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D

Förord

     enna rapport handlar om Sveriges mest välkända 
bostadsområden, även internationellt. Sin allra största 
betydelse har de ändå som hem för nästan halva Sve-
riges befolkning. De 1 400 000 bostäderna – varav 
900 000 lägenheter i flerbostadshus – som byggdes 
under de så kallade rekordåren mellan 1961 och 1975 
är nu i behov av underhåll. Bebyggelsen står också till 
delar inför förändring för att svara mot 2000-talets 
funktionskrav. Stora resurser behöver tas i anspråk 
och många människor blir berörda. Det urbana land-
skapet av bostäder och offentliga miljöer kommer att 
omgestaltas och kanske omdefinieras. 

Riksantikvarieämbetet arbetar sedan 2002 med 
”Det moderna samhällets kulturarv” som ett sam-
lat programområde. Det är en fortsättning och ut-
veckling av projektet ”Storstadens arkitektur och 
kulturmiljö” och innehåller såväl industrisamhällets 
lämningar som efterkrigstidens förortsmiljöer i hela 
landet. Synsättet att kulturmiljövärden kan identifie-
ras och utvecklas i dialog med boende och brukare är 
centralt för programområdet. 

I proposition 2004/05:150 ”Svenska miljömål – ett 
gemensamt uppdrag” föreslås en övergripande hus-
hållningsstrategi för en långsiktigt hållbar utveckling. 
Inom miljömålet God bebyggd miljö har delmål 2 
lydelsen: ”Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall 
senast år 2010 vara identifierade och ha en långsik-
tigt hållbar förvaltning”. Riksantikvarieämbetet har 

agerat för en perspektivförskjutning från skydd till 
förvaltning inom miljömålsarbetet. Det skapar bättre 
förutsättningar för att kulturmiljöfrågorna och deras 
betydelse uppmärksammas av fler aktörer i samhället. 
Ett klokt och varsamt omhändertagande och bruk av 
vårt bostadsbestånd från 1960- och 1970-talen måste 
självklart få stor tyngd om miljömålet ska uppnås.

Kommunerna har genom den fysiska planeringen 
ett avgörande ansvar för att förändringar genomförs 
med hänsyn till kulturmiljön och miljömålen. Ett  
av kommunernas verktyg är plan- och bygglagen 
(PBL) som ställer krav på varsamhet vid ändring och 
ger medborgarna inflytande i planeringsprocesserna.  
I ”Strategi för varsamhet” redovisar Riksantikvarie-
ämbetet en metod att identifiera och beskriva kultur-
miljövärden som bör ligga som underlag vid framtida 
förändringar. Utgångspunkt för studien har varit de 
krav som kan ställas utifrån PBL. 

Rapporten vänder sig till planerare, ägare, boende 
och förvaltare, alla berörda av de kommande föränd-
ringarna av 1960- och 1970-talens bostadsområden. 
Studien har genomförts av Daniel Melchert på upp-
drag av Riksantikvarieämbetet, med stöd av medel 
från Miljömålsrådet.

    Birgitta Johansen,
    Avdelningschef
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Sammanfattning

talens bebyggelsemiljöer. Varje område är unikt och 
har sin egen historia, men i ett större perspektiv 
finns många gemensamma drag för dessa bostads-
områden. Det kan handla om byggnadsmaterial eller 
konstruktioner, tilltron till planering och styrning, 
lägenhetstyper eller hur dessa miljöer skildrats i me-
dia, trafikplanering och grönområden, avsaknad av 
traditionell ornamentik på husen och tillgången på 
offentlig konst.

Ju mer preciserade värdeegenskaperna är, desto 
mer avgränsade blir dess användbarhet på annan  
bebyggelse än den aktuella. Bäst är att ha både ett 
mikro- och ett makroperspektiv, att se bebyggelsen 
både som unik i sin omgivning och som allmängiltig 
för en viss period, bostadspolitik, byggnadssätt eller 
vad det nu kan vara.

Befintliga värden måste redovisas före en om-  
eller tillbyggnad, så att man kan bedöma vad kon-
sekvenserna av ändringen blir och hur det stämmer 
med PBL. Varsamhetskravet är inte ett förbud mot 
ändring, utan att åtgärderna görs på ett varsamt sätt 
så att karaktärsdrag beaktas och värden tas till vara. 
En förändring behöver inte per definition leda till en 
minskning av det kulturhistoriska värdet. Lika lite 
behöver varsamhet innebära att något ska bevaras 
just som det är. Det gäller att komma fram till goda 
avvägningar. Och för det behövs det goda kunskaper 
om den miljö som ska ändras.

Miljonprogrammet, att bygga en miljon bostäder 
under tioårsperioden 1965–74, innebar en enorm 
satsning i ett land som Sverige. Så var också Sverige 
det land i världen som byggde flest bostäder per  
capita kring 1970. Två tredjedelar av alla bostäder 
som uppfördes under 1960- och 1970-talen var  
lägenheter i flerbostadshus medan en tredjedel var 
olika typer av småhus. Miljonprogrammets bostäder 
hittar man överallt, utom möjligen på ren landsbygd. 
Tydligast avtryck har de satt i våra storstäder, men 
även i måttligt stora städer som Karlstad och Lund 
eller i mindre städer som Visby hittar man miljon-
programmets bostadshus.

Bebyggelse från rekordår och miljonprogram 
är nu 30–40 år gammal och har ett stort under-
hållsbehov, inte för att den är av sämre kvalitet än 
annan bebyggelse men för att den uppnått den ålder 
då särskilt tekniska installationer behöver renoveras 
eller förnyas. I denna studie har prövats att precisera 
och konkretisera de värden som vid ändring ska tas 
tillvara med hänsyn till varsamhetskraven i plan- och 
bygglagen (PBL). De i lagtexten uppräknade värdena 
är byggnadstekniskt, historiskt, kulturhistoriskt,  
miljömässigt och konstnärligt värde.

Fallbeskrivningen gäller Orrholmen i Karlstad, 
Gråbo i Visby och Linero i Lund, men resultatet 
borde vara tillämpligt på andra bostadsområden från 
rekordåren. Det går att hitta både generella och speci-
fika värdeegenskaper kopplade till 1960- och 1970- 
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Inledning

ett mycket stort underhållsbehov av bebyggelse som 
uppfördes under 1960- och 1970-talen – och då avses 
både flerbostadshus och småhus. Det är särskilt in-
stallationer och tekniska system som stammar, el och 
ventilation, men också fönster, balkonger och fasader 
som behöver åtgärdas. Att försöka konkretisera inne-
börden av kravet på varsamhet är därför mer ange-
läget än någonsin.

Bostadsbebyggelse som uppförts under 1960- och 
1970-talen brukar sammanfattas i ett begrepp: re-
kordårens bebyggelse. Även begreppet senmodern 
bebyggelse kan vara berättigat. Inom rekordåren som 
börjar vid slutet av 1950-talet inträffade miljonpro-
grammet mellan 1965 till 1974. Varken begreppet 
rekordår eller miljonprogram är helt tillfredsställande 
begrepp. I denna skrift används därför ofta helt enkelt 
skrivningen 1960- och 1970-talens bebyggelse, och 
endast när det är otvetydigt berättigat används be-
greppen rekordår och miljonprogram.

Det finns ett tydligt mönster som visar att un-
derhållsbehovet är som störst där bostadsmarknads-
situationen är som sämst, det vill säga där det finns 
många vakanta bostäder. Många lediga bostäder inne-
bär minskade intäkter och därmed mindre möjlighet 
att avsätta medel till underhåll. Många kommuner 
har ett bostadsöverskott och bostadshus har rivits och 
kommer att rivas på grund av vakanser. Däremot är 
det mycket få bostadshus som behöver rivas på grund 
av dåligt underhåll. Åtminstone inte än.

Åtgärder i 1960- och 1970-talens byggnadsbestånd 
kommer att förändra det byggda landskapets ka-
raktär och beröra en mycket stor mängd boende och 
brukare. De allokeringar av resurser som krävs får 
följder för offentlig såväl som för den enskildes eko-
nomi. Miljonprogrammets byggnadsbestånd är lan-
dets enskilt största byggnadsvolym. Dess estetik och 
teknik är starkt förknippad med välfärdssamhället 
och bebyggelsen finns representerad över hela landet.

Denna bok inleds med en kortfattad bakgrund till 
1960- och 1970-talens bebyggelse. Sedan fem–tio år 
finns det en rätt omfattande litteratur på området, ett 

Upprinnelsen till projektet ”Strategi för varsamhet” 
och denna bok är identifierade gemensamma fråge-
ställningar inom projekten ”Det moderna samhällets 
kulturarv”, ”Kulturmiljöövervakning” samt miljö-
målsuppdraget ”God bebyggd miljö” vilka bedrivs 
vid Riksantikvarieämbetet. Frågan om varsamhet 
enligt plan- och bygglagen (PBL) berör alla tre pro-
jekten. Någon klar uppfattning om hur kravet ska 
hanteras strategiskt ur kulturmiljösektorns synvinkel 
finns ännu inte, i synnerhet inte beträffande det sent 
byggda beståndet. Kravet på varsamhet enligt PBL är 
av stor betydelse i det övergripande miljömålsupp-
draget att hushålla med våra ändliga resurser och  
att använda vårt kulturarv som en tillgång vid  
omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

PBL 3:10 träder i kraft då någon vill genomföra 
en ändring av bebyggelse. Då stadgar lagen att det 
görs på ett varsamt sätt. För att detta ska fungera väl 
måste befintliga värden och konsekvenserna av det 
tänkta ingreppet redovisas innan förändringsarbetet 
påbörjas. Varsamhet ligger både i vad som görs och 
hur det görs, det vill säga både i valet av åtgärder  
och i genomförandet.

I denna studie behandlas tillämpningen av  
PBL:s krav på varsamhet ur kulturmiljösektorns 
perspektiv. De generella hänsynskraven i PBL 3:10 
stadgar att karaktärsdrag ska beaktas så att bygg-
nadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömäs-
siga och konstnärliga värden tas till vara. Hur dessa 
värden ska preciseras och konkretiseras framgår inte 
av lagens förarbeten eller tillhörande propositions-
text. Med andra ord: vad innebär byggnadstekniskt 
eller historiskt värde? Kring äldre bebyggelse har det 
vuxit fram en konsensus kring vilka positiva värden 
bebyggelsen innehåller, men inte för den yngre, och i 
synnerhet den senmoderna bebyggelsen. I kulturmin-
neslagen (KML) är det kulturhistoriska värdet – till 
skillnad från PBL – det övergripande värdet. I PBL 
3:10 är det ett av fem likställda värden.

Med detta sagt om varsamhet och de värden som 
ska beaktas, så ska det också sägas att det i dag finns 
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urval finns upptaget i litteraturförteckningen längst 
bak för den som vill fördjupa sig i ämnet. Därefter 
följer en översiktlig utbyggnadshistoria av tre sinse-
mellan något olika, men likväl typiska, bostadsområ-
den från 1960- och 1970-talen: Orrholmen i Karlstad, 
Gråbo i Visby och Linero i Lund. Fördjupade studier 
har gjorts av ett kvarter inom respektive område. 
Dessa kvarter belyser problemställningar i de pågå-
ende förändringsprocesserna förtätning och under-
håll,  däremot berörs inte utglesning – rivning av hela 
hus eller våningsplan/sektioner – som förekommer 
på en del håll. När förtätning innebär tillbyggnad på 
befintlig volym räknas det som ändring och omfattas 

av kravet på varsamhet, vid andra fall av förtätning 
gäller PBL 3:1.

Värdekriterierna enligt PBL behandlas var för sig, 
dels översiktligt i förhållande till rekordårens bebyg-
gelse, dels mer specifikt i förhållande till de studerade 
områdena. För varje värde redovisas hur det beaktats 
i förhållande till de förändringar som tidigare redo-
visats för enskilda kvarter. Denna rapport prövar  
alltså hur de värden, som vid ändring ska beaktas  
enligt PBL, kan preciseras och konkretiseras. Det  
går dock inte entydigt att separera ett värde från  
ett annat.

Bostadsområden från 1960- och 1970-talen behöver underhållas och förändras. Att ingripa i ett så stort byggnadsbestånd innebär att det 
byggda urbana landskapet kommer att förändras. Många boende kommer att bli berörda.
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Bakgrund

rationellt byggda bostadshus till låga produktions-
kostnader. I kommunerna bedrevs ett omfattande 
planarbete för att administrera och prognostisera det 
storskaliga bostadsbyggandet, som omgärdades av en 
mångfald utredningar samt norm- och regelsamlingar.

Enligt FN-organet ECE hade Sverige den högsta 
byggnadstakten i världen åren 1965–74, då det bygg-
des totalt 1 005 578 lägenheter eller 13 nya lägen-
heter per 1 000 invånare och år. Av dessa lägenheter 
fanns 33,5 procent i småhus. Målen hade uppnåtts: 
en god bostad för en femtedel av lönen, trångbodd-
heten hade försvunnit och två tredjedelar av befolk-
ningen bodde i moderna bostäder.

De flesta trivdes i sina nybyggda lägenheter, åt-
minstone fram till dess att moderna flerbostadshus 
blev synonymt med betongghetto och nyslum. Kri-
tiken kom vanligtvis från dem som inte själva bodde i 
områdena och slogs upp stort i pressen. Det blev snart 
en egen genre och kom till uttryck i olika media, van-
ligtvis med samma budskap: att miljonprogrammet 
skapat minst lika många problem som det löst.

Det var kanske ofrånkomligt? 1960- och 1970-
talens bostäder sticker ut, både i förhållande till 
det som byggdes före och till det som byggdes efter. 
Och ännu mer i förhållande till det som byggs i dag. 
Rekordårens flerbostadshus är byggda på ett annat 
sätt, med andra material, i andra lägen och för an-
dra boendekategorier – eller snarare för alla boende-
kategorier.

Efter andra världskriget startade ett välfärdsbygge 
som i Sverige blivit synonymt med folkhemmet. En av 
grundpelarna var att skapa sunda och ändamålsenliga 
bostäder för alla till en kostnad som inte överskred  
20 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön. 
Det var särskilt kommunerna som fick ta på sig detta 
ansvar. Bostadssociala utredningens slutbetänkande, 
de statliga bostadslånen, de allmännyttiga bostads-
bolagen och 1947 års byggnadslag tillkom alla vid 
samma tid. Syftet var att få bukt med trångboddhet, 
bostadsbrist och att underlätta bostadsbyggandet i 
kommunerna.

Trots intentionerna byggdes bostadsbristen inte 
bort i den takt Bostadssociala utredningen föreslagit. 
Det dröjde till mitten av 1950-talet innan bostads-
byggandet nådde upp till samma nivå som före kriget. 
Stor betydelse i sammanhanget hade bristen på  
arbetskraft. Under 1950-talet ökade årsproduktionen 
av bostäder trots allt rejält, från 40 000 nya lägen-
heter 1950 till 70 000 tio år senare.

Främsta orsaken till ökningen var att bostads-
byggandet gick från hantverksmässig produktion till 
industrialiserad. Färre byggarbetare färdigställde på 
kortare tid ett större antal lägenheter. Detta var en 
utveckling som stöddes av den socialdemokratiska 
regeringen, bland annat genom en statlig maskin-
lånefond i syfte att underlätta för byggföretagen att 
skaffa arbetskraftsbesparande maskinutrustning.  
Men det var som om alla ansträngningar inte räckte 
till; fortfarande 1960 bodde nästan hälften av befolk-
ningen inte större än i två rum och kök, oberoende 
av familjestorlek, och i halvmoderna eller omoderna 
lägenheter.

Bostadsproduktionen ökade förvisso under 1960- 
talets första hälft, men den så kallade flyttlasspoli-
tiken gjorde att befolkningen minskade på landsbyg-
den och ökade i stadsregionerna där bostadsbristen 
var som påtagligast. Nyurbanisering och arbetskrafts-
invandring förvärrade problemen. År 1965 blev re-
geringens utfästelser om en miljon nya bostäder på tio 
år riksdagsbeslut. Miljonprogrammet rullade i gång. 
Statliga lån infördes som premierade stora serier av 
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Orientering
Stadsdelen Orrholmen ligger på en udde alldeles söder 
om Karlstads stadskärna. Orrholmen är omgiven av 
vatten på tre håll: Mariebergsviken i väster, Sutters-
älven i söder och Tullholmsviken i öster. I norr grän-
sar bostadsbebyggelsen till ett verksamhetsområde.  
I bostadsområdet finns en mindre jourbutik, en låg- 
och mellanstadieskola, ett daghem, en småbåtshamn, 
en bygglek samt ett kontor för Karlstads Bostads AB 
(KBAB). I Orrholmsparken öster om bebyggelsen 
finns även en idrottsplats.

Bostadsområdet Orrholmen färdigställdes i mitten 
av 1960-talet och omfattar lite drygt 900 lägenheter.  
Det allmännyttiga KBAB förfogar över cirka 700  
lägenheter i kvarteret Seglet medan de cirka 200  
lägenheterna i kvarteren Aktern och Fören är bostads-
rätter uppförda av KBAB och Karlstad Sparbank. När 
området färdigställdes i slutet av 1960-talet bodde 

Orrholmen, Karlstad

här cirka 3 000 personer, i dag är de boende troligen 
något färre.

Bostadsbebyggelsen består av flerbostadshus av lite 
olika typer: tvåvånings radhus, lamellhus i två och 
en halv våning respektive tre våningar samt skivhus i 
sju våningar. Samtliga rad- och lamellhus har fasader 
av kalksandsten medan skivhusen har ljusa betong-
element. De ljusa fasaderna gjorde att området kom 
att kallas ”Den vita staden”.

Husen i kvarteret Seglet är grupperade som en 
stor skeppssättning med en inre krans av tio skivhus 
och en yttre krans av fem radhus i väster och sex 
lamellhus i öster. Norr om dessa ligger områdets 
centrala punkt, Orrholmsplan, med skola respektive 
bygglek på var sin sida. Därefter kommer lamellhusen 
i kvaretern Aktern och Fören. Lamellhusen gruppera-
des i princip symmetriskt kring den nord-sydgående 
Tullhusgatan.

Bostadsområdet Orrholmen i Karlstad färdigställt mellan 1965 och 1968 ligger centralt på gammal industrimark. Planen upprättad av  
stadsarkitektkontoret.
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Området är i det närmaste bilfritt med Tullhus-
gatan som en matarled vilken når fram till Orrholms-
plan där gatan fortsätter som enkelriktad angörings-
gata in i en slinga under bostadshusen i kvarteret  
Seglet. Söder om Orrholmsplan förekommer alltså 
ingen biltrafik. För de boende i kvarteren Aktern och 
Fören sker all parkering på parkeringsplats i mark-
plan.

Bostadsbebyggelsen omges av öppna och ganska 
flacka gräsytor, som går ner mot stranden. Områdena 
mellan husen har mycket grönska. I kvarteret Seglet 
finns mellan de lägre husen och höghusen kuperad 
mark där bergknallar går i dagen. Vegetationen ut-
görs av tallar, lövträd (företrädesvis björk och rönn) 
och buskar. Mellan höghusen finns ett parkområde 
som utgörs av garagets överbyggnad. Här finns ute-
platser för lägenheterna i bottenplanet och i söder 
solterrasser.

Bostadsbyggande i Karlstad
År 1913 gjordes en bostadsinventering i Karlstad. 
Sammanlagt fanns då 4 114 lägenheter i vilka cirka 
18 000 Karlstadsbor bodde. Av lägenheterna bestod 
174 av endast kök, 532 av rum utan kök och 1 773 
av rum med kök. Över två tredjedelar av dem som 
bodde i smålägenheter var hänvisade till för flera 
familjer gemensamma utedass. År 1940 fanns 9 347 
lägenheter i Karlstad samtidigt som befolkningen 
ökat till 28 878 invånare. Bostadsbristen hade alltså 
minskat. Två tredjedelar av lägenheterna var ettor 
och tvåor.

Det kommunala Karlstads Bostadsaktiebolag bil-
dades 1942. De första åren handlade det om att förse 
militär personal, som förlagts till Karlstad på grund 
av den tyska ockupationen av Norge, med bostäder. 
År 1950 hade Karlstads befolkning ökat till 35 625 
personer. Bostadsbrist rådde i staden och tusentals 
personer stod i bostadskön. Av bostadsbeståndet 
1950 hade hälsovårdsnämnden utdömt 141 lägenhe-
ter och den ansåg att ytterligare 300 var olämpliga 
som bostäder.

De kommunala myndigheterna var medvetna om 
att bostadsproduktionen måste öka. Av denna an-
ledning inrättades 1949 ett stadsplanekontor för att 
utarbeta nya byggnadsplaner. Fem år senare antog 
byggnadsnämnden en av stadsplanekontoret framta-
gen generalplan, som kom att styra bebyggelsen på 
1950- och 60-talen. Målet för den kommunala bo-
stadspolitiken i Karlstad var att bostadsbristen skulle 

vara eliminerad 1970 och bostadsutrymmet ökat till 
1,3 rumsenheter per invånare.

