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Sammanfattning

Planeringsideal har tillsammans med andra faktorer, 
som ekonomiska, (lokal)politiska och juridiska, påver-
kat utformningen av våra städer. Rapporten tar upp 
de ideal eller doktriner som kan sägas ha funnits under 
den moderna epoken från 1850 och framåt, vilka jag 
kallar ”regularismen”, ”trädgårdsstaden”, ”funktional-
ismen” och ”efter funktionalismen”. Denna teoretiska 
bakgrund diskuteras sedan, med hjälp av inventering 
på plats, planhandlingar och intervju med kommunen 
dels mot två utbyggda områden i Umeå (Tomtebo och 
Carlslid), dels mot de ambitioner kommunen har idag 
för ett planområde mitt emellan dessa två. 

Det är naturligtvis svårt att påstå att ett visst ideal har 
styrt utformningen av Tomtebo och Carlslid, eller styr 
utformningen för det område som står i begrepp att 
bebyggas. Däremot tycker jag att man i områdenas 
utformning och med hjälp av planhandlingar kan utläsa 
strömningar och tendenser i stadsbyggandet. De två 
första områdenas utformning har varit reaktioner mot 
det funktionalistiska idealet. Carlslids organiska 
mönster fick stå i kontrast till de rationella 
villamattorna som dök upp i mitten av 1970-talet. 
Tomtebo i sin tur manifesterade sin reaktion mot 
funktionalismen genom att återgå till en planform som 
var inspirerad av stenstaden istället för att använda sig 

av en fri husplacering. Även de ambitioner kommunen 
uttrycker idag är influerade av den täta sten- eller 
kvartersstaden. 

Avslutningsvis har jag också fört en diskussion kring 
användandet av modeller, eller schabloner, i 
stadsbyggandet. En del ideal kan sägas uppvisa en klar 
uppfattning till hur bebyggelsemönster ska se ut under 
en viss tidsperiod – det har en uppsättning av ideala 
modeller som ska påföras platsen. Det regularistiska 
idealet kan tas som exempel, vilket hade ett antal ideal-
planer som applicerades okritiskt på flera håll i landet 
(som den Edelsvärdska idealplanen och de finska 
mönsterplanerna). Ett annat exempel är villamattorna 
på 1970-talet som med modulelement och utan 
anpassning ”slängdes ut” på åkrar. Det som 
kännetecknar dem, är att de har en dålig anpassnings-
förmåga till hur omgivningen ser ut. 

Min slutsats som jag drar av detta, är att planerare 
och arkitekter kan inspireras av men inte okritiskt bör 
reproducera en modell för ett visst bebyggelsemönster 
eller kvarterstyp. Jag kan i dagens stadsbyggande se 
indikationer på att ”den täta kvartersstaden” börjar bli 
till just en sådan schablon.
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1. Inledning

Detta kandidatarbete behandlar planeringssideal och 
dess påverkan på stadens bebyggelsestruktur, med 
fokus på Umeå och ett aktuellt utvecklingsområde i 
staden. 

Inom stadsplanering har det alltid funnits olika 
planeringsideal och doktriner. Ibland har det rått stor 
konsensus kring ett ideal (som under 
miljonprogramsårens funktionalistiska ideal) medan 
det under andra tider funnits en mer splittrad målbild 
(som idag). Nästan alltid kan man dock på en karta 
skönja de olika planeringsidealen, och fragmenten de 
gett upphov till i staden. 

En personlig målsättning med detta arbete är att lära 
mig se sambanden mellan ett överordnat ideal och en 
fysisk struktur, för att därigenom kunna förstå och 
läsa min omgivning bättre. Som fysisk planerare krävs 
nämligen en medvetenhet om historien på en plats och 
i en stad – en historia planeraren måste förhålla sig till 
när den planerar för ny bebyggelse och infrastruktur. 

Däremot stöter man på problem om man tror att 
varje period har sitt tydliga och avgränsade ideal och 
stadsmönster, då ideal, samhällsförhållanden och 
idéer blandas och överlappas. En viss generalisering 

måste göras och nyanser kan försvinna. En fullödig 
beskrivning av stadens komplexa uppbyggnad och 
förhållande till ideal eller doktriner går inte att göra i 
ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng, och har heller 
inte varit min ambition.

1.1 PROBLEMFORMULERING
Umeå växer och kommer, enligt den befolkningsprog-
nos som Umeå kommun har tagit fram, att ha en 
befolkning som ökat med över 7000 människor på 10 
år (Umeå kommun 2010a). Denna befolkningsökning 
kräver fler bostäder, nya funktioner och mer infra-
struktur. 

I den nuvarande politiska debatten vill kommunen byg-
ga nytt på det  område som är inringat i orange i figur 
1, istället för längre bort från centrum. Detta väljer 
kommunen att kalla ”stadsläkning” – vilket enligt dem 
betyder att gamla bostadsområden sammanlänkas med 
hjälp av ett nytt bostadsområde så att bebyggelsen blir 
sammanhängande.

En sådan nybyggnad som nu alltså föreslås av 
kommunen skulle inom planeringsterminologi kunna 
kallas ”förtätning”, och är en stadsbyggnadsstrategi 
som har blivit vanligare under de senaste åren. 
Eventuell problematik kring förtätning, och huruvida 
förtätning faktiskt är att föredra på platsen jag ska 
undersöka, lämnar jag utanför detta arbete. 

Istället vill jag i mitt arbete undersöka vilka 
planeringssideal som kan sägas ha legat bakom 
utbyggnaden av de bostadsområden som angränsar till 
det planområde jag har valt att fokusera närmare 
på, och hur detta har påverkat områdenas utformning. 

Jag vill också undersöka vilka ideal och ambitioner för 
planområdet som Umeå kommun uttrycker idag. Hur 
och varför har idealen förändrats? 

Figur 1: Kommunen vill förtäta och bygga samman befintliga 
bostadsområden med ny bebyggelse (inringat i orange). Denna 
rapports fokus kommer vara på bostadsområdet Carlslid i väster, det 
mörkgrönare planområdet i mitten samt på bostadsområdet Tomtebo 
i öster.
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Rapporten syftar inte till att förmedla någon 
absolut sanning till ”hur” man ska planera en stads-
del eller vilket bebyggelsemönster som är ”bäst”, då 
en ny planerad stadskaraktär måste utgå från en unik 
planeringssituation – min tes är att man inte i 
verkligheten okritiskt kan applicera ett färdigt 
bebyggelsemönster på ett område. Det denna rapport 
alltså försöker undersöka är olika planeringsideal och 
bebyggelsemönsters karaktäristika, samt försöka förstå 
bakgrunden till dem.

Det planområde som jag valt att koncentrera mig på, är 
avgränsat till ett område, som väster angränsar till 
villaområdet Carlslid och öster till den första etappen 
av Tomtebo, och syns i figur 1 som den mer 
mörkgröna delen av det inringade förtätningsområdet 
i orange.

Hur dessa områden förhåller sig till resten av staden, 
syns i figur 2. Områdena är inringade i orange.

Figur 2: Carlslid och Tomtebo, samt 
planområdet mellan dessa områden är 

inringade i orange.
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1.2 SYFTE OCH  
FRÅGESTÄLLNINGAR
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att undersöka 
hur den moderna epokens planeringsideal har påverkat 
stadens utformning, samt att i en fallstudie 
relatera tre områdens utformning och planering till 
dessa ideal. Ett underordnat syfte är också att 
problematisera användandet av ”färdiga” bebyggelse-
mönster som modeller i stadsbyggandet.

Följande frågor är aktuella för att kunna uppnå syftet:  
- Vilka planeringsideal kan urskiljas under den 
moderna epoken (från 1850-talet och framåt) och hur 
har dessa påverkat Umeå?
- Vilka planeringsideal rådde då Carlslid och 
Tomtebo byggdes ut och hur har detta påverkat 
områdenas planering och utformning?
- Utifrån vilket eller vilka planeringsideal planerar 
Umeå kommun idag och hur påverkar detta områdets 
planering och utformning?
- Vilka karaktäristika har de olika bebyggelsemönstrena 
(Carlslids, Tomtebos och dagens), utifrån kvantitativa 
aspekter? 
- Finns det problem med att använda ”färdiga” 
bebyggelsemönster som modeller i stadsplanering?

1.3 METOD OCH DISPOSITION
En stor del av mitt arbete ligger i det inledande 
teoretiska avsnittet. I denna del gör jag en 
litteraturstudie med hjälp av litteratur som behandlar 
ideal och planering från olika tidsperioder. Jag gör 
även en kort studie över det urbanmorfologiska eller 
typomorfologiska forskningsfältet (forskning om stads- 
och bebyggelsemönster), då man osökt kommer in på 

det när man diskuterar stads- och kvarterstyper ur ett 
historiskt perspektiv. 

I nästa del av mitt arbete gör jag en inventering av de 
aktuella områdena i Umeå och diskuterar huruvida 
bebyggelsemönstret och planeringen av dessa områden 
kan sägas följa ett ideal eller en doktrin. Finns det 
lokala egenheter? Inventeringen av de aktuella om-
rådena sker delvis med hjälp av Rådberg och Fribergs 
parametrar samt Larssons diskussion om tanketradi-
tioner, stadsideal och stadsbyggnadstyper (se kapitel 
3). Jag har valt att använda mig av deras angreppssätt, 
för att de tillsammans ger en kompletterande och 
förklarande bild av de områden jag undersöker.

Inventeringen sker både på plats och med hjälp av 
fotografier och kartor. Jag ämnar också studera de 
kommunala skrifter som låg till grund för utbyggandet 
av de gamla områdena. Kan jag hitta stöd för ett visst 
ideal med hjälp av att studera kommunens uttryckta 
ambitioner? Studerande av planhandlingar sker också 
när jag tar reda på vad kommunen har för ideal och 
ambitioner idag. När jag läser kommunens handlingar 
använder jag mig av ett textanalytiskt tillvägagångssätt, 
för att kunna hitta de outtalade förutsättningarna eller 
målsättningarna som framställs i texterna.

De tre olika bebyggelsemönstrena eller 
utformningarna (Carlslids, Tomtebos och kommunens 
ambitioner idag) utvärderas sedan utifrån kvantitativa 
aspekter (exploateringstal, andel bebyggd area per total 
markyta, våningsantal, andel grönyta per total markyta 
samt mängd privata/halvprivata/halvoffentliga/offent-
liga rum).

Till sist för jag en diskussion kring användandet av 
modeller eller schabloner i stadsbyggandet.

1.4 KÄLLKRITIK
I mitt arbete har jag använt många källor, rapporter 
och böcker, som skrivits av Johan Rådberg, professor 
emeritus inom arkitektur och stadsbyggnad vid Lunds 
Tekniska Högskola. Detta gör jag helt enkelt för att det 
svenska urbanmorfologiska forskningsfältet inte är helt 
utforskat, och Rådbergs rapporter och böcker 
behandlar ämnet ur ett brett, svenskt perspektiv som 
har varit till nytta för min rapport. Arbetet har på 
grund av detta kanske blivit något onyanserat. Därtill 
kommer att Rådberg är en förespråkare av 
trädgårdsstaden (Westford  2004, s.24; Bergman 1999, 
s.11-12), samt stark motståndare till bebyggelseom-
råden utbyggda under funktionalismen, något som 
kanske färgar hans framförallt populärvetenskapliga 
böcker. Jag har dock varit medveten om att jag har an-
vänt mycket av Rådbergs resultat, och försökt förhålla 
mig kritisk till detta när jag hänvisar till hans litteratur i 
de inledande teorikapitlen.

1.5 AVGRÄNSNING
I fallstudien relaterar jag planeringsidealen till de två 
områdena Tomtebo och Carlslid, samt planområdet 
mellan dem. Avgränsningen är således geografisk.

Min anledning till varför jag valt att undersöka de om-
råden jag gjort, är främst för att 
kommunen ser området mellan Tomtebo och Carlslid 
som utvecklingsområde. Innan de slutgiltigt väljer 
hur deras strategi ska se ut och hur detaljplanen för 
området ska utformas, kan det vara nyttigt att få en 
förståelse för vilka ideal och faktorer som påverkade 
utbyggnaden av grannområdena, samt väcka frågor om 
bebyggelsemönster som modeller i planeringen.
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I den teoretiska delen, när jag beskriver den historiska 
framväxten av ideal, begränsar jag mig till att röra mig 
från mitten av 1800-talet och framåt. Detta för att det 
var då den ”kritiska samhällsplaneringen” och den 
mer utvecklade fysiska planeringen tog fart (Svedberg 
1988a, s.95).
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2. Planeringsideal 
och tidsanda

2.1 INLEDNING
Hur man historisk har planerat och planerar idag beror 
på flertalet faktorer. Thomas Hall försöker i 
”Perspektiv på planering” hitta ett par huvudkategorier 
som alla planprojekt från en viss period generellt kan 
sägas följa (Hall (red.) 1991a, s. 209). Varje planprojekt 
påverkas dessutom av lokala faktorer. De generella 
faktorerna som Hall ställer upp är:

- Rättsliga faktorer (exempelvis avvägningen mellan 
den offentliga och den enskilda äganderätten)
- Idéer och planeringsdoktriner (teorier som dikterar 
hur stadsmiljön bör se ut)
- Tekniska och infrastrukturella faktorer (tekniska land-
vinningar som möjliggör t.ex. terrängförändringar)
- Politiska faktorer (framförallt det politiska klimatet)

Han menar alltså att dessa faktorer är ”tidsbetingade 
förutsättningar” som alla planprojekt under en viss 
tidsperiod kan antas stå under. Vad gäller den andra 
faktorn enligt Hall, ”Idéer och planeringsdoktriner”, 
utvecklas detta begrepp bl.a. i 

Johan Rådbergs avhandling ”Doktrin och täthet i 
svenskt stadsbyggande 1875-1975”. Han likställer 
begreppet doktrin med det inom vetenskapssfärens 
använda begreppet paradigm, som är en ”etablerad 
konvention om hur ett visst problem inom en 
vetenskapsgren skall formuleras och lösas” (Rådberg 
1988, s. 102). Paradigmbegreppet överfört till 
stadsbyggnadsdoktriner ger att en viss doktrin 
presenterar mönsterexempel på stadsideal, men också 
vilken uppfattning som finns vad gäller stadsbyggan-
dets målsättning, arbetsmetoder, byggnadslagstiftning 
etc. Doktrinernas värderingar, och de presenterade 
mönsterexemplena, har påverkat professionella, 
arkitekter, ingenjörer samt allmänheten. Mönsterex-
emplena utvecklas till att bli normaltyper, som går att 
upprepa i nya situationer, effektiviseras och blir en del 
av den invanda miljön (Rådberg 1988, s.103f). 

