att ingen egentligen söker sig dit för hennes egen 

skull; det är istället gatunätet som gör jobbet. Genom att inte förstå staden som 

ett system där helheten är avgörande för delens egenskaper, landar mycket 

stadsutveckling i frågor om lokalisering av lokala attraktioner istället för 

utformning av det globala systemet, vilket är att skaffa sig många problem i 

framtiden. Naturligtvis behöver planeringen arbeta med både lokala attraktioner 

och lokal detaljutformning, problemet är att om vi inte förstår det lokalas läge 

i helheten vet vi inte var dessa attraktioner bör lokaliseras eller hur de skall 

utformas.

När det gäller den lokala planstrukturen och val och bebyggelsetyp, säger 

detaljplanen för Skeppsbron utan egentliga förklaringar: ”Att bygga ut stadsdelen 

[Skeppsbron] efter stenstadens modell skapar förutsättningar för ett rikt 

stadsliv och för ett minskat behov av transporter”. Vad som inte förklaras är 

både vad ”stenstadens modell” egentligen är och varför denna modell ”skapar 

förutsättningar för ett rikt stadsliv och för ett minskat behov av transporter”. 

Detta är anmärkningsvärt i ett dokument som skall utgöra underlag för 

miljardinvesteringar. Det man utifrån stadsbyggnadsdebatten får anta menas 

med stenstadens modell är en stadsstruktur med gator i någon form av rutnät 

och bebyggelse med slutna kvarter. Frågan är om detta överensstämmer med 

egenskaperna hos den typ av stadsform som vi ser i de centrala delarna av många 

av våra städer och som brukar refereras till som stenstad. Det är ganska klart 

utifrån våra diskussioner ovan, att så inte är fallet.
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Det vi beskriver som gator i rutnät är just det gatunät vi återkommande talat 

om här, men som vi betonat är detta något stort som handlar om ett system 

där vi behöver beskriva helheten eller mycket stora delar av det för att förstå 

dess effekter. Det handlar heller inte om någon slags strikthet i tydliga rutor – i 

så fall skulle de flesta av våra mest kända städer alls inte vara byggda enligt 

denna modell – utan om ett betydligt friare definierat nät som anpassar sig till 

lokal topografi eller andra avvikelser, men där poängen är att det finns flera 

sätt att röra sig från en plats till en annan. Den grundläggande orsaken till att 

de flesta städer har en gatustruktur som på ett eller annat sätt påminner om 

ett nät är att om det är så att vi över tid inte vet var olika start- och målpunkter 

för människors rörelser i staden är, då behöver vi en gatustruktur som skapar 

så stor närhet som möjligt mellan alla punkter. Det geometriska svaret på den 

frågan är ett nät! Återigen ser vi behovet att se helheten, annars blir nätstukturen 

obegriplig; gatunätet är ingen metervara där man kan klippa ut ett stycke ”rutnät” 

och förlägga någonstans och förvänta sig stadsliv. Gatunätet är det grundsystem 

utifrån vilket städer växer och förändras där varje tillskott är beroende av den 

befintliga strukturen men där varje tillskott samtidigt förändrar strukturen, 

varför vi alltid måste se helheten för att förstå vad vi gör när vi bygger vidare 

Figur 21. 

Detaljplan för Skeppsbron 2012 (Bild: SBK, Göteborgs stad).
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på det. Idag sker mer eller mindre all svensk stadsutveckling utan denna 

grundläggande insikt, något den stadsformsmodell vi talat om tidigare skulle 

ändra på.

Det rutnät som föreslås på Skeppsbron har således i sig ringa inverkan på vare 

sig stadsliv eller transporter, det viktiga är hur detta tillskott landar i det större 

sammanhanget. Vi ser då hur den korridorliknande formen på Skeppsbron redan 

i sig skiljer sig från de flesta rutnätstrukturer eftersom tvärgatorna är mycket 

korta och alls inte bidrar till att koppla Skeppsbron till resten av staden. Man 

kan säga att de kvarter som därmed skapas ligger bredvid två 400 meter långa 

kvarter i öst och väst, nämligen Otterhällan och älven. Det gör dessa tvärgator 

relativt betydelselösa i sammanhanget så att både deras läge och antal skulle 

kunna varieras ganska mycket. Naturligtvis är det bra att bryta upp ett annars 

fyrahundra meter långt kvarter, både av tillgänglighetsskäl och ljusskäl, men 

varför det skall vara så mycket som sex tvärgator kan diskuteras. Man kan ana 

att viljan till rutnät här spelat in och att fler gator bidrar till ”rutnätigheten”, men 

det har ringa betydelse för det rika stadsliv eller minskade behov av transporter 

man talar om.

Det viktiga är istället hur denna korridor knyts till det större gatusammanhanget 

i norr och söder och här kan man säga att Skeppsbron verkligen har ett bra 

läge. Särskilt i söder där den huvudgata man tänker sig genom Skeppsbro-

området direkt ansluter till Järntorgsgatan och i förlängningen Järntorget, vilket 

är ett viktigt nav i Göteborgs gatunät för stadens sydvästra delar. Även i norr 

har anslutningarna stor potential utifrån de målsättningar planen har, men 

här ser vi även hur viktigt det är att se till helheten utan att tappa precision i 

detaljerna. Trots att Skeppsbron här ansluter till många mycket centralt belägna 

gator som de båda hamngatorna och operagatan, är dessa gator i dessa delar 

inte särskilt starka stråk idag. Här kan man tänka sig att en anslutning till 

den nya huvudgatan genom Skeppsbro-området, tvärtom kan få betydelse för 

hamngatorna som ju leder in till mycket centrala delar av Göteborgs gatunät. 

Operagatan däremot, är mer problematisk eftersom det idag är mycket otydligt 

vad den leder vidare till, vilket ger den ett mindre centralt läge i Göteborgs 

gatunät än vad dess geografiska läge antyder. Ett centralt läge rent geografiskt är 

således inte samma sak som ett centralt läge i gatunätet. Något av detta fångas 

också i den space syntax-analys som genomförts av en konsult, där exempelvis 

kajstråket bort mot operan förefaller få ett mer central läge än operagatan. Men 

400 meter utan viktiga tväranslutningar är en lång sträcka och mycket ovanligt 

i centrala delar av städer. Vad som verkligen skulle ha gjort stor skillnad för 



p
. 
6

1
St

ad
sf

o
rm

 i
 p

ra
k

ti
k

en

Skeppsbron hade naturligtvis varit den bro över älven till Lindholmen som fanns 

angiven i översiktsplanen.

När det gäller den valda byggnadstypologin med slutna kvarter har vi redan varit 

inne på hur den egentligen inte är given av gatunätet eftersom det inte finns 

några tvärsgående gator längs Skeppsbron att ansluta till, medan de längsgående 

är mycket viktiga, varför man egentligen skulle ha kunnat vara mycket friare 

här. Nu tvingas dessa mycket bastanta hus med mått som skall passa allt från 

kontor och handel till bostäder in på mycket små kvarter med mått på 50-70 

meter, vilket är mindre än kvarteren i Göteborgs 1600-talsplan och betydligt 

mindre än dess 1800-talsplaner. Med de relativt tjocka hus som planen tillåter 

ger detta gårdar med mått på 25-35 meter, vilket måste betraktas som extremt. 

Tillsammans med de höga hus som planen medger, vilket enligt de sol-studier 

som planen redovisar inte ger något solljus på gårdarna alls, förefaller dessa 

som långt ifrån attraktiva eller ens särskilt användbara. Om kvarteren däremot 

delades in med färre tvärgator skulle detta ge större kvarter och större gårdar 

men inte nödvändigtvis minska exploateringen. Man kan gå längre och fråga sig 

om det i detta läge inte hade varit befogat att släppa idén om det kringbyggda 

kvarteret och istället välja en lamellhusbebyggelse, vilket skulle tillåta en 

minst lika hög exploatering, eftersom man då kunnat tillåta högre bebyggelse, 

samtidigt som man skulle kunna få större och ljusare gårdar, vilka fortfarande 

tydligt skulle kunna avgränsas från gatan med låg bebyggelse. Frågan är om det 

inte också skulle vara mer tilltalande för stadsbilden, men där kan naturligtvis 

åsikterna skilja sig.

Slutligen kan vi diskutera frågan om täthet, vilken vi redan snuddat vid, där 

exploateringstalet i detta fall är mycket högt, även om några siffror inte anges. 

Området som helhet har dock stora friytor, vilket pekar på problemet med att 

mäta täthet. Beroende på det område vi väljer att mäta inom varierar det kraftigt 

för samma objekt. Den höga tätheten kan förefalla rimligt med tanke på områdets 

centrala och attraktiva läge, vilket dessutom inte har någon direkt näromgivning 

som det kan störa. Däremot kan man som ovan, givet den höga exploateringen, 

ifrågasätta om detta skall göras med en typ av bebyggelse som tar upp så stor 

markyta, eftersom det ger höga trängselvärden, det vill säga liten gårdsyta per 

byggd yta. Det riktigt viktiga för det rika stadsliv som är en av planens centrala 

målsättningar är heller inte dessa lokala täthetsmått utan tätheten mätt som 

tillgänglighet, det vill säga tillgängligheten till byggd yta inom en radie, låt säga 

500 eller 1000 meter. Det skulle säga något om det lokala underlaget för rörelser 

på gatan och i förlängningen olika former av service och handel. Detta borde dock 
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även kopplas till ett mått på tillgängligheten inom en lite större radie, kanske 

2-3000 meter, varigenom vi når en större radie och därmed fånga underlaget för 

lite länge förflyttningar.

Sammantaget kan vi se hur denna ambitiösa och i många avseenden föredömliga 

plan, vilken underbyggs av en mängd analyser och utredningar, ändå hanterar 

stadsform tämligen valhänt. En viktig orsak är att den inte får lämpligt stöd av 

översiktsplanen där det för stadsformen avgörande gatunätet inte hanterats 

och därmed inte föreskrivit de tillägg till detta som skulle behövas för att skapa 

en övergripande gatustruktur som kan stödja de ambitioner som finns för 

Skeppsbron, liksom i princip alla centrala delar av Göteborg, nämligen att skapa 

ett rikt stadsliv. Detta gäller särskilt otydligheten kring Operagatans förlängning. 

Som vi påpekat föreskriver dock översiktsplanen ett synnerligen viktigt tillägg till 

gatustrukturen i Göteborg, inte minst för Skeppsbron, nämligen en bro över älven 

i Norra hamngatans förlängning, men denna har som sagt senare lyfts ut utan att 

ha getts ett nytt läge.

I nästa steg så kan den valda planstrukturen, utformad efter vad som beskrivs 

som ”stenstadens modell”, ifrågasättas i detta läge, eftersom det inte är kvarteren 

i sig som ger våra gamla stadskärnor dess ofta rika stadsliv utan gatunätets 

samband till helheten. Här uppnås förvisso en ”rutighet” men inte självklart ett 

starkt samband till helheten, trots Skeppsbrons centrala läge. Den eftersträvade 

”rutigheten” har också lett till bebyggelse med slutna kvarter, men med mycket 

knappa mått som ger låg kvalitet åt kvarterens gårdar, och ljusförhållanden, 

varför man kan fråga sig om inte en helt annan bebyggelsetyp skulle varit att 

föredra. Detta spiller även över på tätheten där en annan bebyggelsetyp kanske 

skulle ha tillåtit både en högre exploatering och kvalitativt bättre gårdar och 

ljusförhållanden. Avgörande för stadslivet är dock inte bebyggelsetypen så 

mycket som gatunätets tillgänglighet till annan bebyggelse och så var vi tillbaka 

där vi började, nämligen till gatunätet.
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KRITISK DISKUSSION KRING EN SKISS TILL DETALJPLAN FÖR FRIHAMNEN

Om Skeppsbron nu gett oss möjlighet att i en fullt utvecklad plan med höga 

ambitioner diskutera hanteringen av stadsform i detaljplaneringen, kan vi även 

titta på någon av skisserna från den långa processen för Frihamnen. Här finns 

många förslag och vi har valt ett i mängden men som har fördelen att vara 

relativt genomarbetat och ta med större delen av Frihamnen och inte bara ett 

mindre utsnitt som många andra skisser. Det förslag vi tittar närmare på är 

således ett utkast till en slags strukturplan för hela Frihamnen avsedd att ligga 

till grund för ett antal framtida detaljplaner för området.