Under 1950- och 60-talen gjorde staden ett antal 
större markförvärv och bostadsbyggandet ökade, 
från något hundratal färdigställda lägenheter per år 
i början av 1950-talet till över 1 000 per år i mitten 
av 1960-talet. Detta hjälpte föga då befolkningsut-
vecklingen vida överträffade prognoserna i 1954-års 
generalplan. Enligt denna skulle invånarantalet i  
Karlstad öka med 10 000 personer mellan 1950 och 
1970, i verkligheten blev ökningen dubbelt så stor.  
Efterfrågan på lägenheter ökade år för år. År 1964 
stod över 5 000 personer i bostadskö i Karlstad, år 
1970 hade antalet bostadssökande stigit till 7 500. 
Detta trots att Karlstad var en av de städer i landet 
där det byggdes mest.

I 14 städer utanför storstadsregionerna byggdes 
det mer än 10 000 lägenheter i flerbostadshus mellan 
1960 och 1975. Karlstad var en av dessa städer och 
Orrholmen ett av de bostadsområden som uppfördes 
i Karlstad under rekordåren.

Orrholmen utbyggnadshistoria
År 1957 förvärvade Karlstads stad Orrholmens 
sågverk och blev på så vis ägare till Lilla och Stora 
Orrholmen. Med hänsyn till Orrholmens industriella 
förflutna ansåg staden att det var en lämplig plats  
för att skapa ett modernt industriområde. Det vackra 
läget vid Vänern och närheten till stadens centrum 
föranledde myndigheterna att tänka om och i stället 
planera för ett bostadsområde. Den befintliga be-
byggelsen, bland annat en del äldre arbetarbostäder, 
skulle rivas. Fastighetschefen önskade att bygg- 

Omgiven av vattendrag på tre sidor ligger Orrholmen, Den vita 
staden i Karlstad. Foto: Värmlands Museum.
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nationen skulle ske i etapper ”med hänsyn till svårig-
heten att anskaffa bostäder åt de 40-tal familjer som 
finnes kvar på Orrholmen”.

För exploateringen bildade stadens ledande bygg-
nadsentreprenörer – Huse & Co, Anders Diös AB, 
Karlstads Byggnadsindustri och Vägförbättringar 
– en samarbetsgrupp som tillsammans med Skånska 
Cementgjuteriet (SCG) i februari 1963 träffade avtal 
med Karlstads stad om exploateringen av ett det nya 
bostadsområdet. Konsortiet skulle tillsammans med 
SCG exploatera området, men inte förvalta byggna-
derna. Staden skulle behålla marken i sin ägo och 
upplåta den med tomträtt till de framtida ägarna. 
SCG gav Vattenbyggnadsbyrån (VBB) i uppdrag att 
göra ett förslag till stadsplan för Orrholmen.

VBB upprättade ett förslag där den relativt höga 
exploateringen motiverades med att det var ett om-
råde nära stadens centrum. Planen, ritad av profes-
sor Gunnar Lindman och arkitekt Bengt Arvidsson 
på VBB, antogs av kommunfullmäktige våren 1964. 
Grundprincipen vid utarbetandet av stadsplanen 
var att skapa ett i det närmaste bilfritt område med 
endast en matarled, som leddes in i ett stort garage 
under bostadsbebyggelsen. På så vis trafikseparerades 

södra delen av området i två plan: bilar och bussar 
i bottenvåningen under ett betongdäck, gångvägar i 
övervåningen på betongdäcket. Detta var en idé som 
låg i tiden och en liknande trafiklösning hade något  
år tidigare presenterats för Fisksätra i Stockholm.  
Garage under mark blev relativt vanliga de följande 
åren.

Planförslaget omfattade ett bostadsområde om cir-
ka 900 lägenheter i flerbostadshus samt värmecentral, 
butik, låg- och mellanstadieskola, lekskola, idrotts-
plats, småbåtshamn samt lek- och grönytor. Cirka  
50 procent av bostäderna skulle inrymmas i en sam-
manhållen grupp av sjuvånings skivhus på bergspla-
tåerna inom den södra delen av holmen. Runt denna 
grupp visade planförslaget en yttre krans av lamellhus 
i två och en halv våning. På den plana marken i norr 
föreslogs lamellhus i tre våningar. Husen grupperades 
så att flertalet bostäder fick sjöutsikt. Trapphusen-
tréerna orienterades mot skyddade gårdsrum med 
småbarnslekplatser. Planförfattarna eftersträvade en 
enhetlig arkitektur och föreskrev i planen att ”den 
samverkan mellan de högre och lägre husen, som 
åsyftas i planen kräves att båda hustyperna får likar-
tade exteriörer t.ex. beträffande takutformning och 
färgsättning”.

Planen upprättades i överensstämmelse med de 
skisser till bostadshus, som ritats av John Wästlunds 
Arkitektkontor i Karlstad. Detta kontor bytte i sam-
band med projekteringen namn till Skanark AB. Träd-
gårdsarkitekt Walter Bauer från Stockholm anlitades 
för parkanläggningen på garagetaket. Övriga grön-
ytor gestaltades av trädgårdsarkitekt Eric Darfeldt i 
Karlstad.

Allbetongmetoden
Arbetet på Orrholmen startade sommaren 1964 med 
muddrings- och utfyllnadsarbeten. Byggnadsarbetet 
påbörjades i april 1965. SCG byggde husen i kvareter 
Aktern och västra delen av kvarteret Seglet samt det 
underjordiska garaget medan konsortiet byggde öv-
riga lägenheter jämte gator, ledningar, parker och 
panncentral. I december 1965 skedde inflyttning i de 
första färdigställda lägenheterna. Drätselkammaren 
bestämde att kommunala KBAB skulle förvalta hu-
vudparten av lägenheterna men att det kommunala 
bostadsbolaget tillsammans med Karlstads Sparbank 
även skulle svara för byggandet av 198 bostadsrätts-
lägenheter. KBAB:s hyreslägenheter förmedlades  
till sökande i den kommunala bostadskön, medan  

Orrholmen planerades med en inre ring av sjuvånings skivhus och 
med en yttre krans av lägre lamellhus i söder.  I norr lamellhus grup-
perade kring en genomfartsgata. Planen upprättades av VBB.
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bostadsrättslägenheterna förmedlades genom Karl-
stads Sparbank.

Bostadshusen byggdes med hjälp av rälsgående 
kranar och enligt SCG:s allbetongmetod, som ut-
arbetats inom företaget och använts första gången 
1952. SCG hade 1965 producerat cirka 30 000 lägen-
heter enligt denna metod. Allbetongmetoden innebar 
att bärande, tvärgående innerväggar och bjälklag 
formsattes med rumsstora formelement. Väggformar-
na bestod av en trästomme klädd med plastbehand-
lad plywood och sidostöd med justerskruvar av stål. 
Bjälklagen göts på rumsstora så kallade valvvagnar. 
Genom användande av dessa formelement erhölls 
jämna betongytor, vilka krävde ett minimum av efter-
behandlingar före tapetsering eller målning.

På två- och trevåningshusen användes kalksand-
sten av en halv stens tjocklek som fasadmaterial och 
för sjuvåningshusen användes åtta centimeter tjocka, 
rumsstora betongelement med frilagd ballast av vit 
marmorkross i vitcement. Dessa element tillverkades 
vid SCG:s fältfabrik i Karlstad. Montering av fasad-
elementen skedde kort efter stommens uppförande 
och omedelbart därefter monterades fönstren på 
plats. Väggarna isolerades med tio–tolv centimeter 
tjocka mineralullsskivor.

Detta innebar att våning för våning gjordes tät 
och invändiga arbeten omedelbart därefter kunde 
påbörjas. De invändiga trapporna var belagda med 
cementmosaik och kom till bygget monteringsfärdiga 
och monterades på plats efter hand. Skivhusen för-
sågs med snabbgående hissar, stora nog för möbel-
transporter medan trappan endast var 90 centimeter 
bred. De ickebärande mellanväggarna tillverkades  
av sju centimeter tjocka, våningshöga lättbetong-
plank.

Golven i lägenheterna bestod av plastmatta i bad-
rum, eklamell i vardagsrum och linoleum i övriga 
rum. Plastbehandlade tapeter sattes upp i hall, sov-
rum och vardagsrum. Köken försågs med kyl- och 
svalutrymmen om 375 liter, de större lägenheterna 
fick dessutom kylskåp om 100 liter. Elspisar med 
tre eller fyra plattor sattes in i samtliga lägenheter 
med undantag för studentrummen där kokskåpen 
utrustades med bänkspis. I övrigt var kökens arbets-
utrymmen enhetliga. Studentrummen saknade även 
badrum, men hade kombinerat toalett- och dusch-
rum. De större lägenheterna hade förutom badrum 
också separat toalett. Till varje hus hörde även  
”modernt utrustade tvättstugor med dubbla hel-
automatiska tvättmaskiner, centrifuger, elektriska 
manglar och torkrum”.

Garagebyggnaden uppfördes med väggar och 
grund av 20 centimeter betong. Kraftiga betongpelare 
bar upp det ovanförliggande betongbjälklaget. Från 
garaget kunde man gå direkt upp i skivhusen, utan att 
behöva gå ut. Även stadsbussen gick in i garaget, där 
det var två hållplatser.

Garagets ventilation och ljudisolering var mycket 
viktig. Ventilationen ordnades genom att från bo-
stadshusen evakuerad luft komplettrad med friskluft 
blåstes från fläktrummen på skivhusens tak via ka-
naler ner i garaget. Taken på skivhusen försågs med 
isolerplattor av träull för att minska ljud från ventila-
tionen. Ovan betongdäcket, det vill säga i parkanlägg-
ningen, anlades tio utblåsningsskorstenar, två gånger 
två meter i plan och drygt tre meter höga. Runt dessa 

Entreprenör för Orrholmen var Skånska Cementgjuteriet (numera 
Skanska) som använde sin egen allbetongmetod för effektivt 
byggande.

De sju våningar höga skivhusen i Orrholmen kläddes med 
rumsstora betongelement med yta av frilagd marmorkross.
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planterade en krans av träd, som i dag nästan helt 
skymmer skorstenarna.

Årets stad 1968
Tidplanen för utbyggnaden av Orrholmen höll och in-
flyttning skedde allt eftersom husen stod färdiga med 
början i december 1965. De sista husen färdigställdes 
i kvarteret Fören under våren 1968. Värmecentralen 
togs i bruk i oktober 1965, affärshuset med ICA Orr-
köp öppnade i december 1966 och garaget kunde tas i 
bruk hösten 1968. Produktionskostnaden uppgick då 
till 69,5 miljoner kronor.

Orrholmen bestod av 856 lägenheter och 56 stu-
dentrum med en sammanlagd bostadsyta av cirka  
70 000 kvadratmeter, vilket ger en medellägenhetsyta 
av drygt 76 kvadratmeter. Det var vad en normal tre-
rummare brukade vara vid denna tid och vad treorna 
varit i planeringsstadiet, men planerna omarbetades 
och nära hundra små studentrum ströks bort, vilket 
gjorde att treorna i stället blev 83–88 kvadratmeter. 
Drätselkammarens ordförande och stadsfullmäktiges 
ordförande ställde sig undrande till denna förändring 
och de ökade hyreskostnader som skulle bli konse-
kvensen, men fick lugnande besked av arkitekten John 
Wästlund, att hyran uppvägdes av minskade rese-
kostnader med hänsyn till det centrala läget.

Lägenheterna i kvarteren Aktern och Fören be-
stod endast av treor och fyror. Radhusen i kvarteret 
Seglet innehöll 42 lägenheter om sex rum och kök 
på 139 kvadratmeter – de största lägenheterna på 
Orrholmen. Lamellhusen i kvarteret Seglet innehöll 
samma antal (28 stycken) tvåor, treor och femmor.  
I höghusen fanns små studentrum på 19,6 kvadrat-
meter samt ettor, tvåor och treor. Tre rum och kök 
var den dominerande lägenhetstypen och treorna ut-
gjorde 43,6 procent av det totala antalet lägenheter.

Området kallades allmänt för ”Den vita staden” 
på grund av de ljusa fasadmaterialen. Orrholmen var 
något av en mönsteranläggning, särskilt det underjor-
diska garaget för 684 bilar under ett enda tak väckte 
uppmärksamhet och studiebesöken var legio i slutet 
av 1960-talet. SCG berömde sig själv och kallade 
Orrholmen ”ett välplanerat bostadsområde /.../ byggt 
enligt moderna, rationella metoder”.

Genom det framsynta bostadsbyggandet utsågs 
Karlstad till ”Årets stad” av tidningen Expressen i  
november 1967. Drätselkammaren tillsatte en särskild 
Årets stad-kommitté att samordna och handlägga 
verksamheten som utnämningen skulle föra med sig. 

Fasadmaterialet till lamellhusen i Orrholmen är halv stens 
kalksandsten.

I Orrholmen tillämpades en avancerad lösning för biltrafikfrihet 
med matargata i en slinga in i det underjordiska garaget. Även 
stadsbussen gick denna slinga.

Orrholmens underjordiska garage ventileras genom komprimerad 
lägenhetsluft som avlägsnas via utblåsningsskorstenar i parkmiljön.
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Årets stad-evenemanget invigdes den 13 januari 1968 
med en fest på Stora torget, bland invigningstalarna 
fanns landshövding Rolf Edberg. I maj hölls en sär-
skild Karlstadvecka under parollen ”Säg du i ÅRETS 
STAD och släng titlarna med hela landet”. Du-re-
formen höll som bäst på att genomföras. En speciell 
Årets stad-skiva spelades in av Sven-Ingvars och teck-
naren Lasse Sandberg ritade den symbol, ”Karlstads-
solen” som användes under året (och ännu används 
som stadens logga).

Orrleken
Den 19 juni invigdes Orrleken – mönsterlekplatsen på 
Orrholmen som uppförts av Karlstads stad och KBAB 
i samarbete med Expressen och en rad specialister – 
av inrikesminister Rune Johansson. Lekplatsen, ”s.k. 
lekpark, gemensam för hela området”, fanns med i 
den ursprungliga planen och i denna föreslogs även 
en lekskolepaviljong i anslutning till lekplatsen. När 
nu Karlstad valts till årets stad ville man befästa ut-
märkelsen och göra något extra av lekplatsen, särskilt 
som äldre lekplatser ansetts bristfälliga och ämnet 
var aktuellt genom den mängd lekplatser som färdig-
ställdes i nya bostadsområden. Det var inte svårt att 
komma fram till att det behövdes en mönsterlekplats. 
Och vad var då naturligare än att förlägga den till 

mönsterområdet Orrholmen? I ett ”PM angående lek-
plats i ÅRETS STAD” skrev Expressen:

Lekplatserna, fastighetslekplatsen och parklek-
platsen, har under en följd av år kritiserats och an-
setts inte fylla moderna krav. Nyligen har en statlig 
kommitté tillsatts med uppdrag att arbeta fram 
förslag på nya funktionsdugliga lekanordningar 
och lekplatser. Sverige är veterligen det första land 
i världen som tagit ett centralt initiativ i denna 
riktningen. Placeringen på Orrholmen motiveras 
med att området i sig självt har en modern prägel. 

Parklekplatsen med kvartersgården Orrboet plane-
rades och ritades av arkitekt Gunilla Wästlund och 
trädgårdsarkitekt Eric Anjou. Orrboet iordning-
ställdes av inredningsarkitekt Kerstin Ryman Olzon 
med möbler, armaturer och textilier från Domus/KF 
Interiör. De nya lekredskapen, delvis i helt nya mate-
rial (plast), formgavs av designern Björn Alskog och 
elever vid Konstfackskolan engagerades för utform-
ning av lekskulpturer. Det skulle vara modernt och 
underhållsfritt:

Björn Alskogs lekhus kan man klättra på, krypa in 
och ut i både genom dörrar och fönster. /.../ Och 
ger med flit inte direkt associationer till den lilla 
röda stugan med vita knutar. Så som den tradi-
tionella lekstugan gör. 

Parkleken ”Orrleken” med Årets stad-symbolen, en stiliserad sol av konstnären Lasse Sandberg.
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Barnpsykologen Inger William-Olsson och arkitekten 
Hans Wohlin, ledamöter av den statliga ”Kommittén 
för barns utemiljö”, fungerade som experter. Statens 
Planverk studerade trafiksäkerhetsfrågorna i områ-
det och även kommunikationerna inom lekparken. 
Byggföretagen som byggt Orrholmen hjälpte till med 

markarbeten. Alla ville vara behjälpliga. Thore Skog-
man skulle inte vara sämre än Sven-Ingvars och skrev 
sången ”Leksaksstad” till Orrleken.

Lekskulpturerna på Orrleken räknades som  
offentlig utsmyckning, varför det dröjde till 2000- 
talet innan annan offentlig konst anlades på området. 

Konstnären Ilon Wikland illustrerade Orrlekens alla myllrande möjligheter.

Skultpturgruppen ”Ett fall och en lösning” av Pecka Söderberg från 2001 på Orrholmsplan.
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Pecka Söderberg gjorde 2001 ”Ett fall och en lös-
ning” som offentlig utsmyckning av Orrholmsplan 
och i garaget har Björn Wilde gjort väggmosaiker 
2004. I garaget ljuder sedan några år även klassisk 
musik, dygnet runt.

Genomförda, pågående och  
planerade förändringar av  
kvarteret Seglet
I Översiktsplanen för Karlstad 1997 ändrades inrikt-
ningen från stora utbyggnader i nordöstra delen av 
staden till ett mer koncentrerat byggande i centrum-
nära lägen, gärna intill vatten. Orrholmen pekades 
inte ut explicit, men omfattades av den övergripande 
inriktningen. Några år senare presenterades ett för-
slag till planprogram för Orrholmen och fyra olika 
utbyggnadsalternativ föreslogs. Såväl Länsstyrelsen  
i Värmlands län som Värmlands Museum var positiva 
till en viss förtätning, men hade synpunkter på loka-
lisering och utformning av den tilltänkta bebyggelsen. 
Båda framhöll även Orrholmens stora kulturhist-
oriska värde och att området var i det närmaste  
oförändrat sedan det anlades i mitten av 1960-talet.

Fram till 1990-talet hade sannolikt inga föränd-
ringar av kvarteret Seglet gjorts. I början av detta  
decennium byttes elementfogarna i höghusen då det 
konstaterats att de innehöll PCB. Troligen vid samma 
tidpunkt byttes även balkongfronterna. Dessa var 
ursprungligen av betongelement, liknande fasadele-
menten, men ersattes mot något slags slätt skivma-
terial. KBAB redovisade även tekniska problem med 

värmeisolering och fukt. Man framhöll även att be-
tongelementen var nedsmutsade och hade grånat. För 
de lägre husen var fukt och vittrande kalksandsten de 
största problemen. Spruckna stenar har bytts mot en 
något annorlunda typ som är betydligt vitare, vilket 
gör det mycket tydligt var stenar har bytts.

I samband med att planprocessen framskred på-
börjades även en ombyggnad av höghusen. KBAB och 
Stadsbyggnadskontoret hade konstaterat att höghusen 
hade ett stort underhållsbehov:

1960-talets s.k. underhållsfria material har inte 
hållit måttet. Betongelementens massiva intryck  
är mindre imponerande på nära håll där främst  
gavelelementen idag vittrar. De har smutsats ner, 
men framför allt är hela väggkonstruktionen sådan 
att lägenheternas inomhusklimat idag inte upp-
fyller de krav en hyresgäst kan ställa på en modern  
lägenhet. 

Det är väl tveksamt om en lägenhet på Orrholmen 
kan jämställas med en ”modern”, men både om-
byggnad och förtätning har delvis kunnat motiveras 
med hänvisning till hur bostäder borde vara i dag:

Husens arkitektur är tidstypisk men varken  
skalan eller materialen ger uttryck för den inti- 
mitet och omsorg vi idag eftersträvar i en bo-
stadsmiljö. /.../ Monumentaliteten sedd främst på 
håll får inte dölja att åtgärder måste göras och att 
området och Orrholmshalvön ytterligare kan för-
bättras. 

Sedan något år pågår arbetet med att tilläggsisolera 
fasaderna på höghusen – ett hus i taget. Fasaden kläs 

Skivhusen på Orrholmen har fogsanerats på PCB och även tilläggsisolerats. Fasaderna har klätts med ett skivmaterial som spritputsats med en 
ballast vilket ger ett utseende som liknar det ursprungliga.
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med fasadskivor som sedan spritputsas. Ballasten 
i spritputsen bidrar till att fasadens struktur i viss 
mån bibehålls. Fönstren flyttas ut så att man får ett 
utseende som liknar det ursprungliga. Betongelement-
fasaderna in mot den gemensamma parkanläggningen 
ovan garagetaket har en vertikal färgskiftning, som 
åstadkommits genom att vissa element fått ballast av 
vit marmorkross medan andra fått ballast av ljusgul 
sandsten. Detta mönster har återskapats även sedan 
fasaderna putsats.

Entréerna får samtidigt nya portar, lika de äldre 
i ekträ och glas, och nytt kakel sätts upp runt entré-
erna. Från början hade de skilda husen olika färg på 
kaklet och kaklet var av en smäckrare typ, nu verkar 
det som om alla entréer får blått kakel – inte olikt 
badrumskakel.

År 2004 presenterades ”Detaljplan för del av 
kvarteret Seglet inom Orrholmen” och Stadsbygg-
nadskontoret hade då beslutat sig för att en förtätning 
bäst kunde ske med ett elva våningar högt punkthus 
vid Orrholmsplan. Det var också detta förslag Karl-
stads Museum och KBAB förordade. Ett genomför-
ande av planen innebär att Orrholmens butikslokal 
rivs och ersätts med ett bostadshus motsvarande cirka 
3 500 kvadratmeter bostadsyta ovanpå garagedäcket. 
Huset kommer att uppföras av KBAB och de 40–50 
lägenheterna upplåtas med hyresrätt. Husets begrän-
sade utbredning gör att påverkan för de boende  
i närliggande hus blir liten.