Doktrinerna växlar när missförhållanden, konflikter 
eller problem blir så pass stora att den etablerade 
doktrinen inte längre kan lösa problemet. Ibland kan 
även den gamla doktrinens lösningar vara upphov till 
den nya tidens problem, som är fallet när man byggde 
förstäder på början av 1900-talet för att kunna ge en 
bättre miljö för invånarna, men som nu har blivit 
synonymt med bilberoende (Wärneryd, Hallin & Hult-
man 2002, s.49).

I Framtidsstaden (1992, s.9) fördjupar Rådberg 
begreppet doktrin och ger exempel på fem 
förutsättningar för att olika tankeströmningar ska 
räknas som detta: 

- Den ska identifiera ett problem som ska lösas
- Den ställer upp målsättningar för vad som ska 
uppnås
- Den värderar vad som är bra och dåligt

- Den ger metoder för tillvägagångssätt för att nå 
lösningen
- Den ger förebilder till goda lösningar

Under den moderna epoken från mitten av 1800-talet 
har det enligt honom funnits tre bärande doktriner, 
eller teorier, i stadsbyggandet: regularismen (1850-
1900), trädgårdsstaden (1900-1920) och funktionalis-
men (1920-1975). 

I anslutning till Rådbergs uppdelning kan också 
Francoise Choays uppdelning av doktriner från 1965 
nämnas. Choay delade upp den moderna 
stadsplaneringens historia i tre delar: regularization, 
pre-urbanism och urbanism. I den första, regulariza-
tion, nämns Haussmanns stadsomvandling som ett 
tydligt exempel på denna doktrin, vilket också är i linje 
med Rådbergs definition av den regularistiska dok-
trinen.  Regularization enligt Choay syftar till att reglera 
och bygga vidare på den befintliga staden, och snarare 
befästa samhällsstrukturen än ifrågasätta den (Brus-
man 2008, s.20). Den doktrinen är således ”ideologiskt 
okritisk” och saknar framtidsvisioner. De två andra, 
pre-urbanism (som utgör det tidiga 1800-talets utopier, 
som t.ex. Morris Arts and Crafts rörelse) och 
urbanism (från slutet av 1800-talet och framåt), syftar 
till att förändra stadsstrukturen i stort, vilket gör dem 
till kritiska doktriner. Båda doktrinerna är kritiska mot 
1800-talets industrikapitalistiska stad, och vill ersätta 
”kaoset” med ordning (Rådberg 1988, s.99).

Choay ser två motsatta vägar eller idélinjer, vilka 
doktrinen urbanism har följt. Det ena får stå för den 
framåtblickande och rationalistiska linjen (progressive) 
och den andra får stå för det tillbakablickande och hel-
hetssträvande (culturalism) (Rådberg 1988, s.99). Grovt 
räknat kan trädgårdsstadsrörelsen och Sitteperioden 
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runt 1900 sättas till den kulturalistiska, och funktional-
ismen till den progressiva. 

Rådbergs uppdelning kan ses som en variant på 
Choays. Han, och Ingrid Martins Holmberg, riktar 
dock kritik mot att Choays uppdelning förenklar och 
gör vissa klassificeringar av anhängare till en viss 
doktrin eller idélinje problematisk (Rådberg 1988, 
s.100f  och Holmberg 2006, s.28). I mitt arbete 
kommer jag hädanefter använda mig av Rådbergs 
terminologi.

2.2 REGULARISMEN
Den första doktrinen, regularismen eller ”Haussmann-
doktrinen”, uppkommer i mitten av 1800-talet. Tiden 
kännetecknades av en stark urbanisering i Europas 
huvudstäder med  följande hygienisk undermålighet. 
Problemet var alltså dålig hygien, trångboddhet och 
saneringsbehov, vilket under Haussmann-doktrinen 
skulle lösas med hjälp av breda gator och höga hus. 

Georges Eugène Haussmann, fransk stadsbyggare, 
ledde stadsomvandlingen och saneringen av Paris 
mellan 1853-1870 och har följaktligen fått komma 
att namnge ”Haussmann-doktrinen”. Omvandlingen 
i Paris skedde i offentlig regi och gick ut på att riva 
en stor del av stadens gamla bebyggelse och lägga ut 
ett nät av breda avenyer, boulevarder och esplanader 
igenom och runt stadskärnan, som den stora ringgatan 
”les grands boulevards”. Gatuvidgningarna skulle 
underlätta centrumtrafiken och förbättra kommunika-
tionen med ytterstaden samtidigt som man vid 
rivningarna av den äldre bebyggelsen fick en mer 
hälsosam miljö. Vidare skulle staden ges modern infra-
struktur i form av vatten- och avloppssystem (Rådberg 

1988 s. 40). Tilläggas bör att mönstret ”rutnätsstad” 
på intet sätt var en ny företeelse eller något unikt för 
det sena 1800-talet. Exempel på konsekvent utförda 
rutnätsplaner finns representerade internationellt från 
antiken och från 1600-talet i de svenska städerna (Hall 
& Dunér 1997, s.115). Vad som skiljde var skalan, 
med de breda trädplanterade esplanaderna, de större 
kvarteren och höjden på husen. Planerna från denna 
tid präglades av en uniformitet och rätvinklighet med 
välordnade gator och platser.

Dessutom fanns nya inslag att ta hänsyn till i det sena 
1800-talets planering. Ett av dem är 
järnvägsstationerna och de nya industrierna, som 
gjorde att en antydan till zonering började synas. Detta 
var bidrag av nya, moderna element i staden men på 
landet och i små städer fanns fortfarande det 
preindustriella kvar. Slutet av 1800-talet var just en 
brytpunkt mellan det traditionella och det moderna. 
Det fanns en utvecklingsoptimism som drev utveck-

lingen framåt, men i arkitekturen fanns alltjämt ett 
intresse för det förflutna (Eriksson 2001, s.18). 
1800-talets arkitektur kännetecknades därför av en 
ekleticism, där arkitekturstilar blandades från olika 
epoker. Även Marshall Berman beskriver i sin bok 
”Allt som är fast förflyktigas” hur spänningsfältet 
mellan gammalt och nytt påverkade samhället och 
människorna i den. Småstadens lilla och rurala värld 
representerade det förflutna, medan staden andades 
framtid och möjligheter (Eriksson 2001, s.21).

I Sverige översattes Haussmanns idéer till bl.a. 1874 års 
byggnadsstadga som uppmuntrade höga stenhus och 
breda gator i ett rutnät, istället för den traditionella låga 
trähusbebyggelsen. Byggnadsstadgan hade en tydlig 
differentiering av gatunätet i form av gator med olika 
bredd och karaktär (Ahlberg 1998, s. 36). Från stadgan 
kan två vägtyper urskiljas: standardgatan på minst 18 
meter och esplanaden som hade två körbanor med ett 
grönstråk emellan. Den raka, breda gatan tillsammans 
med rätvinkligheten skulle likt Haussmans gaturegler-
ingar uppnå mål som stadgan satt upp: hög sanitär 
standard med hälsosam luft, motverkande av brand-
spridning, god framfart för trafiken samt en represen-
tativ stadsbild. Outsagt i de fyra målen fanns också en 
önskan om sanering av undermålig bebyggelse (Hall & 
Dunér 1997, s.115f).

Till byggnadsstadgan fogades flertalet mönsterplaner, 
som likt schabloner applicerades i städerna (Åström 
1993, s.32). Ett exempel är A W Edelsvärds idealplan 
för stationssamhällen som visade på ett rationellt 
ordnat samhälle. Man riktade också blicken 
österut till åtta finska städer, vilkas stadsplaner 
sammanfogades till en plansch som skulle fungera som 
illustration och inspiration för de svenska städerna. 
Mönsterförebilderna, tillsammans med 1800-talets 

Exempel på hur Haussmanns gaturegleringar skär igenom Paris 
bebyggelse (Nationalencyklopedin).
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överdrivna typtänkande, gjorde att många hus och 
städer kom att likna varandra. Rutnätet fanns i botten, 
och erbjöd en princip som hela tillvaron – inte bara 
den fysiska – filtrerades genom (Svedberg 1988a, s.18).

I Stockholms byggnadsordning från 1997 
sammanfattas några av de karaktärsdrag som 
bebyggelsemönstret har efter den plan som Albert 
Lindhagen upprättade 1880: slutna, jämnhöga 
kvarter med bebyggelse i fem våningar, arrangerade 
längs cirka 18 meter breda gator i ett rätvinkligt 
gatunät, som har inslag av esplanader, torg och parker 
(Stockholms stadsbyggnadskontor 1997). Även Råd-
berg och Friberg sammanfattar bebyggelsemönstret 
från tiden mellan 1874 och fram tills nästa epok som 
”högexploaterad stenstad med gårdshus” (Rådberg & 
Friberg 1996, s. 24).

2.3 TRÄDGÅRDSSTADEN
De problem som fanns under 1800-talet visade 
sig dock inte kunna lösas helt med Haussmann-
doktrinen. Hyrorna i staden blev för höga, och de 
höga husen gav brist på solljus. Trångboddheten 
fortsatte vara stor inne i centrum och kåkstäder växte 
okontrollerat utanför staden. Många av de problemen 
kan förklaras med den nya politisk-ekonomiska 
samhällssynen ”ekonomisk liberalism”, som följde 
med industrialismen. Den talade för individens frihet 
att handla efter sitt eget behag och gav i många fall 
upphov till de nämnda kåkstäderna (Åström 1993, 
s.83). Tillsammans med lagen ”jords eller lägenhets 
avstående för allmänna behov” från 1866 (Blücher & 
Graninger (red.) 2004, s.183) värnades och gynnades 
det privata ägandet framför det offentligas bästa, med 
följden att tomtägarna, på grund av vinstintresse, 

ökade våningsantalet och byggde flera gårdshus på de 
redan trånga gårdarna.

Dessutom hade 1800-talsplanerna med sina 
boulevarder och esplanader en dålig anpassningsför-
måga till hur staden faktiskt såg ut. I verkligheten ledde 
mosaiken av olika ägoförhållanden och 
terrängförhållandena som inte alltid lämpade sig till 
en rutnätsutbyggnad, till att exploateringstakten blev 
långsam (Améen 1985, s.61). Det var främst i de städer 
som på 1800-talet härjades av bränder, som storskaligt 
kunde genomföra 1800-talsplanerna. Det estetiska i 
planeringsidealet hade därtill börjat få kritik. Den mest 
högljudda kritikern, Camillo Sitte, kom redan 1889 ut 
med sin bok ”Der Städtebau nach seinen künstlerisch-
en Grundsätzen” som kritiserade de breda, långa och 
raka gatorna samt de likformiga rätvinkliga kvarteren, 
och som istället pläderade för en medeltida planform 
(Ahlberg 1998, s.43).

Dessa nya problem och ideströmningar forcerade 
fram en ny paradigm med andra lösningar och ideal. 
Lösningen på höga markpriser, kåkstäder och dålig 
anpassningsförmåga hette trädgårdsstad. I denna 
planeringsdoktrin eftersträvades en friare planform 
anpassad efter terrängen och med en lägre exploatering 
än innan. Man inspirerades av medeltidens svängda 
gator och slutna stadsrum samt talade för låga hus 
med trädgårdar – i mångt och mycket en återgång 
till den förindustriella staden (Ahlberg 1998, s.43). 
Grundtanken kom från Sitte och hans idé om den 
rumsliga perceptionen, som gick ut på att staden 
skulle upplevas i sekvenser av öppna och slutna 
rum (Svedberg 1988a, s.102). Hur detta tidiga 
1900-talsideal utformades berodde också mycket på 
den modernisering som skedde av hela samhället. 
Ett exempel är den elektriferade spårvagnstrafiken 

(som visserligen fanns i hästdragen form redan 
på 1800-talet), och som möjliggjorde innerstadens 
anknytning till villaförorterna utanför staden. Vid sidan 
om spårvagnarna började biltrafiken visa sig så smått, 
och kräva nya standarder på vägar (Eriksson 2001, 
s.181). 

Förebilderna för doktrinen fanns bland annat hos
Ebenezer Howard och hans skrift ”Garden Cities of  
Tomorrow”. Essensen i skriften är samhällskonceptet 
om nya städer utanför den täta stenstaden, som skulle 
innehålla både service och arbetsplatser, omgivna 

Figur 3: Princip för satellitstäder, ur Garden cities of  Tomorrow 1902.
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av gröna zoner (Hall & Dunér 1997, s. 120). Denna 
livsmiljö skulle förena stadens och landsbygdens 
fördelar, och tillhandahålla arbetarmassorna ett mer 
hälsosamt boende. Howard pläderade för att dessa nya 
städer, s.k. satellitstäder, inte skulle ha mer än 30000 
invånare, och att dess ”moderstad” - storstaden den 
var ansluten till - inte skulle ha mer än det dubbla 
(Svedberg 1988a,  s.108) (figur 3). Trädgårdsstadsidén 
kan också härledas från Ferdinand Tönnies diskussion 
om ”gemeinschaft” och ”gesellschaft”. Gemeinschaft 
stod för det organiska, oplanerade och naturliga medan 
gesellshaft stod för det offentliga, marknadsmässiga 
och urbana. Trädgårdsstadskonceptet innehöll en öns-
kan om att återknyta människan till detta ursprungliga 
”gemeinschaft” som fanns i bondesamhället, och som 
försvunnit i industrisamhällets moderna ”gesellschaft” 
(Brusman 2008, s.17). Samhällsutopin kom dock i 
skymundan, och det var främst för den fysiska gestalt-
ningen som Howards trädgårdsstäder blev kända. 