Vi kan då först observera hur små enheter detaljplaner idag ofta är, även om 

flera detaljplaner inom Älvstaden är relativt stora, vilket hänger samman med 

att de i praktiken ligger mycket nära genomförande. Alla aktörer behöver därför 

vara med och planen behöver reglera alla inbördes åtaganden, vilket gör det 

svårt att ta tag i större områden. Man kan här till och med diskutera i vilken grad 

detaljplanen i detta avseende är planering eller förhandling inför genomförande. 

I många fall överlappar också arbetet med detaljplanen arbetet med att fastställa 

exploateringsavtal. Här ser dock situationen mycket olika ut i olika kommuner 

och i olika projekt. Vad vi har framför oss här är del av ett ovanligt intensivt 

stadsutvecklingsprojekt i en starkt expansiv stad med höga ambitioner.

Figur 22. 

Skiss som utgör underlag för detaljplaner för Frihamnen (Bild: SBK, Göteborgs stad, 2016).
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Trots det är det mest uppenbara med denna plan hur den inte alls engagerar 

sig i sin omgivning. På ett anmärkningsvärt sätt försöker den skapa en plan för 

Frihamnen fast planerna för dess direkta omgivning inte är antagna (de ytor 

som markeras med grått i planen). Här finns antydningar till kvarterstrukturer 

angiven även för dessa områden men dessa är inte antagna i någon plan, så det 

finns inget som säger att dessa verkligen kommer på plats. Om vi befann oss 

på jungfrulig mark vore detta inte märkligt men här befinner vi oss i några av 

stadens mest centrala delar där det bara skiljer några hundra meter till befintliga 

områden i alla riktningar, trots det etablerar planen ett slags planeringsvacuum 

runt den egna planen. Utifrån våra tidigare diskussioner om den helt avgörande 

betydelsen av det lokala gatunätets samband till gatunätet i resten av staden för 

att man skall förstå de möjligheter som det lokala gatunätet skapar och därmed 

vilken markanvändning som är lämplig i olika delar av planområdet, så är detta 

en märklig hantering.

Detta gäller inte minst den bro över älven som är ett framträdande element 

i planen, vilken alltså inte har det läge som angivits i översiktsplanen, och 

vars strategiska betydelse för både typ av och intensitet i markanvändning 

inte behöver upprepas. Dessutom är bron av avgörande betydelse för den 

bebyggelsestruktur man föreslår. Den gata som markeras med trädplantering 

och som direkt ansluter till bron för att sedan leda vidare upp mot Backaplan, 

där anslutningen för övrigt inte heller är utredd eller fastlagd, tappar ju hela 

sin mening om det inte blir en bro. I förhandlingar med exploatörer vet man 

därmed inte om det handlar om en gata som har potential att över mycket lång 

tid bli ett av Göteborgs viktigaste handelsstråk med en karaktär som liknar Östra 

Hamngatan eller Kungsgatan, eller om den kommer att bli en lokal angöringsgata 

för bilar till stadsdelen Frihamnen. Med en bro i det läge som anges får planen en 

tydlig logik att bygga vidare på, men blir detta istället ett färjeläge, vilket alls inte 

är osannolikt, vet vi lite om hur länge denna färjetrafik kommer att bestå.

Om vi tittar på planstrukturen i sig är det mycket som är oklart så länge 

omgivningarna inte är fastlagda. Naturligtvis kan inte allt vara fastlagt för alla 

delar av Älvstaden inför arbetet med varje detaljplan, men detta pekar ändå 

tydligt på bristerna hos översiktsplanen som inte ger det stöd till den fortsatta 

planeringen den skulle kunna göra. Att bestämma var staden skall gå över älven 

måste vara en övergripande planfråga som sätter riktningen för närmast all 

vidare planering i staden. Det pekar också på problemen med att man i Älvstaden 

initialt inte gjorde vad som kallas en fördjupad översiktsplan, vilken här skulle ha 

kunnat lösa många av de problem vi pekar på. En sådan är dock nu på väg.
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Vidare har man återigen valt det slutna kvarteret som bebyggelsetyp men 

samtidigt visat på en stor variation i storlek på dessa. En del är mycket små, som 

de upp mot Backaplan, vilket man kan ifrågasätta med samma argument som de 

vi använde för Skeppsbron, andra är relativt stora, vilket förefaller ge betydligt 

bättre underlag för goda kvaliteter hos både gårdsmiljöer och stadsrum. De 

senare återfinns dock i lägen utefter de gamla pirarna, där man kan ifrågasätta 

relevansen för en struktur med slutna kvarter överhuvud taget. Det finns likheter 

med diskussionen vi hade om Skeppsbrons korridorlika form, vilket här upprepas 

längs pirerna; i synnerhet Bananpiren (vilken ligger utanför planområdet men där 

dock en kvartersstruktur finns antydd). Här finns argument om vindförhållanden 

där gårdarna skulle ge skyddade miljöer men samtidigt skapar de problem när 

det gäller avrinning. Man skulle i dessa extraordinära lägen med goda skäl kunna 

pröva alternativa bebyggelsestyper, snarare än att följa ”stenstadens modell”, 

som här har liten relevans och som vi visade i diskussionen om Skeppsbron, i 

dessa lägen alls inte kan leverera det stadsliv man hoppas på eftersom det finns 

ett så svagt sammanhang att ansluta till. 

DETALJPLANERING MED STÖD AV EN STADSFORMSMODELL

För att återgå till den planeringsmodell som nu öppnar sig med hjälp av digitala 

verktyg och ny kunskap om stadsform, ser vi hur mycket av de problem vi hittat 

skulle kunna avhjälpas. Utifrån en grundläggande GIS-modell av det slag vi 

presenterade ovan, med separata lager för de viktigaste stadsformselementen 

i staden: gatunätet, bebyggelsemönstret och fastighetsstrukturen, skulle man 

ha ständigt uppdaterad information och kunskap om kommunens stadsform, 

vilket inte bara handlar om ett antal ”döda” kartor utan om en digital modell 

som möjliggör mängder av analyser som kontinuerligt under planeringsarbetet 

kan ge insikter om effekterna av olika planförslag man arbetar med, liksom 

i förlängningen hur dessa bidrar till mer övergripande processer i staden 

som social segregation, näringslivsklustring och ekosystemtjänster. Med den 

kunskapen i ryggen skulle det finnas ett mycket gott stöd för betydligt mer 

professionell planering på alla skalnivåer.

I arbetet med en ny översiktsplan är det lätt att identifiera både brister och 

möjligheter i den befintliga staden som behöver hanteras i denna plan för att 

med hjälp av den driva stadens vidare utveckling i den riktning som fastlagts i 

staden politiska målsättningar. I översiktsplanen behöver detta inte bara handla 

om övergripande mål formulerade i text eller i översiktliga plankartor som 

redovisar större infrastruktursatsningar eller hantering av riksintressen, utan 

om tydliga beslut när det gäller stadens övergripande stadsform, där gatunätet 
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är ett för varje stad helt grundläggande och avgörande stycke infrastruktur 

med en livslängd som vida överskrider alla andra tekniska system. Var skall 

den strategiska och övergripande strukturen för detta hanteras om inte i 

översiktsplanen.

Figur 23. 

Här illustreras hur stadsformsmodellen kan använda som kontinuerligt designstöd i detaljplanearbetet. Genom att 

kontinuerligt analysera exempelvis centraliteten hos olika planformer som prövas i denna process, klargörs vilka 

markanvändningspotentialer som de olika planformerna skapar. När väl en planform är vald ger analysen (t.v.) stöd för att i 

detalj lägga fast planen vad gäller saker som (t.h.): lokalisering av olika typer av trafikslag, bebyggelse, allmänna platser och 

grönområden (Michaela Jandekova, Spatial Morphology Studion, Chalmers 2019).

Den övergripande strukturen på gatunätet avgör på ett likaledes övergripande 

plan även markanvändningen – vilket vi kanske upprepat lite för ofta – genom 

att fördela olika grader av tillgänglighet till olika platser. Detta får i sin tur 

betydelse för vilken typ av bebyggelse, återigen på ett övergripande plan, som är 

lämplig på olika platser, och bildar därmed ett underlag av avgörande betydelse 

för vidare planering. Vad vi pratar om här är dock inte markanvändning av 

slaget arbetsplatser, bostäder och handel, utan mer om varierande intensitet i 

markanvändningen beroende på större eller mindre tillgänglighet. I lägen med 

hög tillgänglighet skulle man således kunna tala om bostäder lämpade för 

unga ensamhushåll eller par med utflugna barn, småskalig kontorsverksamhet 

med behov av närhet till kunder samt kedjebutikshandel med inslag av relativt 

exklusiva butiker. I lägen med lägre tillgänglighet kan man däremot tänka sig 

bostäder för barnfamiljer eller storhushåll, stora och medelstora arbetsplatser 

utan behov av direkt kundkontakt samt lokalt baserad handel och service. Denna 

varierade intensitet i markanvändningen bör då rimligen följas upp och stödjas 

av bebyggelseformer och en täthet hos dessa som stämmer med dessa olika 

lägen. Mycket talar då för att det i mycket tillgängliga lägen finns skäl för en 

tätare och mer sluten bebyggelse, medan det i mindre tillgängliga lägen finns skäl 
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Figur 24. 

Utifrån en tydlig struktur vars huvuddragför hela staden läggs fast i en översiktsplan som ytterligare preciseras i vad 

vi kallat strukturplaner på mellannivå för större delområden av slaget Älvstaden har man get mycket gott underlag för 

detaljplanering, eftersom den övergripande potentialen för markanvändningen i varje detaljplaneområde därmed är på plats 

och kan ges en slutgiltig form genom detaljplanering. Här illustreras hur denna detaljutformning kan sprida tillgänglighet 

även på detaljerad skala för att skapa intensivare eller meravskilda lokala stråk vilket kan understödja den lokala 

markanvändning (Lina Sundberg, Spatial Morphology Studion, Chalmers 2019).

för en mindre tät och öppnare bebyggelse. Denna beskrivning skall naturligtvis 

förstås som ett försök att presentera en övergripande princip där det kan finnas 

många skäl att avvika från denna i enskilda fall.

En översiktsplan som på detta sätt pekar ut ett övergripande skelett för stadens 

stadsform skulle tydligt ge gott stöd för vidare planering på den mellannivå som 

idag inte är särskilt tydligt beskriven i PBL, men som ivrigt diskuteras och där 

många kommuner söker sig fram. Vi skall återkomma till denna mellannivå i 

nästa avsnitt för att särskilt diskutera den, men helt kort kan vi säga att en sådan 

skulle göra det betydligt enklare att ta vidare översiktsplanens övergripande 

intentioner, eftersom det övergripande gatunätet då vore fastlagt och utgöra en 

struktur som redan pekar ut en övergripande inriktning för detaljplanearbetet. 