Förslaget bygger på viljan att ge området ett till-
skott som är anpassat till den befintliga bebyg-
gelsen men ändå inte blir en pastisch. Området 

skall tillföras något arkitektoniskt och stadsbilds-
mässigt samtidigt som de kvalitéer området har 
bevaras. 

Planen föreskriver även att ny bebyggelse ”skall ut-
formas med hänsyn till den befintliga 1960-talsbe-
byggelsen men med ett modernt uttryck”. Det blir 
således ljusa putsfasader och intressant nog är det 
Skanark som gjort ritningarna på det planerade huset, 
alltså samma kontor som cirka 40 år tidigare ritade 
bostadshusen och skolan på Orrholmen. Med den fö-
reslagna lokaliseringen och utformningen bibehålls  
områdets karaktär, liksom trafiklösning och grönom-
råden.

Enligt stadsbyggnadskontorets mening är det 
främst stadsplaneupplägget med den trafik-
separerade lösningen samt den bilfria parken  
ovanpå parkeringsdäcket som är det unika för  
Orrholmen. Elementhus i betong finns det många 
av i Sverige och även i Karlstad. Orrholmen är 
i detta avseende inte särskilt märkvärdigt i sina 
planlösningar eller fasadutformning. Beteckningen 
den vita staden och den kraft detta begrepp har 
haft bygger mycket på områdets synlighet i  
stadsbilden. 

Byggnadsnämnden sa ja till planen under hösten 
2005. KBAB har i förändringsarbetet av Orrholmen 
valt en förändringsstrategi baserad på ett bevarande, 
på arv. Även tillbyggnaden i form av punkthuset väg-
leds av detta synsätt, att ta hänsyn till ursprungliga 
prioriteringar bakom bebyggelsens tillkomst och till-
lämpa dem vid både om- och tillbyggnad.

Entréerna till skivhusen i Orrholmen förändras med ramper för ökad tillgänglighet, samt med nya portar och nytt kakel.
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Gråbo, Visby

1968 låg på platsen och går möjligen tillbaka till grå-
brödramunkarna.

Området är omgivet av villabebyggelse och skog. 
Mitt i området finns ett större grönområde, Skepps-
lunden – en rest av den skog som fanns här före om-
rådets exploatering. Gråbo är ett till stor del bilfritt 
område med endast en matargatsslinga, Jungmans-
gatan. All bilparkering sker utanför de skilda bostads-
kvarteren. Genom området slingrar sig gång- och 
cykelvägar. En planskild korsning mellan gång- och 
cykeltrafik å ena sidan och biltrafik å den andra finns 
vid Gråbo centrum.

Bostadsbyggande i Visby
Runt sekelskiftet 1900 började Visby växa utanför 
den medeltida ringmuren. Det var verksamheter 
som järnväg, industri, lasarett och militär som lokali-
serades utanför stadsmuren, men även bostäder bygg-
des. I slutet av 1920-talet gick staden utanför ring-
muren om innerstaden med sina cirka 5 500 invånare 
mot 5 100 innanför muren.

Efter andra världskriget ökade inflyttningen till 
Visby. Den kommunala markpolitiken intensifierades 
genom uppköp av perifera markområden. I slutet 
av 1950-talet bodde 14 500 personer i Visby med 
två tredjedelar utanför muren. Sammanhängande 
bostadsområden med småhus eller flerbostadshus 
uppfördes på ledig mark, antingen i privat regi eller 
genom de kooperativa bostadsföretagen HSB och 
Svenska Riksbyggen. År 1957 bildades det allmän-
nyttiga AB Visbyhem (nu AB GotlandsHem). I anslut-
ning till de nya områdena förlades service som skolor, 
lekplatser, affärer med mera.

En tydlig social segregation kunde noteras mellan 
bostadsrättshusen och de kommunala hyreshusen. 
Till den förstnämnda kategorin flyttade nästan uteslu-
tande akademiker, egna företagare och högre tjäns-
temän. Till de kommunalägda hyreshusen flyttade 
arbetare och lägre tjänstemän.

Orientering
I södra delen av Visby ligger Gråbo – stadens största 
bostadsområde med cirka 3 800 boende. Gråbo 
fungerar som en egen stadsdel med affärscentrum, 
bibliotek, skola och vårdcentral. På Gråbo arbetar 
ungefär 400 personer, största arbetsgivaren är Gråbo 
servicehus och AB GotlandsHem. Området började 
bebyggas 1968 och färdigställdes elva år senare.

Allmännyttan förfogar över drygt 1 100 hyreslä-
genheter i kvarteren Stäven, Bogen och Riggen. Riks-
byggen har drygt 450 bostadsrättslägenheter i kvar-
teren Kölen, Masten och Fören. Bostadshusen består  
huvudsakligen av trevånings lamellhus, men här  
finns även några olika typer av kedjehus och radhus. 
Namnet Gråbo kommer från den gård som fram till 

Stadsdelen Gråbo sydost om Visby stadskärna byggdes ut i etapper 
från 1968 till 1979 och har i dag 5 000 invånare. Detaljplanen upp-
rättad av EGÅ arkitektkontor.
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På grund av flygplatsen nordost om staden och 
militära intresseområden i söder var det särskilt i ös-
ter nya bostadsområden planerades och etablerades. 
År 1952 fastställdes en utbyggnadsplan för Gråbo-
området sydost om staden. På de inköpta områdena 
i anslutning till Gråbo gård planerades flera kvarter 
med flerbostadshus. Planen hade upprättats på kon-
sultbasis av den deltidstjänstgörande länsarkitekten 
Olle Karth. Den kom inte att realiseras och stadsdelen 
Gråbos utformning kom att omprövas under 1960-
talet.

År 1967 antogs Generalplan för Visby där bo-
stadsbyggandet hänvisades till områdena sydost om 
staden. I den dittills av småhus dominerade yttersta-
den hade det föreslagits stora enheter med flerbo-
stadshus. Bland dem Gråbo.

Gråbo utbyggnadshistoria
År 1963 utlystes en arkitekttävling för Gråboområdet 
i Visby avseende översiktlig planering av ett bostads-
område med cirka 1 200 lägenheter och centruman-
läggning för en stadsdel med cirka 5 000 invånare, 
detaljplanering av en första etapp om cirka 500 lägen-
heter samt särskild redovisning av markplaneringen 
och schematiska studier av hustyperna. Det ställdes 
krav på att bostadsgårdarna skulle vara bilfria, att 
hänsyn skulle tas till den befintliga växtligheten och 
att grönområden skulle integreras i området.

Det kom in 48 tävlingsförslag, utan att något av 
förslagen direkt kunde läggas till grund för utar-
betande av detaljplan för etapp ett. Förslag nummer 
åtta, med motto ”Muren” gavs första pris ”framför 
allt med hänsyn till den väl fungerande trafiklös-
ningen, den variationsrikt och trevligt utformade be-
byggelsen samt den goda kontakten mellan bostäder, 
lekgårdar och större friytor”.

Förslaget ”Muren” hade inlämnats av Ericsson 
Gynnerstedt Ågren (EGÅ) Arkitektkontor AB i Stock-
holm. Det vinnande förslaget lades till grund för ut-
förande, men krävde en del bearbetning. Bland annat 
togs ett planerat affärscentrum bort. Detta tänktes 
avsluta kvarteret i sydväst. Däremot fick passagerna 
genom de längre husen vara kvar. Dessa passager led-
de mot det aldrig byggda affärskomplexet. Detaljplan 
för en första etapp fastställdes den 14 juni 1968 och 
avsåg blivande kvarteret Stäven. En månad senare be-
slutade byggnadsnämnden att ge bygglov för de första 
fem husen. EGÅ hade också fått uppdraget att rita de 
21 lamellhusen i kvarteret.

Det blev bygglov trots att byggnadsnämnden  
konstaterade att man blev tvungen att medge avsteg 
från stadsplanen vad gällde avståndet mellan de 
med garage underbyggda gårdarna. Enligt stads-
planen skulle avståndet vara 18 meter mellan trevå-
ningshusen, men nu blev det bara 17 meter. Ansökan 
var inlämnad av det allmännyttiga bostadsbolaget  
AB Visbyhem.

EGÅ ritade även dispositionsplanen för hela 
Gråbo och detaljplanen för Gråbo centrum. Plan-
författarna hade i stor utsträckning använt sig av 
Planstandard 65 som underlag. Denna var utgiven 
av Stockholms stadsbyggnadskontor, som förslag till 
stadsplanestandard för nya flerbostadshusområden 
i Stockholm. Trafikplaneringen var baserad på Scaft 
1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till 
trafiksäkerhet,  utgiven av Statens Planverk. Arbe-
tet med dispositionsplanen skedde i samarbete med 
Svenska Riksbyggen, som på uppdrag av AB Visby-
hem ritade situationsplan för den fortsatta utbyggna-
den av Gråboområdet med kvarteret Bogen.

Kannelyrer i betong
Kvarteret Stäven byggdes 1968–70 av Skånska  
Cementgjuteriet (SCG) och innehöll 497 lägenheter, 
med en stor dominans av tvåor och treor, i trevånings  
lamellhus. Mellan husgrupperna fanns underjordiska 
garage med sammanlagt 228 parkeringsplatser.  
Övriga parkeringsplatser var i markplan och låg  
utanför bebyggelsen. Husen var huvudsakligen 
grupperad runt öppna gårdar, som till stor del var 

Det först utbyggda kvarteret i Gråbo var Stäven, 1968 till 1970, 
trevånings lamellhus med tvårums- och trerumslägenheter.



20   strategi för varsamhet     

hårdgjorda. På gårdarna fanns sandlådor med fast 
utrustning som mindre gungor, balansbommar och 
liknande för småbarnslek. Lägenhetskomplement 
som tvättstugor och förråd fanns i husens källare. 
Alla trappuppgångar tapetserades för att skapa en 
mer hemlik miljö. Alla hus var likadana: tre våningar, 
flackt sadeltak och fasader med sinuskorrugerade be-
tongelement, av arkitekterna beskrivet som kannelyr.

När kvarteret Stäven färdigställts började AB Vis-
byhem projektera för nästa etapp med kvarteret  
Bogen. Stadsplaneförslaget ritades av Svenska Riks-
byggens projekteringskontor för systemhus och 
beräknades omfatta cirka 800 lägenheter. Stadsarki-
tektkontoret bedömde det som mer realistiskt att upp-
rätta stadsplan för enbart en första etapp om cirka 
400 lägenheter med hänsyn till att utbyggnadstiden 
skulle bli cirka sex år på grund av den då gällande 
byggnadskvottilldelningen. Den antagna stadsplanen 
ritades av stadsarkitekten Måns Hagberg (som varit 
anställd hos EGÅ och varit med om att rita husen i 
Stäven och Bogen) och stadsplaneingenjör Oskar  
A:son-Utas.

Kvarteret Bogen anlades inte som en direkt fort-
sättning av Stäven utan en bit sydost om detta kvarter 
för att man skulle få plats med ett stadsdelscentrum 
mellan de båda bostadsområdena. Bogen byggdes 
1971–72 med lamellhus lika dem i Stäven, men utan 
källare, underjordiska garage och ”kannelyr”. Lägen-
hetssammansättningen var likartad husen i Stäven, 
med en stor dominans av tvåor och treor. Även dessa 
hus ritades av EGÅ och byggdes av SCG. Lamell-
husen grupperades kring bilfria gångstråk som i norr 
skulle ansluta till det planerade stadsdelscentrat. Det 
fanns gott om lekplatser för småbarn inom området.  
I anslutning till bostadsområdet anlades två parke-

ringsplatser i markplan, men området var annars 
bilfritt. Till skillnad från kvarteret Stäven lämnades 
mer naturmark kvar mellan husen och gemensam-
hetslokaler och tvättstugor anlades i friliggande 
byggnader. Även dessa hus fick tapetserade trappupp-
gångar.

Både Visby polisdistrikt och Barn- och ungdoms-
mottagningen i Visby var tveksamma till områdets  
utformning:

Ur polisiär synpunkt är det av yttersta vikt att 
bostadsområdena utformas så att där finnes förut-
sättningar för trivsel och fritidsaktiviteter. Speciellt 
ungdomen behöver utlopp för överskottsenergi. 
Otrivsel leder lätt till asocialitet och kriminalitet. 

Polisen efterlyste fler fritidslokaler för ungdomar: 
bollplaner, lekytor och diskotek (”ordet för ungdo-
men idag och torde så förbli”). Läkarna och psyko-
logerna var också oroliga: ”Generellt känner vi oss 
starkt oroade över att så många människor samlas i 
miljöer som är trånga, likformiga, konstgjorda, sti-
mulansfattiga och framförallt isolerande.”  Den första 
etappen av Bogen byggdes dock som planerat.

Centrum och trafikseparering
Nästa område som färdigställdes i enlighet med dis-
positionsplanen var kvarteret Kölen, som anlades av 
Svenska Riksbyggen. Det egna arkitektkontoret ritade 
husen och stadsarkitektkontoret planen medan BPA 
svarade för byggnadsarbetet. På detta sätt brukade 
Svenska Riksbyggen och BPA samarbeta – båda före-
tagen ägdes av Byggnadsarbetarförbundet. Kvarteret 
Kölen byggdes 1972–73 med tvåvånings radhus. Om-
rådet skiljer sig från Stäven och Bogen genom en mer 
påtaglig rumslighet och genom att husen var plats-
byggda med ytterväggar av gult tegel.

Kölen innehöll 300 lägenheter samt kvartershus 
med bastu, barnvagnsförråd, samlingslokaler, lekrum 
och tvättstugor. Lägenhetsfördelningen var liksom  
i Stäven och Bogen med en majoritet av tvåor och  
treor, men här fanns en högre andel ettor och fyror.

År 1973 fanns det 1 208 lägenheter på Gråbo 
och nära 3 000 boende, men ingen service – vare sig 
affär, skola eller förskola. En utvidgning av disposi-
tionsplanen med en plan enbart för Gråbo centrum 
hade ritats av EGÅ 1971. Arkitektkontoret föreslog 
ett centrum med såväl kommersiell som allmän ser-
vice där den senare tänktes integreras i en byggnad 
avsedd för skola, bibliotek och ungdomsgård. Ett 

I  kvarteret Bogen från 1972 har fasaderna traditionella betong-
element med frilagd ballast.
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servicehus med bostäder för äldre planerades i ome-
delbar anslutning till centrumet:

För att huset skall kunna utnyttjas av pensionärer 
och rörelsehämmade erfordras hissar. För att dessa 
skall kunna ekonomiskt motiveras föreslås att ser-
vicehuset utformas som ett loftgångshus. 

Projekteringen av Gråbo centrum startade 1973 och i 
december samma år gavs bygglov för ett köpcentrum. 
Anläggningen ritades av Curt Hjukström i Visby och 
innehöll livsmedelshall, blomsteraffär, konditori, fri-
sör och bank. Mark- och samhällsplaneringsbyrån i 
Göteborg svarade för utformningen av parkerings-
platsen. Den 18 augusti 1974 invigdes Gråbo Torg, 
som centrumanläggningen kom att heta.

När de boende nu fått ett centrum i Gråbo var det 
dags för offentlig konst enligt enprocentsregeln för 
konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader. 
En jury tillsattes 1975 och inbjöd till regional tävling 
avseende två skulpturala verk. Hösten 1978 var man 
klara. Martin Ljunggren vann utsmyckningen av Grå-
bo Torg med sitt förslag ”Trilobit” och Åsa Sjöstrand 
tillsammans med Ann-Mari Nilsson vann tävlingen 

om utsmyckning av Ströget med förslaget ”Lyft dig i 
håret”. Båda verken, bronsskulptur respektive mural-
målning, kom till utförande och invigdes 1980.

Centrumanläggningen byggdes ut som planerat 
och 1977 invigdes servicehuset med 108 pensio-
närslägenheter samt Gråboskolan och året därpå en 
byggnad för distriktsköterskemottagning, tandvårds-
klinik och postkontor. Dessa byggnader ritades av 
arkitekt- och ingenjörsfirman Boustedt & Heineman 
AB från Kungälv. Med den nedsänkta Jungmansgatan 
och planskild gång- och cykelbro började Gråbo Torg 
verkligen likna ett riktigt förortscentrum. År 1989 an-
lades vårdcentral och apotek.

Bostadsbyggandet fortsatte enligt dispositions- 
planen och nästa kvarter som färdigställdes var Rig-
gen med 91 lägenheter för AB GotlandsHem 1975 
(Visbyhem hade bytt namn i samband med kommun-
sammanslagningen 1971). Detta kvarter bebyggdes 
med en helt annan typ av hus, idealet hade förskjutits 
från modernistiskt utformade lamellhus till förmån 
för ett mer ”traditionellt” formspråk: sadeltak med 
30 respektive 60 graders lutning, rödmålade respekti-
ve brunmålade panelfasader med svartmålade ”knut-
brädor” och spröjsade fönster. Kvarteret innehöll två 
hustyper: radhus med fyrarumslägenheter i två plan 
och kedjehus med tvåor i bottenvåningen och ettor 
en trappa upp. Kedjehusen ser mest av allt ut som 
konventionella villor, så det är lite förvånande att de 
innehåller smålägenheter. Husen i kvarteret Riggen  
ritades av Hans-Ancker Holst från Stockholm (Holst 
hade 20 år tidigare ritat några av de absolut första 
betongelementhusen i Malmö, men 1975 var det  
Falurött som gällde).

När fler än 1 000 lägenheter stod färdiga projekterades Gråbo 
Centrum 1973 för en väl utbyggd kommersiell och offentlig service. 
Skiss av EGÅ arkitektkontor.

Gråbos utbyggda centrumanläggning med bland annat pensionärs-
lägenheter, skola och mottagning för distriktsköterska.
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De sista områdena som färdigställdes enligt dis-
positionsplanen var Masten och Fören, som anlades 
av Svenska Riksbyggen, samt en fortsättning på 
Bogen, som byggdes för AB GotlandsHem. Svenska 
Riksbyggen byggde envånings radhus medan Got-
landsHem byggde radhus lika dem i Riggen, fast 
med fasader i ljusa pastellfärger. Husen i Masten och 
Fören var av två typer. Masten och Fören omfattade 
156 lägenheter från två till fem rum och kök. De båda 
kvarteren färdigställdes 1977–78. Bogen 2 omfattade 
148 lägenheter och inflyttning skedde 1979. Därmed 
bodde över 4 000 personer i Gråbo och området som 
varit en stor byggarbetsplats under hela 1970-talet 
var färdigbyggt.

Genomförda, pågående och  
planerade förändringar av  
kvarteret Stäven
Förändringar som gjorts i kvarteret Stäven gäller 
främst utemiljön. Men det absolut första som änd-
rades var sannolikt trappuppgångarna där tapeterna 
rimligen ganska snabbt ersattes av färg. Utemiljön 
ändrades 1983–84 som en följd av att var tredje hy-
resgäst flyttat från området 1982. Många sade upp 
sina lägenheter för att de tyckte att miljön var tråkig. 
Ändringen av gårdarna bekostades delvis av de stat-
liga miljöförbättringsbidragen som infördes i mitten 
av 1970-talet och som upphörde 1987. De hade till 
syfte att förbättra boendemiljöer med avseende på 
utemiljö, trafiksäkerhet, lokaler för hobby och sam-

varo, boendeservice, konstnärlig utsmyckning samt 
begränsning av buller och luftföroreningar.

I Stäven gjordes gårdarna grönare med gräsmattor 
och planteringar. Dessa hade ursprungligen varit  
asfalterade med enstaka betonglådor för buskar och 
träd. En kvarterslekplats och odlingslotter anlades,  
14 cykelförråd uppfördes och välvda tak över de sex 
garagenedfarterna sattes upp. Ett kvartersbad med 
en utomhusbassäng byggdes i anslutning till en ny 
föreningslokal mitt i området. Projektör var Visby 
Arkitektgrupp.

AB GotlandsHem ansåg inte att det konkreta re-
sultatet var det primära, utan snarare själva processen 
att förändra ”ett belastat område”. ”Förr var det jämt 
skadegörelse på lyktstolpar, buskar och träd och det 

Tio år och förändrade ideal. I bakgrunden lamellhus från 1960-talet 
med betongelement och frilagd ballast, i förgrunden radhus från 
1970-talet med faluröd träpanel.

Vid förbättringar av utemiljön under 1980-talet fick gårdarna mer 
grönska och bättre utrustade lekplatser.

Ursprunglig entré i kvarteret Bogen, Gråbo. Grafiska effekter har 
uppnåtts genom behandling av betongelementens yta.
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var mycket klotter. Det kostade väldigt mycket  
pengar.”  De boendes medverkan betonades starkt  
och det hölls ett flertal bostads- och gårdsmöten.  
Hyresgästföreningen granskade alla föreslagna åt-
gärder. Man kan notera att kvartersbadet inte längre 
finns kvar.