En av Howards trädgårdsstäder, Letchworth, fick sin 
gestaltning utformad bl.a. av Raymond Unwin, som 
även han var en av trädgårdsstadsdoktrinens 
följeslagare. År 1912 kom han ut med pamfletten 
”Nothing Gained by Overcrowding!”, vilket fångar 
upp hans ställningstagande mot den täta stenstaden. 
Han blev mest känd för introducerandet av riktvärdet 
”12 houses per acre”, vilket motsvaras av ett 
exploateringstal på ungefär 0,3 (Rådberg 1992, s.13).

Inte bara villaområden byggdes ut enligt denna nya, 
romantiska och terränganpassade planform. I Sverige 
finns exempel på stadsmässig men Sitte-inspirerad 
stadsplanering t.ex. i Rödabergsområdet (figur 4) och 
Lärkstaden i Stockholm, i form av storgårdskvarter 
(Linn 1974). Områdenas upphovsman Per Olof  
Hallman, som likt Sitte satte sig emot de rätvinkliga 
”ingenjörsstäderna”, löste med de planerna problemet 

med de dåligt terränganpassade rutnätsplanerna 
som hade byggts ut i Stockholm under slutet av 
1800-talet (Åström 1993, s.37). Vid planeringen av 
storgårdskvarterena frångick man det traditionella 
rätvinkliga rutnätsmönstret och lade istället ut gator 
och kvarter i geometriskt oregelbundna former, för att 
skapa intima och intressanta rumsbildningar. Hallman 
och hans samtida kollega Lilienberg som arbetade efter 
samma lärosatser tillämpade storgårdskvartersmönstret 
strikt och med slutna kvarter. I andra städer i Sverige, 
som Uppsala och Landskrona användes dock mönstret 
friare, med bl.a. öppningar mot gatan (Eriksson 2001, 
s.294f). 

Rådberg och Friberg sammanfattar denna periods 
bebyggelsemönster med dels introduktionen av ovan 
nämnda storgårdskvarter och villaområden, dels av 
flerbostadsvillor med tre till sex lägenheter (Rådberg & 
Friberg 1996 s.25f).

Figur 4: P O Hallmans ursprungsplan 
för Rödabergsområdet i Stockholm 
(Eriksson 2001).Figur 3: Princip för satellitstäder, ur Garden cities of  Tomorrow 1902.

Foto från villaområdet Smedslätten i Stockholm. Ett exempel på ett 
bebyggelsemönster från trädgårdsstadsidealet med lägre täthet och skala 
än storgårdskvarteren.
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2.4 FUNKTIONALISMEN
Doktrinen hade dock stora motståndare i de som 
fick ekonomiska fördelar på att bygga inne i städerna 
med hög exploatering, som fastighetsägare och 
byggmästare. Detta motstånd, tillsammans med en 
krispropaganda om negativ befolkningsutveckling 
i storstäderna och döende städer, banade väg för 
den doktrin som kommit att prägla en stor del av 
1900-talet: den funktionalistiska (Rådberg 1992, s.17). 
Doktrinen sammanföll med nya tekniska landvinningar 
och ett allmänt samhällsklimat som var framtidsopti-
mistiskt efter första världskriget. Arkitekturen skulle 
uttrycka en ny tidsanda och maskiner som använts i 
kriget skulle komma till nytta för fredlig användning. 
Därtill skulle ett maskinellt byggande både hjälpa till 
att lösa den bostadsbrist som fanns i Europa och lösa 
den arbetskraftbrist som uppstått efter att miljontals 
hade dött eller skadats i kriget (Svedberg 1988b, s.47). 
Moderniseringen av samhället gjorde att arkitekter 
runtom i världens knöts samman, och skapade 
gemensamma band som var starkare än platsens identi-
fikation och lokala traditioner (Eriksson 2001 s.341).

Den viktigaste förespråkaren för detta ideal var Le 
Corbusier som rekommenderade höga skivhus med 
stora obebyggda grönytor emellan – ”hus i park” samt 
maximalt utrymme åt trafiken. Doktrinen handlade 
om hygien, rationalitet, effektivitet och ekonomi – 
funktionen var överordnad det estetiska och kulturella 
(Rådberg 1992, s.17). Funktionalisterna framställde den 
nya doktrinen som en historisk oumbärlighet som stod 
i samklang med industrisamhället och de nya industri-
ella produktionsmetoderna och vetenskapliga teori-
erna (Hall (red.)  1991a, s.166). Tankarna om hygien, 
luftighet och ljus som funktionalisterna lade fram var 
dock inget nytt, utan kan också hittas i den föregående 

trädgårdsstadsdoktrinen (Rådberg 1988, s.240).

Det nya idealet spreds bl.a. av CIAM, en internationell 
organisation som samlade några av de senare mest 
framgångsrika funktionalistiska arkitekterna. Den elit-
istiska och slutna organisationens syfte var att påverka 
opinionen och lagstiftningen i de olika länderna, i rikt-
ning mot standardisering, industrialisering och höghus-
byggande (Rådberg 1997 s.53). Ett av CIAM:s mest 
inflytelserika resultat var det manifest som påbörjades 
1933 och som kallades ”Charte d’Athenes”. Innehållet 
var en proklamering av den funktionella staden, vilken 
skulle vara zonuppdelad i boende, rekreation, arbete 
och transport. Husen skulle vara höga, fritt liggande 
och placerade glest i ett parklandskap för att solen 
skulle nå till alla lägenheter (Eriksson 2001, s.428). Det 
senare markerar tydligt hur planeringsidealet hade sin 
grund i tanken om det demokratiska samhället, med 
minskade klyftor mellan rik och fattig, mellan eliten 
och massan – alla skulle ha tillgång till ljusa lägenheter. 
Den nya staden skulle vara fri från, vad arkitekterna 
och planerarna tyckte, det förgångnas elände och 
osunda miljöer.

I Sverige fick doktrinen sitt officiella genomslag 1930, 
i och med Stockholmsutställningen som banade väg 
för funktionalismen i Sverige och Norden. I svensk 
lagstiftning syntes effekterna av paradigmskiftet 1931, 
då bestämmelsen om 6 våningar som maximal 
byggnadshöjd togs bort i byggnadsstadgan (Rådberg 
1996, s.27). Det var således fritt fram att bygga höga, 
effektiva hus med – enligt Le Corbusiers ord – ”sol, 
ljus, luft och grönska”. De nya idéerna stämde överens 
med folkhemstanken och fick ett starkt politiskt stöd 
(Ahlberg 1998, s.50).

Figur 5: Teckningar ur 
Acceptera. Bilden skulle 
visa utvecklingen från 
de trånga innerstads-
gårdarna, vidare till 
storgårdskvarteren och 
slutligen mot funktion-
alismens ljusa och gröna 
kvarter.
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Om Charte d’Athenes blev det dokument som fick 
sammanfatta den tidiga funktionalismen internationellt, 
blev propagandaskriften ”Acceptera” från 1931 det 
svenska manifestet. Skriften uppmanade det svenska 
folket, och framförallt makthavarna i kommunerna 
som visade motstånd mot den svenska 
funktionalismen, till att acceptera den ”föreliggande 
verkligheten”. Med den föreliggande verkligheten 
menade funktionalisterna den demokratiska 
utvecklingen, den moderna tekniken och avskaffandet 
av skönhetsbegreppet. Att Acceptera gavs ut på 
socialdemokraternas bokförlag underströk 
funktionalismen som socialdemokraternas egna ideal 
(Funktionalismens genombrott och kris 1980, s.56f).

Under 1940-talet modifieras funktionalismen något. 
Yvonne Hirdman skriver i ”Att lägga livet tillrätta” 
att man bl.a. kan utläsa detta ur kravet på generalplan 
för rikets städer från 1947. När Uno Åhrén beskrev 
generalplanens funktion och hur den skulle kunna 
bidra till samhällsutvecklingen i en utredning från 1945 
kan tydliga drag från den funktionalistiska staden och 
dess tanke om de fyra basala funktionerna boende, 
rekreation, arbete och transport hittas. Vad som nu 
dessutom lades till dessa var ”trivselfunktionen” (Hird-
man 2000, s.188f). Det skulle planeras för det 
funktionella och goda livet. 

Åhrén, en av Sveriges mer inflytelserika funktionalister, 
hade själv gett kritik mot att trivselfaktorn försvann i 
de funktionalistiskt planerade städerna. För att planera 
in trivselfaktorn introduceras vad som som kom att 
kallas ”grannskapsplanering” eller ”grannskapsenhet-
en” med bostadsgrupper eller hela stadsdelar formade 
kring en plats med gemensamma funktioner, vilket 
skulle ge självständiga stadsdelar planerade för sam-
hörighet och demokrati (Hirdman 2000, s.190). 

Även Pia Westford betraktar i sin licentiatavhandling 
” Urban forms betydelse för resande”  grannskaps-
planeringen som en nyansering eller tidig kritik mot det 
funktionalistiska idealet (Westford 2004, s.17). Att det 
alltjämt var funktionalismen som var det förhärskande 
idealet kan bl.a. utrönas från att trivselfunktionen och 
grannskapsenheten enbart var en nyttofunktion, d.v.s. 
att man såg trivseln som väldigt ospontan och 
mekanisk, något som gick att planera in i tillvaron  
(Hirdman 2000, s.189). Detta är i linje med 
funktionalisternas rationella uppfattning om 
omvärlden. Normerna styrde planeringen och 
utgångspunkten när man planerade var fortfarande, 
enligt funktionalistisk anda, att lägga människors liv 
tillrätta och att anpassa människorna till stadsmönstret 
istället för tvärtom. 

Mitt i denna funktionalismens tid kan kopplingar 
finnas mellan Howards samhällskoncept om ”garden 
cities” och dessa grannskapsenheter i 1940-talets stads-
byggande. Till skillnad från hur man under det tidiga 
1900-talet främst förknippade garden cities med de 
estetiska idealen, anammade man alltså på 1940-talet de 
samhällsideologiska grundsatserna som Howard hade 
ställt upp. Likheterna mellan Howard och de funk-
tionalistiska planerarna är stora, då båda utgick från att 
man kunde planera för det goda livet. Under 1950-talet 
utvecklades grannskapsidéen än mer, framförallt i 
Stockholm, då konceptet ABC-stad föddes (Andersson 
1997, s.153). ABC-staden skulle vara helt oberoende 
med service, bostäder och arbetsplatser tillsammans. 

1950-talet var också början på den stora rivningsvågen 
som kom att prägla de svenska, och övriga europeiska, 
städerna ett par decennier framöver och det var inte 
ovanligt att över hälften av den gamla bebyggelsen 
försvann. Likt andra företeelser under den 

funktionalistiska doktrinen, skedde rivningarna 
med stor ideologisk uppslutning och i samförstånd. 
Politiskt sett var det socialdemokratin som med störst 
entusiasm ledde rivningarna och stadsomvandlingen, 
då rivningarna sammanföll med deras tanke om att 
utradera de orättvisor som hade funnits i det gamla 
samhället (Johansson 1997, s.135).

Den riktigt storskaliga delen av funktionalismen intro-
ducerades i början på 1960-talet, då höghusbyggande 
påbörjades runtom i Europa. I Sverige 
motsvarades detta av miljonprogrammet som inleddes 
1965 och avslutades tio år senare. Programmet hade 
som målsättning att bygga bort bostadsbristen som 
rådde i Sverige, med hjälp av att färdigställa en miljon 
nya lägenheter. Den nya bostadspolitiken, som här-
rörde från de två slutbetänkandena av den 
bostadssociala utredningen från 1945 och 1947 (och 
som påbörjades 1933 med bl.a. ovan nämnde Uno 
Åhrén som medarbetare), byggde på en socialistisk 
välfärdsideologi där de allmännyttiga bostadsföretagen 
skulle stå i centrum för att hela Sveriges befolkning 
skulle ha samma goda standard på lägenheterna. Det 
väldiga bostadsbyggandet tillsammans med den fort-
satta saneringen av innerstäderna överensstämde båda 
med byggandet av det nya, jämlika samhället.  

Utformningen av områdena som byggdes på 1960- och 
tidigt 1970-tal styrdes framförallt av de rationella 
byggnadsmetoder som fordrades p.g.a. främst 
arbetskraftsbrist. Därtill fick bostadsområden som 
uppfördes rationellt och omfattade mer än 1000 lägen-
heter förhandsbesked om statliga lån, vilket innebär att 
finansieringen blev säkerställd på förhand (Hall (red.) 
1991b, s.36). Således byggdes många av områdena ut 
med lyftkranar, serietillverkning och standardiserade 
modulelement. De utrymmeskrävande rälsgående 
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kranarna transporterade vanligen de förtillverkade 
modulerna, vilket styrde husens placering och markens 
behandling. Detta tillsammans med att man ofta 
exploaterade på jordbruksmark eller sprängde bort den 
naturliga topografin för att få en plan yta, kunde ibland 
ge upphov storskaliga utemiljöer som idag har fått 
utstå (ibland vinklad) kritik. 

På 1960-talet dominerade punkthusen som hustyp för 
flerbostadshusens del, men under slutet av 1960-talet 
och början på 1970-talet gick byggföretagen allt mer 
över till att bygga skivhus i sex till åtta våningar. 
Sammantaget var dock den vanligaste hustypen mellan 
1961-1975 lamellhuset, främst de låga, som stod för 
85% av alla flerbostadshus (Hall (red.) 1991b, s.43). 
Fasadmaterialen var i de flesta fall av tegel och betong 
för de högre husen, medan lägre hus ofta uppfördes i 
trä. Hos själva planformen i många av områdena kan 
man se hur de större städerna anammade idén med 
grannskap och bebyggelse kring ett servicecentrum, 
där man sammanfogade flera mindre 
grannskapsenheter till en större enhet (Hall (red.) 
1991b, s.37)

Utemiljöerna under senfunktionalismen präglades till 
stor del av SCAFT, en trafikplaneringsskrift som gavs 
ut av Planverket 1968. Traditionella blandtrafikgator 
ansågs utgöra för komplicerade trafiksituationer, och 
istället förordade SCAFT separering av fotgängare och 
biltrafik samt att enkelhet, enlighet och överskådlighet 
skulle eftersträvas vid utformingen av trafiknätet. 
SCAFT tillämpade en hierarkisk syn på gatorna, s.k. 
differentiering, vilket innebar att de olika 
trafikströmmarna särskiljdes i t.ex. lokalgata och 
genomfartsgata. Planeringsskriften rekommenderade 
dessutom lokalisering av verksamheter och funk-
tioner så att konflikter och störningar minskades 

(Statens planverk 1968), något vi idag säger skapa ett 
bilberoende och en funktionsuppdelad stad i dess 
negativa bemärkelse. Dessutom kalkylerades ett stort 
antal parkeringsplatser per person vid planeringen, 
vilket tillsammans med separeringen ledde - i en del 
fall - till stora, öde parkeringsytor, barriärer i form av 
breda bilvägar, gångtunnlar och gångbroar. Av SCAFT-
planeringen blev den svenska staden en stad som var 
anpassad till biltrafiken och dess höga hastigheter, 
samtidigt som helt trafiksäkra och bilfria ytor erbjöds 
(Hagson 2004, s.37).