Det vore då också betydligt enklare att ta vidare denna i en mer detaljerad 

planstruktur som ansluter till det övergripande gatunätet.
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I detaljplaneringen återstår dock ett relativt stort och viktigt handlingsutrymme 

inom de ramar som angetts i översiktsplanen. Även om den övergripande 

gatustrukturen pekar ut detaljplaneområdet som mycket tillgängligt och därmed 

lämpligt för en relativt intensiv markanvändning, kan detta varieras avsevärt 

genom de kompletteringar till gatunätet som tillkommer i detaljplanen. Den 

kan förstärka den riktning som finns i översiktsplanen genom att förstärka 

sambanden inom detaljplaneområdet och därmed förstärka tillgängligheten och 

skapa förutsättningar för en än intensivare markanvändning och bebyggelse, 

eller så kan den försvaga denna inriktning genom interna samband som skapar 

avskildhet och då ge underlag för annan typ av markanvändning som bostäder 

för familjer.

Återigen är detta grova och förenklade beskrivningar för att visa på principer. 

Vår avsikt är att försöka visa hur det ofta finns ganska stora möjligheter 

att med stadsformens hjälp skapa relativt stora nyanser av tillgänglighet på 

korta avstånd, varför det återstår ett ganska stort handlingsutrymme även på 

detaljplanenivå.

Figur 25. 

Givet den tillgänglighet som gatunätet skapar genom planering från översiktsplan till detaljplan ges underlag för detaljerad 

utformning av marken användning i detaljplanen Här bland annat exemplifierat med olika grader av offentlighet. (Lina 

Sundberg, Spatial Morphology Studion, Chalmers 2019).
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4.  STADSFORM OCH PLANERING  
PÅ MELLANNIVÅN

4.1 Inledning:  mel lannivåns rol l  att  koordinera  
ol ika kommunala ansvarsområden

Vi har nu utifrån exempel från Göteborg och särskilt Älvstaden diskuterat 

hur stadsform hanteras inom ramen för PBL både i översiktlig och detaljerad 

planering. Under senare år har dock en intensiv diskussion förts om den 

nivå som återfinns mellan översiktsplanen och detaljplanen, vilken idag är 

tämligen tunt beskriven i PBL, även om den medger möjligheten att göra 

fördjupade översiktsplaner och planprogram. Många kommuner har här också 

experimenterat en hel del och inrättat olika former av dokument för att bättre 

binda samman dessa nivåer. Denna mellannivå har i forskningen dessutom pekats 

ut som avgörande för många av de stadsvärden man vill uppnå i planprocessen, 

exempelvis tillgänglighet till grönyta, service eller kollektivtrafik, liksom när det 

gäller att i bred mening skapa attraktiva stadsmiljöer. Forskningen har också 

pekat ut hur det är på denna nivå man kanske särskilt kan bidra till urbana 

processer som social integration, ekonomiska kluster eller ekosystemtjänster.

Det framträder alltmer tydligt hur denna nivå kan ha en särskild roll i 

planprocessen som helhet som andra plannivåer inte kan uppfylla. Vi har sett  

hur den översiktliga planeringen vid sidan av att ange den övergripande 

strukturen för användningen av kommunens mark, har en särskild uppgift att 

reglera kommunens egna intressen gentemot både regionala och nationella 

intressen, och hur den detaljerade planeringen, vid sidan av att ta frågan om 

markanvändning vidare på detaljerad nivå, har som uppgift att reglera de 

allmänna intressen kommunen ansvarar för gentemot de enskilda intressen som 

finns hos de som vill exploatera marken. Planprocessen handlar således inte 

bara om att gå från översiktlig till detaljerad nivå när det gäller att bestämma 

kommunens markanvändning, utan även om att reglera mellan de aktörer som är 

drivande i denna process, eftersom det ofta finns skilda intressen mellan dessa 

parter när det gäller markens användning. Dessa intressekonflikter kan således 

finnas både mellan offentliga aktörer som exempelvis stat och kommuner och 

mellan offentliga och privata aktörer som mellan kommuner och exploatörer.
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Vi kan här ta tillfället att understryka att den planprocess vi talar om här 

förutsätter att det finns intressen som vill driva den, det vill säga att det 

finns initiativ till stadsutveckling. När vi tar en stad som Göteborg som 

exempel förefaller detta självklart, men det är många kommuner i Sverige där 

incitamenten saknas för sådana initiativ eller där de är mycket svaga, eftersom 

det vare sig finns någon investeringsvilja hos privata aktörer eller resurser inom 

kommunen att ta sådana initiativ. Vad vi talar om här är således de fall när 

sådana initiativ faktiskt tas; det är då som plansystemet behöver träda i kraft och 

reglera intressekonflikter mellan processens olika aktörer.

En form av intressekonflikter som inte tydligt hanteras i plansystemet så 

som det är ordnat i PBL, är de mellan olika inomkommunala ansvarsområden, 

hanterade av olika förvaltningar, exempelvis intressekonflikter mellan 

stadsbyggnadsförvaltningen och trafikförvaltningen eller mellan 

miljöförvaltningen och fastighetsförvaltningen. Återigen bör vi påminna 

oss om de stora skillnader som finns mellan kommuner av olika storlek 

här, där den utvecklade förvaltningsstruktur som återfinns i Göteborg inte 

är det normala för svenska kommuner utan bara återfinns i Sveriges större 

städer. Att det finns skäl att tala om detta som intressekonflikter bottnar i 

det faktum att dessa förvaltningar ofta svarar mot olika politiska nämnder, 

såsom stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden, där det ibland, exempelvis 

i Stockholm, också är så att dessa nämnder leds av olika politiska partier. 

Vi skall inte gå djupare in i denna diskussion som öppnar mängder av nya 

frågeställningar, vilka till viss del diskuteras i en annan Fusion Point-rapport,28  

utan bara konstatera att det här finns gott underlag för målkonflikter som 

kan vara mycket svåra att lösa och där det finns gott om exempel, inte 

minst från Göteborg, där detta skapat problem när det gäller att driva 

stadsutvecklingsprojekt.

Mot bakgrund av att mycket talar för att den mellannivå vi nu diskuterar 

är särskilt viktig när det gäller att skapa breda stadsvärden, i meningen 

övergripande kvaliteter av stor betydelse för stadens invånare, så förefaller 

den inte minst vara viktig när det gäller att koordinera och reglera stadens 

inomkommunala intressen hanterade av stadens olika förvaltningar, något som 

även diskuteras i en annan av Fusion Points rapporter.29  Vi skall därför i detta 

kapitel särskilt diskutera hur ett plandokument på denna nivå skulle kunna se 

ut, särskilt mot bakgrund av den nya digitala tekniken och den nya kunskap om 

stadsform som utvecklas under senare år. 

28 Mossfeldt, Fusion Point 07, 2020.

29 Björling, Fusion Point 05, 2020.
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Vi kommer här av utrymmesskäl särskilt diskutera inomkommunala 

intressekonflikter mellan vad som brukar beskrivas som de tekniska 

förvaltningarna, men diskussionen skulle kunna utsträckas även till andra 

förvaltningar.

4.2 stadsformen som stöd för  
stadsutveckl ingens mål

Inför denna diskussion där vi återigen kommer att titta närmare på Älvstaden, 

väljer vi att rekapitulera de målsättningar som formulerats för detta 

stadsutvecklingsprojekt. Vi menar att den grundläggande stadsformsmodell vi 

här talat om även kan ha en viktig roll vid formulerandet av målsättningar för 

staden som helhet eller delar därav. Vi får helt enkelt en mer underbyggd idé om 

vad vi kan åstadkomma med planering av stadens markanvändning och byggande 

och inte.

Varje stadsutvecklingsprocess initieras av offentliga eller privata aktörer som 

ser orsak och möjlighet till investeringar i stadens mark. Hur stadens mark 

används är dock en politisk fråga och behöver därför inordnas i en politiskt styrd 

process, vilken i detta fall som vi redan beskrivit, främst regleras av Plan- och 

bygglagen (PBL). En sådan politiskt reglerad process handlar dock inte främst 

om dess former utan om dess politiska innehåll, det vill säga vilka målsättningar 

har kommunen i en demokratisk process formulerat när det gäller stadens 

mark. Dessa ramas ofta in av mer övergripande målsättningar, där vi tidigare 

sett exempel från Göteborg i det dokument som kallas Vision Älvstaden. Även 

om dessa kan uppfattas som mycket allmänt hållet finner vi där exempelvis 

målsättningen: ”En stad för alla”, vilket kan beskrivas som en övergripande 

vision för hela Göteborg, men vi har också sett tre något mer specifika mål eller 

riktlinjer i detta dokument: ”Hela staden”, ”Möta vattnet” och ”Stärka kärnan”. 

Dessa tre är dock alla mycket öppna för tolkning, något vi diskuterade i det 

inledande kapitlet men som även analyseras närmare i Fusion Point-rapport 05.30  

Ytterst handlar dessa målsättningar dock om fysisk planering och hamnar därför 

inom ramen för PBL, där de behöver översättas i konkreta planer för hur staden 

avser att använda sin mark. Bebyggelse och andra markförbättringar är i detta 

sammanhang ett avgörande medel för att understödja dessa avsikter och därmed 

konkretisera vida politiska mål av detta slag i byggd form. 

30 Mossfeldt, Fusion Point 07, 2020.
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Om vi tittar närmare på dessa målsättningar så kan särskilt tankarna om att ”hela 

staden” och att ”stärka kärnan” uppfattas stå i konflikt med varandra, särskilt 

mot bakgrund av det faktum att svenska städer i internationell jämförelse är 

exceptionellt segregerade både rumsligt och socialt.31  Om vi stärker kärnan, där 

det ligger nära till hands att tolka detta som Göteborgs centrala delar, exempelvis 

genom att binda Älvstaden tydligare mot stadens centrum, förefaller detta inte 

på något sätt bidra till att hela det fragmenterade landskap av stadsdelar vi 

finner i det som kallas Mellanstaden i Göteborgs ÖP, det vill säga den del av 

Göteborg som återfinns i bandet utanför den centrala staden men innanför de 

mer landsbygdspräglade delarna av Göteborg. Målsättningen att ”möta vattnet”, 

där vattnet framför allt handlar om Göta älv, förefaller heller inte att angå 

Mellanstaden, eftersom ingen av stadsdelarna i denna del av staden ligger i 

närheten av älven. Älvstaden med sitt centrala läge förefaller överhuvud taget 

inte att ha med dessa stadsdelar att göra. Om vi omvänt tänker att vi försöker 

hela detta landskap genom att binda dessa stadsdelar tydligare till varandra 

så att det också kan uppstå starkare centra i periferin, förefaller detta närmast 

försvaga kärnan, det vill säga de centrala delarna av Göteborg, och heller inte ha 

någon större effekt på målsättningen att möta vattnet.

Det förefaller därför vara stora målkonflikter inbyggda i dessa målsättningar 

för Älvstaden, och de ger i sig heller ingen tydlig bild av hur de kan översättas 

till stadsform. De illustrationer som återfinns i dokumentet Vision Älvstaden, 

pekar åt många olika håll samtidigt. Vi anar dock att flera av de nyckelbegrepp 

som vi ovan använt i diskussionen om stadsform, som centralitet, närhet och 

tillgänglighet döljer sig alldeles under ytan av dessa målsättningar.

 

Om vi exempelvis förstår staden som en serie relativa snarare än absoluta lägen, 

vilket vi argumenterat vikten av ovan, bör vi byta ut absoluta bestämningar som 

centrum och den centrala staden mot det mer relativa begreppet centralitet. 

31 Berghauser Pont et al. 2019.

Figur 26. 