Under 1996–97 genomfördes vissa förändringar 
av husen, mest påtagligt var att alla balkongfronter 
byttes mot färgade perstorpsplattor. De var ursprung-
ligen av samma sinuskorrugerade betongelement som 
fasadelementen. Därmed försvann något av den upp-
repningens estetik som präglat bebyggelsen, alltifrån 
de enhetliga huskropparna ner till byggnadsdetaljer 

som just balkongfronter. Alla nya balkongfronter 
har dock gjorts lika och i samma gul-orange färg. 
Troligen vid samma tid förändrades entréerna och en-
staka gavlar försågs med burspråk, som avviker helt 
från ursprungligt material och utseende. Entréerna, 
ursprungligen tre betongelement som vindfång runt 
en dörr, har försetts med sadeltak.

AB GotlandsHem har genom allt ändringsarbete 
vägletts av en strategi baserad på uppdatering, där 
man försöker nå en syntes mellan ursprunglig och 
samtida prioritering, funktionsstandard och fysisk 
gestalt. Det handlar om en viss uppdatering, men med 
respekt för den miljö man har att förvalta.

Kvarteret Stäven i Gråbo. Det senmoderna 1960-talets material- och formexperiment möter  
1980-talets postmoderna stil-lekar.
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Linero, Lund

I dag är Linero ett bostadsområde med cirka  
5 000 invånare. Det är en egen stadsdel med stads-
delscentrum, skolor, daghem, serviceboende, fritids-
gård och sporthall. Större arbetsplatser saknas, det 
vanliga i bostadsområden från denna period. Områ-
det sluttar påtagligt mot söder och sydväst, nivåskill-
naden är cirka 35 meter. De norra, och högre belägna, 
delarna är bebyggda med olika typer av småhus  
medan de södra delarna är bebyggda med flerbostads-
hus. I södra delen finns även centrumanläggningen. 
Mellan småhusen och flerbostadshusen finns ett 
större, bilfritt grönområde, Tre högars park. Området 
avgränsas i norr och väster av Sandbyvägen och i sö-
der av Dalbyvägen.

I slutet av 1980-talet bebyggdes en oexploaterad 
del i områdets mitt med tvåvånings flerbostadshus 
och några år senare byggdes villor och radhus öster 
om befintliga småhus. Hösten 2005 startade mark-
arbetena för en ytterligare utbyggnad med småhus åt 
nordost. Planer finns på en större utbyggnad av en 
helt ny stadsdel, Norränga, med minst 1 500 bostäder 
öster om Linero.

Bostadsbyggande i Lund
Vid sekelskiftet 1900 var Lund ännu en rätt liten stad, 
huvudsakligen belägen inom det område som kon-
stituerade den medeltida stadens gräns. Men staden 
expanderade, industrier och arbetarbostäder började 
växa upp väster om järnvägen och i öster skulle ett 
burget villaområde snart börja anläggas. Befolkningen 
i Lund uppgick år 1900 till 16 621 invånare. Under 
1900-talets första hälft ökade befolkningen sakta men 
säkert och nya bostadsområden, huvudsakligen med 
småhus, anlades efter hand.

Ett halvsekel senare hade invånarantalet mer än 
fördubblats och staden vuxit ut åt alla håll. Många 
stod utan bostad, eller bodde i äldre bostäder utan all 
bekvämlighet. Kommunen hade redan på 1930-talet 
byggt bostäder för mindre bemedlade, dels barnrike-
hus, dels Östra småstugeområdet, som aldrig kallades 

Orientering
Stadsdelen Linero anlades i början av 1970-talet i 
Lunds östra utkant, ungefär tre kilometer från stads-
kärnan. Mellan 1970 och 1972 färdigställdes 400 bo-
städer i småhus och 1 465 lägenheter i flerbostadshus, 
varav allmännyttan stod för något mer än hälften.  
Linero blev vid denna tid hem för drygt 5 000 Lunda-
bor. Förutom bostäder byggdes det på det 120 hektar 
stora området ett stadsdelscentrum samt skolor och 
barndaghem medan den äldre Linerogården, som gav 
området dess namn, blev fritidsgård. De båda övriga 
gårdarna som låg i vägen för det nya bostadsområdet 
revs.

Linero från 1970 har i dag 5 000 invånare och är som en egen stads-
del öster om Lunds stadskärna. Planen upprättad av stadsbyggnads-
kontoret.
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annat än ”Negerbyn” på grund av de funktionalis-
tiska småhusen med vitputsade fasader och platta  
tak. Den moderna arkitekturen hade svårt att vinna 
acceptans i en del orter.

År 1947 bildades det kommunala Lunds stads 
fastighets AB (1971 ändrades namnet till Lunds Kom-
muns Fastighets AB, LKF). De första 15–20 åren 
var utbyggnadstakten rätt modest, som mest färdig-
ställdes ett hundratal lägenheter ett enskilt år. Andra 
byggherrar, som de kooperative HSB och Svenska 
Riksbyggen, eller de privata byggmästarna, som var 
samlade i Lunds Byggmästargille, var ofta med och 
bebyggde nya områden tillsammans med det kommu-
nala bostadsbolaget. Även Akademiska Föreningen 
och Landstinget var tidvis stora byggherrar i Lund.

År 1960 hade invånarantalet i Lund ökat till  
42 850 personer och de kommande femton åren var 
ökningstakten i genomsnitt 2,6 procent. Vid ingången 
av 1975 var invånarantalet uppe i 58 224 personer bo-
satta i Lund, i hela kommunen 75 468. Bostadsbristen 
var ett problem i Lund 1960 och ännu 1970 fanns 
till exempel 2 244 trångbodda hushåll (enligt norm 
2: mer än två personer per rum, kök och vardagsrum 
undantagna), vilket var tio procent av samtliga hus-
håll. Samtidigt bodde 8 procent av hushållen i lägen-
heter som saknade moderna bekvämligheter och de 
bostadssökande uppgick till 6 283 personer.

Under första hälften av 1960-talet färdigställdes 
det årligen något över 1 000 lägenheter i Lund, bort-
sett från 1961 då det inte producerades fler än 433 
lägenheter. Andra hälften av 1960-talet var årsgenom-
snittet lite drygt 2 000 lägenheter. Knappt 20 procent 
var småhus. LKF var den största byggherren och sva-
rade i slutet av 1960-talet för över hälften av alla nya 
lägenheter som färdigställdes.

År 1970 halverades bostadsbyggandet och 1973 
färdigställdes inte fler än 210 lägenheter i Lund. Sam-
tidigt ökade småhusbyggandet och utgjorde 1972 mer 
än hälften av alla nya lägenheter. Föga förvånande 
minskade LKF sitt byggande, medan den privata 
sektorn ökade. I denna brytningstid, mellan flerbo-
stadshus och småhus, mellan offentligt och privat 
byggande, anlades stadsdelen Linero.

Lineros utbyggnadshistoria
I slutet av 1960-talet diskuterades planerna på ett 
stort Örestad omfattande Sydvästskåne och Köpen-
hamnsregionen. Man såg framför sig en samman-
hängande bebyggelse kring Öresund och därmed var 
en samordning av planfrågor för hela regionen nöd-
vändig. År 1968 framlade Sydvästra Skånes kommu-
nalförbud (SSK) en utredning där befolkningen i Syd-

I visionen för Örestad på 1960-talet planerades för en sammanhängande stadsbebyggelse på ömse 
sidor av Öresund.
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västskåne beräknades öka med nära 100 000 på tio 
år. För att klara en sådan expansion kalkylerade SSK 
med ett behov av 7 000 nya bostäder per år mellan 
1966 och 1975. Redan året efter justerade SSK prog-
nosen ytterligare uppåt, till 8 315 lägenheter årligen.

För Lunds del krävdes snabbt nya stadsplaner på 
områden där man kunde bygga. Tre kilometer öster 
om Lunds stadskärna fanns ett lämpligt område runt 
Linerogården, som ”med sitt magnifika läge bör ges 
en användning som svarar mot detta”. Stadsfullmäk-
tige antog 1967 en dispositionsplan för Linero för-
fattad på stadsarkitektkontoret. Denna plan räknade 
med 520 småhus, 1 100 lägenheter i flerbostadshus 
och med drygt 5 000 boende.

Planeringsfilosofin var enkel: en större avgränsad 
stadsdel med blandad bostadsbebyggelse, eget cen-
trum och trafikseparering. Linero fick däremot inte 
ett konsekvent utifrånmatat gatunät, vilket annars 
var det vanliga. Området blev för stort. Både Vikinga-
vägen och Linerovägen leder genom stadsdelen, den 
sistnämnda med ett abrupt slut vid en liten vändplats 
för stadsbussen. Tanken var att Vikingavägen här 
skulle ha anslutit till vad man kallade den Yttre Ring-
vägen (vilken som i så fall skulle vara den Inre Ring-
vägen är oklart).

Dispositionsplanen uppvisade småhus i de högre 
belägna delarna i norr och flerbostadshus samt cen-
trum i söder. Flerbostadshusen skulle byggas dels som 
lamellhus, dels som punkthus i tre–fyra våningar, 
”bland annat emedan de ansågs lättare ansluta till 
den starkt sluttande terrängen och kunde giva goda 
utblickar mot slätten från flertalet lägenheter”. Mar-
ken delades upp mellan de olika byggherrarna LKF, 
HSB och Lunds Byggmästargille. Stadsplaner upprät-
tades för de skilda områdena 1969, parallellt med att 
ritningar på husen färdigställdes. Samma år började  
arbetet med att dra fram vägar och förbereda annan 
infrastruktur.

Bostadshus i betong ger  
aluminiumpris
Byggandet startade med flerbostadshusen i söder. 
Först färdigställdes LKF:s 28 hus i kvarteren Eddan 
och Havamal. Det var dessa som skulle uppföras som 
punkthus, men arkitekterna, Jaenecke-Samuelson 
Konsultbyrå AB, frångick det ursprungliga planför-
slaget och ritade in trevånings lamellhus i planen. En 
genomgående matarled, Vikingavägen, delade om-
rådet i två kvarter, med två rader hus i det södra och 

tre i det norra kvarteret. Längs med denna matarled 
förlades ”det erforderliga antalet parkeringsplatser”. 
Två gång- och cykelbroar över Vikingavägen förband 
de båda kvarteren.

”Bostadsområdet Linero får goda p-möjligheter” 
hade Skånska Dagbladet som rubrik till en artikel 
om LKF:s hus den 3 september 1970. Man anar att 
bilismen hade blivit minst lika viktigt som själva bo-
endet. Även stadsplanen uppehöll sig en hel del kring 
trafikmiljön:

Gångavstånd från parkering till bostad är i den 
södra gruppen maximalt 100 meter och i den 
norra 200 meter. För att knyta bostadsgrupperna 
samman är två gångbroar spända över leden. Ett 
rikt förgrenat gång- och cykelvägnät förbinder bo-
städer med skolor, butiker och andra målpunkter 
inom området /.../. De traditionella gångbanorna 
utefter körbanorna har ersatts med gång- och  
cykelvägar i anslutning till bostadshusen. 

Detaljplanen för Linero föreskrev punkthus men arkitekterna 
bestämde sig för trevånings lamellhus fördelade på två områden, 
förenade av gång- och cykelbroar.
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Sett till antalet lägenheter blev Linero LKF:s största 
satsning. De 765 lägenheterna var nästan lika många 
som bolaget byggt sammanlagt de tio första verksam-
hetsåren. Lägenhetssammansättningen var ungefär  
55 procent trerummare, 30 procent tvårummare samt 
15 procent enrummare. De största trerummarna var 
på 86 kvadratmeter och kunde göras om till fyra-
rummare med hjälp av en mobil monteringsvägg.

Flertalet av enrumslägenheterna var mycket små, 
18–19 kvadratmeter, och innehöll endast kokskåp. 
De som låg i markplan var avsedda för pensionärer, 
vilka när som helst kunde ”ringa till socialbyråns dag-
central om något skulle stå på. Signalanordningen kan 
sedan nattkopplas till ett inackorderingshem där det 
alltid finns nattpersonal till hands. Det är för övrigt 
en välförsedd dagcentral med stora ljusa terapilokaler, 
vilorum och naturligtvis mycket handikappvänligt” 
skrev Skånska Dagbladet entusiastiskt vid invigningen 
av Linero Centrum hösten 1972.

Arkitekterna hade ursprungligen tänkt sig en an-
nan lägenhetsfördelning, med större lägenheter. Efter 
det första förslaget från 1968 omarbetades projektet 
för att bringa ner kostnaderna. Det hade visat sig att 
LKF:s generösa lägenheter på bostadsområdet Norra 
Fäladen i Lund blivit allt för dyra. I det reviderade 
förslaget för Linero skars därför lägenhetsytorna ner 
med mellan 8 och 11 procent.

Mellan 1969 och 1974 byggde LKF inte en enda  
lägenhet större än tre rum och kök. Det var just bland 
de större lägenheterna som problemet med outhyrda 
bostäder var som värst. En starkt bidragande orsak 
till detta var det omfattande småhusbyggandet under 
samma tid. I Lund fanns dessutom en stor efterfrågan 
på smålägenheter på grund av den unga befolkningen 
med mycket studenter och vårdpersonal.

LKF:s lamellhus på Linero var hårt standardise-
rade och de 28 huskropparna var identiska, förutom 
att ett hus hade två trappuppgångar och två hus fyra 
trappuppgångar, övriga hade tre. Husen placerades i 
rader längs med höjdkurvorna och fick entréfasader 
mot nordost och balkongfasader mot sydväst. Husen 
försågs med källare där det fanns förråd, moped- och 
cykelrum, matförråd, soprum, piskrum, tvättstuga 
med torkrum och mangel, vänt- och lekrum samt 
hobbyrum med pentry. Husen hade mekanisk venti-
lation.

Stommarna var platsgjutna medan trapphus,  
våtutrymmen och fasadernas betongelement förtill-
verkades på någon av Skånska Cementgjuteriets 
(SCG) fabriker. Husen byggdes och konstruerades 
av SCG. Kjell Magnusson AB i Lund var rådgivande 
ingenjörer. Rälsgående byggkranar användes mellan 
husen.

Balkongfronter samt utfackningar i fönsterband 
var gjorda av aluminiumkassetter och för dessa, 
liksom för de korrugerade aluminiumtaken över par-
keringsplatserna, fick arkitekterna ta emot ett pris, 
utdelat av Gränges ESSEM: en aluminiumskulptur av 
konstnären Bengt Orup. Det offentliga konstverket 
placerades utanför pristagarens arkitektkontor för att 
två år senare flyttas till Linero centrum.

Byggnadsritningarna var framställda på arkitekt-
firman Jaenecke-Samuelson, men i praktiken hade de 
båda kompanjonerna gått skilda vägar i mitten av 
1960-talet. Fritz Jaenecke behöll kontoret med det 
gamla namnet Jaenecke-Samuelson Arkitektkontor 
AB i Malmö medan Sten Samuelson ansvarade för det 
nya kontoret med namnet Jaenecke-Samuelson Kon-
sultbyrå AB i Lund. I början av 1970-talet upphörde 
samarbetet definitivt. På Samuelsons kontor var det 

De standardiserade lamellhusen har balkongfronter med 
prisbelönade kassetter i aluminium.

Entréernas tillagda skärmtak skär in över de individuellt utformade 
skyltarna.
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utemiljön, som många har för sig, utan om en med-
veten gestaltning: stadsmässigt, men trafikseparerat.

Bostadsområdet skulle dessutom kontrastera mot 
den omgivande och bilfria Tre högars park, som höll 
på att anläggas och skulle bli drygt 33 hektar stor. 
Den var tre gånger så stor som Lunds stadspark.  
I parken planterades 4 500 träd och 130 000 buskar 
efter anvisningar av stadsträdgårdsmästare Robert 
Montan, som i en intervju i tidningen Arbetet 1972 
förklarade:

Runt området blir det buskvegetation av hagtorn 
och avenbok och en trädstomme med kastanj och 
ek – men där kommer också lönn och ask. Inne i 
området varierar växtligheten. En blandad vege-
tation av olika slags blomsterbuskar, medan träd-
stommen utgörs av t ex robinia, rönn och lind. 

Centrumanläggning för tio miljoner 
kronor
I anslutning till LKF:s flerbostadshus anlades Lineros 
stadsdelscentrum. Även för detta var LKF byggherre 
och Sten Samuelson arkitekt. Anläggningen projek-
terades av K-Konsult och byggdes av John Mattson 
Byggnads AB. Med erfarenheter från tidigare byggen 
och den kritik som riktats mot att service saknats när 
bostäderna färdigställts hade planerarna för Lineros 
del tagit i ordentligt: all möjlig service fanns med i 
dispositionsplanen. Problemet var att delar av servi-
ceutbudet ströks ner i samband med att utbyggnaden 
av Linero framskred.

I januari 1971 började folk flytta in i de nya bostä-
derna och ett år senare invigdes det moderna service-
centrumet med affär, bank, post, kyrka, vårdcentral, 

särskilt arkitekten Åke Martinsson som arbetade  
med Linero. Troligen på Samuelsons inrådan anli-
tades konstnärsparet Bäck & Ljung (Holger Bäck-
ström och Bo Ljungberg) för offentlig utsmyckning. 
Varje entré fick en färgglad, abstrakt mönstrad tavla 
i plastlaminat. Denna skulle fungera som identifika-
tionssymbol för små barn.

Stadsmässig utemiljö
Utemiljön gestaltades av arkitekten Per Friberg. An-
märkningsvärt är hur asfalterat området blev, hela 55 
procent av ytan. Endast 0,4 procent var gräsbevuxen, 
vilket innebar att det inte fanns några gräsmattor alls. 
Cirka 75 procent av respektive gårdsyta var asfalt 
eller sand. Entrégårdarna mellan husen avgränsades 
rumsmässigt genom betongelementmurar som för-
längningar av husgavlarna och tvärs nivåkurvorna. 
Nivåskillnaderna mellan husen togs upp av en kraftig 
slänt, som var helt buskplanterad. Ovanför denna 
anlades privata uteplatser till lägenheterna i bot-
tenvåningen. Slänten avslutades av en stödmur i 
betong och intill denna fanns fasta bänkar. På varje 
gård fanns det nästan 200 kvadratmeter sandlådor, 
ungefär hälften med gungor. Alla sandlådor omgavs 
av en smal betongkant. På varje gård fanns också en 
klätterställning. Gårdarna fick en strikt geometrisk 
utformning.

Mellan huskropparna löpte asfalterade ”gränder” 
ner för den branta backen. De skulle påminna om 
gamla stadsgränder. Gestaltningen av utemiljön, med 
få grönytor och mycket hårdgjorda ytor, ansågs stads-
mässigt och framhölls vid denna tid som eftersträ-
vansvärt. Det handlade alltså inte om försummelse av 

Linero gestaltades medvetet som en stad, med murar och gränder.

Tre Högars park i Linero är tre gånger så stor som Lunds stadspark.
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kemtvätt, pressbyråkiosk, frisör, blomsterhandel, 
restaurang och gatukök. Centrumanläggningen kom 
att ligga i en sluttande terräng och fick byggas i två 
plan, med en nivåskillnad på tio meter. På så vis fick 
man ”gratis” en vertikal trafikseparering med ett övre 
plan kopplat till gång- och cykelnätet i anslutning till 
bostadsbebyggelsen och ett nedre plan i anslutning till 
Vikingavägen och en stor bilparkering.

Köpcentrumet försågs med Lunds första rullband, 
från parkeringsplatsen upp till torget där merparten 
service fanns. I samband med invigningen i oktober 
1972 skrev tidningarna entusiastiskt om den avan-
cerade och moderna anläggningen som kostat tio mil-
joner kronor att bygga. Linero centrum var en möns-
teranläggning i det svenska välfärdssamhället. När 
trapphuset med rullbandet 15 år senare byggdes om 
beskrevs det i samma tidningar som ”mörkt, tråkigt  
och vandaliserat”. Det var dessutom ”ett tillhåll med 
mycket busliv” dit äldre inte vågade sig på kvällen.

Enligt gängse praxis hade en procent av den to-
tala produktionskostnaden avsatts för offentlig ut-
smyckning. Torget på Linero centrum försågs genom 
Sten Samuelsons försorg med konstverket ”Abstrakt 
form”, vilket han vunnit som 1972 års ”aluminium-
pris” (se ovan). Det var en tre meter hög skulptur  

i obehandlad aluminium på betongsockel av konst-
nären Bengt Orup. Ut mot parkeringsplatsen pryddes 
centrumanläggningen med konstnärsparet Bäck & 
Ljungs (Holger Bäckström och Bo Ljungberg) färg-
glada plastlaminatplattor, som satts upp i grupp på 
den mexivita fasaden.

Med Linero fick Sten Samuelson rita en variant 
på ”den vita staden” (även om bostadshusen snarare 
var ljusgrå, men på lite håll upplevdes de som vita). 
Detta verkar ha varit alla arkitekters ideal allt sedan 
Weissenhofutställningen i Stuttgart 1927. Det moder-
nistiska arvet, både i arkitektur och i planideologi, 
kom tydligt till uttryck i Linero: moderna hus i mo-
derna material byggda på ett modernt vis i en modern 
omgivning och för moderna människor. Weissenhof i 
Lund 1970.

Fler flerbostadshus och standar-
diserade småhus
Parallellt med att LKF byggde sina flerbostadshus 
började även HSB och Lunds Byggmästargille att be-
bygga sina respektive flerbostadshusområden. Även 
stadsplanerna för dessa områden var gjorda på stads-
arkitektkontoret. Planerna föreskrev lamellhus i tre 
våningar.