Efterfrågan på småhus ökade i slutet av 
miljonprogramsperioden men byggnadssättet var 
lika standardiserat som vid höghusbyggandet, vilket 
resulterade i så kallade ”villamattor”, bestående av 
friliggande villor, radhus och kedjehus med liknande 
utformning. De negativa konsekvenserna av dessa 
monotona, ofta segregerade (det fanns en övervikt 
av medelklassfamiljer) och infrastrukturellt dyra 
bostadsområden ledde till att planerare och arkitekter 
anammade det danska bostadsbyggnadskonceptet 
”tæt-lav” som innebar att sammanbyggda småhus och 
flerbostadshus arrangerades så att de bildade oregel-
bundna gaturum och platser (Åström 1993, s.106 och 
s.109). Trafikplaneringen följde dock alltjämt SCAFT:s 
riktlinjer med utifrånmatning och bilfria gårdar. 

För att sammanfatta funktionalismens ideal, ser Råd-
berg och Friberg ser en uppsjö av nya bebyggelsemön-
ster och hustyper mellan 1930-1975. Under 1930-talet 
utvecklades bl.a. hustyperna lamellhus och tjockhuset, 
som lades ut i en fri planform. Efter 1945 började 
zoneringen på allvar, med olika funktioner separerade 
från varandra. Nya hustyper var punkthus och skivhus. 
Exploateringen skedde utanför stadskärnorna och 
byggdes ut i samlade enklaver, vilket gav upphov till 

bostadsområden med homogena hustyper. Slutligen 
kom den sista delen av funktionalismen på 1960- och 
1970-talet, där miljonprogrammet kom att stå för det 
stora tillskottet bostäder. I flerbostadshusområdena 
fortsatte skivhusbyggandet och lamellhusbyggandet. 
Lamellhusen hade dock blivit djupare än de första 
lamellhusen på 1930-talet. I småhusområdena, som 
ofta blev utbyggda i ett svep, tillkom friliggande villor, 
kedjehus och radhus (Rådberg & Friberg 1996, s.27).

2.5 EFTER FUNKTIONALISMEN
I Drömmen om atlantångaren (Rådberg 1997, s.106) 
skriver Rådberg att de funktionalistiska idealen under 
80-talet övergavs till förmån för postmodernistiska 
ideal som vurmade för traditionella element i 
arkitekturen och hänsyn till platsen och dess historia. 

Även Svedberg konstaterar i Planerarnas århundrade 
(Svedberg 1988b, s.166) att postmodernismen som 
planeringsideal och arkitekturstil var ett faktum 
vid slutet av 1970-talet, början på 1980-talet. Han 
skriver att den europeiska postmodernismen tog sitt 
avstamp i den historiska stadskärnan och var en direkt 
motreaktion mot modernismens och funktionalismens 
ingrepp i städerna. Postmodernisterna vände sig mot 
”elitismen” under den modernistiska perioden; 
traditionella och igenkännliga inslag i stadsbilden 
kunde uppskattas av alla, inte bara arkitektkåren. 
Det var inte längre funktionen eller arkitekturens 
tekniska sida som skulle framhävas, utan själva 
formen och dess betydelse (Svedberg 1988b, 
s.166f). Målet var att klyftan mellan brukare och 
arkitekt genom semantiska koder skulle minska 
(Werne 1997, s.16). Platsbildningar, axialitet, slutna 
kvarter, funktionsblandning, symmetri och fasader i 
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historicerande stil var komponenter som den 
postmodernistiske arkitekten arbetade med. 

Förespråkare för en återgång till en traditionell stad 
kan hittas så tidigt som på 1950-talet. Konflikten 
mellan modernitet och tradition hade växt inom den 
funktionalistiska arkitektgruppen CIAM, och nya 
arkitekter hade kritiserat de grepp som använts och 
istället börjat lyfta upp teman som ”gata” och ”stads-
delscentrum”. 1961 släppte Jane Jacobs sin bok ”The 
Death and Life of  Great American Cities”. Hon vände 
sig mot den dåvarande modernistiska planeringstradi-
tionen i de amerikanska storstäderna och riktade kritik 
mot bl.a. den funktionszonering som använts och 
som separerat boende från arbete och butiker. I boken 
lägger hon fram fyra förutsättningar för att få en 
fungerande stadsdel: mångfald, korta kvarter med täta 
tvärgator och hörn, ålders- och statusblandad 

bebyggelse samt hög befolkningstäthet (Jacobs 1961). 
Detta synsätt går i linje med de postmoderna 
tendenserna som började synas från slutet av 1970-talet 
och framåt. 

Andra tongivande författare som kan säga ha 
anslutit sig till denna första reaktion mot 
funktionalismen är Kevin Lynch med sin bok “The 
Image of  The City” (1960) och Gordon Cullen med 
sin bok “Townscape” (1961). Alla dessa tre böcker från 
1960-talet glorifierar den traditionella urbana staden. 
Cullen gör det bl.a. genom att mynta begreppet ”town-
scape” (stadslandskap) och konceptet ”serial vision”, 
vilket beskriver det urbana landskapet som en serie av 
relaterade offentliga rum. Lynch försöker i sin bok 
beskriva staden och dess läsbarhet genom de fem 
elementen stråk, gränser, områden, knutpunkter och 
landmärken. Även han ansluter till de andra 
författarnas uppfattning om den urbana staden som 
den goda staden. I förordet till hans bok ”Good city 
forms” från 1980 står att läsa: ”Anyone knows what a 
good city is. The only question is how to acheive it”, 
vilket antyder att han tycker att det är underförstått vad 
en ”riktig stad” är (Nielsen 2005, s.19).

I Sverige, men även i övriga världen, överfördes dessa 
tankar på slutet av 1970-talet till en renoveringsvåg 
(som föregicks av den ovan nämnda rivningsvågen 
från 50-talet fram till tidigt 1970-tal), där de gamla 
husen renoverades istället för rivas. På 1980-talet 
började de första nybyggnadsprojekten med nya 
stadsdelar som byggdes efter gamla principer dyka 
upp (Nielsen 2005, s.15). Svenska exempel på 
postmoderna bostadsområden är exempelvis Jarlaberg 
och Skarpnäcksfältet i Stockholm (figur 6) och 
Ladugårdsängen i Örebro. 

Dessa områden har inte varit utan kritik – tidigt insåg 
arkitekturkritiker och andra debattörer att de visioner 
planerarna hade om ”stadsmässiga användningar” och 
myllrande folkliv blev svåra att uppnå, eftersom ekono-
miska incitament och styrmedel för småskalig 
kommersiell verksamhet inte gick att åstadkomma bara 
för att den fysiska strukturen såg ut som en stad, vilket 
också Lena Steffner skriver i sin avhandling ”Värder-
ing av stadsmiljöer – en metod att mäta upplevelse” 
(2009, s.11). Det tycktes råda en viss förvirring kring 
huruvida den fysiska formen genererade stadsliv eller 
om det krävdes andra verktyg för detta. Även Alexan-
der Ståhle tar i en debattartikel i Arkitekten upp detta. 
Han skriver att man efter de första nyurbanistiska 
projekten på 1980-talet har börjat se hur fel kvarters-
staden som mönsterprincip blivit. Han tar upp nämnda 
Skarpnäcksfältet samt Dalen i Stockholm som två 
exempel, där planerarna försökt skapa stad, men istället 
producerat ensartade förorter med sjunkande status 
(Ståhle 2009, s.65).

Under senare delen av 90-talet fick nymodernismen 
(eller dekonstruktivismen/nyfunktionalismen) en 
större plats på arkitekturscenen, med frontfigurer som 
Zaha Hadid och Rem Koolhaas. De förespråkade en 
fragmenterad och upplöst stad, till skillnad från 
exempelvis Leon Krier 10 år tidigare, som ovan skrivet 
enligt ett postmodernistiskt och neotraditionella 
synsätt förordade den traditionella europeiska staden 
(Nielsen 2005, s.17). Nymodernismen var en direkt 
reaktion mot postmodernismens dekorationer och 
nostalgi. Tvärtemot från hur arkitekterna under 
postmodernismen ville minska klyftan mellan brukare 
och arkitekt genom att använda symboler från 
arkitekturhistorien och föra en dialog med platsen, 
skulle man nu istället lämna frågor om brukarnas 
upplevelser och användningen av platsen öppna, 

Figur 6: Stockholms stadsbyggnadskontors illustrationsplan för 
Skarpnäcksfältet, 1979. På bilden syns återgången mot rutnätsstaden 
tydligt. Området skulle innehålla både arbetsplatser och ca 3000 
lägenheter. Genomfartstrafiken är begränsad till busslinjerna. 



16

eftersom det var frågor som man sa ”låg bortom 
arkitektens möjligheter att påverka”  (Werne 1997, 
s.16). 

Under de senaste åren har idealen varit splittrade 
och det har rått en ”marknadsstyrd pluralism”, med 
flertalet målbilder. Å ena sidan byggs det fortfarande 
hus i park i funktionalistisk anda, å andra sidan byggs 
flera nya projekt mot en nyurbanistisk målbild med 
traditionella stadskvarter, hög täthet och 
platsbildningar. Den nyurbanistiska målbilden riktar 
kritik mot den tendens som kallas sprawl, som avser 
en alltmer spridd stadsutveckling utan ett entydigt 
centrum och som kan sägas vara kopplad till bilismen. 
Ett exempel på områden med nyurbanistiska tendenser 
är till exempel Bo01 och Hammarby Sjöstad, där 
planerare och arkitekter har förenat en mer traditionell 
planform med modern husarkitektur. Ett mer extremt, 
modernt exempel är Jakriborg mellan Lund och 
Malmö, där både planen och husarkitekturen följer 
den nyurbanistiska linjen med nostalgisk planform och 
historicerande fasaduttryck.

Vilken ”ism” vi nu än befinner oss i, tycker jag i alla fall 
mig se att förhärskande inom de flesta 
nybyggnadsprojekt idag är tanken om den hållbara 
staden. Allt oftare har bilden av den hållbara staden 
sammanfallit med bilden av den ”täta blandstaden”, 
med korta avstånd och minskat bilberoende, 
funktionsblandning och effektiv infrastruktur. Dessa 
målbilder följer samma idéer som t.ex. Jacobs och 
Cullen presenterade på 60-talet. En modern före-
språkare är Jerker Söderlind, som i sin bok ”Stadens 
renässans” pläderar för en återgång till den täta och 
funktionsblandade staden. Han skriver att den 
”moderna icke-staden är ett systemfel som bör åt-
gärdas” och att den traditionella staden är överlägsen 

den moderna vad gäller ekonomi, kultur och ekologi 
(Söderlind, 1998). Denna uppfattning delas med många 
andra stadsplanerare och arkitekter, och 
intressegruppen YIMBY kan ses som ett uttryck för 
samma åsikt. Dessutom kan man idag i nästan alla 
kommuner hitta utbyggnadsstrategier som handlar om 
att bygga inåt staden och förtäta centrala platser, istället 
för att bygga på jungfrulig mark utanför staden. 

Några röster, bl.a. Bosse Bergmans, Moa Tunströms 
och Karin Bradleys, har dock höjts de senaste åren, 
som ifrågasätter detta i närmsta axiom som styrt sam-
hällsbyggnadsdebatten det senaste decenniet. Bergman 
använder exempelvis i ”Den svenska framtidsstaden 
– nutida visioner och förslag” en lätt raljerande retorik 
som polemiserar mot bl.a. Jerker Söderlinds teser om 
att externa köpcentrum skulle dränera omgivningen på 
liv och verksamheter (1999, s.14). Tunström, som jag 
återkommer till i ett senare kapitel, ifrågasätter i sin 
diskursanalytiska avhandling ”På spaning efter den 
goda staden” hur den allmänna diskursen inom 
samhällsplanering idylliserar den traditionella staden 
(2009). 

2.6 AVSLUTNING
För att återkoppla denna korta historiska bakgrund av 
den moderna stadens framväxt med Halls inledande 
uppställning av faktorer som varje planprojekt kan 
sägas följa, får jag konstatera att epokerna faktiskt visar 
på det intima förhållandet mellan rättsliga, idémässiga, 
tekniska och politiska faktorer. De bärande idéerna 
eller idealen har följt på varandra som reaktioner 
och motreaktioner på tidigare ideal, som exempelvis 
postmodernismens reaktion på modernismen och 

sedermera nymodernismens reaktion på 
postmodernismen. De tekniska och rättsliga faktorerna 
har satt fast de ramar nybyggnationerna har verkat 
inom. Byggnadsstadgan från 1874 kan tas som ett 
typfall för det senare; den stipulerade hur bebyggelsen 
skulle se ut inne i städerna, men gav inget hinder för 
kåkbebyggelsen att expandera utanför stadens gränser 
med sin laglösa planering, vilket naturligtvis gav ett 
tydligt fragment i stadens mönster. Idag är det bl.a. 
den strikta miljölagstiftningen och plan- och bygglagen 
som ger stommen och taket för byggandet.

Beträffande de tekniska faktorerna kan de byggtekniska 
landvinningarna på andra hälften av 1900-talet ses som 
ett exempel på hur teknik kan förändra stadsbyggandet 
på ett väsentligt sätt. Introduktionen av nya metoder, 
byggkranar och serietillverkning banade vägen 
för det storskaliga byggandet som kom att prägla 
miljonprogrammet, och gjorde att man kunde bortse 
från den naturliga topografin istället för att anpassa 
människan och bebyggelsen efter de naturliga 
förhållandena. 