Uppenbara målkonflikter illustreras oförmedlat i Vision Älvstaden (Vision Älvstaden, Göteborgs Stad, 2012).
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Det gör att vi tydligare kan se hur Göteborg inte vuxit i koncentriska cirklar 

från ett centrum, som till exempel Centralstationen eller Brunnsparken, ut mot 

periferin, utan längs det tillgänglighetssystem som byggts ut allteftersom staden 

vuxit och där gatunätet varit tongivande. Detta tillgänglighetssystem kan på detta 

sätt sägas dra centralitet ut mot periferin längs vissa sträckningar, samtidigt 

som det inte når andra delar av staden, även när dessa ligger nära centrum. Som 

helhet har det därmed skapats ett landskap av platser över hela staden med högst 

varierande centralitet som inte följer någon enkel koncentrisk logik. Centralitet 

är således inte något geografiskt givet, utan något vi kontinuerligt skapar och 

förändrar genom stadsbyggande. Detta förtjänar att upprepas många gånger.

Målsättningen att ”hela staden” handlar i detta perspektiv om den närhet 

mellan olika platser eller stadsdelar som detta landskap av centralitet skapar, 

där vissa platser och stadsdelar kommer varandra mycket nära och andra inte, 

vilket således inte har särskilt mycket att göra med avstånd till centrum utan 

just om relativa lägen i gatunätet. Vi inser då att stadsutvecklingsprojekt även 

på ganska stort avstånd från andra platser i staden kan ha stor betydelse även 

för de senare, särskilt om man har denna förståelsen med sig i planeringen; 

förändringar i centrum kan ha betydelse för platser i periferin och tvärtom. Om 

vi går till inriktningen att ”stärka kärnan”, så får den i detta perspektiv en ganska 

annorlunda mening än att handla om att stärka Göteborgs centrala delar. Vi inser 

att insatser i periferin inte behöver stå i motsats till insatser i staden centrala 

delar, snarare öppnar det för att tala om mer än en kärna och hur dessa kan 

förstärka varandra.

När det gäller den strategiska inriktningen att ”möta vattnet” slutligen, bör vi om 

vi skall vara lite formella, istället för centralitet tala om tillgänglighet. Centralitet 

handlar om närhet till alla platser i tillgänglighetssystemet oavsett deras 

markanvändning eller karaktär, således en mycket allmän och grundläggande 

egenskap hos stadens platser. Tillgänglighet däremot handlar om närhet till 

något specifikt såsom handel, busstationer eller grönytor, eller just närhet till 

vattnet, vilket i detta fall handlar om älven. Om man skulle beskriva centralitet 

i tillgänglighetstermer skulle man kunna beskriva det som tillgänglighet till 

gata eller platser eller som tillgänglighet till stad eller liknande, men det blir 

ganska tramsigt och begreppet centralitet fångar mer precist vad det handlar 

om. Återigen är det dock gatunätet, förstärkt av kollektivtrafiken, som skapar 

tillgänglighet till olika saker och som därmed avgör om man ökar tillgängligheten 

till vattnet eller inte.
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Vi ser här hur vi tagit ett först steg mot en översättning av dessa mycket öppna 

mål och riktlinjer formulerade i ord till stadsform och konkret bebyggelse. Det 

språk vi då använder handlar om att beskriva staden som en mängd samband, 

ett nätverk av platser, som struktureras av stadsform och där vi förefaller kunna 

beskriva både att ”stärka kärnan” och ”hela staden”, liksom att ”möta vattnet” i 

mer precisa rumsliga termer, där gatunätet verkar vara spindeln i nätet genom 

att, så att säga, vara själva nätet.

Vi anar då även att vi kanske för snabbt har sett konflikter mellan dessa 

målsättningar. Att ”hela staden” handlar i ett stadsutvecklingssammanhang 

om att skapa större närhet mellan stadsdelar generellt i staden, vilket enligt 

nätverkslogik innebär att vi får en starkare centralitet i stadens periferi samtidigt 

som detta bidrar till ökad centraliteten i centrum. ”Hela staden” handlar då om 

att generellt minska avstånden i Göteborg, vilket kan uttryckas med paradoxen 

att när Göteborg växer finns det tillfälle att göra staden mindre! Att detta inte 

bara är ett underhållande tankeexperiment kan illustreras med Haussmann’s 

boulevardisering av Paris, vilken hade precis den effekten. Detta kan inte 

bara tolkas som ett sätt att ”hela staden” utan även att ”stärka kärnan” och i 

förlängningen även ett sätt att göra det enklare att ”möta vattnet” från vilken 

plats vi än befinner oss vid.

En sådan generell centralisering av staden sker dock inte per automatik om vi 

bara låter staden växa, utan behöver aktivt styras av planering, särskilt som 

det knappast handlar om att i varje enskilt fall maximera närheten i staden. 

Här finns all anledning att i vissa lägen göra det motsatta, vilket dock behöver 

avgöras i det enskilda fallet. Generellt sett måste dock de politiska målsättningar 

som finns formulerade, i stadsformstermer tolkas som en önskan att öka och 

sprida centraliteten i staden som helhet. Det är viktigt att understryka eftersom 

det inte finns något i den fördjupade kunskap om stadsform som vi här vill 

tillföra planeringsprocessen, som i sig betyder att vi skall öka centraliteten i 

Göteborg eller någon annan svensk stad. Det vi behöver utgå ifrån är politiska 

målsättningar, om dessa vore andra skulle denna kunskap även kunna 

understödja förverkligandet av dessa. Likaså skulle denna kunskap kunna bidra 

till en skarpare kritik av dessa målsättningar. Här ser vi dock ingen poäng 

med att ifrågasätta de politiska målsättningarna för Älvstaden eller Göteborg 

mer än att vi utifrån en rikare förståelse av stadsform kan visa hur en generell 

målsättning om ökad centralitet i Göteborg, även handlar om att i många 

situationer eftersträva det motsatta, nämligen vad man skulle kunna kalla  

en ökad periferitet.
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Utifrån detta skulle man mot bakgrund av de målsättningar som finns 

formulerade i Vision Älvstaden kunna formulera en ny målsättning som mer 

direkt går att förstå i stadsformstermer och som därmed också vore direkt 

tillämpbar i konkret stadsbyggnad. Vad det förefaller handla om är dels en 

centralitet som sprids över hela staden men där denna i varje enskilt fall inte 

skall maximeras utan ibland nyanseras för att även i centrala lägen skapa vad vi 

kallat periferitet. Mer koncist skulle det kunna uttryckas: i ett växande Göteborg 

behöver vi öka närheten.

4.3 interna kommunala intressekonfl ikter

Om vi då tittar närmare på hur ett styrdokument på denna mellannivå skulle 

kunna se ut, låt oss kalla det en strukturplan, och då särskilt utifrån frågan om 

stadsformens roll, bör vi först tänka oss att vi som utgångspunkt för en sådan 

plan har den typ av stadsformsmodell vi ingående beskrivit ovan. Det vill säga 

att vi med hjälp av denna modell har en djup kännedom om Göteborgs stadsform 

men där vi inför arbetet med en sådan strukturplan kan använda den för att 

ytterligare fördjupa vår kunskap om det område som planen skall omfatta. I 

den planprocess vi här skisserat, har denna modell också använts som stöd för 

att göra en översiktsplan för Göteborg, vilken pekar ut huvuddragen för både 

befintlig och planerad användning av stadens mark, där kunskapen om Göteborgs 

stadsform varit av stor betydelse för detta. Översiktsplanen pekar även ut viktiga 

stadsformskomplement, särskilt när det gäller gatunätet, för att på så sätt 

understödja den föreslagna markanvändningen.

Om detta finns beskrivet i en översiktsplan för hela staden, så innebär det 

att huvuddragen i markanvändningen för det område som strukturplanen 

skall omfatta, i detta fall Älvstaden, redan är utpekade. Det vill säga, det 

finns redan en analys av det befintliga gatunätet samt de förändringar eller 

kompletteringar på övergripande nivå som är nödvändiga för att stödja den 

markanvändning som är målsättningen för detta område. Detta gäller både 

markanvändningens typ och intensitet, vilket översiktsplanen kan understödja 

genom att föreskriva övergripande ramar för bebyggelsetätheten i olika delar 

av staden. Översiktsplanen sträcker sig därmed längre än att tala om Älvstaden 

som en homogen enhet utan anger utifrån den tillgänglighet som det utvecklade 

gatunätet skapat även huvuddragen för markanvändningen i områdets olika 

delar, som Frihamnen eller Lindholmen. Utifrån detta kan ett arbete med en 
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strukturplan inledas med avsikt att närmare differentiera markanvändningen 

inom de olika delarna av området och som stöd för detta föreskriva nödvändiga 

förändringar och tillägg till gatunätet inom området, liksom på samma 

övergripande nivå föreskriva bebyggelsetätheten i olika delar av området.

Det som särskilt skiljer strukturplanen från översiktsplanen är vid sidan av att 

göra vad den senare redan gjort men på en mer detaljerad nivå, att den väger 

av krav och behov när det gäller olika ansvarsområden inom kommunen så som 

de arbetas fram och framställs av olika kommunala förvaltningar, exempelvis 

stadsbyggnadsförvaltningen och trafikförvaltningen. Där översiktsplanen ger 

en mycket övergripande bild av stadens intentioner när det gäller stadens 

markanvändning och där stadsformen genom främst gatunätet används 

för att skapa övergripande skillnader i tillgänglighet som stöd för denna 

markanvändning, specificerar strukturplanen detta före ett mindre område i 

staden, både genom att gå upp i skala för detta område och genom att artikulera 

olika delsystem inom området, som social service, handel och grönstruktur, vilka 

var och ett hanteras av olika förvaltningar. Strukturplanen har således en särskild 

uppgift att reglera mellan dessa olika inomkommunala ansvar och intressen, som 

vi redan understrukit.

Vi inser här att dessa delsystem är många och ibland inte alldeles enkla att 

isolera var för sig men vi skall här förenkla övningen genom att välja tre tämligen 

tydliga och ofta diskuterade teman i stadsutvecklingssammanhang, vilka också 

kan beskrivas som centrala urbana delsystem, inte minst när vi diskuterar 

hållbarhet i stadsutvecklingen. Vi har således valt att diskutera vad  

vi kan beskriva som den sociala, ekonomiska och ekologiska infrastrukturen  

inom planens område, eller i alla fall delar av dessa, där denna infrastruktur 

är den fysiska bäraren av dessa delsystem. Vi vill särskilt se hur dessa 

infrastrukturer ur ett stadsformsperspektiv skulle kunna hanteras av vad vi  

här kallat en strukturplan.

Det vi vill understryka genom att tala om dessa teman som system är att 

inget av dem egentligen utgör en samling enskilda element av handelsplatser, 

social service eller parker utan snarare utgör ett system där varje element 

definieras och får sin specifika funktion i relation till övriga element, och där 

det i förlängningen dessutom är så att dessa olika delsystem samspelar med 

varandra. Trots denna komplexitet vilar alla dessa system dock i ett och samma 

rumsliga system, samma stadsform, varför det viktiga här inte är att förstå alla 

dimensioner av alla dessa system utan mer specifikt just vilket rumsligt stöd  

de behöver.
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Sättet att åstadkomma detta är just att förstå både dessa teman och stadsformen 

som system, där vi återkommande redan har betonat systemaspekten hos 

stadsform, särskilt när det gäller gatunätet. Det är just genom att betrakta både 

stadsform och urbana processer som system som forskningen har visat hur 

det förra kan bidra till att forma det senare. Lite närmare beskrivet handlar det 

om att identifiera systemets delar och se hur de hänger samman eftersom det 

beskriver graden av möjlig interaktion och utbyte mellan delarna, vilket mer 

allmänt kan beskrivas som graden av flöden mellan olika delar av systemet. Det 

är på det sättet som varje dels läge i systemets helhet blir så avgörande för dess 

specifika funktion. Vi kan exempelvis tänka oss att olika grönytors läge i staden 

och därmed relation till andra grönytor har stor betydelse för hur de används 

av människor och för deras ekologiska funktion, men detsamma gäller handel 

där vi ofta stirrar oss blinda på de stora handelsgatorna, men där dessa ofta är 

beroende av mindre verksamheter på sidogator.  