HSB byggde 12 trevåningshus med sammanlagt 
279 lägenheter med en stor majoritet treor. Husen  
ritades av Ove Kildetoft på HSB:s arkitektkontor i 
Stockholm (Kildetoft blev något år senare chef på 
HSB:s arkitektkontor i Malmö) och beskrevs sålunda: 
”Alla hus har samma orientering med fasader mot sö-
der respektive norr. Entréer vetter mot trafikskyddade Skulptur i aluminium av Bengt Orup på Lineros torg.

Abstrakt utsmyckning på fasaden till Lineros centrumanläggning av 
konstnärerna Bäck&Ljung.



30   strategi för varsamhet     

gårdar med lekplatser för de minsta barnen.”  Till 
området hörde även 262 bilplatser, ungefär hälften i 
garage.

Lunds Byggmästargille byggde genom Byggnads 
AB Harry Karlsson 16 trevåningshus omfattande 
cirka 420 lägenheter fördelade på 15 procent ett rum 
och kök, 30 procent två rum och kök, 41 procent 
tre rum och kök samt 14 procent fyra rum och kök. 
Bebyggelsen grupperades runt en parkyta i områdets 
mitt med 12 hus i gult tegel öster om parken och 4 
hus i rött tegel väster om densamma. Husen var i öv-
rigt lika och ritades av ingenjör John Vittstrand vid 
Byggnads AB Harry Karlsson och arkitekt Christian 
Bergenudd vid Jaenecke-Samuelson Konsultbyrå AB.

Inflyttning i Lineros flerbostadshus skedde mellan 
1970 och 1972, köpcentrumet invigdes 1972 och  
S:t Knuts kyrka, även den ritad av Samuelson, 1973. 
Kyrkan med församlingslokaler var en del av centru-
manläggningen. År 1971 påbörjades utbyggnaden av 
Lineros småhus, belägna i norr och väster. Det var 
samma byggherrar som för flerbostadshusen och LKF 
använde sig åter av Samuelson, som vid denna tid var 
något av hovarkitekt för LKF och fortsatte på den in-
slagna vägen med vita fasader. LKF byggde cirka 150 
atriumhus med fasader av mexitegel, allmänt kallade 
”Sockerbitarna”. Lunds Byggmästargille fördelade  

internt sitt område till tre olika byggmästare, som 
byggde varsin typ av kedjehus. HSB byggde både rad-
hus och friliggande villor – av en enda typ.

Serviceanläggning som aldrig blev
I det stora området mellan flerbostadshusen och 
småhusen låg den gamla Linerogården. Runt denna 
hade dispositionsplanen föreskrivit ett stort skol- 
och kongresscentrum med vandrarhem, fritidsgård, 
idrottshall, bad och bibliotek. Tanken var att försöka 
dubbelutnyttja lokalerna så att skolan sommartid var 
vandrarhem och så vidare.

Anläggningen, som även omfattade den gamla  
Linerogården, ritad av Helgo Zettervall och byggd 
1861, skulle få en ”skånsk karaktär”. Arkitekten  
Yngve Lundquist på Lundquist & Rendahl Arkitekt-
kontor förklarade i en intervju 1970:

Vi vill att hela området ska få en karaktär som är 
typisk för den skånska landskapsbilden med vita 
och svarta längor /.../. Men vare sig matserveringen 
eller övriga byggnader kommer att bli speciellt 
exklusiva. Vi har försökt vara sparsamma och in-
riktat oss på funktionerna. 

S:t Knuts kyrka vid Lineros torg ritades av Sten Samuelson och invigdes 1973.
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Året därpå hade man bantat bort badet och vand-
rarhemmet, medan två mindre skolor samt två 
barndaghem byggdes på andra platser i stadsdelen. 
År 1974 beviljades igångsättningstillstånd för högsta-
dieskola med idrottshall samt bad och vissa schakt-
ningsarbeten utfördes, men inget mer. Linero hade 
oturen att färdigställas just som rekordåren övergick 
i lågkonjunktur. Den gamla Linerogården användes 
förvisso som fritidsgård. En utbyggnad enligt de 
ursprungliga planerna ansågs av den borgerliga ma-
joriteten i kommunfullmäktige som ett ekonomiskt 
omöjligt projekt. I stället byggdes en bygglek 1976. 
Men Lineroborna var inte nöjda.

Tidigt på morgonen den andra maj 1980 revs den 
gamla Linerogården, trots stort missnöje från de bo-
ende. Många uppfattade det som ytterligare ett svek 
mot Linero och protesterna tog sig många uttryck:

En sista protest stod huset självt för. Den glupska, 
gnaskande grävskopan förlorade en av sina  
”tänder”. Så nog fanns det lite styrka kvar i huset, 
ändå! 

En ny fritidsgård byggdes på annan plats medan 
byggleken stängdes och revs efter ett tiotal år. Senare 
tillkom även den utlovade idrottshallen och 1999 
skedde en tillbyggnad av den befintliga låg- och mel-
lanstadieskolan med högstadium. De nya skolbygg-
naderna ritades av White arkitekter i Malmö.

Genomförda, pågående och pla-
nerade förändringar av kvarteren 
Eddan och Havamal
Linero, och särskilt LKF:s flerbostadshus vid Vikinga-
vägen, drabbades av dåligt rykte under 1970-talet. 
Detta berodde delvis på att socialnämnden vid denna 
tid anvisade många smålägenheter till missbrukare. 
Det var en vanlig strategi. Syftet var att hjälpa dessa 
människor att komma ut i vanliga bostadsområden. 
Grannkontakterna skulle bli en terapiform. Dessvärre 
lät detta sig inte göras utan att det ibland uppstod 
konflikter med dem som redan bodde i området. När 
koncentrationen av ”problemhushåll” blev alltför 
hög, ledde det till särskilt stora störningar. Folk flyt-
tade från Linero och området kom att stämplas som 
problemområde.

De boende var även missnöjda med utemiljön, vil-
ken de upplevde som blåsig, skuggig och tråkig. Går-
darna var asfalterade ända in till husen och cykelställ 
hade placerats precis utanför sovrumsfönstren. Det 
hade blivit för mycket asfalt och för lite grönska.

År 1980 ansökte LKF, efter påtryckningar från de 
boende, om statliga miljöförbättringsbidrag. Ansökan 
beviljades med 1 000 kronor per lägenhet, resterande 
belopp skulle täckas av bostadslån. Tre landskaps-
arkitektkonsulter (Lennart Berg, Lennart Trulsson, 
Landskapsarkitekterna Svenska Landskap) arbetade 
tillsammans med de boende fram förslag till hur  
gårdarna skulle kunna få en frodigare grönska.

Bostadsområdet delades upp i sex delområden så 
att utformningen skulle variera mellan gårdarna.  

Landskapsarkitekt Per Fribergs ursprungliga planering för utemiljön på Linero var i samklang 
med området som helhet. Men de boende har drivit på och med hjälp av miljöförbättringsbidrag 
genomfört väsentliga ändringar med en annan inställning till utemiljö.
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Varje konsult ansvarade för två delområden, som 
inte gränsade till varandra. Åtskilliga träd och buskar 
planterades av de boende själva på en särskild plante-
ringsdag och arkitekterna arbetade med spaljéer och 
färgsättning. Andelen gräsmattor ökade från noll till 
en femtedel av ytan, samtidigt som asfalten minskade 
med hälften. När arbetet startade hösten 1982 skrev 
Sydsvenskan om området som tio–tolv år tidigare  
beskrivits som modernt, bekvämt och nymodigt:

I det 11 år gamla området är det gårdsmiljöerna 
som ska förbättras. Stereotypa och mörka ska  
lättas upp. Asfalten tas bort och ersätts med gräs. 
Sandlådor dras fram till ”soligaste platsen”.  
Gårdarna får även avgränsade ”sittplatser” för  
de äldre. 

Arbetet med gårdsmiljöerna pågick till 1984 och inne-
bar att LKF behövde anställa ytterligare fastighets-
skötare på Linero: ”Före miljöförbättringen var om-
rådet extremt snålt att sköta, utan gräs och med stora 
sammanhängande ytor.”  Samtidigt genomfördes även  
vissa förändringar av lägenhetssammansättningen:  
50 små ettor slogs samman med intilliggande lä-
genhet, så att det 1982 fanns 715 lägenheter. Sedan 
dess har ytterligare några lägenheter försvunnit, tro-
ligen genom sammanslagning, så att det år 2005 finns 
358 lägenheter i kvarteret Havamal och 329 i kvar-
teret Eddan, storleken är från 1 rum och kokskåp till 
5 rum och kök.

I början av 2000-talet började LKF planera för 
en utbyggnad av kvarteren Eddan och Havamal. Det 
skulle ske genom en förtätning längs Vikingavägen, 
där befintliga garage skulle ersättas av först fyra hus 
med 50–60 lägenheter men i ett senare förslag tänker 

man sig nio hus med cirka 120 lägenheter: sju femvå-
ningshus norr om vägen och två radhus i två våningar 
söder om densamma.

Nya parkeringsplatser ska dels anläggas under de 
båda husen längst i öster samt norr om de befintliga 
lamellhusen i kvarteret Havamal. För att nå dessa 
parkeringsplatser krävs en ny väg runt kvarteret  
Havamal. Samtidigt föreslås Vikingavägen göras om 
från matarled till ”bostadsgata” och den västra gång-
bron över vägen raseras. Planförslaget har upprättats 
av stadsbyggnadskontoret i Lund i samråd med LKF 
och Sydark arkitekter AB i Malmö.

Invånarna på Linero är dock kritiska till planerna. 
Särskilt den nya vägen till de föreslagna parkerings-
platserna norr om bostadshusen avvisas. De boende 
är nöjda med den bilfria miljön som finns i dag. 
Även planerna på att göra om Vikingavägen till en 
stadsgata förkastas, eller som en boende säger i en 
tidningsintervju: ”Vi bor inte på Linero för att vi 
vill ha det som inne i stan. Vi bor där för att ha nära 
till grönområden.”  Än så länge har man tagit fram 
program till detaljplan, så inget är ännu klart om vad 
som händer med Linero.

LKF:s förvaltning av Eddan och Havamal har  
huvudsakligen skett med respekt för den miljö man 
har. Ändringen av utemiljön på 1980-talet hand-
lade snarast om en uppdatering, en syntes mellan 
ursprungligt utförande och samtida. Den föreslagna 
ändringen i form av förtätning vid Vikingavägen 
handlar däremot om att ändra till samtida priorite-
ringar med ingen eller liten hänsyn till befintlig miljö. 
Det är ett försök att uppgradera strukturen till sam-
tida funktionskrav och ge ny, samtida gestalt åt den 
byggda strukturen.

Gårdarna på Linero har med de boendes aktiva medverkan tillförts 
individuellt utformade uteplatser och rikligt med grönska.

I de aktuella planerna för utbyggnad av Linero ingår förändring av 
Vikingavägen från planskild matargata till bostadsgata.
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Värdekriterier enligt PBL 3:10

De avgränsningar som gjorts i denna studie, är gjorda 
för tydlighetens skull.

Byggnadstekniskt värde
Det byggnadstekniska värdet gäller huvudsakligen 
byggnadens konstruktion, byggnadsmaterial och 
byggmetod. Den byggnadstekniska utvecklingen  
genomgick stora förändringar under 1960- och 1970-
talen. Bostadsbyggandet efter 1965 styrdes till stor  
del av bostadsbyggnadsutredningens slutbetänkande 
Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) vilken lade  
fast målet att en miljon bostäder skulle byggas på  
tio år.

För att uppnå målet behövdes ett industrialiserat 
och mekaniserat byggande, som i sin tur förutsatte  
att projekteringssektorn och byggmaterialindustrin  
rationaliserade och expanderade. Projekt skulle pla-
neras som en enhet och planering, upphandling och 
byggande samordnas. Totalentreprenad och general-
entreprenad blev vanliga entreprenadformer. I bygg-
industrialiseringsutredningen, Upphandling av stora 
bostadsprojekt (SOU 1968:43), uttrycktes det klart 
och tydligt:

Projekten skall ha hög grad av enhetlighet. Sträng 
variantbegränsning skall iakttagas ifråga om bygg-
nadsmått och byggdelar, trapphus, planlösningar 
och utformning i övrigt. Antalet hustyper skall  
likaledes vara begränsat. 

Byggnadstekniskt värde i kvarteren Seglet, 
Stäven, Eddan och Havamal
De här studerade kvarteren byggdes alla helt eller 
delvis av Skånska Cementgjuteriet (SCG) genom ge-
neral- eller totalentreprenad. Skånska Cementgjuteriet 
hade varit ett av de mest drivande byggföretagen i ra-
tionaliseringssträvandena. Företaget hade redan kring 
1950 utvecklat den så kallade allbetongmetoden där 
rumsstora gjutformar flyttades från gjutning till gjut-

Den så kallade varsamhetsparagrafen i plan- och 
bygglagen (PBL 3:10) lyder: ”Ändringar av en bygg-
nad skall utföras varsamt så att byggnadens karak-
tärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, histo-
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas tillvara.”  Detta gäller generellt, alltså alla 
byggnader. Kravet på varsamhet är inte ett förbud 
mot att ändra, men de ändringar som görs ska utgå 
från byggnadens förutsättningar.

Vid bygglovprövning bedöms huruvida den öns-
kade åtgärden överensstämmer med detaljplanebe-
stämmelser och med PBL:s generella regler, bland 
annat med hänsyn till trafik, stads- eller landskapsbild 
och förhållanden på granntomter och i omgivningen.  
I samband med bygglovansökan prövas också att var-
samhetskraven tillgodoses.

Förutom bygglov krävs vanligen också en byggan-
mälan, varvid byggherren har att redovisa hur man 
till exempel uppfyller tekniska egenskapskrav samt i 
vissa fall även hur man uppfyller de ovannämnda kra-
ven på varsamhet och förbud mot förvanskning enligt 
PBL 3:12. Kravet på varsamhet enligt PBL gäller  
dock vid all ändring, det vill säga även när åtgärden 
inte kräver bygglov eller bygganmälan. Ansvaret för 
att kravet på varsamhet uppfylls ligger ytterst hos 
byggherren. Den enskilde byggherren ska följa de 
ovannämnda lagreglerna enligt PBL 3:1 och 3:10 i 
rimlig utsträckning även i de fall ingen bygganmälan 
krävs.

Vilka är då de byggnadstekniska, historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
som enligt PBL 3:10 ska tillvaratas? Hur kan dessa 
värden identifieras? Följande avsnitt är ett försök  
att konkretisera ovannämnda värdekriterier. Det  
går dock inte att entydigt avgränsa ett värde från  
ett annat: en lösning på ett konstruktivt problem hör 
till det byggnadstekniska värdet men är också ofta  
en del av det kulturhistoriska värdet. Å andra sidan 
kan det vara svårt att veta hur man ska sortera;  
ska betongelementens yta höra till bebyggelsens 
konstnärliga värde eller till det byggnadstekniska?  
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ning. Detta medförda att en modern tidplanering blev 
möjlig, baserad på gjutcyklerna. Därifrån var steget 
inte långt till att tillverka betongelement på fabrik.

Industrialiserat byggande, bokhyllestommar 
och utfackningsväggar

I början av 1950-talet började man i Sverige bygga 
med betongstommar med bärande tvärgående väggar, 
så kallade bokhyllestommar. Detta system var helt 
allenarådande för flerbostadshus under 1960- och 

* Kan förkortas om SF [stadsfullmäktige] bemyndigar BN [byggnadsnämnd] att antaga planen.

** Här förutsättes att Visbyhem har tomtköpet klart med staden.

 Februari Mars April Maj Juni

Arkitekt 1:100 delar SCG granskar Arbetsritning  Detaljritning

 situationsplan Visbyhem graskar snickerier →→→ Färgsättning

  Eventuell ändring Fönster

   Inköp →→→

Konstruktör Uppgifter till Konstruktionslinjer Konstruktionsritning →→→ →→→

 arkitekt

VVS   Konstruktionslinjer Programhandlingar Upphandling VVS

El   Konstruktionslinjer Programhandlingar Upphandling el

Fabrik  Provlägenhet

Stadsplan Utställning Drätselkammare Låneberäkning →→→ Igångsättningstillstånd

  granskar Preliminärt 

  BN godkänner* igångsättningstillstånd Byggnadslov

  SF antager  Statliga lån

  Tomtmätning** Länsstyrelsen

 Tomtindelning Projektering av fastställer

 Byggnadskarta  ledningar och gator Anläggningsarbete

 erhålles  dito →→→ Etablering

Att bygga flerbostadshus med betongstomme och bärande 
tvärgående mellanväggar dominerade under 1960- och 1970-talen. 
Foto: Värmlands museum.

Variantrikedomen på betongelementens yta är stor. I kvarteret 
Stäven har ytan formsatts som kannelyrer.

1970-talen. Ett industrialiserat byggsystem som  
SCG:s allbetongmetod innebar en helhetslösning på 
byggproduktionen. Under 1960-talet uppnåddes en 
för Sverige mycket stor produktionsvolym och syste-
met blev även en stor svensk exportframgång.

Kvarteret Seglet byggdes enligt allbetongmetoden, 
medan Eddan och Havamal byggdes med platsgjutna 
stommar och med fabrikstillverkade fasadelement.  
För Stäven prövades en tredje metod. Skånska  
Cementgjuteriets Kalmarfabrik hade 1965 utvecklat 
ett byggsystem där stommen i husen byggdes av  

Tidsschema 1968 för kvarteret Stäven i Gråbo.
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vinkelelement bestående av vägg och tak i ett och 
samma element. Byggsystemet innebar en kraftig ra-
tionalisering av byggandet, dels räknat i total byggtid 
och byggkostnad, dels i behovet av manuell arbets-
kraft. En stor del av byggarbetet flyttades från bygg-
platsen till fabriken.

I praktiken fungerade byggandet så att olika ar-
betslag gjorde sin specifika uppgift enligt ett bestämt 
tidsschema och enligt ordningen: markberedning,  
källare, stomme, inredning, färdigställande och be-
siktning. Även själva förarbetet innan byggnadsar-
betet kunde starta gick snabbt. SCG upprättade den  
20 februari 1968 en tidplan för kvarteret Stäven  
med planerad byggstart den 1 augusti – efter indu-
strisemestern – samma år. Även om enskilda moment 
inte gick helt enligt tidplanen startade bygget som 
beräknat.

Förtillverkade byggnadsdelar och betong- 
element
Husen i kvarteret Stäven byggdes helt efter Skånska 
Cementgjuteriets vinkelelementsystem och byggnads-
delarna kom monteringsfärdiga från deras fabrik i 
Stenkumla på Gotland, våtrumsenheterna kom fär-
diga från Skånska Cementgjuteriets fabrik i Malmö. 
Endast yttertrapporna var platsgjutna. Innerväggarna 
var bärande medan ytterväggarna bestod av åtta 
centimeter tjocka betongelement som var sinus-
korrugerade (”kannelerade”) på utsidan, en ovanlig 
utsmyckning.

Prefabricerade betongelement som transporterades 
till byggarbetsplatsen och lyftes på plats med hjälp av 
kranar ställde stora krav på måttsamordning och pro-
jektering anpassad till elementfabrikerna. Detta var 

ett bygge som gav uttryck för industriproduktionens 
överlägsenhet och möjligheter i en tid då traditionellt 
hantverk stod lågt i kurs. Elementbyggeriet var dess-
utom kongenialt med den modernistiska estetik som 
byggde på minimalistisk upprepning. Det handlade 
även om att ta avstånd från den äldre bebyggelsen 
som förknippades med slum och låg standard. Husen  
i kvarteren Seglet, Stäven, Eddan och Havamal mot-
svarar helt och fullt periodens strävanden om ett 
snabbt och rationellt byggande ”med sträng variant- 
begränsning” i överensstämmelse med upprepningens 
estetik.

Det slags betongelement med frilagd ballast som 
användes i kvarteret Stäven anses typisk för 1960- 
och 70-talens byggande, för många är det nog syno-
nymt med miljonprogram och förort. Det var dock en 
rätt liten del av epokens bostadshus som fick fasader 
av betongelement – tegel och puts var mycket van-
ligare. Betongelement lanserades redan på 1950-talet, 
men det var inte förrän i mitten av 1960-talet som det 
började bli vanligt med sådana fasader. År 1975 var 
det ingen som längre tyckte betongelement såg fräscht 
och modernt ut. Dessutom byggdes inte längre så 
stora serier av flerbostadshus att det var lönsamt med 
elementsystem. Det innebar slutet för ett rätt kortlivat  
fasadmaterial.

Det byggnadstekniska värdet kan sammanfattas 
med begrepp och företeelser som:

• industrialiserat och rationellt byggande.
• stommar i betong, bokhyllestommar.
• fasader som ej bärande utfackningsväggar.
• förtillverkade byggnadsdelar i betong, eternit,  

aluminium etcetera.
• uppskattning av nya, moderna material, ibland  

i kombination.

Knivskarp måttprecision vid hantering av stora element krävs för ett 
gott resultat vid industriellt byggande.

Fasaderna till 1960- och 1970-talens flerbostadshus var oftast halv 
stens tegel, men aluminium förekom och uppmärksammades.
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Beaktat byggnadstekniskt värde?
Kvarteret Seglet

Den nu pågående förändringen av höghusen i kvar-
teret Seglet är föredömlig ur vissa aspekter, men 
det byggnadstekniska värdet beaktas knappast. Det 
hade kanske heller inte varit att vänta då de problem 

som föranlett förändringen beror på just byggnads-
tekniken. Problem med fukt, värmeisolering och vitt-
rande fasadmaterial gjorde att lägenheternas inom-
husklimat inte motsvarade ”en modern lägenhet”.