De politiska faktorerna i sin tur har haft påtaglig 
inverkan på hur staden har kommit att utformas. Den 
storskaliga bebyggelsen som kom till på 1960- och 
1970-talet skulle aldrig ha kommit till stånd utan det 
politiska klimatet och det starka socialdemokratiska 
folkhemsidealet som rådde. Idag råder snarare ett 
nyliberalistisk ideal och politiken förmår inte vara lika 
konsensusskapande som förut (Nilsson 2001, s.3). 
Dessutom har demokratin förskjutits från att vara rep-
resentativ under folkhemsbyggandetiden, med ett fåtal 
folkvalda som dikterade omgivningens 
tillrättaläggande, medan den idag kan sägas vara mer 
direkt, med möjlighet för enskilda att bilda opinion1. 

1  Eva Öresjö, professor Blekinge Tekniska Högskola, litteraturseminarie 
den 27 april 2010. 
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Det är också fler aktörer som ska komma överens 
idag – kapitalet äger den makt, och den mark, som 
kommunen hade under folkhemsbyggandetiden. För 
att skapa goda relationer med företagen, måste 
kommunen kompromissa och vara beroende av andra 
aktörer på ett annat sätt idag än förut.
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3. Urbanmorfologi 
och typomorfologi

3.1 FORSKNINGSSKOLAN
Urbanmorfologi eller stadsmorfologi är en 
tvärvetenskaplig forskingstradition som studerar 
stadens form och formationsprocess. Eftersom detta 
arbete behandlar just stadens form och dessutom 
diskuterar områdena i fallstudien med hjälp av 
författare som använder sig av begreppet (Larsson 
samt Rådberg och Friberg) finns det anledning att 
förklara terminologin grundligare.

Enligt Anne Vernez-Moudon (1997, s.7) finns det en 
gemensam teoretisk utgångspunkt som den 
urbanmorfologiska forskningen utgår ifrån. Först 
och främst är det överenskommelsen att en stad 
kan läsas utifrån sin fysiska form. Vidare kan den 
urbanmorfologiska analysen enligt Vernez-Moudon 
också sägas vila på tre principer:

1. Den urbana formen är definierad av de tre fysiska 
formelementen ”byggnader och deras relaterade öppna 
platser”, ”fastighets-/tomtindelning” samt ”gatunät”.
2. Den urbana formen kan förstås på olika nivåer. 

Dessa är vanligtvis byggnad/tomtnivå, 
gatunät/kvartersnivå, stadsnivå och regionnivå.
3. Den urbana formen kan bara förstås ur ett historiskt 
perspektiv, eftersom elementen ständigt genomgår 
förändring.

Vernez-Moudons synsätt får stöd av flera svenska 
forskare inom samma fält. Ett exempel är Lennart 
Améen, pionjär inom den svenska urbanmorfologiska 
forskningstraditionen, som likt Vernez-Moudons tredje 
princip konstaterar att olika typer av stadstyper och 
bebyggelsemönster kan tillskrivas olika tidsepoker 
(Améen 1972, s.83). Han undersöker stadsplaneutveck-
ling och stadsplanetyper i Norden och världen, och 
studerar således den urbana formen på en stadsnivå.

Ett annat svenskt exempel på urbanmorfologisk 
forskning är Rådberg och Friberg. De ansluter likt de 
två föregående till att en klassificering av den urbana 
bebyggelsen måste utgå från ett historiskt perspektiv. 
Detta kommer sig enligt dem av att stadstyperna är 
produkter av sin tid, ”formad av de ekonomiska, 
sociala, institutionella, kulturella faktorer som gällt” 
(Rådberg & Friberg 1996, s. 21). Rådberg och Friberg 
analyserar bebyggelsen i Svenska stadstyper på 
kvartersnivå, en nivå som tittar på hur byggnader och 
stadsrum är ordnade i förhållande till varandra (Abar-
kan 2000, s. 63)

Inom svensk forskning används ofta ordet 
typomorfologi istället för urban- eller stadsmorfologi, 
exempelvis av nyss nämnda Rådberg och Friberg. 
De skriver att de grundläggande elementen i 
typomorfologiska stadsstudier är ”gatunätet, 
fastighetsindelningen samt byggnader och 
gårdsytor” (Rådberg & Friberg 1996, s.14), vilket 
är samma element som Vernez-Moudon tar upp 

i sin första princip om urbanmorfologisk analys. 
Ordet typomorfologi har sitt ursprung från en 
sammansättning av orden ”typologi” och ”morfologi”, 
och en förklaring av dessa två ord kan ge en bredare 
förståelse av det typomorfologiska forskningsfältet.

Typologi inom arkitektur och stadsbyggnad kan 
härledas från typbegreppet. En typ är en idealiserad 
”individ” som beskriver en viss grupps generella 
karaktäristika. Typerna kan t.ex. gälla en viss 
byggnadstyp (exempelvis kyrka), som förändras och 
utvecklas över tid. En ny utvecklingsfas kännetecknas 
av en ny typ, med referenser i tidigare perioders typer. 
De olika faserna med tillhörande typer är relaterade till 
varandra och ingår i en cyklisk utvecklingsprocess – en 
typologisk process (Abarkan 2003, s.11). Typen ska inte 
tolkas vara som ett ”typhus” eller en färdig mall. Typen 
vilar istället på vissa förhållningssätt eller principer, 
som ändras så sakta att det närmast kan sägas vara en 
konstant (Allpere 1985, s.65ff).

Morfologin är enbart studiet av stadens form och 
de övergripande strukturerna. Om man tittar på 
förhållandet mellan dessa enskilda typer (typologin) 
och en helhet (den urbana formen – morfologin) kan 
man tala om typomorfologi (Abarkan 2000, s.58). 
Den typomorfologiska analysen kan alltså ge en 
förståelse om den urbana formen och dess utveckling 
samt förändringar. En analys enbart ur typologiskt 
hänseende kan bara ha ett ”klassifikatoriskt värde” utan 
det sammanhang som förhållandet mellan typologi och 
morfologi ger (Abarkan 2000, s. 63).
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3.2 RÅDBERG OCH FRIBERG
Johan Rådberg och Anders Friberg skriver att de 
använder en typomorfologisk analysmetod när de 
klassificerar olika kvarterstyper efter gemensamma 
drag i gatustruktur, hustyper, hushöjder (n), 
exploateringstal (e) och andel bebyggd mark (q). 
Kvarterstyperna karaktäriseras således delvis genom 
kvantitativa parametrar, och relateras historiskt till 
olika stadsutvecklingsperioder. Det klassifikatoriska 
angreppssättet de använder gör dock att deras 
analysmetod snarare skulle kunna sägas vara typologisk 
än typomorfologisk1. 

Exploateringstalet är ett mått på tätheten, men Råd-
berg och Friberg lyfter upp att ett högt exploateringstal 
inte behöver betyda att området upplevs som tätt och 
vice versa (Rådberg & Friberg 1996, s.35). Talet räknas 
ut genom att ta bruttoarea (våningsytan) genom den 
totala markarealen.

Andelen bebyggd mark ges av den area som byggnad 
upptar på marken genom den totala markarealen (Råd-
berg & Friberg 1996, s.31-41).

3.3 LARSSON
Ytterligare en variant att förstå stadens uppbyggnad 
visar Bo Larsson upp i sin avhandling ”Stadsgestaltning 
och bostadsbyggande i nordiska huvudstäder under 
1970- och 1980-talen” (1994). I denna visar han på 
sammanhanget mellan stadsbyggandets typologi och 
olika stadsideal samt planeringsparadigm. Han tillsätter 
typologin en rumslig aspekt (hur bebyggelsen, friytor 
och kommunikationer är konstituerade till varandra) 
1  Abdellah Abarkan, professor Blekinge Tekniska Högskola, den 12 maj 
2010. 

samt en ideologisk aspekt som innehåller gällande 
stadsideal och ”attityder till vad staden bör vara och 
hur man önskar bo i staden” (Larsson 1994, s.3).

Han diskuterar de nordiska huvudstädernas 
1970- och 1980-talsbebyggelse ur fem aspekter: 
stadsbyggnadstyper, stadsideal, tanketraditioner samt 
identitet och orientering. De tre första aspekterna är de 
jag använt mig av i denna uppsats.

För stadsbyggnadstyperna urskiljer han tre huvudlinjer 
för att få en stadsbyggnadstypologi: gatubebyggelse, 
gårdsbebyggelse och punktbebyggelse (figur 7). 
Larsson skriver att dessa stadsbyggnadstyper har en 
koppling till vilka stadsideal som uttrycks. Stadsidealen 
kan förklaras genom egenskaper som ”relation mellan 
byggnader/landskap, täthet, skala” (Larsson 1994, 
s.62). 

Även stadsidealen delar han upp i tre kategorier: den 
täta staden, den halvtäta staden/trädgårdsstaden 
och park- och naturstadsidealet. Idealet ”den täta 
staden” visar samband med stadsbyggnadstypen 
gatubebyggelse, ”den halvtäta staden” med både 
gatu- och gårdsbebyggelse och det ”gröna park- 
och naturstadsidealet” med stadsbyggnadstypen 
punktbebyggelse (figur 8). Larssons användande av 
begreppet stadsideal är inte lika linjärt som Rådbergs, 
som tilldelar vissa tidsperioder ett visst ideal. I 
Larssons definition kan flera stadsideal verka samtidigt 
under en tidsperiod.

Larsson skriver också om övergripande 
tanketraditioner inom stadsbyggandet, som kan ses ur 
ett filosofiskt perspektiv. De två begreppsparen han 
använder i avhandlingen är rationalism och romantik. 
Han påstår alltså att stadsutvecklingen har pendlat 

Figur 7: De tre stads-
byggnadstyperna enligt 
Larsson.

Figur 8: Hur 
Larssons stadsideal 
förhåller sig till hans 
stadsbyggnadstyper.
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mellan dessa två tanketraditioner. Den rationalistiska 
tanketraditionen kännetecknas av tekniska lösningar, 
helhet, enkelhet och harmoni, medan historiska spår 
åsidosätts. Den romantiska tanketraditionen uttrycks 
bl.a. som en längtan till att återgå till gamla städer och 
byar, tillvaratagandet av historiska spår och att använda 
en arkitektur som är demokratisk och spontan. Istället 
för harmoni eftersträvas disharmoni och mångfald 
(Larsson 1994, s.12).

De doktriner och ideal som Rådberg (och andra innan 
och efter honom) har urskiljt kan i många avseenden 
tilldelas dessa två tanketraditioner som Larsson tar 
upp. Exempelvis kan trädgårdsstadsidealet och det 
postmodernistiska idealet sägas vara ett uttryck för 
den romantiska tanketraditionen;  funktionalismen för 
den rationalistiska. Dikotomin mellan romantisk och 
rationalistisk känns igen från Choays två idélinjer inom 
doktrinen urbanism: den rationalistiska och kulturalis-
tiska linjen (se s.8).

3.4 MIN UTGÅNGSPUNKT
I min undersökning kommer jag föra ett resonemang 
om mina områden utifrån Bo Larssons synsätt 
ovan, med utgångspunkt i hans diskussion om olika 
stadsbyggnadstyper, tanketraditioner och stadsideal.

Jag kommer också likt Rådberg och Friberg använda 
de kvantitativa parametrarna som exploateringstal, 
våningshöjd och andel bebyggd mark för att jag ska 
kunna jämföra de olika bebyggelsemönstrena jag hittar. 
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4. Umeå och 
planeringsideal

Umeås historia går tillbaka till 1585 då Johan III gjorde 
ett försök att grunda en stad. Avsikten var att kungen 
skulle kunna kunna kontrollera och organisera handeln 
i norr och med lappmarken. Staden fick dock aldrig 
något liv, och dog redan några år senare ut (Forsberg 
(red.) 2001, s.9).

Nästa försök kom 1622, då nya stadsprivilegier utfärdas 
för Umeå. Staden byggdes ut efter en rutnätsplan av 
Olof  Bureus med långsmala kvarter och gator som 
var 4-8 meter breda. Detta stadsmönster kom med 
tiden att bli en trång och ohygienisk stadsmiljö och 
en ny stadsplan fastställdes därför 1864, tillsammans 
med en efterföljande byggnadsordning 1866. Denna 
gång var det en luftig rutnätsplan som var på modet, 
med dubbla tomtrader och ett gatusystem som bestod 
av långgator, tvärgator och brandgator. Långgatorna 
skulle kantas av trädplantering. Inspiration för den 
nya planen kom från de finska städerna Vasa och 
Nykarleby, som låg rakt österut från Umeå. En 
annan förebild som kan ha legat bakom 1864 års 
stadsplan kan också ha varit den idealstadsplan för 
landsortsstäder A W Edelsvärd publicerade 1859 i 
Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörsvetenskap 
(Eriksson 1975, s. 68.) I Edelsvärds idealstad låg 

staden samlad på ena sidan av järnvägen med en 
stationsbyggnad i slutet av ett trädplanterat, långsträckt 
stadsrum (Åström 1993, s.31). Detta är precis så som 
det  gjordes i Umeå, och som ännu finns spår av.

1874 års byggnadsstadga krävde bl.a. att alla städer 
skulle ha en gällande stadsplan, byggnadsnämnd och 
byggnadsordning (Blücher & Graninger (red.) 2006, 
s.134). Umeå upprättade en byggnadsordning redan i 
februari 1875, där författarna beskrev hur gator med 
60 fots (18 meters) bredd skulle organiseras: körbanan 
skulle vara 28 fot bred, och båda sidor om den skulle 
omges först av en rad ”tjänliga lövträd” (10 per kvarter 
om 200 fot), sedan 6 fot trottoar och till sist 10 fot 
rabatt (Hugoson 2009, s.20).