De olika system vi tittar närmare på är således:

• Social infrastruktur, som handlar om läge och samband mellan byggnader och 

platser relaterade till skola, vård och omsorg, liksom tillgängligheten till dessa för 

boende i området.

• Ekonomisk infrastruktur handlar på liknande sätt om läge och samband mellan 

byggnader och platser för handel och tillgängligheten till dessa för boende och 

besökande i området.

• Ekologisk infrastruktur slutligen handlar om läge och samband mellan parker, 

grönområden och vattendrag, liksom tillgänglighet till dessa för boende och 

besökande i området.

Det är viktigt att understryka att vi inte är ute efter att programmera olika 

delområden med funktioner av olika slag utan att genom stadsform skapa 

långsiktiga goda rumsliga förutsättningar, en infrastruktur, för dessa system 

där enskilda aktörer eller verksamheter må komma och gå men där stadsformen 

upprätthåller rumsliga förutsättningar för nya aktörer. Framför allt handlar det 

således om att bygga upp ett landskap av lägen av olika art som kan passa olika 

aktörer inom dessa system. Ibland kan detta naturligtvis komma att handla om 

att inte bara skapa lägen utan om att uppföra byggnader för särskilt viktiga och 

långsiktiga aktörer, exempelvis varuhus, skolor eller idrottsplatser. 
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För att formalisera detta något väljer vi därför att beskriva dessa urbana system, 

eller ekologier, utifrån en serie tydliga stadsformselement, vilka vi kallar: stråk, 

platser, attraktorer och sidogator, där:

• Stråk handlar om gator och gångvägar som beroende på sitt läge i det övergripande 

tillgänglighetsystemet får en speciell roll för ett visst system av de slag vi listat. 

Avgörande här kan också vara att stråket har en särskild utformning av något slag, 

exempelvis att det är trädplanterat, vilket skulle vara av särskild betydelse för den 

ekologiska infrastrukturen.

• Platser handlar om offentligt tillgängliga ytor i staden som ger utrymme för större 

grupper av människor att samlas liksom att bedriva kortvarig verksamhet med 

relevans för något av de urbana system vi talar om här, exempelvis torghandel 

eller kulturevenemang. Även här kan platsernas specifika utformning och inte bara 

deras läge vara av stor vikt där det exempelvis återigen kan spela roll om platsen är 

trädplanterad eller har goda sittmöjligheter.

• Med attraktorer menar vi byggnader eller platser som har ett särskilt starkt 

program inskrivet i sin utformning eller som haft en specifik funktion och därmed 

roll i staden under lång tid, som till exempel ett konserthus eller ett varuhus, och 

som därmed även drar till sig människor i ett syfte som överensstämmer med 

något av de system vi diskuterar här.

• Med sidogator slutligen, försöker vi fånga mer diffusa stråk, platser eller områden 

som har en lite mer avskild och småskalig karaktär, vilket gjort att de under längre 

tid dragit till sig en viss typ av verksamhet, relevant för något av de system vi talat 

om här, exempelvis exklusiva butiker, småföretag inom en viss bransch eller en viss 

typ av restauranger. 

4.4 Ekonomisk infrastruktur för handel

Det finns starka argument för att orsaken till den närhet vi lever med i våra 

städer har som grundorsak att vi i städer i så hög grad lever av utbyte av många 

olika slag; utbyte av kunskap, information och varor, vilket kräver närhet. På det 

sättet kan vi genomföra en långt driven arbetsdelning och specialisering eftersom 

vi tillsammans genom ständiga utbyten kompletterar varandra. Detta behov av 

varandra blir också något som håller ihop städer, vilka just genom den långt 

drivna specialiseringen i övrigt präglas av stor heterogenitet.

Utbyte av varor, vilket vi skall titta närmare på här kan naturligtvis äga rum på 

olika skala, det kan både ske inom staden och utom staden; ibland på mycket 

stora avstånd. Det kan också handla om utbyte inom produktionen, det vill 
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säga mellan företag och också om handel med pengar och värdepapper som 

representerar varor eller företag som producerar varor eller tjänster. Det vi oftast 

tänker på när det gäller handel i städer är dock handel för privatkonsumtion, det 

vill säga våra vardagliga inköp och de som erbjuder varor för detta. Denna handel 

har kommit att i allt högre grad prägla våra städer och dessutom allt oftare 

kommit att förstås som en attraktion hos städer och inte bara något nödvändigt 

i vardagen, i synnerhet som renodlad handel blandats upp med en omfattande 

restaurang- och caféverksamhet.

Handel förutsätter dock ett rumsligt stöd i form av bebyggelse, eller för att 

uttrycka det lite abstrakt, om vi vill se handel som en form av markanvändning 

behöver vi stötta den med erforderliga markförbättringar. Vi ser då hur staden 

redan som fenomen genom sin stora närhet, eller täthet som vi tenderar att 

säga, just erbjuder detta på ett sätt som glesare bebyggda delar av landet inte 

gör. Vi ser även hur större städer också skapar underlag för ett större och mer 

diversifierat utbud än mindre städer. Men detta gäller även inom samma stad så 

att olika delar av en stad beroende både på variationer i centralitet i gatunätet 

och täthet i bebyggelse, skapar ett landskap av mycket olika lägen för handel, 

där vissa är mycket förmånliga och andra inte, något som brukar avspegla sig 

i hyresnivåer för butikslokaler. Det är också så att vad som är bra läge för viss 

handel inte nödvändigtvis är det för annan och så vidare.

Vad detta sammantaget beskriver är ett landskap av lokala marknader eller 

handelsplatser av olika storlek och räckvidd, beroende på att olika platser har 

nära till ett större eller mindre antal människor, vilket dessutom kan handla om 

olika sammansättningar av människor, exempelvis av boende och arbetande men 

även av tillfälligt passerande. Detta beror i hög grad på de enskilda platsernas 

centralitet i gatunätet om helhet. Det är också så att vissa platser kan vara 

enkla att nå från sin näromgivning men mindre enkla att nå på längre avstånd, 

exempelvis lokala centrum i avskilda stadsdelar, men också det omvända, 

att vissa platser kan vara enkla att nå från långa avstånd men saknar egen 

näromgivning, exempelvis externcentra.

Vi behöver således förstå detta landskap av handelsplatser som en synnerligen 

sofistikerad materia som inte låter sig fångas i en enkel klassificering av 

centrumanläggningar, utan behöver förstås som ett system där varje plats har 

unika förutsättningar för handel och där relationen till övriga handelsplatser 

är av avgörande betydelse. Idag finns istället en tendens att framför allt se till 

de stora handelsplatserna där vi hittar de stora kedjebutikerna. Dessa utmanas 

idag starkt av näthandeln och även om vi här inte skall gå för djupt in i denna 

problematik, skulle man kunna spekulera i att dessa handelsplatser är särskilt 
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sårbara för denna konkurrens. Hur denna utveckling slutar vet vi lite om idag 

men det finns skäl att tro att städer även i framtiden kommer att ha behov av 

handelsplatser, även om det kan komma att handla om utbyte av andra typer av 

varor och tjänster än idag.

Den stadsformsmodell vi talat om är en stor hjälp att bättre se och förstå 

mekanismerna i detta landskap och därmed även skapa underlag för nödvändiga 

förändringar av det för att det bättre skall överensstämma med aktuella politiska 

målsättningar, men även för att visa när dessa målsättningar är orimliga givet det 

befintliga landskapet och därför behöver omformuleras, det vill säga att denna 

modell även kan vara ett viktigt underlag för policyutveckling. Sammantaget är 

utformningen av detta landskap, vilket vi här vill se som del av den ekonomiska 

infrastrukturen i våra städer, således av avgörande betydelse för en mer eller 

mindre hållbar handelsstruktur. 

Det vi särskilt vill peka på är att vad som behövs i ett landskap av detta slag, 

inte bara är en typ av handelsplats utan en uppsättning handelsplatser som har 

olika funktion i det övergripande systemet av handelsplatser, det vill säga att en 

infrastruktur av handelsplatser där dessa inte bara konkurrerar med varandra 

utan även understödjer och kompletterar varandra. Det vi ser framför oss är 

just ett landskap av handelsplatser med olika lägen som når grupper av olika 

storlek och sammansättning, exempelvis handelsplatser med hög centralitet som 

i princip hela staden kan nå, och mer lokala handelsplatser med lägre centralitet 

som servar enskilda stadsdelar eller grannskap.

Detta med stadsdelscentrum har sedan länge varit en planeringsmodell för 

handel, men med hjälp av vår stadsformsmodell kan vi mycket tydligare 

identifiera var dessa handelsplatser bör lokaliseras för att erhålla ett långsiktigt 

underlag, liksom bättre förstå hur olika handelsplatser kan samspela och stödja 

varandra. Den tidigare modellen har varit tämligen grov och lite förenklat handlat 

om en handelsplats i stadens centrum och lokala stadsdelscentrum, och därmed 

även visat sig sårbar, där vi sett många exempel från svenska städer på sviktande 

underlag i båda innerstäder och stadsdelar. Vår stadsformsmodellkan bidra till en 

betydligt mer nyanserad förståelse av detta, där exempelvis lokala handelsplatser, 

rätt lokaliserade, kan visa sig vara av intresse för hela staden. Här finns också 

möjlighet att förstärka detta med olika stadsformselement av det slag vi listat 

ovan i form av stråk, platser, attraktorer och sidogator. Sammantaget kan detta 

beskrivas som en slags rumslig infrastruktur för handeln i en stad eller för en del 

av en stad.
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Om vi kort försöker exemplifiera utifrån Älvstaden, så är det ett område där 

den nuvarande markanvändningen i stora delar är tämligen lågintensiv och 

dessutom står inför stora förändringar. Vissa platser håller dock redan på att 

etablera sig som ett slags handelsnoder, exempelvis Hjalmar Brantingsplatsen 

vid Backaplan och Lindholmsplatsen vid Lindholmen, där vi även ser hur vissa 

angränsande gator börjar utveckla sig till handelsstråk. Man kan även se hur vissa 

byggnader har större betydelse än andra för detta, exempelvis Kville saluhall 

vid Vågmästareplatsen och Aktiviteten i Lindholmen, även om den senare inte är 

lika artikulerad som byggnad. Bakgator är något vi snarare finner på Ringön, där 

flera kluster med olika typer av småskalig verksamhet har etablerat sig. På den 

andra sidan älven ser vi bland annat hur närheten till Järntorget är av avgörande 

betydelse för både Masthuggskajen och Skeppsbron och där det för båda dessa 

stadsdelar förefaller viktigt att stärka sambandet till detta torg. Vi ser således 

redan nu viktiga element för en strukturplan för handel som i en sådan skulle 

kunna tas vidare och förstärkas. 

Figur 27. 

Med hjälp av den grundläggande modell över Göteborg vi diskuterat här, kan vi göra en analys av tillgängligheten till lokala 

handelsstråk som Kungsgatan och större shoppingcentra som Nordstan för att få en bild av befintliga marknadsplatser 

i staden. Dessa har olika karaktär med allt från småskalig lokal handel till storskalig handel för hela Göteborg. Alla dessa 

har en roll i systemet av handelsplatser som helhet där planeringen behöver syfta till att skapa en långsiktig hållbarhet i 

detta, inte bara se till de stora kassakorna eftersom alla handelsplatser är beroende av varandra. Utifrån denna beskrivning 

kan man gå vidare och i planer stötta denna struktur, genom en genomtänkt utformning av tillgänglighet och föreskriven 

markanvändning (Bild: Jane Bobkova).
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Vi kan också se hur dessa etableringar följer en viss logik i det att handel 

generellt sett behöver god tillgänglighet för att vara bärkraftig över tid och inte 

bara leva på sitt rykte eller sin marknadsföring. Det är just vad vi ser vid en 

analys av gatunätets centralitet, där både Backaplan och Lindholmen har centrala 

lägen, men vi ser också hur de även skiljer sig åt genom att Lindholmsplatsen mer 

är centralt belägen i sitt lokala sammanhang, medan Hjalmar Brantingsplatsen 

är centralt belägen i ett större omland och dessutom understödd av ovanligt god 

tillgång på kollektivtrafik. Dessa analyser förefaller även stämma väl med de 

stråk som börjar växa fram, vilket även gäller vad vi kallat sidogator, där stora 

delar av Ringön har denna karaktär.