Åtgärden har varit att tilläggsisolera med Sundo-
littskivor som sedan putsats. Betongelementen sitter 
alltså kvar och åtgärden kan möjligen beskrivas som 
reversibel (vad som är reversibla åtgärder har sanno-
likt ännu inte prövats på 1960- och 1970-talens hus). 
Sundolittskivorna spritputsas så att man ska få en 
struktur som liknar betongelementens frilagda ballast. 
Även färgsättningen har i möjligaste mån bibehållits.

I lamellhusen har skadad kalksandsten ersatts av 
ett kritvitt ”tegel” som tydligt sticker av mot den 
gråvita kalksandstenen. Begagnad kalksandsten finns 
troligen på byggmarknaden och skulle ge ett mer till-
fredsställande resultat.

Det planerade punkthuset vid Orrholmsplan berör 
inte i främsta hand det byggnadstekniska värdet, även 
om rivning av befintlig butikslokal kanske inte kan 
kallas varsamt. Det var dock problem att finna en 
hyresgäst till butikslokalen, att handla på Orrholmen 
framstod inte längre som självklart.

Kvarteret Stäven

De genomförda förändringarna – nya balkongfronter, 
entréer och burspråk – av kvarteret Stäven beaktar 
knappast det byggnadstekniska värdet. Det ska dock 
framhållas att förändringarna är rätt modesta och 
att det till betongelementhus är svårt att göra tillägg 
som känns övertygande. Förändringarna kan i stället 
upplevas som tillfälligt adderade eller som utbytbara 
delar vilka sticker av från helheten. I sämsta fall blir 
de en indirekt kritik av den befintliga byggnadens ge-
staltning.

Byggarbetsplatsernas tunga transportarbete mekaniserades, och 
kranar blev ett vanligt hjälpmedel. Foto: Värmlands museum.

När det ursprungliga materialet inte längre finns att tillgå sätter det 
sina oavsiktliga spår.

Under 1960-talet blev den svenska familjen bilburen. Att planera  
för detta präglade såväl bostadsområdena som staden som helhet.
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Kvarteren Eddan och Havamal

Husen i kvarteren Eddan och Havamal har nästan 
inte förändrats alls. En del av smålägenheterna – ur-
sprungligen byggda för pensionärer, men på 1970- 
talet lika ofta bebodda av folk som placerats där ge-
nom socialnämndens försorg – har försvunnit genom 
sammanslagning. Det byggnadstekniska värdet har 
således knappast ändrats. Den planerade förtätningen 
längs Vikingavägen berör inte direkt det byggnads-
tekniska värdet.

Historiskt värde
Det historiska värdet utgörs av de uttryck för sam-
hällsförändringar som kan avläsas och återberättas 
med utgångspunkt i bebyggelsens lokalisering, grup-
pering och gestaltning. Det historiska värdet kan vara 
såväl materiellt som immateriellt. Ett flertal utveck-
lingsförlopp som hör samman med efterkrigstidens 
och ännu mer specifikt rekordårens stadsbyggnads-
historia, kulminerande med miljonprogrammet, kan 
studeras i de undersökta områdena.

De stadsplaner och den arkitektur som präglar 
bostadsområdena kan förstås som ett uttryck för de 
problem man hade att hantera, framför allt det ökade  
bilinnehavet och den ständiga bostadsbristen. De ger 
naturligtvis även uttryck för 1960-talets stadsbygg-
nadsideal med honnörsord som enhetlighet och rena, 
enkla linjer (Orrholmen), från slutet av decenniet 
kombinerat med intima platsbildningar, tät och låg 
bebyggelse, stadsmässighet och hög servicenivå  
(Gråbo och Linero).

Bostadsbyggandet under 1960- och 1970-talen 
svarade såväl mot lokala behov som nationella sam-

hällsförändringar. Den offentliga sektorns utbyggnad 
med allmän sjukvård, grundskola och barnomsorg, 
som till stor del byggde på att kvinnorna ur alla 
samhällsklasser tog klivet ut i yrkeslivet, och ett bo-
stadsbyggande för alla under efterkrigstiden innebar 
ett ökat kommunalt ansvar. Det ålåg kommunerna 
att realisera den statliga bostadspolitiken, låt vara 
med hjälp av subventioner och lån. Exempelvis kunde 
de kommunala, allmännyttiga bostadsbolagen få 
100 procent av byggkostnaderna täckta av statliga 
bostadslån. Motsvarande siffra för de kooperativa 
respektive privata bostadsföretagen var 90 respektive 
85 procent. Det innebar att det i hög grad var de all-
männyttiga bolagen som på bred front genomförde 
den statliga bostadspolitiken.

Det starka samhället där staten tog ansvar för 
människornas välfärd slog igenom på 1960-talet.  
Regleringar har varit något av den svenska modellens 
kännemärke och särskilt framträdande på bostads-
marknaden. Så inrättades exempelvis bostadsför-
medlingar i samband med hyresregleringen 1942. De 
bostadssökande rangordnades och olika anvisnings-
principer användes. Även bostadsbyggandet reglera-
des genom omfattande regler, normer och utredningar 
(God bostad, Planstandard 1965, Svensk Byggnorm, 
SCAFT, Planfaktor 1970) för att man skulle få en 
god, hög och säker standard.

Miljonprogrammet utgjorde såväl kulmen som  
slutet på en bostadspolitik med rötterna i 1930-talet, 
och en drygt fyrtioårig bostadspolitik upphörde med 
miljonprogrammets slutår 1974. Målen hade nåtts: en 
god bostad för en femtedel av lönen, trångboddheten 
hade försvunnit och två tredjedelar av befolkningen 
bodde i moderna bostäder.

Historiskt värde i kvarteren Seglet, Stäven, 
Eddan och Havamal
Orrholmen, Gråbo och Linero anlades en bit utanför 
stadskärnan, Gråbo och Linero på i det närmaste 
jungfrulig mark, medan Orrholmen tidigare varit ett 
industriområde med sågverk, disponentbostad och  
arbetarbostäder. Nya, stora bostadsområden – för 
Gråbo och Linero är det riktigare att tala om stads-
delar – byggdes i stadens periferi där det fanns till-
gänglig mark. 1960- och 1970-talens områden bildar 
på så vis tydliga årsringar, både genom lokalisering 
och genom gestaltning.

Områdena anlades i en tid av urbanisering och  
tillväxt av storstadsregioner (Visby måste ses som en 
storstad i ett gotländskt perspektiv). Bostadsbristen 

Den offentliga sektorn byggdes ut med allmän sjukvård, grundskola, 
barnomsorg och satte den samhällspolitiska dagordningen.
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var besvärande och befolkningsprognoser visade 
att det skulle bli värre om det offentliga inte ingrep. 
Samtidigt brottades man i de flesta svenska städer 
(inklusive de här studerade) med omoderna bostäder 
och ökad bilism. Och det var inte trafiken det var fel 
på, utan den befintliga bebyggelsen som var allt för 
komplex och oordnad. Det fanns egentligen inget an-
nat att göra än att starta om från början, att bygga 
nya stadsdelar utanför de gamla – samtidigt som 
dessa i möjligaste mån skulle anpassas till bilismen 
och de strukturförändringar som kunde iakttas inom 
handeln.

I Sveriges städer hade man arbetet med general-
planer sedan införandet av 1947 års byggnadslag. Nu 
skulle långsiktiga markdispositioner i region- och ge-
neralplaner styra den efterföljande detaljplaneringen 
och bygglovgivningen. Generalplanerna gjordes för 
att man skulle kunna planera på ett rationellt sätt.  
Befolkningsprognoser som gjordes till planerna visade 
sig ofta vara i underkant, så när nya, reviderade pla-
ner och befolkningsprognoser presenterades i början 
eller mitten av 1960-talet hade man vanligtvis tagit i 
rejält.

Befolkningsökning, och i kanske ännu högre grad 
befolkningsprognoser, ledde med automatik fram till 
att det snabbt behövde byggas mycket bostäder. Den 
äldre bebyggelsen ansågs dessutom inte bara olämplig 
till bostäder utan var framför allt ett problem från 

trafiksynpunkt. Lösningen blev industrialiserat byg-
gande, sanering av äldre bebyggelse samt trafiksepa-
rering och trafikdifferentiering. Det svenska indu-
strisamhället och centralstyrningen nådde ett slags 
klimax kring 1970 och fick stort genomslag på både 
byggande och boende.

Betydande samhällsförändringar
På Gotland ledde rationaliseringar i jordbruket under 
1960- och 70-talen till inflyttning till Visby samtidigt 
som LM Ericsson etablerades i staden genom statligt 
lokaliseringsstöd. Det var vid denna tid Gråbo  

Industrisamhällets klimax och möjligheter att snabbt realisera önskemål om en god bostad 
manifesterades i en delvis alldeles egen estetik.

Separering av funktioner hade betydande genomslag på alla 
områden.
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planerades och började byggas. Efter kommun-
sammanslagningen 1971 (då hela Gotland blev en 
kommun) intog byggnadsnämndens nya ledamöter 
en kritisk hållning mot den pågående utbyggnaden 
av Visby. Politikerna från landsbygden oroades av att 
folk flyttade till Visby. Alternativet hade sannolikt  
varit att folk flyttat från ön.

I Värmland skedde strukturrationaliseringar av 
basnäringen skogsbruket under 1960-talet och många 
skogsindustriarbetare fick söka sin utkomst på an-
nat håll än hemorten. I Karlstad ökade särskilt livs-
medelsindustrin samt grafisk och mekanisk industri 
under samma period. Karlstad blev dessutom en hög-
skoleort när man 1967 fick en universitetsfilial. Man 
kan notera att det i kvarteret Seglet på Orrholmen 
fanns en stor del små studentlägenheter.

I Lund var det särskilt planerna på Örestad som 
fick politikerna att ta i ordentligt. Prognoser visade på 
en omfattande befolkningsökning. Det kunde egent-
ligen bli hur mycket och stort som helst. Inflyttningen 
till Malmö-Lundregionen var omfattande under hela 
1960-talet och något år in på 1970-talet. Därefter 
vände det, med svåra konsekvenser för särskilt Mal-
mö (men det är en annan historia).

Stora grepp och markerade årsringar
Orrholmen fick ett utmärkt läge, på en udde i Vänern. 
På Linero utnyttjades nivåskillnaderna så att LKF:s  

28 lamellhus i kvarteren Eddan och Havamal fick en 
ståtlig utsikt över jordbrukslandskapet i söder sam-
tidigt som bebyggelsen blev ett naturligt blickfång 
från Dalbyvägen.

Stadsplanen för Orrholmen är väl den mest spekta-
kulära av de tre här studerade. Särskilt kvarteret Seg-
let, där bebyggelsen formats som en skeppssättning 
med en inre och en yttre krans av hus, är anmärk-
ningsvärd. På Linero är lamellhusen placerade i fem 
mer eller mindre parallella rader längs höjdkurvorna. 
För kvarteret Stäven är det troligen lamellhusens 
gruppering som gett namn åt kvarteret. Bebyggelsens 
gruppering följer inte i något av fallen schablonbilden 
(om man nu kan tala om sådan) av hur flerbostadshus 
från den här perioden ”brukade” grupperas, utan vi-
sar i stället på stor variation inom det regelverk som 
omgav bostadsbyggandet.

Bostadshusen i områdena är gestaltade efter mo-
dernistisk doktrin med enkla, rätvinkliga byggnads-
kroppar. Man kan notera att det endast är kvarteret 
Stäven som i sin helhet – både plan och hus – ritades 
av samma arkitektkontor, EGÅ. Planen för Orr-
holmen gjordes av VBB medan husen ritades av John 
Wästlunds arkitektkontor. I Lund gjorde i allmänhet 
stadsarkitektkontoret stadsplanerna, så var det också 
för Eddan och Havamal. Planen föreskrev punkthus, 
och ändå blev det lamellhus. Sten Samuelson, som 
ritade husen, modifierade planen – något som stads- 
arkitektkontoret godtog.

Bostadsbyggandet under 1960- och 1970-talen skedde främst på tidigare icke exploaterad 
mark och har avsatt en tydlig årsring som skiljer ut sig från såväl den äldre bebyggelsen som 
från den som kom efter.
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Kvarteren Seglet, Stäven, Eddan och Havamal 
byggdes av de allmännyttiga bostadsbolagen i res-
pektive stad och var de största kvarteren i respektive 
område. Det är typiskt för tiden: allmännyttan byggde 
störst (men inte nödvändigtvis storskaligast) och 
mest. Det var dock vanligt att marken delades upp 
mellan ett flertal byggherrar för att det skulle vara 
någon form av rättvisa, precis som att en centrum- 
anläggning skulle ha en livsmedelsbutik tillhörig  
KF och en tillhörig ICA eller annan enskild affärs- 
idkare.

På Orrholmen byggdes förutom allmännyttans  
hyreslägenheter även en mindre del bostadsrätter  
genom Karlstads Sparbank. Svenska Riksbyggen 
byggde drygt 450 lägenheter i olika typer av radhus 
på Gråbo, men det var ändå mindre än hälften av  
vad allmännyttan byggde. På Linero var det HSB och 
Lunds Byggmästargille som fick dela på området  
tillsammans med allmännyttan. Inom samtliga om-
råden dominerar lägenheter på tre rum och kök.  
Denna lägenhetstyp blev den vanligaste under tio-
årsperioden och var för många en standardhöjning  
– tidigare hade två rum och kök dominerat nypro-
duktionen.

Bilsamhälle och säkerhet
Vid tiden för Orrholmens byggande i början av 1960-
talet hade den ökade privatbilismen börjat bli ett pro-
blem för stadsplanerare, nu var det inte längre endast 
bostadsbehovet som verkade styrande. Man hade 
också att ta hänsyn till att nästan alla hushåll hade 
bil, eller stod i begrepp att skaffa en. Bilarna tog plats 
och de skulle helst inte befinna sig på samma ställen 
som cyklister och fotgängare. Riktigt illa var det om 
bilar och barn samsades om utrymmet mellan husen.

Ämnet hade varit aktuellt allt sedan 1950-talet 
och i 1959 års byggnadsstadga infördes krav på att 
bilplatser skulle anordnas i tillräcklig omfattning på 
tomtmark. ”Tillräcklig omfattning” blev på kort tid 
en bilplats per lägenhet, som blev något av parke-
ringsnorm. En planavdelning utvecklades på Bygg-
nadsstyrelsen, som 1967 blev Statens planverk. Detta 
statliga verk och en grupp forskare vid Chalmers 
arbetade intensivt med trafikplaneringen och resul-
tatet blev den lilla skriften SCAFT 1968: riktlinjer för 
stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, vilken 
fick ett enormt genomslag.

Trafikseparering med bilfria lek- och grönområden 
samt gång- och cykelvägar med planskilda korsningar 
och trafikdifferentiering med olika typer av trafikleder 

och utifrånmatning av bostadsområden utmärker 
samtliga studerade områden. Detta är mycket karak-
täristiskt. Ett av de kanske mest konsekvent genom-
förda trafiksepareringssystemen i landet kan studeras 
i Orrholmen där all bil- och busstrafik leddes in i ett 
mycket stort garage under kvarteret Seglet.

Barnen i centrum
Bostadsstyrelsens skrift God Bostad hade sedan 
1960 lämnat anvisningar om hur stort utrymme som 
ansågs nödvändigt för barnens lek i de nya bostads-
områdena. Detta kapitel hade tillkommit efter arki-
tekten Hans Wohlins avhandling, Barn i stad,  där 

Områden från 1960- och 1970-talen utmärks av utifrånmatning, 
planskilda korsningar samt separata gång- och cykelvägar.

Säkerhetstänkandet på 1960- och 1970-talen var högt mot 
bakgrunden av tidigare decenniers alarmerande höga dödstal i 
biltrafiken.
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han påvisade barnens behov av utrymme samt efter 
den landsomfattande kampanjen ”Mera plats för oss” 
med HSB, Hyresgästföreningen och Unga Örnar som 
arrangörer och med Wohlin som ideolog. Karaktä-
ristiskt var den starka betoningen på statens och kom-
munens ansvar.

De bilfria miljöerna i Orrholmen hyllades i tid-
ningen Expressen, som annars brukade inta en kritisk 
hållning till 1960- och 1970-talens bostadsområden. 
Karlstad utsågs till ”Årets stad” av Expressen 1968 
och med anledning av denna utmärkelse anlades 
bygglekplatsen Orrleken. Det betraktades som en vik-
tig samhällelig angelägenhet att planera för ett barn-
vänligt samhälle.

Det historiska värdet kan sammanfattas med  
begrepp och företeelser som:

• storskalighet
• rationell planläggning och produktionsanpassat 

byggande
• centralstyrning och planering
• välfärdsbygge
• höjd bostadsstandard
• framtidsoptimism
• fullföljande av bostadspolitik med rötterna  

i 1930-talet
• trafikseparering och trafikdifferentiering
• betoning på barnens utemiljö.

Beaktat historiskt värde?
Det gäller att uppmärksamma inte bara bebyggelse-
miljön, topografin och utemiljön, utan också de 
samhällsförändringar och de ”mentaliteter” som 
ledde fram till 1960- och 1970-talens stadsbyggande: 
urbanisering, bostadsbrist, trångboddhet, föråldrade 
bostäder, ökat bilinnehav och naturligtvis också 
tilltron till det starka samhället, planering och cen-
tralstyrning. Det var både möjligt och önskvärt att 
planera och prognostisera framtiden. Författaren Sven 
Fagerbergs devis ”framtiden kan inte förutsägas – den 
måste uppfinnas” blev tidens motto. Framtiden var så 
att säga redan här.

Kvarteret Seglet

De genomförda och pågående förändringarna i 
kvarteret Seglet berör egentligen inte det historiska 
värdet, då det inte handlar om att bygga om husen 
eller miljön till något annat. Tilläggsisoleringen av 
skivhusen kan i detta hänseende beskrivas som en för-
siktig uppdatering med hänsyn till områdets historia, 
gestaltning och karaktär. Den planerade rivningen av 
butikslokalen minskar förståelsen av Orrholmen som 
en ”stad i staden” med egen service. Butikshallen stod 
dock tom, så förlusten blir inte så stor.

På dess plats ska det byggas ett högt punkthus.  
Huset är utformat med hänsyn till den befintliga mil-
jön och helheten samtidigt som det sticker av genom 
högre höjd och på så vis markerar områdets centrum. 
Kvarteret Seglet kommer fortfarande att visa på de 
höga ambitioner som vägledde planering, byggande 
och gestaltning av området då det byggdes. Det nya 
huset utgör inget undantag. Orrholmen kommer att 
fortsätta vara ”Den vita staden”, vilket har varit vik-
tigt för de boende:

I bostadsområdena från 1960- och 1970-talen kan man se att  
Ellen Keys ord om ”barnets århundrade” fått genomslag.

Hur barnens behov av lek och lärande kom i förgrunden 
manifesterades i parklekar som “Orrleken” på Orrholmen.
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När jag kommer och åker in mot Orrholmen så 
tänker jag ibland; jäklar va flott det är. Vi bor ju i 
Den vita staden och jag tycker det är mäktigt och 
fint. Men när man kommer närmare så är det ju 
inte Vita staden längre. På de mindre husen har 
man bytt ut stenar här och där och på de stora är 
det lagat och målat på ytterändarna. Fasaderna är 
inte vita utan gråbeige. Jag tycker att det ska bli 
Den vita staden igen. 

Kvarteret Stäven

Kvarteret Stäven har genomgått en del förändringar, 
av utemiljön och av husen. Förändringarna kan inte 
direkt beskrivas som varsamma, vilket heller inte  
varit avsikten visavi utemiljön, men har å andra sidan 
inte varit av sådan karaktär att området påtagligt 
ändrats. Tillägg i form av GotlandsHems kontor och 
en lokal för Hyresgästföreningen mitt i kvarteret tar 

inte bort de lågmälda kvaliteter som ger området dess 
karaktär. Mycket av det historiska värdet är relaterat 
till den historiska kontext i vilket 1960- och 1970-
talens bostadsbyggande verkställdes och påverkas 
inte direkt av den typen av förändringar som gjorts i 
kvarteret Stäven.

Kvarteren Eddan och Havamal

Det allmännyttiga bostadsbolaget LKF:s flerbo-
stadshus i kvarteren Eddan och Havamal har inte 
genomgått exteriöra förändringar bortsett från ny 
ventilation på taket, däremot har lägenhetsbeståndet 
krympt då små ettor slagits samman med intilliggande 
lägenheter. Detta har skapat ett mer varierat lägen-
hetsbestånd, vilket sannolikt varit gynnsamt för kvar-
boende barnfamiljer.

Utemiljön, som präglades av en mycket strikt 
planering med så gott som all mark hårdgjord, änd-

Alla områden genomgår förändringar. För Orrholmen finns nu ett beslut om att tillföra ett 
punkthus på platsen för den nedlagda kvartersbutiken. Fotomontage SKANARK AB.

Förslag till ny bebyggelse längs Vikingavägen i Linero, upprättat av SYD ARK arkitektkontor.
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rades i början av 1980-talet genom statliga miljöför-
bättringsbidrag. Liknande förändringar har gjorts i 
många av 1960- och 1970-talens områden (jämför 
kvarteret Stäven) och blir på så vis nästan en del av 
det historiska värdet. Det är som om områdena inte 
var riktigt färdiga 1975, utan staten fick gå in och 
skjuta till pengar en gång till.