1888 drabbades Umeå – likt Sundsvall samma år – av 
en stadsbrand som ödelade större delen av centrum. 
Det som stoppade branden att sprida sig till de mer 
perifera delarna, har sagts vara de två trädkantade 
esplanaderna på båda sidan centrum – östra och västra 
esplanaden. Vid återuppbyggnaden av staden togs det-
ta i beaktande, och trädplantering blev standard längs 
flera av stadens centrala gator, inte bara längs de större 
esplanaderna. Dessa björkalléer har därför gett Umeå 
epitetet ”björkarnas stad”. I övrigt kan sägas att åter-
uppbyggnaden skulle ske i en representativ stil, men 
att ekonomiska begränsningar hindrade detta. Istäl-
let blev Umeå en glest bebyggd trästad, liknande den 
innan branden. Här kan man alltså se hur ekonomiska 
begränsningar hindrade de idemässiga målsättningarna.

Den nya stadsplanen efter branden ritades 1889 av 
Fredrik Olaus Lindström, som utgick från stadsplanen 
från 1864 men gav denna ett antal tillägg, såsom 
parkstråk, esplanader, monumentala byggnadslägen 
och en strandgata utmed älven (Forsberg (red.) 2001, 

s.12f). Ett annat kontinentalt drag i Umeåplanen, och 
som är ovanligt i andra städer i Sverige, var den halva 
stjärnplats som lades ut framför järnvägsstationen på 
1890-talet (Améen 1982, s.196; Ahlberg 1998, s.41). 
Tydliga paralleller kan härmed dras till den Hauss-
mannska doktrinen från Europa i mitten av 1800-talet, 
som även den förespråkade breda esplanader och 
monumentala element i stadsbyggandet. 

Även nästa stadsplan - vars arbete påbörjades 
1907 - följde de ideal och strömningar som 
fanns på kontinenten och i Sverige, nämligen 
trädgårdsstadsidealet. Planförfattaren var den (i 
kapitlet 2 ovan) nämnde Per Olof  Hallman, som 
gjorde en plan med anpassning till terräng, vägnät, 
befintlig bebyggelse, bäckar och växtlighet. Likt 
andra trädgårdsstadsplaner togs alltså stor hänsyn 
till det befintliga och vurmade för bevarande av den 
naturliga topografin och växtligheten. Hallman skrev 
även in bestämmelser på tvåvåningshus med stora 
trädgårdstomter. Mellan 1920- och 1940-talet var det 
just dessa tvåvåningshus som dominerade byggandet, 
i form av egnahemsområden just utanför den centrala 
staden (Forsberg (red.) 2001, s.15).

Ett avbrott i Umeås traditionella trähusbyggande 
kom i början på 1940-talet, då det ersattes av 
lättbetongbyggande. Även tvåvåningshusen övergavs 
till förmån för lamellhus i tre våningar. Detta kan 
ses som Umeås, om än blygsamma, svar på den 
funktionalistiska doktrin som lanserades på 1920-talet 
i Europa. Byggandet blev mer industriellt, och 
bostäderna skulle förse invånarna rikligt med ljus, luft 
och grönska. Under 1950- och tidigt 1960- tal fortsatte 
Umeå att byggas ut på jungfrulig mark, främst med 
villor men även med lamellhus och med de första 
punkthusen i staden (Forsberg (red.) 2001, s.17).
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Under 1950-talet anlände de första 
högskolestudenterna till Umeå och befäste staden 
som högskoleort, vilket än idag är den huvudsakliga 
tillväxtmotorn. Utbyggnaden av universitetsområdet 
följde en generalplan från 1962, upprättad av Hans 
Brunnberg, med en strikt rutnätsstruktur och 
fasadmaterial i huvudsak gult och rött fasadtegel. 
Likt inspirationen som togs från grannstäderna 
Vasa och Nykarleby i stadsplanen från 1864, togs 
inspiration i planen för universitsområdet 1962 från 
det danska universitetet i Århus. Båda dessa exempel 
visar på hur vanligt det är med förebildliga ideal inom 
stadsplaneringen. 

Den stora inflyttningen av studenter och expansionen 
av Umeå sammanföll med det svenska bostadssociala 
miljonprogrammet mellan 1965 och 1975. Detta gav 
bl.a. upphov till det stora flerbostadshusområdet Ålid-
hem nära universitetsområdet samt flerbostadshusom-
rådet Mariehem. 

Bostadsområdet Ålidhem planerades som liknande 
bostadsområden gjordes under 1960-talet, med trafik-
forskning och trafiksäkerhet i fokus vid utformningen. 
Området är utarbetat kring ett närcentrum placerat 
i mitten, med skola, butiker, apotek och restaurang. 
Husen uppfördes med den vanligaste flerbostadshus-
sorten under miljonprogramsåren, d.v.s. lamellhus i 
tre våningar. Husen var bredare och hade flackare tak 
jämfört med den tidiga funktionalismens lamellhus, 
likt andra liknande hus från 1960- och 1970-talet. Även 
fasadmaterialet som valdes för Ålidhem var tidstypiskt 
– brunt tegel i hela området. 

Ålidhem är ett typexempel på hur trafikplaneringen 
såg ut enligt SCAFT-principen (figur 9). Ingångarna 
skulle inte längre ske från gatan som i den traditionella 

kvartersstaden, utan skulle nås från bilfria gångvägar 
eller gemensamma gårdar som husen var organiserade 
runt. Bilvägarna gick runt området, vilket gjorde 
området till en ”bilfri ö”. Parkeringsplatserna – som 
till antalet uppskattades till 1.5 bilar/hushåll, vilket 
var mycket med tanke på att området planerades till 
att vara i huvudsak ett studentområde – hade sina 
angöringsplatser vid sidan om bostadsgrupperna 
(Åkerlind 2007).  

Bostadsområdet Mariehem planerades med liknande 
utformning och principer: utifrånmatning, närcentrum 
och trevåningslamellhus med vita betongfasader. På 
Mariehem byggdes också, till skillnad från i Ålidhem, 
också ett band av sjuvåningshus i mitten av området. 

Under slutet av 1970-talet och en bit in på 1980-talet 
skedde bostadstillskottet främst i form av friliggande 
och sammankopplade småhus. Staden expanderade 
längre bort från centrum, med exploatering på jung-
frulig mark. Denna expansion utanför staden möttes 
delvis av en förtätning inom befintlig stadsstruktur 
från mitten av 1980-talet och framåt. Det skedde bl.a. 
punktförtätningar inom miljonprogramsområdet Ålid-
hem, där man förtätade med nya punkthus och lade till 
våningar med sadeltak på de platta lamellhustaken. Nya 
bostadsområden med fokus på flerbostadshus uppkom 
dessutom i centrala lägen. 

Figur 9: På bilden syns SCAFT:s trafikseparering på Ålidhem 
tydligt. Bilvägarna avslutas i parkeringsplatser, och genomfart är 
omöjliggjord. Det röda är bilvägarna, det gula bussväg och grönt gång- 
och cykelväg (Umeå kommun 2006).
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5. Carlslid och  
Tomtebo 

Carlslid och första utbyggnadsetappen av Tomtebo 
är de två områdena som angränsar till planområdet. 
Ambitionen är alltså att sätta dessa två områden i en 
planeringshistorisk kontext, för att undersöka om jag 
kan urskilja de ideal och doktriner utifrån vilka om-
rådena planerades. Detta görs först genom att studera 
planhandlingar från utbyggnaden av områdena, sedan 
görs en inventering där jag tittar på våningsantal, trafik-
struktur, grönstruktur, arkitekturen samt de offentliga, 
halvoffentliga, halvprivata och privata rummen.

Vid inventeringen av det sistnämnda använder jag 
mig av Boverkets definition av vad som är privata och 
offentliga rum (Boverket 2008, s. 41). Boverket skriver 
att det offentliga rummet är en plats där alla kan vistas 
utan att uppleva att man gör intrång på någon annans 
revir. Det halvoffentliga rummet är t.ex. en gård, där 
de boende känner sig trygga, men där andra kan vistas 
utan att känna sig obekväma. I det halvprivata rummet 
kan man förvänta sig att alla känner igen varandra och 
kan likställas med t.ex. en husentré. Det privata 
rummet är en plats där endast ett hushåll har tillträde, 
som en uteplats.

Till sist använder jag mig av Larssons diskussion kring 
tanketraditioner, stadsideal och stadsbyggnadstyper 
samt Rådberg och Fribergs klassificeringar.

Båda områdena ligger ca 4 till 5 km sydost om cen-
trala Umeå, och byggdes ut på jungfrulig mark som då 
bestod av skog och myrmark. 

5.1 CARLSLID – VILLAOMRÅDE I 
1970-TALSTAPPNING
Carlslid började byggas ut 1977, efter en detaljplan 
som vunnit laga kraft 1976. Området delas upp i norra 
och södra Carlslid, där norra Carlslid uteslutande 
består av friliggande villor och södra Carlslid både av 
friliggande villor samt parhus arrangerade i grupp längs 
tre gångvägar. Områdena är separerade från varandra 
på så sätt att det inte finns någon bilväg mellan 
områdena, men däremot är de sammankopplade 
med en gång- och cykelväg.  Exploateringen skedde 
först på norra Carlslid i slutet av 1970-talet, medan 
utbyggnaden av den södra delen påbörjades i början av 
1980-talet. Antalet hushåll är idag 162 på hela Carlslid.

Figur 11: Situationskarta över Carlslid.
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5.1.1 Bakgrund till planeringen och 
utformningen
De planhandlingar jag har haft tillgång till är detalj-
planen från 1976, med tillhörande planbeskrivning och 
illustration. 

I planbeskrivningen står att Carlslid enligt ett 
stadsplaneprogram från 1970 egentligen skulle 
bebyggas med huvudsakligen flerbostadshus runt ett 
eget stadsdelscentrum, och att avsikten var att gräva ur 
och fylla igen de stora myrarna (som ligger i anslutning 
till nuvarande Carlslid) med sand för att möjliggöra 
detta byggande. 

Stadsdelscentrumtankarna, flerbostadshusen och de 
hårda naturförändringarna som krävdes för byggandet 
känns igen från de idéer och byggtekniker man hade 
under miljonprogramsåren (1965-1975). Förmodligen 
var det tänkt att Carlslid skulle bli en fortsättning på 
det intilliggande flerbostadshusområdet Ålidhem, 
som byggdes ut mellan 1966-1973. Att det istället 
blev småhus faller väl samman med de nationella 
strömningarna i slutet av 1970-talet; efter att andelen 
flerbostadshus i miljonprogrammets första fas (1965-
1970) var 70%, ökade istället andelen småhus till 70% 
i programmets slutfas (Åström 1993, s.106). I slutet 
av 1970-talet dominerade småhusbyggandet nästan 
helt, p.g.a. att det var på småhus efterfrågan fanns. 
Förutom efterfrågeförändringarna, hade det också 
bildats ett politiskt motstånd i Umeå mot att gå så hårt 
åt myrarna för att möjliggöra flerbostadshusbyggandet, 
vilket alltså resulterade i att Carlslid blev ett 
villaområde (Umeå kommun 1976, s.1). 

Planbeskrivningen uttrycker också en medvetenhet 
rörande segregationen av 1970-talets villamattor. 

För att inte Carlslids villaområde skulle utgöra en 
egen segregerad enklav gentemot det intilliggande 
miljonprogramsområdet Ålidhem var tanken att 
småhusområdets barn skulle få plats i Ålidhems 
barnstugor och att Carlslidsborna skulle bli beroende 
av Ålidhems övriga, utbyggda service. Områdets 
officiella namn skulle dessutom vara ”Östra Ålidhem”, 
för att ytterligare poängtera samhörigheten med 
Ålidhem och för att således undvika ”en icke önskad 
segregation”. 

Med facit i hand, 30 år efter utbyggnaden, kan man se 
att det de facto är två skilda socioekonomiska grupper 
som hemmahör i de olika områdena. Ålidhem hade 
år 2000 en mycket stor andel studenter, och över 
20% kom från andra nationer än Sverige, vilket var 
högst i Umeå. Den disponibla hushållsinkomsten 
var också lägre än den genomsnittliga disponibla 
hushållsinkomsten i Umeå. Carlslid har i sin tur 
blivit en typisk medelklassenklav, med högutbildade 
höginkomsttagare främst från Sverige (Fransson 
& Magnusson 2000). Man kan också konstatera att 
namnet Östra Ålidhem har fallit i glömska. 

I Carlslids gatustruktur kan jag ana en reaktion mot 
miljonprogrammets monotona, rätvinkliga villamattor 
– både den norra och södra delens gator är utlagda i en 
organiskt kurvig form. Den ”organiska ambitionen” 
kan även utläsas i planbeskrivningen: ”Genom att den 
tänkta bebyggelsen följer fastmarkslinjen mot myrarna, 
får gatorna i många fall en slingrande form. Detta 
uppslag har sedan medvetet utnyttjats och varierats i 
även övriga gators sträckning” (Umeå kommun 1976, 
s.2). Det står också att ”detta är ett försök till variation 
och omväxling i stadsbilden” (Umeå kommun 1976, 
s.2). Denna önskan att underordna sig topografins 
naturliga formationer, utforma vägnätet organiskt 

och få omväxling i stadsbilden anser jag tillspetsat 
kan härledas till det Hallmanska trädgårdsstadsidealet 
under tidigt 1900-tal.

Exempel på de svängda gatorna. Den tilltagna bredden gör dock 
att “omväxlingen i stadsbilden” uteblir.  
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Att en motreaktion mot miljonprogrammets 
enformiga, rätvinkliga och trafikuppbyggda 
småhusområden kunde upptäckas i slutet av 1970-talet 
och in på 1980-talet skriver även Bo Larsson i ”Stadens 
språk”. Det sena 1970-talets småhusområden kara-
ktäriserades av en uppmjukning och större omsorg i 
planering jämfört med det tidiga 1970-talets småhus-
projekt, vilket Larsson skriver ofta resulterade i i mer 
”varierade och gestaltningsmässigt intressanta” om-
råden. Man anknöt dessutom till traditionellt byggande, 
med småstaden eller trädgårdsstaden som förebild 
(Larsson 1994, s.22). Han skriver också att de 
småhusområden som uppkom i slutet av 1970-talet 
gavs en större betoning på den sociala gemenskapen. 
Detta kan jag även ana i illustrationen till Carlslid, där 
planförfattarna har ritat ut flera gemensamhetsanläg-
gningar i form av tennisplan, volleyplan och lekplatser 
(figur 12). Idag finns det för de ca 160 hushållen tre 
lekplatser och två fotbollsplaner.