Figur 28. 

Utifrån den tidigare analysen som den grundläggande stadsformsmodellen kan ge, kan vi i en strukturplan utveckla en 

strategi och struktur för handelssystemet i Göteborg, här mycket schematiskt angiven (Bild: Jane Bobkova).

Utifrån analyser av centraliteten i gatunätet och karteringar av befintlig 

markanvändning inom området av detta slag, kan man även urskilja brister som 

skulle behöva åtgärdas för att stärka stödet både för nuvarande markanvändning 

och den inriktning som de politiska målsättningarna föreskriver för områdets 

olika delar eller till och med för enskilda stråk eller platser. Återigen kan 

detta gälla alla de element vi har talat om, som stråk, platser, attraktorer och 

sidogator, men där stråken som del av det övergripande gatunätet i allmänhet 

är det viktigaste elementet. Främst handlar detta återigen om hur och var 

Älvstaden ansluter till resten av Göteborg eftersom det avgör både storleken 

och strukturen på flödet genom detta stora område. Detta behöver, som vi varit 

inne på, hanteras redan i översiktsplanen eftersom dessa samband kommer att 
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vara svåra att påverka på den planeringsnivå vi kallat strukturplan. De samband 

till omgivningen som hanteras av översiktsplanen behöver dock tas vidare i 

strukturplanen så att deras potential tas till vara, eftersom de är avgörande när 

det gäller att definiera huvudstråk i Älvstaden och i förlängningen, lokaliseringen 

av mer intensiv markanvändning som exempelvis viktiga delar av handeln. 

Vi kan till exempel se att ett viktigt beslut är vad man tänker sig att göra med 

Lindholmsallén, vilken skulle kunna utvecklas till ett centralt handelsstråk i 

Älvstaden om gatan förlängs bort mot Ringön och även kopplas mot Backaplan, 

särskilt om gatans förlängning mot Sannegården tydliggörs. Vi nämnde ovan 

också den grundläggande betydelse av ett bra samband till Järntorget för 

både Masthuggskajen och Skeppsbron. Men tillskotten kan också handla om 

att tillföra vad vi kallat attraktorer, där den relativt nybyggda Kville Saluhall 

förefaller vara ett bra exempel. Andra platser där man skulle kunna tänka sig 

liknande byggnader viktiga för handelsstrukturen i Älvstaden skulle kunna vara 

där Myntgatan möter Lindholmsallén, givet att man i Översiktsplanen pekat ut 

denna som en viktig länk in i Älvstaden. När det gäller vad vi kalla sidogator kan 

poängen vara att inte störa mer avskilda lägen med ökad tillgänglighet eller ny 

bebyggelse. Detta kan exempelvis gälla stora delar av Ringön vars nuvarande 

lågintensiva verksamheter skulle kunna slås ut av okänsligt stadsbyggande.

 
4.5 Social  infrastruktur för vård,  

omsorg och skola

På liknande sätt kan vi titta på den sociala infrastrukturen. Vad vi ovan kallat 

marknader eller handelsplatser kan nu kallas mötesplatser eller offentligheter, ett 

slags platser för utbyte av annat slag, socialt utbyte, vilket kan äga rum på många 

sätt. Det kan handla om planerade möten där vi bestämt oss för att äta lunch 

eller ta en fika eller promenad tillsamman med någon eller några, men det kan 

också handla om spontana möte där man plötsligt springer på någon man känner, 

det kan vara någon man träffar dagligen men också någon det varit flera år sedan 

man träffade. Vad mötesplatser i staden framför allt handlar om är dock inte 

sådana direkta möten som leder till samtal och interaktion, utan om att för ett 

ögonblick dela rum med andra människor i staden som man inte känner. I vissa 

inriktningar inom sociologin ses detta som helt grundläggande för samhället, där 

man menar att lågintensiva möten av detta slag är situationer där vi får syn på 

och läser av andra och får en bild av samhället, vilket i förlängningen bidrar till 

att bygga samhälleliga band.32 

32 Detta handlar särskilt om den mikrosociologiska traditionen i den franske sociologen Emile Durkheims efterföljd, där 

viktiga sociologer är Erving Goffman och Randall Collins.
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I den meningen är det landskap vi talat om ovan utifrån handel, även ett 

landskap för lågintensiva möten av detta slag. Återigen ser vi då hur vi beroende 

på läget hos olika platser kan förvänta oss stora variationer i både storlek och 

sammansättning hos de grupper av människor som passerar eller uppehåller 

sig på dessa platser, vilket ger platserna olika funktioner i detta hänseende, 

precis som de olika handelsplatserna hade olika funktioner i handelssystemet. 

Vi kan tala om grannskapstorget, där man framför allt möter mindre grupper av 

människor och framför allt boende i grannskapet, som Komettorget i Bergsjön. 

Vidare har vi stadsdelstorget, där man möter större grupper människor och 

där dessa inte bara kommer från näromgivningen utan från hela stadsdelen 

eller ännu längre ifrån och där vissa bara råkar passera eller kanske sökt sig till 

platsen för att den har någon speciell butik eller café; som exempel kan man 

tänka sig Mariaplan i Kungsladugård. Slutligen har vi centrum för hela staden 

med betydligt större grupper människor närvarande och där man i princip kan 

springa på någon från vilken stadsdel som helst i staden; det tydligaste exemplet 

på detta i Göteborg är Brunnsparken.

Figur 29. 

Med hjälp av den grundläggande modell över Göteborg vi diskuterat här, kan vi göra en analys av tillgängligheten till skolor, 

vård och omsorg för att få en bild av den befintliga försörjningen av detta. Denna service är dock av olika karaktär där 

vissa delar behöver god tillgänglighet, som vårdcentraler och bibliotek, medan annan med fördel ligger mer avskilt, som 

exempelvis förskolor. Utifrån detta underlag kan planeringen försöka skapa en långsiktig hållbar struktur för detta (Bild: Jane 

Bobkova).
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Det viktiga här är att se hur dessa utgör ett system där olika former av 

lågintensiva möten av detta slag äger rum på platser med olika stora grupper 

människor och där dessa grupper dessutom har olika sammansättning, 

exempelvis när det gäller lokalt boende och besökande, där alla har en roll att 

spela. Vi kan därför inte exempelvis ta bort Mariaplan och säga att den ersätts 

av Brunnsparken. Något åt det hållet var dock vad som hände i efterkrigstidens 

planering, vilket sociologen Sören Olsson studerat, inte minst i Göteborg. Denna 

planering tenderade att förenkla detta schema av kompletterande platser på 

olika skala, till att bygga en idealenhet i form av grannskapsenheter där både 

handelsplatsen och mötesplatsen bara blev en lokal angelägenhet. Övriga nivåer 

saknades så att det egentligen inte fanns någon plats där man kunde dela rum 

med resten av staden, om man inte gav sig av till stadens absoluta centrum. 

Vad vi försöker tydliggöra här är hur det behövs mötesplatser av detta slag på 

alla nivåer, så att vi skapar ett landskap av offentligheter, liksom vi skapat ett 

landskap av marknader, där vi möter olika sammansättningar människor; något 

som också förefaller komma nära en beskrivning av vad som brukar uppfattas 

som en av de stora attraktionerna med städer. 

Detta handlar dock om hur stadsformen understödjer staden som ett socialt 

system i ganska allmänna termer. Vi kan också se hur den även gör det mer 

specifikt för saker som vård, omsorg och skola, genom att göra denna analys 

mer specifikt utifrån våra fyra stadsformselement: stråk, platser, attraktorer 

och sidogator. Det vill säga, identifiera vilka stråk och platser som har särskilt 

nära till vad vi kallat attraktorer av speciell betydelse för respektive vård, 

omsorg och skola, som förskolor, äldreboenden, vårdcentraler, fritidsgårdar, 

skolor och bibliotek. Det betyder inte att man skall lokalisera fler attraktorer 

just i dessa lägen, men det ger en god bild av den nuvarande tillgängligheten 

till social service. Lämplig lokalisering av dessa attraktorer varierar snarare en 

hel del beroende på vilka de är, så att vårdcentraler och bibliotek exempelvis 

gärna placeras i lägen med hög centralitet, medan äldreboenden och förskolor 

med fördel i mer avskilda lägen med hög vad vi kallat periferitet. Det kan också 

skilja sig inom samma kategori så att låg- och mellanstadieskolor kanske bör 

lokalisera relativt perifert medan högstadieskolor och gymnasier bör lokaliseras 

mer centralt. Sedan kan man se olika samspel mellan dem så att kanske bibliotek 

och gymnasium bör ligga nära varandra eller att gymnasiets bibliotek även är ett 

offentligt bibliotek, liksom det kanske kan vara möjligt att samutnyttja skolkök 

med äldreboende.
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Figur 30. 

Utifrån den tidigare analysen som den grundläggande stadsformsmodellen kan ge, kan vi i en strukturplan utveckla en 

strategi och struktur för den sociala servicen i Göteborg, här mycket schematiskt angiven (Bild: Jane Bobkova).

Poängen här är att se hur detta kan utgöra en social infrastruktur som kan 

beskrivas tämligen detaljerat i en strukturplan där den ger underlag för vidare 

detaljplanearbete. Strukturplanen beskriver därmed konkret vilken social 

infrastruktur som planeras, vilket dessutom ger underlag till förhandling 

mellan kommunen och privata exploatörer. Men vi anar också hur dessa olika 

lager av infrastruktur ger mycket gott underlag för koordination mellan olika 

förvaltningar inom kommunen, inte minst när deras intressen och ansvar kommer 

i konflikt med varandra. Men det kan även innebära att man bättre ser hur olika 

intressen och ansvar kan stödja varandra, exempelvis genom samutnyttjande av 

byggnader och platser.
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4.6 Ekologisk infrastruktur för rekreat ion  
och ekosystemtjänster

Slutligen kan vi titta på den ekologiska infrastrukturen. Allt mer har vi lärt oss att 

det inte finns en skarp gräns mellan städer och natur, alla städer är ekosystem 

även om de ibland kan vara mycket begränsade. De flesta svenska städer har 

genom sin utspriddhet dock oftast ett ganska rikt biologiskt liv även om det 

också ofta är stört och tillbakatryckt. Stadsutveckling måste därför även handla 

om att underhålla och utveckla stadens parker och grönska som ett ekologiskt 

system med ett eget biologiskt liv och inte bara som planterade ytor och platser 

för mänsklig rekreation. Detta har accentuerats med de ökade insikterna om hur 

lokala ekosystem på många plan bidrar till att skapa en behaglig och hälsosam 

livsmiljö för oss människor. Olika former av ekosystemtjänster bidrar med 

allt från pollinering och luft- och vattenrening, till att binda damm och skapa 

behagliga mikroklimat, saker som skulle kosta oerhörda summor att  

åstadkomma på konstgjord väg. Ibland beskrivs detta som att staden är ett social-

ekologiskt system, där mänsklig aktivitet har en central roll för att upprätthålla 

fungerande ekosystem och där ekosystemen bidrar till att skapa en god livsmiljö 

för människor. 