Planerna på att förtäta längs Vikingavägen skulle 
innebära en påtaglig ändring av området med en ny 
miljö infogad i den befintliga, men enligt helt andra 
ideal. Att uppföra ett helt nytt område, utanför Li-
nero, byggt enligt new urbanism-ideal skulle tillföra 
en ny årsring med en egen historia. De boende i LKF:s 
bostadshus har varit starkt kritiska till planerna.

Kulturhistoriskt värde
Det kulturhistoriska värdet beror på vem som formu-
lerar det och på tradition. Äldre (det vill säga äldre 
än, säg 75 år) bebyggelse tilldöms nästan alltid ett 
högt värde. Av efterkrigstidens bostadsbebyggelse 
uppskattas ofta 1950-talets grannskapsenheter och 
småhusområden medan 1960- och 1970-talens flerbo-
stadshus sticker av för mycket, både i förhållande till 
det som byggdes före och det som byggdes efter.

När bostadshus byggda under 1960- och 70-talen 
står inför ombyggnad har varsamhetsdiskussionen 
från 1970-talet som utgick från förra sekelskiftets 
bostadsbebyggelse delvis fått starta om på nytt. Nu 
är det rekordårens bebyggelse som inte motsvarar 
dagens estetiska uppfattningar och funktionskrav. Att 
dessa byggnader skulle äga något värde möts ofta av 
samma tveksamhet eller likgiltighet som äldre bebyg-
gelse gjorde för 30–40 år sedan.

I propositionen 1997/98:165 Utveckling och 
rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet 
uppmärksammade regeringen att bebyggelsen i efter-
krigstidens bostadsområden i flera fall fått en tveksam 
behandling från underhållssynpunkt. En rad utvärde-
ringar visar också att i de förnyelseprojekt som skett 
och sker kan de yttre förändringarna vara mycket 
stora, utan att man uppnått någon egentligen högre 
kvalitet eller något långsiktigt värde.

Till dessa problem måste läggas ett strukturellt. 
Alla förorter genom tiderna har haft ”sociala pro-
blem”, som så småningom övertagits av nya förorter. 
1940-talsligor blev 1950-talsligor. 1960- och 1970- 
talens flerbostadsområden har inte ersatts av någon 
ny förortskrans. Tvärtom, efter miljonprogrammet 
har städerna byggts inåt och för en köpstark boen-

dekategori. 1960- och 1970-talens flerbostadsområ-
den avviker i förhållande till vad som byggdes såväl 
före som efter. Husen är byggda på ett annat sätt, 
med andra material, i andra lägen och släpar på ett 
dåligt rykte som framför allt befästs i media.

Det kulturhistoriska värdet kan alltså inrymma 
hur 1960- och 1970-talens områden skildrats i olika 
media. Miljonprogram och förort blev nästan en 
egen genre i dags- och kvällspressen från 1970-talet. 
Områden som vid färdigställandet presenterats som 
hypermoderna blev på några få år beskrivna som 
passiviserande sovstäder och därefter betongghet-
ton och symboler för något icke-svenskt. Använder 
man beskrivningar som förortsgäng, segregation, 
problemområde tillräckligt mycket blir de etablerade 
”sanningar” giltiga för alla flerbostadshusområden 
från 1960- och 1970-tal. Medierna konstruerade den 
sortens generaliseringar.

Miljonprogrammets bebyggelsemiljöer var (och 
är) för många tidningsläsare inte självupplevda, utan 
förmedlade. Fram träder bilden av evigt blåsiga och 
ödsliga förorter med likadana betonghus i långa ra-
der, och i bästa fall något ogästvänligt köpcentrum. 
Människor syns sällan till i denna till synes sterila 
miljö. Det är ofta så här 1960- och 1970-talens bo-
stadsområden presenterats i pressen.

Beskrivningar som dessa har haft en enorm  
genomslagskraft och verkar ha accepterats av väldigt 
många. Detta skapade ett slags symbiosförhållande 
mellan skribent och läsare då berättelsen måste  
överensstämma med det ”vi vet” för att vara trovär-
dig. De meningsskapande berättelserna formulerades 

Bilden av 1960- och 1970-talens bostadsområden är ofta 
förmedlad via schabloner i media och förväntas stämma överens 
med vad man redan vet.
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i pressen, delvis sekunderade av rapporter av olika 
slag. Uppfattningen av vad miljonprogram eller  
förort är har således blivit en gemensam ”kunskap” 
som – för många – är oberoende av egen erfarenhet.

Varför behövdes denna kritiska bild av miljon-
programmet? Eller snarare två tredjedelar av dess  
bebyggelse, nämligen flerbostadshusen. Vilken form 
av normalitet försökte man befästa? Att en tredjedel 
av miljonprogrammets bostäder var radhus och  
villor glömdes nästan alltid bort, inte minst av dem 
som själva bor där. Kanske var det särskilt just  
småhusägarna som behövde bilden av ”de andra”?

Även inom konst, foto, film och skönlitteratur  
förekom skildringar av förort och 1960- och 1970- 
talens bostadsområden. Ofta med en kritisk vinkling, 
antingen var miljön steril och alienerande eller hotfull 
och skrämmande. Eller både och. Det kan därför vara 
intressant att notera att flera författare i dag skildrar 
förorten ur ett annat perspektiv. Lena Andersson både 
vänder på perspektivet och driver med gängse bild i 
Är det bra så?:

– Är du född här?
– I Stensby ja.
– Och inte har väl du lidit av att bo här, gå  
i skolan här, det är väl snarast bättre än på  
andra ställen, mer mångfacetterat, för att  
inte använda de gamla slitna orden som börjar  
på mång.
Lotta Svensson synar sina händer. Böjer dem  
och sträcker ut dem, böjer och sträcker ut.
– Jag vet inte. Jag har aldrig gått i skolan nån  
annanstans. 

Kulturhistoriskt värde i kvarteren Seglet, 
Stäven, Eddan och Havamal
Sverige var under 1960-talet ett välfärdssamhälle 
som byggde mönsterbostäder för sina invånare. Man 
kan notera att Seglet, Stäven, Eddan och Havamal 
är byggda av de allmännyttiga företagen och var de 
största bostadskvarteren som byggts av respektive  
företag vid denna tid.

Den nya folkhemsbostaden
Gemensamt för de tre områdena är den stora andelen 
små och medelstora lägenheter, med en majoritet av 
trerummare. Tre rum och kök var den verkliga folk-
bostaden vid denna tid: ”Tanken var, att när vi hittat 
den optimala trerumslägenheten, då var det bara  

att ta den och köra ut den över landet.”  (Esbjörn 
Olsson, SABO.) Resultatet blev en stor dominans av 
trerumslägenheter, ofta genomgående och av god kva-
litet. Problemet i dag är att detta är en typ av lägenhet 
som är i minsta laget för en familj, men samtidigt är 
för stor för ett ensamhushåll.

Arkitektur och stadsplan i de studerade områdena 
överensstämmer med 1960-talets planeringsideologi 
och speglar den tilltro som fanns till social ingenjörs-
konst, att man för alla medborgare faktiskt byggde 
det goda samhället. Dessutom beräknades välståndet 
öka ytterligare, framtidsoptimismen var ogrumlad. 
Goda bostäder för alla var inte längre en vision utan 
något man realiserade.

Tre rum och kök blev folkbostaden under 1960- och 1970-talen. 
Lägenhetsplan från kvarteret Seglet, Orrholmen.
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En större värld och nya gränser
De studerade bostadskvarteren byggdes mellan 1964 
och 1971, en period då det moderna projektet hade 
ett starkt stöd. Men något började hända ute i värl-
den. Årtalet 1968 har i efterhand förknippats med 
uppror och revolt: Pragvåren och den därpå följande 
ockupationen av Tjeckoslovakien, studentrevolt, 
raskravaller i amerikanska storstäder samt Vietnam-
demonstrationer. Även i Sverige tågade Vietnamde-
monstranter, ockuperades kårhus och ordnades soli-
daritetsaktioner.

Proteströrelserna kom att uttrycka en skepsis mot 
den rådande framstegsoptimismen. Man kunde för  
första gången läsa om miljöförstöring, ändliga re-
surser och glesbygdsproblematik. Tillväxten hade en 
baksida. Samtidigt raserades äldre stadsbebyggelse  
i en omfattning vi i dag kan ha svårt att begripa.  
Miljörörelsen växte fram och i kölvattnet av denna 
kom också en kritik mot den moderna bostadsbe-
byggelsen, som något oförskyllt fick representera 
den själlösa modernism som satte det materiella i 
centrum. Det blev något av blommor och röda stu-
gor mot asfalt och betong. Detta var mycket tydligt 

i media, även i reportageböcker som Rapport Tensta 
(1970), Fallet Rosengård (1972) eller Hammarkullen 
(1974) vilka intog en kritisk hållning till de nya bo-
stadsområden som beskrevs. Det var mycket elände. 
Kritiken av miljonprogrammet blev seglivad:

Stadsdelen Gråbo i Visby fick redan från starten, 
i början av 1970-talet, dåligt rykte. Området in-
gick i det så kallade miljonprogrammet liksom 
Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö. På 
fem år skulle det byggas fem miljoner nya bostäder 
i Sverige, bostadsbristen skulle byggas bort. Got-
lands bidrag till miljonprogrammet blev bostads-
området Gråbo. Här hamnade flera med sociala 
problem, arbetslösa och ungdomar. 

1960-talet var både höjdpunkt och vändpunkt för välfärds-
samhället. Offentlig utsmyckning i Orrholmen.

Det senmodernistiska 1970-talet hade en egen och stark form-
givning. Samtliga entréer i kvarteren Eddan och Havamal  
i Linero fick en egen individuellt utformad entréskylt.
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Citatet är från Gotlands Tidningar den 18 augusti 
1994 och förutom rena felaktigheter gör man typiskt 
nog jämförelser med rikskända områden vilka tycks 
leva ett eget liv bortom all självsyn. Många har känt 
sig kallade att ha en åsikt, få har varit där. Det är om-
råden där media renodlat förortskritiken genom att 
lyfta fram endast negativa sidor, verkliga eller inbil-
lade spelar ingen roll. Schablonbilden av miljonpro-
grammet, så som den presenteras i citatet ovan – hur 
väl stämmer den med verkligheten i Gråbo?

Men även 1960- och 1970-talens bostadsområden 
blir äldre, mer inbodda och får en egen historia och 
identitet. Många bor där länge och tycker om sin bil-
fria miljö, med grönområden och tillgång till service. 
Dessutom kan numera byggnadsbeståndet från epo-
ken tillmätas arkitektoniska kvaliteter och kulturhisto-
riska värden. Det kulturhistoriska värdet är dock inte 
statiskt och en förändring behöver inte med nödvän-
dighet leda till en minskning av värdet.

Det kulturhistoriska värdet kan sammanfattas med 
begrepp och företeelser som:

• egen identitet

• omtalat och debatterat

• tydlig planeringsideologi

• representerar motstridiga omdömen beroende på 

vem som värderar

• kontroversiellt kulturarv.

Beaktat kulturhistoriskt värde?
Kvarteret Seglet

Ombyggnadsarbetena och den föreslagna förtät-
ningen har skett i dialog med de boende. Även  
Länsstyrelsen och Värmlands Museum har deltagit  
i processen. Det kulturhistoriska värdet definieras på 
följande vis av Värmlands Museum:

Orrholmen är en för Karlstad unik stadsdel som 
speglar en del av efterkrigstidens bebyggelse-
historia. Stadsdelen planerades och uppfördes 
under 1960-talets rekordår och är en god repre-
sentant för denna tids arkitektur- och planideal. 
Under åren som gått sedan uppförandet har be-
byggelsen inte genomgått några större exteriöra 
förändringar, utan upplevs som autentisk. När 
Orrholmen var nyuppfört väckte bostadsområdet 
stor nationell uppmärksamhet och kom att kallas 
”Den vita staden”.

Ändringen av Orrholmen förändrar egentligen inte 
det kulturhistoriska värdet enligt ovan även om en del 
av bebyggelsens autenticitet går förlorad. I en intervju 

tillfrågades tolv boende på Orrholmen vad de tyckte 
om att bevara husen på Orrholmen så mycket som 
möjligt i ursprungligt skick. Nio personer svarade att 
de hade förståelse för det, med reservationen att det 
inte fick kosta för mycket och att det fortfarande mås-
te vara funktionellt. Det finns således att starkt stöd 
för att beakta kulturhistoriskt värde på Orrholmen.

Även andra aspekter som kan kopplas till om-
rådets kulturhistoriska värde bevaras. Kvarteret Seglet 
representerar 1960-talets sociala bostadspolitik där 
allmännyttan byggde hyresrätter med en övervägande 
del treor av hög standard. Detta ändras inte genom 
ombyggnaden. Den underjordiska parkeringen och 
den planterade gården mellan husen bevaras som de 
var från början. Det känns däremot lite missvisande 
att jämställa 1960-talets lägenheter i kvarteret Seglet 
med nyproduktion. Liknande jämförelser togs som in-
täkt för att riva eller kraftigt förvanska äldre bostads-
bebyggelse vid den tid då Orrholmen byggdes.

Kvarteret Stäven

Den förändring av utemiljön som genomfördes 
på 1980-talet genom de statliga miljöförbättrings-
bidragen skedde i dialog och samråd med de boende. 
Troligen diskuterades inte kulturhistoriskt värde den 
gången men man förändrade sådant som upp- 
levdes som dåligt och behöll det som var bra, vilket 
ändå var ett slags indirekt beaktande av kulturhis-
toriskt värde utifrån brukarperspektiv. De boende 
önskade sig framför allt mer grönska, samlingslokaler 
och högre standard i lägenheterna. GotlandsHem  
satsade bland annat på nya tak, renovering av trapp-

Även vid stora förändringar som här i kvarteret Stäven i Gråbo 
som genomförts efter de boendes önskemål kan uttrycket 
för det kulturhistoriska värdet avläsas som t.ex. de tidstypiska 
betongelementen.
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uppgångar, en höjning av standarden i köken och 
mest påtagligt på innergårdarna där asfalt byttes mot 
grönska, lusthus och kolonilotter. Man kan kon-
statera att förändringarna gjordes efter de boendes 
preferenser och inte efter vad som ansågs dåligt eller 
fel i media.

Kvarteret Stäven har fortfarande en tydlig egen 
identitet tillsammans med kvarteret Bogen. Bebyg-
gelsens karaktärsdrag har inte direkt beaktats vid 
senare ändringar, men ändå varit så pass modesta att 
områdets struktur inte ändrats.

Kvarteren Eddan och Havamal

I likhet med kvarteret Stäven förändrades utemiljön  
i kvarteren Eddan och Havamal i samråd med de  
boende under 1980-talet. Detta vara ett arbete som 
startade på initiativ av de boende. Samtidigt utgle-
sades lägenhetsbeståndet genom att små ettor slogs 
samman med intilliggande lägenheter. På så vis ökade 
möjligheten till kvarboende för barnfamiljer genom 
att det skapades större lägenheter, att man samtidigt 
blev av med en del oönskade hyresgäster talades det 
mindre om.

De båda kvarteren Eddan och Havamal, vilka 
upplevs som ett stort kvarter delat av Vikingavägen, 
har en tydlig identitet, både i förhållande till övrig be-
byggelse på Linero och i Lund. Detta är LKF:s största 
bostadsområden med 28 likadana lamellhus, vilket 
gjort det till något av en måltavla för förorts- och mil-
jonprogramskritik i media. Observera att det aldrig 
skrevs om småhusen, även om det till exempel bygg-
des ungefär 150 likadana atriumhus.

Det var sällan de boende tillfrågades om hur de 
upplevde sin boendemiljö, i stället intervjuades ex-
empelvis kvarterspolisen om skadegörelse, snatteri 
och missbruk, eller fritidsgårdens personal om olika 
arrangemang man hade för att sysselsätta områdets 
ungdomar. Annars kunde det vara rubriker som ”Allt 
mer åverkan på Linero-byggen”, ”Nio milj har gjort 
Linero lugnare” eller ”Polisen bekräftar lugnet i stads-
delen”.

I mitten av 1990-talet nyanserades bilden av  
Linero i media. De artiklar som nästan beskrev ett 
slags krigszoner och hade karaktär av frontreportage  
ersattes av försonligare beskrivningar. Kvarterspolisen 
kunde nu berätta att det ”finns väldigt många natio-
naliteter på Linero men folk verkar trivas väldigt  
bra med varandra. Folk känner stolthet över att bo  
på Linero /.../”. En reporter på Sydsvenskan hade  
själv bott i LKF:s flerbostadshus och skrev i tidningen 
1996:

Det [Linero] har också som så många andra  
miljonprogramsområden av och till ansetts som 
mindre fint att bo i. Men att generalisera och 
stämpla dessa bostadsområden som mänskliga  
soptippar för andra klassens medborgare är något 
som bara den kan göra som själv aldrig bott i mil-
jonprogrammets hus. Den här typen av lägenheter 
byggs inte längre och kommer förmodligen heller 
aldrig att byggas mer. I de goda planlösningarna 
ligger attraktionskraften som kan höja statusen på 
dessa bostadsområden om de får lov att vecklas. 

När Linero planerades och byggdes kring 1970 var 
det ett högst påtagligt uttryck för ett samhälle i för-
ändring. Utbyggnaden i östra Lund var förmodligen 
inget kontroversiellt, att två gårdar revs var det inte 
många som grät över. När man nu planerar att för-
täta berör det många fler, och många av de boende 
är missnöjda med planerna. De boende åberopar de 
kvaliteter området äger – det kulturhistoriska värdet 
– även om just det begreppet inte använts. Kultur-
historiskt värde har av hävd förknippats med kyrkor 
och slott och kan därför vara ovant att förknippa 
med den egna boendemiljön.

Miljömässigt värde
Det miljömässiga värdet är ett ”öppet” värde, som 
inte kan beskrivas genom fakta eller belagda histo-
riska händelser. Den miljö som skapats då 1960- och 
1970-talens bostadsområden anlades värdesätts av de 
flesta boende. Områdena uppskattas för andra värden 
än dem vi använder för äldre bebyggelse. Kvaliteter 

Bebyggelse under 1960- och 1970-talen har individuella uttryck 
inom en sträng ram. Linero i Lund.
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som ofta värdesätts är den bilfria och barnsäkra  
miljön, växtligheten och gemensamma grönområden, 
närheten till service och natur, goda kommunikatio- 
ner, de välplanerade lägenheterna, utsikten (där sådan 
förekommer), lugn och stillhet och allt fler boende 
börjar också framhålla den modernistiska arkitek-
turen.

Genom områdenas särprägel i vår totala stadsmiljö 
är det förhållandevis lätt att ge dem en särställning. 
Det är svårt att förhålla sig likgiltig. Färger, material, 
öppenhet eller rumslighet, detaljer, grönska, trafiklös-
ningar står i kontrast mot vad många uppfattar som 
utmärkande för stadsmiljöer. 1960- och 1970-talens 
ideal var inte variation utan enhetlighet.

Miljömässigt värde i kvarteren Seglet,  
Stäven, Eddan och Havamal
Områdena är representativa för sin tillkomsttid och 
speglar hur planeringsideal inom stadsbyggnad  

förändrades under det som har kommit att kallas  
rekordåren i Sverige, från 1950-talets slut till mitten 
av 1970-talet med miljonprogrammets abrupta slut. 
Kvarteret Seglet är byggt enligt funktionalistiskt ideal 
som hus i park. Stäven samt Eddan och Havamal är 
byggda enligt doktrinen tätt och lågt och i enlighet 
med dåtida föreställningar om stadsmässighet med  
visuella rumsupplevelser. Bostadsområdena skulle mot 
slutet av perioden ha begränsad mängd vegetation; de 
blev mer stadsmässiga om marken hårdgjordes. Med 
stadsmässig menade man ett tättbebyggt område där 
marken var anlagd, som i traditionella städer.

De boende i Seglet, Stäven, Eddan och Havamal 
uppskattar sin bilfria och gröna miljö. Man är med-
veten om att de egna bostadsområdena skiljer sig från 
den täta kvartersstaden (vilken brukar framhållas som 
rättesnöre för stadsmässigt byggande) och uppskattar 
dem för vad de är. Så här tycker en boende på Gråbo:

Hon skulle aldrig vilja bo i Visby innerstad. Där-
inne är det för mycket stök om somrarna och på 
vintrarna är det bilar som tutar och kör. Dessutom 
är det dyrt. Boendet får inte kosta för mycket.  
   Då är det lugnare på Gråbo bland alla cykelba-
nor. Och hon behöver inte varna Sara för trafiken.  
Hon kan bara gå ut och cykla eller åka rullskrid-
skor. 
  – Jag vet inte vad barnen inne i stan gör. Är de på 
sin bakgård? Jag förstår inte människor som bor 
där. Bo i gamla skruttiga hus. K-märkta, du får 
inte hänga upp en tavla om du hänger den på fel 
ställe. Nej, jag gillar nog det här förortsbetonade. 

Det är svårt att peka ut specifika kvaliteter, då olika 
människor värdesätter olika egenskaper. Många i 
kvarteret Seglet har föga förvånande framhållit ut-
sikten som något man sätter stort värde på. Även i  

Ett av 1960- och 1970-talens mest framträdande ideal var 
enhetlighet.

Hus i park, djupt förankrat i funktionalismens ideal. Orrholmen i 
Karlstad.