Ett uttryck för 1960- och 1970-talets efterhängsna 
normeringsmentalitet tycker jag mig se i 
planbeskrivningens rubrik ”Vägtrafikbuller”. Under 
denna har planförfattarna angett byggnadsfritt område 
till 70 m från vägmitten (Kolbäcksvägen), med 
hänvisning till rapport 22 från Statens planverk. Detta 
är ett exempel på hur dåtidens teknik, lagstiftning 
och planeringspraxis påverkade utformningen av 
bostadsområdena. Idag skulle förmodligen avståndet 
till vägen kunna vara mindre, p.g.a. bättre byggteknik 
och bättre däck på bilarna, vilket minskar bullret. En 
effekt av SCAFT (och tillhörande rapporter, som 
t.ex. denna ovan), har varit just de här grönremsorna 
längs med vägarna som har kallats ”oanvändbar 
mark” eller ”impedimentmark” i den nuvarande 
förtätningsdebatten. Impedimentmarken kom sig av 
överdimensionerade vägar med föjande skyddsavstånd 
och önskan om fri sikt. Planbeskrivningens uttryckta 
ambition med den 45 meter breda grönremsan som går 
längs med områdets hela västra sida är att det ska bli 
områdets hundrastplats. 

Villagatorna är trafikblandade med parkering på den 
privata tomten. Vägarnas bredd – tio meter – kan 
jag tycka är överdimensionerade med hänsyn till att 
vägarna bara ska försörja dessa 160 hushåll, och inte är 
någon genomfartsled. Den tilltagna bredden kan kan-
ske även den härledas till SCAFT:s trafikplanering eller 
den allmänna uppfattningen om att bilens framkom-
lighet skulle prioriteras. Som ett jämförande exempel 
kan 1920-tals villaområdet Sofiehem i Umeå tas, med 
vägbredder på 6-7 meter. 

Detaljplanen är tillåtande beträffande husens 
placering på de ca 1000 kvm stora tomterna, och det 
är något som tomtägarna har uttnyttjat – avståndet 
mot tomtgränsen är mycket varierande. Ingen 

huvudbyggnad får dock enligt planen vara närmare 
än 4,5 meter från tomtgränsen, vilket tillsammans 
med den breda gatan gör att det bildas, vad jag anser, 
ett otydligt gaturum. Planförfattarna hade emellertid 
den målsättningen att skapa just ett tydligt gaturum. 
De skriver att för att skapa en för stadsbilden 
”sammanhållen enhet av området för så är tanken 
att slå ett slag för några detaljer som tidigare hörde 
till byggnadstraditionen i Umeå men som numera 
är delvis bortglömda, nämligen trästaketet, grinden 
och häcken”. Här kan jag tolka planförfattarna 
som att de vill tillbaka till något traditionellt och 
romantiskt. Dessa bortglömda element, som staketet, 
ska enligt planförfattarna placeras vid tomtgränsen 
och hjälpa till att relativt snabbt skapa ”slutna, 
svängda och därmed intressanta gaturum”. Återigen 
tycker jag mig se ambitionen att gå ifrån de många 
enformiga villamattorna som planerades under 
miljonprogramsåren, och istället som skrivet arbeta 
med komponenter som ”intressanta gaturum”, 
”tradition” och ”organiska former”. 

Figur 12 : Ett utsnitt 
från illustrationen för 
detaljplanen. Flera 
gemensamma ytor, som 
volleyplaner, tennis-
planer och lekplatser 
är utritade (Umeå 
kommun 1976).

Staketet - ett bortglömt element?
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Även vad gäller husens utformning avseende färg, 
material och takvinklar är detaljplanen tillåtande. 
Detaljplanens frihet till trots, är det rådande 
arkitekturidealet styrande för utformningen då de 
friliggande villorna nästan alla andas 1970-tal eller 
tidigt 1980-tal (se ”Arkitektur” nedan).

5.1.2 Inventering
Bebyggelse och antal våningar (figur 13)
Bebyggelsen består av friliggande hus längs bilvägen, 
samt kedjehus formerade kring bilfria gårdar. Husen är 
i en eller två våningar, med en dominans för två.

Trafik och kommunikationer
Infarten till den norra och den södra delen av villaom-
rådet sker från två olika håll, och biltrafiken mellan 
delarna är omöjliggjord. En gång- och cykelväg 
förbinder istället de två delarna. Parkeringen sker på 
gårdsmark för villornas del, medan parkeringen för 
kedjehusen sker utanför kedjehusgruppen. Inom 
kedjehusområdet är gårdarna helt bilfria. Trafikslagen 
är blandade på de stora vägarna. En gång- och cykelväg 
skär igenom norra Carlslid i väst-östlig riktning. Denna 
ansluter till Tomtebo i öster och Umeås övergripande 
gång- och cykelnät i väster.

Grönstruktur (figur 14)
Villaområdet har en stor andel vegetation och friyta. 
Det finns stora sparade naturområden, i egenskap av 
större och mindre skogsdungar. Däremot präglas inte 
gaturummet av vegetationen, då alléer saknas och få 
hus har någon större växtlighet mot gatan.

Offentliga, halvprivata, halvoffentliga och privata 
rum (figur 15)
Carlslid har av uppenbara skäl en hög andel privata 
rum, i form av privata bostadsgårdar. Lekplatser som 
tillhör endast några hushåll anser jag är halvprivata, 
medan vägarna och större lekplatser, som en 
fotbollsplan, har en mer halvoffentlig karaktär. Sam-
mantaget är Carlslid likt många andra mindre villaom-
råden en relativt egen, privat enhet. 

Arkitektur 
Husen har en karaktäristisk 1970- eller 1980-tals 
utformning med fasadmaterial som målat trä, mexisten 
eller tegel (se bilder till höger). Takfallet är i många fall 
tidstypiskt brant, med ett kraftigt taksprång, vilket ger 
ett mörkt och tungsint intryck. Längs många gavlar 
finns en balkong under tak, med altan placerad under, 
även det typiskt för perioden. Trots de många likhet-
erna, finns ändå en variation i arkitekturen.

Den första bilden är ett exempel på de i området vanliga inbyggda 
balkongerna. Den andra bilden visar kedjehusen och den sista på den 
tidstypiska mexistenen. 
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Figur 13: Antal våningar i Carlslid.
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Figur 14: Grönstruktur i Carlslid.
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Figur 15: Privata och offentliga rum i Carlslid.
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5.1.3 Bo Larssons synsätt
Tanketradition 
När jag studerar Carlslid, urskiljer jag främst drag av 
vad Larsson skulle kalla en romantisk tanketradition, 
förmodligen som en reaktion på den tidigare rationalis-
tiska. Det romantiska tycker jag uttrycks i den slingriga 
vägen, och önskan om ett ”välgestaltat stadsrum” samt 
användandet av traditionella och (av funktionalismen?) 
”bortglömda element”. 

Stadsideal 
Det stadsideal utifrån Larssons tre olika stadsideal, som 
jag kan säga har påverkat Carlslids utformning är ”den 
gröna park- och naturstaden” För småhusbebyggelsens 
del kännetecknas idealet enligt Larsson av att man bor 
solitärt i landskapet, med ett avstånd till grannhuset. 
I förstaden i sin tur, översätts detta till ett villaområde 
med mindre tomter än på landet, men där vegetationen 
ändå har en dominerande roll i utformningen. Larsson 
skriver att villaområden som ansluter sig till parkidealet 
innebär en önskan att bo på landet och har ett visst 
mått av ”anti-stad” (Larsson 1994, s. 375).

Carlslid kan dock säga sig närma idealet ”den halvtäta 
staden/trädgårdsstaden”, då tätheten är relativt hög. 
Larsson ger dock ingen siffra på var skillnaden i täthet 
mellan idealet den ”gröna park- och naturstaden” 
samt den ”halvtäta staden/trädgårdsstaden ligger, 
vilket försvårar bedömningen. Den faktiska upplev-
elsen av Carlslids täthet, är dock inte lika hög som den 
”kvantitativa” tätheten, mycket på grund av det breda 
gaturummet. Vad som annars också skulle kunna tala 
för att det handlar om trädgårdsstadsidealet, är att det 
finns en blandning av sammanlänkande och friliggande 
hus samt en viss ambition att skapa social gemenskap. 
Däremot kan man inte säga att Carlslid uppvisar 

den variation, tydliga stadsrum och känslan av ”ett 
eget samhälle” som enligt Larsson den traditionella 
trädgårdsstaden ger (Larsson 1994, s. 63). 

Stadsbyggnadstyp
Jag stöter på svårigheter om jag försöker klassificera 
Carlslid med Larssons stadsbyggnadstyper. Även fast 
husen har sina entréer från gatan (och därför kan 
klassificeras som gatubebyggelse), skapar den lokala 
gatan, eftersom den är förbehållen just de boende och 
inte är genomfart till något annat, ett halvoffentligt 
gemensamt stadsrum – något som liknar en gårdsbe-
byggelse. 

Tabell 1: Sammanfattning av Carlslid, ur Larssons synsätt.

5.1.4 Rådberg och Fribergs  
klassificeringar
Antalet våningar är mellan en till två. Exploatering-
stalet är 0,23 och andelen bebyggd mark 14%.
Även efter Rådberg och Fribergs klassificeringar av 
kvarterstyper i “Svenska stadstyper”, faller Carlslid 
utanför trädgårdsstadstypen, som enligt dem kän-
netecknas av att husen står nära gatan, har en stor 
blandning av hustyper och är arrangerade längs gator 
och runt platser. Carlslid kan enligt deras klassificering 
snarare räknas till kvarterstypen “småhuskvarter, frilig-
gande hus”, som vanligen innebär friliggande hus, mer 
eller mindre placerade mitt på de enskilda tomterna.

5.1.5 Mina slutsatser
Den slutsats jag har dragit av inventering av området 
samt studerandet av planhandlingar, är att Carlslids 
bebyggelsemönster kan sägas vara en reaktion mot 
det funktionalistiska idealet. Denna slutsats drar jag 
främst från beslutet att bygga småhus istället för 
flerbostadshus, den romantiska tanketraditionen, det 
organiska vägnätet samt betoningen på stadsrum 
och “traditionella element”. Däremot kan jag se 
många rester från den svenska funktionalismen kvar 
vid utformningen: de breda vägarna, separeringen 
av norra och södra Carlslid och det väl tilltagna 
säkerhetsavståndet till bilvägen väster området vittnar 
om en normerings- och trafikstyrd planering.

Figur 16: Exempel på kvarterstypen “småhuskvarter, friliggande 
hus”, enligt Rådberg och Friberg (Rådberg & Friberg 1997).
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5.2 TOMTEBO – DEN  
POSTMODERNA ÅTERGÅNGEN TILL 
RUTNÄTSSTADEN
Planerna att bebygga skogsmarkerna sydost om 
Umeå centrum började på 1980-talet och skulle 
tillgodose den växande befolkningen med bostäder. 
Då var det tänkt att området, som kom att kallas 
Tomtebo, skulle anslutas med universitetets 
verksamheter och bli ett kombinerat bostads- och 
arbetsplatsområde med fokus på småföretagande. 
Denna ambition blev inte realiserad, främst på grund 
av lågkonjunkturen i början på 1990-talet (Andersson 
2006). Istället gjordes en detaljplan, utan anslutning 
till universitetsverksamheterna, som vann laga kraft 
i juni 1990. Denna detaljplan berörde den första 
etappen, etapp 1A, av Tomteboutbyggnaden och är 
alltså den del av utbyggnaden som jag kommer att 
studera. Tomtebo etapp 1A består av flerbostadshus, 
rad- och kedjehus samt ett mycket litet antal friliggande 
villor. Det ligger isolerat från andra bostadsområden, 
då det saknas större förbindelser till grannområden. 
Anslutningen till Carlslid sker enbart med en mindre 
gång- och cykelväg. 
 

5.2.1 Bakgrund till planeringen och 
utformningen
De planhandlingar jag har haft tillgång till vid 
inventeringen av Tomtebo är dels den fördjupade 
översiktsplanen för Tomtebo (Umeå kommun,1990a), 
dels detaljplanen för etapp 1A med tillhörande 
beskrivningar (Umeå kommun, 1990b). 

Båda planhandlingarna genomsyras av en önskan att 
skapa något ”stadsmässigt”. Den stadsmässiga ambi-
tionen bekräftas redan på s.1 i planbeskrivningen för 
den fördjupade översiktsplanen: ”den [stadsdelen] ska 
ges en egen prägel med stadsmässig karaktär”. 

Fler exempel på den stadsmässiga ambitionen återfinns 
på s. 1 i planbeskrivningen för detaljplanen. I den 
står att ”tanken är att i ett helt naturomgivet område 
skapa ett samhälle som tar fasta på stadskulturella 
drag”. Det står också om målsättningen att skapa 
något som har ”den intensiva småstadens värden med 
en koncentrerad men inte hög bebyggelse”. Citaten 
tycker jag signalerar en återgång mot det traditionella, 
något annat än funktionalismens hus i park, med väl 
definierade gator och platser. På s.5 i den fördjupade 
översiktsplanen uttrycks också en kritik mot monotona 
miljöer med likartade fasader: ”En viktig aspekt är 
variationen från hus till hus... Idag får sådana hus 
med samma planlösningar även identiskt lika fasader. 
Tyvärr.” En svängning från vad som uppfattades som 
monotona eller anonyma områden till att skapa en 
varierad stadsbild och en identitetsskapande karaktär 
enligt postmodernistisk anda kan jag skönja även här. 