Den grundläggande inställningen här handlar om att hantera stadens parker och 

grönytor mer som levande natur och mindre som planteringar. Det behöver inte 

begränsa möjligheterna att utforma stadens parker och annan grönska, utan mer 

handla om en lite annan logik i vilka växter man väljer och hur man planterar 

dem i förhållande till varandra. Det behöver heller inte handla om att i estetisk 

mening försöka skapa grönska som ser ”naturlig” ut. Det viktiga är funktionen, 

vilket snarare betyder att det här skapas grund för intressanta och nyskapande 

grepp när det gäller park- och landskapsutformning. Det finns heller inget som 

säger att detta utesluter stadens grönska som rekreativ miljö för människor, bara 

att det kan blir fråga om lite andra typer av naturmiljöer. Samtidigt är det viktigt 

att i högre grad än idag betona naturmiljöernas egna krav och exempelvis inte 

överlasta vissa parkmiljöer med för många rekreativa funktioner för människor.

Vi anar även att detta ekologiska system har likheter med det sociala och de 

ekonomiska systemen i staden, i det att det återigen handlar om platser och 

relationer mellan platser där den enskilda platsen läge i förhållande till andra är 

lika viktig som utformningen av den enskilda platsen i sig. Här är det dock inte 

riktigt fråga om samma platser som i de sociala och ekonomiska systemen, vilka 

vi kunde se närmast överlappade varandra. Här handlar det framför allt om gröna 

platser med goda förutsättningar för biologiskt liv, framför allt i form av träd 
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och växter, men även för mindre djur som insekter och fåglar. Här finns dock en 

bred skala av gröna ytor där många av de platser som idag är hårdgjorda skulle 

kunna göras grönare genom fler och större gröna ytor liksom planteringar av 

olika slag, särskilt som det nu pågår en stor omförhandling av stadens gator och 

allmänna platser i och med att bilens roll förefaller minska i våra städer. Det som 

vi brukar beskriva som stadens offentliga rum kan således i framtiden tänkas 

vara ett betydligt grönare rum än idag, särskilt som dessa gröna miljöer är högt 

eftertraktade i våra städer.

Vi talar dock om två saker samtidigt som i grund och botten skiljer sig åt. 

Ekologiska system skiljer sig, trots sin principiella likhet med sociala system, 

i grunden från sociala system. De platser som skall hänga samman för att 

ekosystem skall överleva och fungera är av biologisk art. Det gör att vi när vi 

diskuterar ekosystem behöver respektera en ekologisk logik för dessa system, 

medan när vi talar om ekosystemtjänster, exempelvis grönstrukturens rekreativa 

funktion för människor, talar om hur dessa ekosystem möter sociala system, 

vilka har en annan logik. Det är alltså en betydligt större skillnad mellan sociala 

och ekologiska system i staden än mellan sociala och ekonomiska. Här visar 

det sig dock att alla dessa former av system ofta kan bäras av samma rumsliga 

system, det vill säga det system som vi åstadkommer med stadsform i våra 

städer, men inte alltid. Detta skapar en del nya utmaningar för stadsbyggandet 

men det handlar mer om att tydligare identifiera ekosystems rumsliga särart är 

att i djupet förstå ekosystem i sig själva.

Det finns här skäl att omedelbart betona hur en ökad grönska i våra städer inte 

med nödvändighet står i konflikt med en hög täthet. Återigen handlar det mycket 

om att se hur närhet och inte täthet är det avgörande för alla dessa system, 

varigenom de i stadsbyggandet kan vävas samman; man kan säga att det är här 

själva stadsbyggnadskonsten ligger. Vi ser redan idag att vissa stråk och platser 

är en blandning av urbana och gröna rum så att dessa samtidigt har en roll i både 

de sociala och ekonomiska systemen, men även i stadens ekonomiska system. 

Som vi redan antytt är det viktigt att understryka hur människans närvaro ofta 

kan ha en viktig och positiv effekt på ekologiska system. Egentligen är de flesta 

ekologiska system idag social-ekologiska eftersom människans påverkan är så 

stor på dem. Ofta beskrivs detta som negativt men det har ofta även positiva 

effekter. Exempelvis kan den mänskliga kultiveringen av parker bidra till en 

högre biodiversitet än dessa grönytor skulle ge upphov till om de lämnades utan 

skötsel. Vi kan till exempelvis iaktta hur grönområden där kommunen skurit ned 

på sitt underhåll snabbt växer igen, ofta med minskad biodiversitet som följd.
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Ännu intensivare kan detta sägas ske på platser som man traditionellt inte 

tillskrivit ett ekologiskt värde, som exempelvis villaträdgårdar. Dessa urbana 

miljöer kan ofta vara oerhört rika vad gäller biodiversitet, eftersom de sköts av 

många individuella aktörer, vilka tillsammans skapar en oerhörd artrikedom. Här 

skulle det med mer kunskap kunna ske en ökad samverkan mellan villaägare så 

att effekten inte bara handlar om att bidra till stor biodiversitet utan också om 

att bygga hållbara ekosystem. Koloniträdgårdar är här en tydlig parallell där vi 

ofta finner mycket stor artrikedom, men även andra undervärderade grönytor 

kan här spela roll, till exempel kyrkogårdar och golfbanor, där de senare ur 

ekologisk synpunkt har den mycket intressanta kvaliteten att de innehåller 

vattenanläggningar, vilka ofta approprieras av amfibiska djurarter.

De stadsformselement vi tidigare talat om måste i viss mån anpassas just för 

ekologiska system, men i huvuddrag går de att applicera även här. Många stråk 

i våra städer är relativt gröna, särskilt i ytterstaden men också i innerstaden 

där vi ser en växande andel trädplanterade gator. Generellt skulle detta kunna 

utvecklas än mer i båda fallen. Det samma gäller många allmänna platser i staden 

som avsevärt skulle kunna lyftas i grönt hänseende. Återigen är det något vi ser 

Figur 31. 

Med hjälp av den grundläggande modell över Göteborg vi diskuterat här, kan vi göra en analys av tillgängligheten till parker 

och grönområden samt inte minst vatten, för att få en bild av den befintliga strukturen för detta. Alla dessa grönytor är dock 

del av ett ekologiskt system som kan behöva stärkas på olika sätt, inte minst när det gäller samband. Utifrån detta underlag 

kan planeringen försöka skapa en långsiktig hållbar struktur för detta (Bild: Jane Bobkova).
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hända allt oftare. Attraktorer i detta sammanhang handlar om anlagda parker och 

grönområden där dessa kan vara av mycket varierad art, alltifrån idrottsplatser 

till trädgårdar men där alla handlar om mark i staden som genom olika 

markförbättringar i detta avseende tillåter en mer intensiv eller specialiserad 

användning av människor eller som därigenom får en förstärkt ekologisk 

funktion. Sidogator kan i detta fall handla om platser vi helt glömmer bort i detta 

hänseende som banvallar eller motorledsimpediment som ibland visat sig ha en 

viktig roll för städers ekosystem.

Figur 32. 

Utifrån den tidigare analysen som den grundläggande stadsformsmodellen kan ge, kan vi i en strukturplan utveckla en 

strategi och struktur för park och grönytesystemet i Göteborg, här mycket schematiskt angivet (Bild: Jane Bobkova).

Om vi tittar på Älvstaden med dessa ögon är det ett område som samtidigt har 

en ovanligt stor potential och är mycket ansträngt i ekologiskt hänseende. Här 

finns för staden unika möjligheter när det gäller närhet till älven men även 

ovanligt stora naturområden, som Keilers park och Sörhallsberget, för att vara så 

central i staden. Lindholmsallén är här en underutnyttjad potential som skulle 

kunna utvecklas till en exceptionell gatupark med både sociala, ekonomiska och 

ekologiska funktioner, det vill säga rumsligt sammanföra flera grundläggande 

ansvarsområden inom kommunen. Samtidigt står vissa områden inför mycket 

omfattande omvandlingar som skapar stora möjligheter att höja det gröna 

kapitalet i staden. En särskild roll i detta sammanhang har ofta givits Frihamnen, 
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dels med sina dockor som kan skapa särskild närhet till Göta älv, men också i 

form av den planerade Jubileumsparken som är tänkt att bli en grön mötesplats 

för hela Göteborg. Jubileumsparken är dock ett ypperligt exempel på hur det 

slutgiltiga läget för denna park är helt avgörande både för dessa ekologiska 

funktion för Göteborgs ekosystem och för dess sociala funktion som mötesplats 

för Göteborgarna, det vill säga huruvida det blir en plats om enkelt kan nås av 

stora delar av Göteborg så att det verkligen blir en mötesplats för hela Göteborg 

eller om den endast blir enkel att nå från sin näromgivning och därmed bli en 

ovanligt påkostad stadsdelspark. 

4.7 Sammanfattning i  en strukturplan

Vi har nu tittat närmare på tre typiska delsystem i våra städer med avsikten 

att försöka urskilja hur dessa behöver infrastrukturellt stöd, så att detta skulle 

kunna bilda underlag för beslut och nya planer som kan styra och utveckla 

dessa system i enlighet med politiska målsättningar. Det sätt som vi sorterat 

dem kanske inte helt stämmer överens med gängse förvaltningsstrukturer 

men däremot ganska väl med olika policyområden. Stadens ekosystem hamnar 

naturligt inom förvaltningarna för park och miljö, medan både det sociala 

och det ekonomiska systemet, så som vi beskrivit dem här, hamnar hos 

stadsbyggnadsförvaltningen, även om det är uppenbart att det finns dimensioner 

hos alla dessa system som sträcker sig utanför just den enskilda förvaltningens 

ansvar. Här kan man naturligtvis se hur detta skulle kunna utsträckas till system 

som ligger inom andra förvaltningars ansvarsområden, inte minst viktiga här är 

trafikförvaltningen.

Det är viktigt att återigen inskärpa vad vi hanterar här, nämligen planeringen 

av stadens markanvändning och hur denna skall understödjas genom olika 

markförbättringar, inte minst genom byggande. Det vi talar om här är således 

inte dessa system i sig så mycket som det fysiska stöd de behöver, varför vi 

just talat om dem som infrastrukturer. Det är just detta som hanteras inom 

den planprocess så som den regleras av PBL och där ansvaret att driva detta 

ligger på vad som brukar beskrivas som stadens tekniska förvaltningar, där 

stadsbyggnadskontoret ofta får en koordinerande roll. Det är i det perspektivet vi 

här understrukit behovet av en mellannivå i planeringen, där dessa olika system 

kan koordineras och regleras som underlag för detaljplanering.
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Det är dock ganska uppenbart att dessa system, kanske särskilt de sociala 

och ekonomiska, handlar om mycket mer än deras infrastrukturella stöd. Om 

det är ett politiskt mål att göra något åt den sociala segregationen i svenska 

städer, där inte minst Göteborg står i blickpunkten, så finns det många 

politiska åtgärder att arbeta med. Det kan handla om det fria skolvalet inom 

skolpolitiken, behörighet till vissa jobb inom arbetsmarknadspolitiken eller 

anvisning av bostad inom socialpolitiken. Inget av detta styrs dock av PBL eller 

de tekniska förvaltningar vi här lyft fram. Däremot har alla dessa åtgärder en 

rumslig dimension, om än i olika grad. Var bostäder, arbetsplatser och skolor 

är lokaliserade i kommunen och i synnerhet vilka rumsliga samband vi får dem 

emellan är helt avgörande för effekten av dessa åtgärder när det gäller den 

sociala segregationen. Det är denna dimension vi fokuserar här, inte frågan om 

hur man skall formulera integrationspolitiken som helhet, varför vi heller inte 

vill förespegla att stadsbyggnad i sig kan lösa segregationsfrågan. Däremot har 

den en grundläggande betydelse för detta, inte minst eftersom stadsbyggnad 

leder till mycket långlivade och tröga strukturer. Här kan ordet stadsutveckling 

som ofta används här vara problematiskt eftersom det är tämligen luddigt och 

används på olika sätt i olika sammanhang. I vissa fall används det synonymt 

med stadsbyggnad och i andra närmast synonymt med stadens hela politik. 