Kvarteret Kölen i Gråbo, Visby.
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Eddan och Havamal värdesätter man utsikten. Den 
är inte så spektakulär som i Seglet, men man uppskat-
tar att kunna blicka ut över slätten i söder. I samtliga 
områden sätter man stort värde på att de är i det 
närmaste bilfria och därmed barnsäkra. Från de be-
skrivna kvarteren är det möjligt att till fots eller med 
cykel nå skola, fritidsgård/bygglek och på Linero och 
Gråbo även affärscentrum utan att behöva konfronte-
ras med bil- och busstrafik.

I kvarteret Seglet har flera boende uttryckt upp-
skattning över att fasaderna åter blir vita. De befint-
liga betongelementfasaderna upplevdes som trista, 
men kanske hade de gått att tvätta i stället för att  
putsa? Om KBAB tänkt sig att putsa i annan färg 
eller tilläggsisolera och klä fasaderna med annat ma-
terial, hur hade en sådan ändring tagits emot? Det 
miljömässiga värdet uppmärksammas sällan förrän en 
ändring ska ske, eller i sämsta fall redan skett. Då kan 
det vara för sent.

Samma fenomen kan iakttas i kvarteren Eddan  
och Havamal där de boende blivit uppmärksamma 
på sin miljö och de värden man finner där. Att en fö-
reslagen ändring fungerar som ett debattinlägg som 
möter både motstånd och engagemang visar att det 

finns ett miljömässigt värde och att de boende sätter 
värde på det.

Det miljömässiga värdet kan sammanfattas med 
begrepp och företeelser som:

• trafikseparering och trafikdifferentiering

• hus i park

• grönska

• barnsäkert

• utsikt

• närhet till natur.

Beaktat miljömässigt värde?
Kvarteret Seglet

Trafikseparering med underjordiska garage var 
kostsamt men blev relativt vanligt under 1960- och 
1970-talen. Sällan eller aldrig ser man det så konse-
kvent genomfört som i Orrholmen. Angöringsgatan, 
Tullhusgatan, är 22 meter bred med fyra körfiler och 
mynnar i det stora garaget under kvarteret Seglet där 
en åtta meter bred enkelriktad gatuslinga leder runt 
parkeringsutrymmet. Garagets höjd beräknades till 
tre och en halv meter, vilket skulle medge busstrafik. 

Områden från 1960- och 1970-talen värdesätts för sina egna kvaliteter. Områdena har en egen rak estetik, är 
bilfria, barnsäkra och rymliga. Det finns gott om tillgängliga gårdar och närhet till grönområden.
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Från utrymmena under betongdäcket når man de  
nedre entréerna till de tio sjuvåningshusen som grup-
perats i anslutning till garaget. Området ovanpå  
betongdäcket är allmän park med planteringar, lek-
platser och gångvägar.

Orrholmen uppmärksammades mycket för den  
bilfria miljön när det byggdes och denna uppskattas 
fortfarande av de boende. Genomförda och pågående 
förändringar av kvarteret Seglet berör inte det miljö-
mässiga värdet. Det har snarast ökat av musiken och 
konsten i det stora garaget. Växtligheten har under  
de 40 år som bebyggelsen funnits vuxit till sig, vilket 
ytterligare ökat det miljömässiga värdet. Det pla-
nerade punkthuset kommer i föreslaget läge inte att 
skymma utsikten för lägenheterna i de befintliga  
husen.

Kvarteret Stäven

På 1960-talet var det vanligt att terrängen anpassades 
till husen. Plansprängningar och schaktningar var 
vanligt när nya områden byggdes. För Stäven schak-
tades i stort sett hela kvarteret, vilket var mer eller 
mindre nödvändigt med tanke på de underjordiska 
garagen. På 1970-taler började det stå klart att orörd 
natur inte kan återskapas och när nästa kvarter  
(Bogen) på Gråbo byggdes sparades mer grönska. 
Denna upplevdes inte alltid som så positiv och en  
bevarad skogsdunge fick i folkmun namnet ”Våld-
täktsdungen”. Den är numera nersågad.

I Stäven har det i stället blivit grönare. De boende 
uppskattar även närheten till service och att det är 
bilfritt i området. Annat är mer individuellt:

Båda har funnit kvaliteter på Gråbo som satt en  
liten guldkant på tillvaron: För Lenas del handlar 
det om pulkabacken bakom knuten, med got-
ländska mått mätt så är den rejäl. För Elsa har  
koloniträdgården i området blivit betydelsefull. 

De genomförda ändringarna av utemiljön har ökat 
det miljömässiga värdet (även om det inneburit att det 
historiska värdet i någon mån skymts). Förändringar 
av husen har inte utgått från ursprungligt utförande.

Kvarteren Eddan och Havamal

LKF:s flerbostadshusområde på Linero fick ett enligt 
dåtida definition mycket stadsmässigt utförande där 
marken var hårdgjord nästan överallt och husen  
låg förhållandevis tätt med gavlarna ut mot bilfria  
”gränder”, som sträckte sig in i kvarteren. Vidare 
betonades den goda service som fanns i form av det 
närbelägna Linero centrum. Förutom kommersiell 

service som affär och bank framhölls de sociala in-
rättningarna som vårdcentral och tandläkarmottag-
ning. Här fanns även kyrka med församlingshem samt 
en del annan service.

I början av 1980-talet genomfördes förändringar 
av utemiljön, vilken av de boende upplevts som blå-
sig, skuggig och tråkig (men av LKF som extremt 
lättskött). Det saknades bra lekmöjligheter för barnen 
och det fanns inga utrymmen för samvaro. De boende 
var engagerade i förändringsarbetet och några år se-
nare kunde man konstatera:

I Lineros fall verkar den svåraste perioden  
vara över, vilket märks i minskad brottslighet  
och mindre problem på bl a barnavårdscentralen. 
Viktigt i sådant här sammanhang är att poängtera 
att det inte är bostadsområdet i sig som skapar  
problemen, utan orsakerna ligger ute i samhället. 

Få förändringar har gjorts av kvarteren Eddan och 
Havamal sedan utemiljön gjordes grönare på 1980- 
talet.

Den nu planerade förtätningen tar liten hänsyn till 
den befintliga miljön och de boende har varit starkt 
kritiska. Under parollen ”stoppa Lineroslakten” 
protesterar de mot planerna. Särskilt vägen in i det 
bilfria området är svår att acceptera. ”Vi vill ha kvar 
grönområden och ha lekplatserna kvar.”  Motiven till 
förtätning, så som de presenteras i ”Program till de-
taljplan”, övertygar inte invånarna i kvarteren Eddan 
och Havamal. Dessutom menar man att de planerade 
femvåningshusen, förutom att ta bort utsikten för 
många, kommer att förfula Lineros speciella arki-
tektur. Området har uppenbart ett miljömässigt värde 
och det är de boende medvetna om. Det blir tydligt då 
planer på förändring aktualiseras.

Konstnärligt värde
Det konstnärliga värdet speglar hur arkitekter, pla-
nerare och konstruktörer behandlat sin uppgift. Det  
har ofta framhållits, även av arkitekterna som var 
med, att regler och normer styrde bostadsbyggandet  
i hög grad. Det fanns inte utrymme för någon form  
av konstnärlig frihet. Ibland inte ens förebilder, ”så-
dant hade man inte tid med på 60-talet. Det handlade 
om att rita bostäder.”  (Arkitekten Per W. Persson,  
huvudsakligen verksam i Malmö, intervjuad 2001.) 
En annan arkitekt (Ulla Söderberg, Svenska Riks-
byggens projekteringskontor i Malmö) formulerade 
det så här:
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Allt ritande skedde efter riktlinjerna i ”God bo-
stad” och ”Svensk byggnorm”, som föreskrev 
en viss minimistandard vilken alltid avrundades 
uppåt. Med betongelementbyggandet blev det som 
att arbeta med pusselbitar. 

Det är inte alls omöjligt att man kände ett visst tryck 
att leva upp till föreskrifterna i exempelvis God bo-
stad,  men dessa var egentligen rekommendationer 
som skulle följas för att man skulle få de statliga  
bostadslånen. Här presenterades minimikrav gällande 
planlösningar och utrustning. Man kunde således  
gå utanför normerna, men det var främst en kost-
nadsfråga, vilket framkommer från mötesanteck-
ningar förda hösten 1963 inför byggandet av Orr-
holmen:

Stadsarkitekten framhöll, att byggnadsnämnden 
ålåg att granska förslaget i enlighet med bestäm-
melserna i ”God bostad 1960” men att möjlighet 
givetvis fanns att öka utrymmesstandarden i  
jämförelse med dessa normer under förutsättning 
att förslaget innefattade en god planekonomi. 

Det fanns också krav på att hissar skulle installeras 
från fyra våningar, vilket gjorde att trevåningshusen 
(utan kostsamma hissar) blev så vanliga. Det var dock 
arkitekten som bestämde gestaltningen och utform-
ningen, men han/hon fick vara beredd att argumen-
tera för sin ståndpunkt.

I själva verket finns en mycket stor variation i 
1960- och 1970-talens bostadsområden om man ser 
till helheten. Husen är inte individuellt utformade, det 
skulle ha stridit mot såväl rådande estetik som ekono-
miska premisser, men är sällan byggda i större serier 
än 20–30 hus. Man luras av att ett enskilt område 
innehåller någon eller några få hustyper.

Även stadsplanerna styrdes av en rad bestäm-
melser, som att det skulle var minst 18 meter mellan 
trevåningshus och minst 40 meter mellan åttavå-
ningshus (detta var de vanligaste våningshöjderna 
under 1960- och 1970-talen). Dessutom hade man 
bilarna att ta hänsyn till vid planeringen. Bostads-
kvarteren skulle vara bilfria samtidigt som det skulle 
finnas tillräckligt med parkeringsplatser. Enklast var 
naturligtvis att anordna markparkering, men det var 
utrymmeskrävande. Ett dyrare alternativ var parke-
ringsdäck i två eller flera våningar och ännu kostsam-
mare var underjordiska parkeringar, som faktiskt  
blev ett vanligare alternativ än parkeringsdäck.  
Stadsplanerna från denna tid uppvisar en mångfald av 
lösningar och är sällan så schematiska som man ofta 
föreställer sig.

Det var få byggföretag som kunde ta på sig så  
stora uppdrag som att bygga ett par hundra lägen-
heter i flerbostadshus. I denna studie har SCG helt 
byggt kvarteren Stäven, Eddan och Havamal. Kvar-
teret Seglet byggde SCG i samarbete med ett konsor-
tium bestående av olika lokala byggföretag. SCG 
var drivande i elementbyggnadstekniken och deras 
allbetongmetod blev en stor svensk exportframgång 
på 1960-talet.

Betongelementfasader passade periodens intresse 
för upprepningens estetik utmärkt. Ett närmare  
studium av betongelement skulle dock avslöja en 
mycket stor variation beroende på gjutteknik, in- 
gjutna mönster och olika typer av frilagd ballast.  
Vem vet, kanske går det att se regionala skillnader  
i betongelement med frilagd ballast? Eller se en stil- 
eller teknikmässig förändring under den tjugoårs-
period betongelement användes som fasadmaterial? 
Det fanns en uppriktig uppskattning av betong bland 
arkitekter och byggare, troligen även hos allmän-
heten. Det var ett modernt, funktionellt och snyggt 
material.

Det konstnärliga värdet kommer naturligtvis också 
till uttryck i utemiljön, som även den i allmänhet 
bygger på en form av upprepningens estetik och räta 
vinklar. Utemiljön har om möjligt kritiserats än mer 
än husen och har nästan alltid genomgått minst nå-
gon förändring. Det var inte ovanligt att konstnärer 
eller formgivare var inblandade i gestaltningen av de 
nya bostadsområdena. Offentlig konst förekommer i 
många områden.

Riksdagen beslöt redan 1961 att statliga lån skulle 
utgå till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden. 
Det fungerade så att låneunderlaget för flerbostadshus 
fick höjas med ett belopp som motsvarade skälig kost-
nad för utsmyckningen, maximalt sex kronor per  
kvadratmeter våningsyta och byggnad. Det kunde bli 
rätt mycket pengar.

Konstnärligt värde i kvarteren Seglet,  
Stäven, Eddan och Havamal

Bostadskvarteren vittnar om en gestaltningsmässigt 
hög ambitionsnivå. Planerna är genomarbetade och 
vittnar om den förskjutning som skedde under pe-
rioden, från hög och gles bebyggelse till tät och låg. 
Trafiken är ordnad genom utifrånmatning och ba-
serad på trafikseparering, vilket är mycket tydligt i 
kvarteret Seglet där biltrafik inte förekommer annat 
än i det underjordiska garaget.
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Upprepningens estetik och stor variantrikedom

Både Orrholmen samt kvarteren Eddan och Havamal 
inklusive centrumanläggningen på Linero kontras-
terar tydligt mot det omgivande landskapet och upp-
levs på avstånd som sammanhängande volymer eller 
strukturer. Detta gör de framför allt genom sin gråvita 
färg, som på håll upplevs som vit. Båda områdena 
kallades dessutom för ”den vita staden” – ett begrepp 
som myntades för Weissenhof-utställningen i Stuttgart 
1927 där den tidens radikala arkitekter presenterade 
den moderna arkitekturen.

I kvarteret Seglet finns tre olika hustyper medan 
det i Stäven samt Eddan och Havamal endast finns en 
enda hustyp. Husen i Stäven har korrugerade betong-

element, av arkitekten beskrivna som kannelyr, vilket 
troligen är en i det närmaste unik företeelse. I Eddan 
och Havamal är det påfallande med vilken konse-
kvens de 28 lamellhusen grupperats och gestaltats: 
alla hus har balkongfasader mot söder och entré-
fasader mot norr. Betongelementen har dragits upp till 
samma jämna nivå i gavlarna och döljer på så vis det 
flacka sadeltaket. Husen framstår på så vis som tyd-
ligt geometriska volymer.

Det konstnärliga värdet i 1960- och 1970-talens 
bostadsområden handlar mycket om förmågan att 
tänka stort: från stadsplan och gestaltning av ute-
miljö ner till den enskilda lägenhetens planlösning 
och detaljer som balkongfronter eller entréer. Allting 
är medvetet gestaltat med betoning på funktionalitet, 
hög standard, god ekonomi och helhetslösning.  
Detta reglerades i någon mån i normsamlingar som 
God bostad och Svensk byggnorm.

Husen ordnades vanligen efter geometriska prin-
ciper, ett slags meandrande form med öppna gårdar, 
som i kvarteret Stäven, var inte ovanligt. I kvarteren 
Eddan och Havamal har husen lagts i parallella rader 
längs höjdkurvorna, så att alla hus är orienterade i en 
syd-nordlig riktning. Vanligare var att husen är orien-
terade i öst-västlig riktning, som i kvarteret Stäven 
där husgruppen i söder avslutas med en stor solter-
rass. Planformen, med husen som en skeppssättning, 
är förmodligen unik för området.

Husen var seriebyggda vilket överensstämde med 
den upprepningens estetik som omhuldades från 
1930-talet fram till början av 1970-talet. Särskild 
genomslagskraft fick denna smakriktning i samband 
med miljonprogrammet och de stora volymer som då 
byggdes. Huskropparna gavs en sträng, geometrisk 
struktur, särskilt tydligt i kvarteren Eddan och Ha-
vamal där betongelementen i gavlarna dragits upp 
över det plana sadeltaket för att skapa illusionen av 
helt rätvinkliga byggnadskroppar. Även entréparti- 
erna är helt rätvinkliga.

Det konstnärliga värdet kan sammanfattas med  
begrepp och företeelser som:

• byggnadskropparna ordnade efter en geometrisk 
princip.

• tydliga relationer till vädersträcken.

• kontrast mellan naturliga grönområden och det  

anlagda, planerade.

• upprepningens estetik.

• sträng och klar geometri.

• systematisk uppbyggnad av fasader.

Genom lek med historiska referenser sammanlänkas 
miljonprogrammet med den klassiska arkitekturen.

Variantbegränsning inom enheten och sträng gruppering förlöser 
en egen estetik.
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• moderna material, ibland i kombination med tra-

ditionella.

• offentlig konst, ofta abstrakt och modern, ibland i 

intimt samspel med bebyggelsens arkitektur.

Beaktat konstnärligt värde?

Kvarteret Seglet

Planstruktur och bebyggelsens förhållande till om- 
givning påverkas inte av pågående och planerad 
om- och tillbyggnad. Den tillkommande byggnaden 
bygger på samma stränga geometri även om den av-
viker genom högre hushöjd och annan planform. Det 
planerade punkthuset kommer sannolikt att tillföra 
Orrholmen ytterligare kvaliteter, och på områdets 
egna villkor.

Ombyggnaden av skivhusen är på många vis före-
dömlig och området är speciellt. Det är dock inte som 
många menar, att det finns gott om hus med betong-
element. Det var inte det dominerande fasadmateria-
let under miljonprogrammet, som samtidigt utgjorde 
höjd- och slutpunkt för användande av betongelement 
som fasadmaterial. Många hus med betongelement 
har och kommer att förändras varför det känns trå-
kigt att dessa rikskända hus inte kunde bevaras med 
sina ljusa betongfasader, som var en så påtaglig del av 
det moderna i ”Årets stad” 1968.

Kvarteret Stäven

En byggnads färg, form och material utgör en helhet, 
att förändra en del innebär således en förändring av 
helheten. Förändringen av entréer och tillägg av bur-
språk påverkar hur husen som helhet upplevs. Man 
kan väl säga att förändringarna av husen som gjorts 
i kvarteret Stäven inte beaktar helheten, och de valda 
lösningarna kan upplevas som oengagerade och främ-
mande i sitt sammanhang.

Kvarteren Eddan och Havamal

Bebyggelsens konstnärliga värde har inte påverkats då 
husen egentligen inte förändrats. En del av husen har 
fått entréerna tillbyggda med cykelparkeringar i trä. 
Det har inte blivit helt lyckat då dessa skymmer Bäck 
& Ljungs stormönstrade plastlaminattavlor. Tillbygg-
naderna är dock reversibla. Däremot är Per Fribergs 
”stadsmässiga” utemiljö delvis raserad genom de 
ändringar som genomfördes i början av 1980-talet. 
Det blev lite väl ”stadsmässigt” för de boende, som 
önskade och fick in mer grönska i området.

Den planerade förtätningen och omdisponeringen 
av parkeringsplatser berör inte direkt det konstnärliga 
värdet i ett snävare perspektiv, då husen och ute-
miljön mellan dem inte berörs. I ett större perspektiv, 
där man ser på helhetslösningen och disponeringen av 
hela området, är det däremot ett stort ingrepp, som 
dessutom inte direkt kan beskrivas som varsam.

Varsamma ändringar som tar till vara värden som finns, tillför nya värden som respekterar 
alla aktörer.
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Avslutning

Det har varit ett roligt och engagerande arbete att 
skriva om 1960- och 1970-talens bostadsområden 
och hur kravet på varsamhet, så som det kommer  
till uttryck i PBL, kan tillämpas på denna bebyggelse. 
Jag har träffat och pratat med boende på Orrholmen, 
Gråbo och Linero. Det finns ett engagemang för  
det egna bostadsområdet, konstigt vore det väl  
annars.

Även flera andra personer har varit behjälpliga 
med råd, kontroll av fakta eller med att ta fram arkiv-
handlingar. Särskilt tack till Hjördis Nilsson och  
Terese Myrin, Stadsbyggnadskontoret Karlstad;  
Per-Ola Åström, Värmlands Museum; Lisa Östman, 
Stadsarkitektkontoret Visby; Lena Ragnar, AB Got-
landsHem; Måns Hagberg, före detta EGÅ Arkitekt-
kontor AB; Åke Martinsson, före detta Jaenecke- 
Samuelson Konsultbyrå AB.

Under arbetets gång har en hel del litteratur, arkiv-
handlingar och pressklipp genomgåtts. Någon sam-

stämmig eller entydig bild finns inte, även om man lite 
försiktigt kan konstatera att områdena först väckte 
positiv uppmärksamhet för att därefter förknippas 
med något negativt eller annorlunda. De senaste  
fem–tio åren verkar en omsvängning ha skett, en nor-
malisering. Som i detta tidningsreportage från ett av 
de undersökta områdena:

Det märks att bostadsområdet är planerat.  
När man går längs de vindlande gångstigarna  
kan man nästan känna hur landskapsarkitektens 
penna har ristat in grusstråken i de gröna  
slätterna. Avstånden är långa och perfekt an-
passade till de hundägare som är ute och rastar 
sina stora svarta hundar. 

Positivt eller negativt? Varken eller. Det är så här, inte 
betongghetto eller asfaltöken. Men inte heller något 
märkvärdigt. Bara ett bra ställe att bo på, att ta en 
promenad, att rasta hunden.
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Skivhus och lamellhus

Bebyggelsen från 1960- och 1970-talen avviker från vad som byggdes såväl 
före som efter denna tid. Husen är byggda på ett annat sätt, med andra 
material och i andra lägen. Deras estetik och teknik är starkt förknippad med 
välfärdssamhället och bebyggelsen finns representerad över hela landet. 

Epokens byggnader behöver nu underhållas, och även till delar förändras. 
Riksantikvarieämbetet vill med denna studie av tre bostadsområden visa på 
en metod att identifiera och beskriva karaktärsdrag och kulturmiljövärden 
som en grund för framtida förändringar.
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