Figur 33. 

Med hjälp av den grundläggande modell över Göteborg vi diskuterat här, kan vi göra en analys av centrala aspekter av 

stadens sociala, ekonomiska och ekologiska system, som den rumslig strukturen av handelsplatser, social service och 

grönytor. Utifrån det kan vi utveckla rumsliga strategier för alla dessa i form av planer för var och ett av dem. Alla dessa har 

dock specifika krav som ibland kan stå i konflikt till varandra varför vi genom att tydliggöra dem på detta sätt kan försöka 

reglera mellan dem och arbeta fram en gemensam strukturplan. Detta skulle vara ett specifikt och centralt uppdrag för 

planering på mellannivå, vilket skulle kunna komma till uttryck i vad vi kallat en strukturplan. En sådan strukturplan förefaller 

vara ett mycket gott stöd för en effektivare och mer träffsäker detaljplanering.
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Figur 34. 

Utifrån den tidigare analysen av de olika delsystemen samt de tematiska delplaner de ger upphov till, skulle dessa kunna 

vägas av i en gemensam strukturplan, här mycket schematiskt angivet (Bild: Jane Bobkova).

Utifrån den diskussion vi fört här, vill vi föreslå att stadsutveckling handlar om 

just de tekniska förvaltningarnas arbete med att utveckla stadens infrastruktur 

som stöd för många andra processer i staden. Stadsbyggnad å den andra sidan, 

menar vi handlar om den specifika kunskapen om stadsform, vilken är specifik 

för stadsbyggnadskontoret, men där denna förvaltning ofta även samlar och 

koordinerar annan infrastruktur i staden och har en central roll i den mer 

övergripande stadsutvecklingsprocessen. Det är i det perspektivet vi kan se hur 

en plan mellan översiktsplan och detaljplan, vilket vi här kallat strukturplan, 

skulle kunna ha en mycket viktig roll för att koordinera dessa infrastrukturer.

De övningar vi nu gjort vad gäller social, ekonomisk och ekologisk 

infrastruktur skulle då vara ett sätt att för olika ansvarområden, med 

hjälp av den stadsformsmodell vi diskuterat, kontinuerligt uppdatera 

sina markanvändningsbehov och regelbundet stämma av dessa i en 

koordineringsprocess, förmodligen ledd av stadsbyggnadskontoret, som leder 

fram till strukturplaner för olika delområden i Göteborg och som ligger på en 

skala mellan översiktsplanen och detaljplanen. Ett sådant planinstrument skulle 

dels kunna hantera många avgörande frågor vad gäller stadens markanvändning 

och bebyggelse på en skala som är gynnsam för dessa och dels reglera mellan 

inomkommunala intressen och ansvarområden. En sådan strukturplan, med stöd 

i en översiktsplan av det slag vi diskuterat ovan, skulle med stor sannolikhet 

utgöra ett mycket gott stöd för det fortsatta detaljplanearbetet, vilket idag fått en 

närmast omöjlig uppgift.
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5.  SUMMERING: EN PROTOTYP TILL EN 
DIGITALISERAD PLANPROCESS

Sammantaget har vi ovan beskrivit ett planeringssystem som dels består av 

en GIS-baserad modell av stadens stadsform, det vill säga dess byggda form 

och rumsliga struktur, vilken kontinuerligt uppdateras och utgör underlag 

för officiella plandokument. Denna modell skulle kunna utgöra en del av en 

mer omfattande digital stadsmodell av det slag som brukar kallas digitala 

tvillingar. På denna stadsformsmodell vilar tre nivåer av planeringspraktik 

med vidhängande plandokument, där denna modell särskilt utgör stöd för 

stadsbyggnadsdimensionen i dessa praktiker och dokument, det vill säga hur 

stadsformen hanteras i dessa. 

Dessa nivåer utgörs för det första av en övergripande praktiknivå och ett 

plandokument som omfattar all mark i kommunen som översiktligt lägger fast 

kommunens infrastruktur och markanvändning och särskilt reglerar nationella 

och regionala intressen med kommunens intressen. Ur ett stadsformsperspektiv 

är det mest avgörande elementet här stadens gatunät, vilket omfattar alla vägar, 

gator och gångvägar varmed stadens alla platser och byggnader tillgängliggörs. 

Strukturen på detta gatunät är helt avgörande när det gäller att långsiktigt skapa 

lämpliga lägen för olika former av markanvändning, varför en central uppgift för 

den övergripande planeringen är att föreskriva ändringar eller kompletteringar 

av detta gatunät i enlighet med stadens politiska mål för markens användning 

för kommande period, inte minst för att underlätta för planeringen på de andra 

nivåerna. Gatunätets betydelse här gör att denna plan övergripande även kan 

ange typer av markanvändning för olika områden, liksom för denna användning 

lämplig täthet eller bebyggelsetyp. Viktigt att betona är då dels att typer av 

markanvändning här inte handlar om kategorier som arbetsplatser och bostäder 

utan om intensiteten på markanvändningen, det vill säga om den är hög eller 

låg. Dels att det är sannolikt att dessa områden geografiskt mer kommer att 

struktureras långs stråk inom gatunätet än som breda områden som stadsdelar. 

Denna plan förefaller kunna fungera som en ny version av översiktsplan men med 

nya betoningar och likt denna uppdateras ungefär vart fjärde år.
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Figur 35. 

Utifrån den tidigare analysen av de olika delsystemen samt de tematiska delplaner de ger upphov till, skulle dessa kunna 

vägas av i en gemensam strukturplan, här mycket schematiskt angivet (Bild: Lars Marcus).

Nästa planeringsnivå handlar om den omdiskuterade mellannivån med 

plandokument för större delområden inom kommunen, exempelvis som grund 

för större stadsutvecklingsprojekt. Här förs de övergripande ramarna för 

strategisk infrastruktur och markanvändning som lagts fast på den övergripande 

planeringsnivån vidare så att båda preciseras inom dessa områden, som stöd 

för kommande detaljerad planering. Men liksom den övergripande nivån har 

till uppgift att reglera mellan nationella och kommunala intressen, har denna 

mellannivå till uppgift att koordinera mellan de olika ansvarsområden som 

hanteras inom kommunens olika specialistförvaltningar. Det är dock viktigt att 

här hålla fast vid att det som hanteras här inte är alla dessa ansvarsområden i sig, 

som frågor om social integration eller ekosystemtjänster, utan om dessa frågors 

behov av ett fysiskt och rumsligt stöd, det vill säga deras fysiska infrastruktur. 

Därför upprättas på denna nivå vad vi kallat strukturplaner för centrala system 

för olika ansvarsområden, som till exempel sociala, ekonomiska och ekologiska 

strukturplaner, på det sätt vi skisserat ovan. Här utgör den grundläggande 

modellen av stadens stadsform en helt avgörande resurs för effektiviteten 

och precisionen i detta arbete. Det finns skäl att åter understryka att dessa 

strukturplaner inte handlar om dessa system i sig utan om deras rumsliga stöd 

i form av en struktur av tillgänglighet och markanvändning. Utifrån sådana 

strukturplaner för respektive ansvarsområde kan så en process av avgörande 

betydelse inledas, där dessa planer viktas och koordineras med varandra i en 

samlad strukturplan för alla ansvarsområden, vilken bland annat avsevärt bör 
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förenkla senare planering på detaljerad nivå. Initiativ till sådana strukturplaner 

tas, likt i fallet med fördjupade översiktsplaner, inom kommunen när man ser 

behov till det. 

Slutligen har vi en detaljerad planeringsnivå som utifrån planer på övergripande 

och mellannivå i detalj fastställer markanvändning och byggnadsutformning 

inom mindre delområden som underlag för genomförande. Dessa planer initieras 

i situationer där förändringar i markanvändning i någon form eller omfattning 

är förestående varför deras genomförandeperiod är tidsbegränsad. Det centrala 

syftet här är vid sidan om att föreskriva kommunens användning av sin mark 

på detaljerad nivå, även att väga mellan kommunens intressen och intressen 

hos de aktörer som vill utveckla marken, vilka kan vara privata men även 

kommunala bolag. Här läggs kommunens användning av sin mark slutgiltigt 

fast i detalj. Återigen spelar dock den grundläggande modellen över stadens 

stadsform en central roll i dessa detaljbestämningar, inte minst när det gäller 

att förstå enskilda platser och byggnaders läge i staden som helhet, liksom den 

egna stadelen eller grannskapet, vilket har avgörande betydelse för att förstå 

markens lämplighet för olika former av användning på olika platser. Det får även 

stor betydles för intensiteten i denna användning och därmed vilken täthet som 

föreskrivs men även vilken typ av bebyggelse som är lämplig, vilket här slutgiltigt 

läggs fast i detalj. Under formandet av sådana detaljplaner kan diskussioner 

initieras kring exploateringsavtal mellan kommunen och exploatörer, utifrån ett 

mycket starkt underlag om stadens form. 

På detta sätt kan planarbete på alla dessa nivåer således utföras mot bakgrund 

av ständigt aktuell information om stadens form, där återkommande former 

av analyser kan standardiseras som stöd för pågående planarbete men även 

som underlag för beslut. Modellen utgör helt enkelt underlag för förändrade 

praktiker och rutiner i planarbetet på de olika nivåerna som under hand kan växa 

fram. I ett tidigare avsnitt presenterade vi nya digitala verktyg som utvecklats 

för att underlätta arbete med modellen, som Place Syntax Tool (PST) och Urban 

Calculator, vilka därmed utgör centrala redskap inom dessa praktiker. Viktigt att 

betona är hur arbetet med alla de delsystem vi diskuterade på mellannivå, skulle 

utgå från en och samma grundläggande stadsformsmodell, varför koordinationen 

mellan ansvariga förvaltningar avsevärt skulle förenklas och förhoppningsvis 

även leda till en större förståelse av varandras expertis. Det skulle även innebära 

att den gemensamma stadsformsmodellen kontinuerligt skulle uppdateras och 

hållas aktuell inför nya planarbeten. Det skulle dels främja en kontinuerlig 

kunskapsuppbyggnad och djup kännedom om sin stad som rumsligt system 
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inom ansvariga förvaltningar, dels öppna för en betydligt större frihet att röra 

sig mellan olika skalor i planeringen av stadens mark, vilket vi ju inledningsvis 

argumenterade var en nödvändighet för att förstå den materia man hanterar i 

denna planering. 

Av särskild betydelse här är att vi med modellen hjälp får möjlighet att 

hantera kommunens mark som den typ av materia den egentligen är, nämligen 

ett kontinuerligt landskap som vi bäst förstår som ett system, och inte ett 

diskontinuerligt landskap av enskilda fastigheter, stadsdelar eller planområden, 

och där varje enskild plats eller område har avgörande betydelse för angränsande 

platser och områden, liksom även långt bortom dessa i detta kontinuerliga 

landskap. Detta har inte minst central betydelse när vi diskutera markens värde, 

både i mer allmänna termer och i strikt fastighetsekonomiska termer. Det värde 

som skapas i planeringsprocessen låter sig inte begränsas inom fastigheter 

och planområden utan sprider sig i detta kontinuerliga landskap långt bortom 

dessa gränser, vilket gör det nödvändigt för oss att hitta nya sätt att konstruera 

ekonomiska kalkyler för stadsutvecklingsprojekt som fångar detta. Även i detta 

arbete utgör den grundläggande modell av stadens form som vi här diskuterat ett 

centralt verktyg.
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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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