En fortsatt romantisering av den traditionella stadens 
bebyggelsemönster spårar jag i den fördjupade 
översiktsplanen. I den skriver planförfattarna att 

Figur 17: Situationskarta över Tomtebo.
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”stor omsorg ska läggas åt det offentliga rummet, 
esplanaden, gatan, torget, stadsparken och gång- och 
cykelvägen” och ”en stadsdelspark och ett torg anläggs 
i anslutning till Tomtebo centrum. Bussgatan vidgas 
på två ställen till små torg” (Umeå kommun 1990a, s.1 
och s.6). Genomgående använder författarna ord som 
”bussgata” och ”bilgata” istället för väg. Användningen 
av termen gata istället för väg samt användningen av 
ord som ”esplanad” och ”torg” skriver Moa Tunström 
i avhandlingen “På spaning efter den goda staden” 
förknippas med den gamla staden. Nyttjandet av dessa 
får som funktion att den bidrar till att konstruera 
bilden av den traditionella staden (Tunström 
2009, s. 58). Orden signalerar också ett nostalgiskt 
tillbakablickande, till en stad där gator och torg var 
där folk möttes. Att markera att man ämnar skapa 
just ”offentliga rum” och ”stadsparker” är en tydlig 
motreaktion mot den funktionalistiska planeringen, 
eftersom postmodernisterna på 1980- och 1990-talet 
ansåg att man hade glömt bort de offentliga rummen i 
stadsbyggandet (Tunström 2009, s.77f; Rådberg 1997, 
s.105). 

Ett annat tydligt exempel på nedklassning av den 
föregående (funktionalistiska) planeringen kan 
jag se på s. 4 i den fördjupade översiktsplanen när 
planförfattarna förklarar visionen av området: ”En 
bebyggelse som utåt formar gaturum, som verkligen 
är rum. Inte upplösta ytor, men rum i form av 
gränder, gång- och cykelstråk, bilgator med gång- 
och cykelbanor och en riktig esplanad med fyra 
rader av träd” och ”en bebyggelse som kompletteras 
med riktiga parker, stadsparker. Inte utsparade 
naturområden. Visserligen bör vad naturen bjuder tas 
till vara, med det räcker inte här.” Här kan jag tolka 
planförfattarna som att planeringen förut inte gav 
”riktiga” rum, bara upplösta rum samt inga ”riktiga” 

Figur 18: Sektioner från detaljplanen (Umeå kommun 1990b).

parker, bara utsparade naturområden. De utsparade 
naturområdena och ”upplösta” rummen blir alltså 
lägre värderade än de ”riktiga” parkerna och riktiga 
rummen. För övrigt kan tilläggas att någon stadspark 
inte finns idag, bara halvprivata eller halvoffentliga 
bostadsgårdar.

Vägnätets dragning är trots planförfattarnas och 
arkitekternas ambition att skapa ”stadsmässighet” 
med alléer och trottoarer jämte bilvägen, fortfarande 
något influerad av den funktionalistiska doktrinen, 
då de tre gatorna i väst-östlig riktning avslutas i en 

parkeringsplats. I den ”traditionella” kvartersstaden 
skulle vägarna inte avslutas i en vändplats eller 
parkeringsplats, utan ha ett kontinuerligt flöde över 
hela trafiknätet. Det skulle finnas flera möjligheter 
att ta sig från punkt A till B. Att man på början av 
1990-talet fortfarande utformade trafiknätet i någon 
mån enligt den funktionalistiska doktrinen (trots att 
detta ideal enligt teoridelen ovan tog slut runt 1975) 
har förmodligen sin bakgrund i att den då aktuella 
trafikplaneringsskriften TRÅD-82 byggde på SCAFT:s 
funktionalistiska riktlinjer (Hagson 2004, s.41). 
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Däremot visar planen upp en konsekvent rutnätsplan 
såtillvida att de raka, parallella gatorna skär varandra i 
vinkel och bildar nästan kvadratiska, cirka 150 meter 
gånger 140 meter stora kvarter. Om man inbegriper 
gång- och cykelvägarna så bildas ett finmaskigt, 
lättorienterad trafiknät. Planen är symmetrisk, med 
bostadshusen, parkeringshusen och lekplatserna 
arrangerade på ett jämnt och schematiskt vis. 
Dessutom finns i området monumentala element 
som ”Nornaplatsen”, en rund platsbildning där 
huvudstråket ”Vättarnas allé” skär den centrala gång- 
och cykelvägen och som för tankarna till Haussmanns 
stadsbyggnadskonst. 

Husen är ställda längs med vägen så att ett tydligt 
gaturum bildas, vilket jag återigen tycker indikerar att 
planförfattarna eftersträvat att skapa en stadsmässighet. 
Däremot är inte entréerna ordnade ut mot gatan, då 
ingången i nästan alla fall nås från en gemensam gård, 
ofta med parkering. Detta påminner om fallet med 
gatunätet. Återigen är förebilden den traditionella kvar-
tersstaden men utformningen är inte helt konsekvent 
genomförd. En anpassning har skett efter de krav på 
trafiksäkerhet som ställdes vid utbyggnaden (Umeå 
kommun 1990a, s. 5). 

Ambitionerna med att skapa ett område med 
stadskulturella drag var alltså som vi kan se 
i planhandlingarna högt ställda. Vad gäller 
stadens innehåll och ”kommersen” kan man i 
planbeskrivningen för detaljplanen läsa om en 
stadsdel som byggs upp med hög täthet kring 
”bussgatan, som samtidigt utgör ströget, det livliga 
stråket genom hela området” (Umeå kommun 
1990b, s.1). Även i den fördjupade översiktsplanen 
står att Tomtebo ska ”byggas ut som en stadsdel 
med ett eget fungerande centrum i ett tidigt skede” 
(Umeå kommun 1990a, s.6) och att det sociala livet 
ska vara utgångspunkten. Centrumet ska både ha 
offentlig och kommersiell service som café, butiker, 
restaurang och vårdcentral. Planförfattarna uttrycker 
också att en stadsdel måste inrymma arbetsplatser: 
”verksamheter som inte är störande för omgivningen 
får etableras i bottenvåningen av bostadshusen längs 
den centrala bussgatan. Det kan gälla hantverk, 
kontor, café m m för att skapa träffpunkter och att 
göra esplanaderna mer levande” (Umeå kommun 
1990a, s. 6). Funktionsblandningen, livligheten och 
det sociala livet som utgångspunkt anser jag beskriver 
hur planförfattarna speglar bilden av staden och dess 
påföljande sociala effekter, som något positivt och 
eftersträvansvärt. Det accentureras ytterligare när de 
målar upp en bild med caféer, butiker och restauranger.

Idag kan konstateras att det visserligen är höga hus 
längst bussgatan, men att ”livligheten” inte är att finna 
i området. Varken arbetsplatser, offentlig service eller 
en utbyggd kommersiell service finns. Endast en kiosk 
och en pizzeria finns runt den centrala Nornaplatsen. 
Avsaknaden av service beror delvis på att 
bestämmelsen i planen som möjliggör handels- hant-
verks- och kontorsverksamhet i entréplanen hos 
bostadshusen närmast bussgatan inte utnyttjats. Den runda platsbildningen Nornaplatsen.
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Jerker Söderlind skriver i ”Stadens renässans” 
om Skarpnäcksfältet, som är ett område där 
stadsmässigheten likt Tomtebo var prioriterad 
vid utbyggnaden. Han tar upp fem problem med 
Skarpnäckfältets planering, som hindrar området att 
bli stadsmässigt ”på riktigt”, och vilka han ser som 
kvarlevor från 1960-talets planering (Söderlind 1998, 
s.93 ff). Några av dessa kan jag även se i Tomtebo.

Det första är att Skarpnäcksfältet är planerat som en 
”bebyggelseö”, utbyggd på jungfrulig mark och utan 
en naturlig kontakt med andra områden. Tomtebo 
befinner sig visserligen fysiskt nära Carlslid, men är 
mentalt isolerad från annan bebyggelse, och dessutom 
utbyggd på jungfrulig mark.

Det andra är att Skarpnäcksfältet ligger vid sidan av 
de stora trafiklederna och matas med ”insticksgator” 
och återvändsgränder. Detta gäller i allra högsta grad 
även Tomtebo, vilket jag skrivit om ovan. Problemet 
som Söderlind ser är att man genom att hindra genom-
fartstrafik skulle uppnå en hög trafiksäkerhet, men på 
bekostnad av den stadsmässighet som funnits i äldre 
städer. Hindren för den genomgående trafiken ger 
en lugn boendemiljö, men minskar de slumpmässiga 
mötena och blandningen av besökare och boende i 
området. De som besöker Tomtebo har sin destina-
tion i området, vilket gör att de inte passerar området i 
andra fall.

Man får kommentera om det är fruktbart att dra 
paralleller mellan Skarpnäcksfältet och Tomtebo 
ur Söderlinds perspektiv. Det Söderlind önskar, en 
”riktig” stad, behöver inte vara det som önskades 
för Tomtebo. Förvisso visar planhandlingarna på 
att Tomtebo verkligen ville ha en ”stadsmässighet” 
och stadens sociala liv, vilket ändå gör jämförelsen 

intressant. En förklaring till varför Tomtebos livlighet 
saknas kan jag alltså se i Söderlinds problem med 
Skarpnäcksfältet. Eftersom Tomtebo är utformad 
som en ensam enklav utan genomfartstrafik och med 
insticksgator, alstras inte det stadsliv som utlovades i 
planhandlingarna.

Paralleller kan annars dras mellan Örebros 
postmodernistiska bostadsområde Ladugårdsängen 
från 1992 och Tomtebo. Ladugårdsängen tas upp av 
Lena Steffner i hennes licentiatavhandling ”Estetisk 
värdering av stadsmiljöer – en metodstudie med 
utgångspunkt i användarnas känslor och upplevelser” 
(2004). Likt Tomtebo hade man vid planeringen 
av Ladugårdsängen en ambition av att skapa något 
stadsmässigt, med ”stadsliv” och kommers. Men som 
Steffner skriver, kan inte stadens innehåll genereras 
enbart av att ”stadsskalet” byggs upp. Om ekonomiska 
incitament saknas spelar det ingen roll att det finns 
lokaler i bottenvåningarna på bostadshusen (Steffner 
2004, s. 84). De målsättningar som finns med nya 
offentliga platser, som torg eller stadsmässiga gator, 
misslyckas därför ofta när etablering av handel 
och service inte sker på det sätt som förespeglats 
i visionerna. Detta är ju, som nämnt, ett tillstånd 
som även Tomtebo lider av. Även Steffner tar upp 
det Söderlind nämner, om bostadsområdet som en 
bebyggelseö utan naturlig kontakt med resten av 
staden, och som därmed förlorar sin stadsmässighet. 

Likt vid utbyggnaden av Carlslid märks en medveten-
het av segregationens problem i planhandlingarna. I 
planeringen av Carlslid talade planförfattarna om att 
segregationen mellan miljonprogramsområdet Ålidhem 
och det nya villaområdet skulle motverkas genom att 
servicefunktioner och barnstugor enbart skulle finnas 
på Ålidhem (vilket skulle kräva att Carlslidsborna ”var 

tvungna” att besöka Ålidhem), medan man i utställ-
ningshandlingen av Umeås översiktsplan från 1990 
skriver att man hade som ambition att få en variation 
på den socioekonomiska och etniska sammansättnin-
gen i Tomtebo (Umeå kommun 1990c).

Den önskade varierade sammansättningen av 
befolkningen kan spåras i den önskan att ha blandade 
upplåtelseformer i området. I den fördjupade 
översiktsplanen för Tomtebo står att läsa att 
avsikten var att stiftelsen Bostaden (det kommunala 
bostadsbolaget), HSB och Riksbyggen skulle bygga ut 
etapp 1A, samt att 70% av bostäderna skulle finnas i 
flerbostadshus, vilket också var en förutsättning för att 
få en ”stadsmässig utformning” av området. 

Lågkonjunkturen på början av 1990-talet gjorde dock 
att målsättningarna med blandade upplåtelseformer 
och att bygga 70% av lägenheterna i flerbostadshus 
blev svåra att uppnå. Visserligen finns det idag 
en variation av upplåtelseformer i Tomtebo, 
men med en mindre andel hyresrätter än vad 
kommunen ursprungligen önskade. Detta kom sig 
av att lågkonjunkturen, tillsammans med bl.a. höga 
utlåningsräntor, avveckling av de räntesubventioner 
till bostadsproduktionen som funnits sen 1980-talets 
högkonjunktur och en minskad efterfrågan på bostäder 
(Andersson 1998, s. 148), gjorde att det blev dyrt att 
bygga flerbostadshus för de stora byggföretagen. Då 
subventionerna försvann gick risktagandet för lån 
och byggande över till bankerna och byggbolagen. 
Detta i sin tur ledde till att marknaden i högre grad än 
tidigare fick styra byggandet, och då det främst fanns 
småhusproducenter kvar på marknaden byggdes det 
fler villor i Tomtebo etapp 1A än vad som planerades 
från början (Andersson 2006). ”Stadsmässigheten” 
uteblev således på delar av området. I detta kan 
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Hus med luckor emellan.

man se tydligt hur områdens utformning och 
bebyggelsemönster styrs av skilda samhälleliga faktorer. 
Vid Tomtebos planutformning fick alltså de estetiska 
idealen till viss del stå tillbaka för nationell politik och 
ekonomiska omständigheter.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är 
postmodernismens planeringsideal som har styrt 
planeringen av Tomtebo etapp 1A. Postmodernismen, 
med sin reaktion mot modernismen, skulle ge 
människorna en känsla av tillhörighet och en förståelse 
för platsens historia. I många fall blev detta en återgång 
till den traditionella kvartersstaden. Vid utbyggnaden 
av Tomtebo etapp 1A hade planförfattarna istället den 

traditionella centrala Umeåbebyggelsen som målbild – i 
Umeå finns inga helt slutna stenhuskvarter i centrum, 
utan halvöppna kvarter med låga hus orienterade längs 
vägarna. Detta står också att läsa i planbeskrivningen: 
”planmässigt kan målsättningen uttryckas i termer 
av en... småstadskaraktär som i de tätare delarna 
påminner om t ex Öst på stan: relativt korta hus 
med öppningar emellan som medger inblickar på 
inhägnade gårdar med lummig vegetation”. Alltså 
byggdes Tomtebo etapp 1A efter ett rutnätsmönster 
med korta 2-5 våningars hus med öppningar in mot 
gårdarna, som påminner om den ursprungliga tidiga 
1900-talsbebyggelsen i Umeå. 
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5.2.2 Inventering
Bebyggelse och antal våningar (figur 19)
Längs bussgatan är lägenheterna nästan uteslutande 
i flerbostadshus och våningsantalet högt, vilket även 
var ambitionen i planen. Resten av området består 
däremot mestadels av tvåvåningskedjehus eller radhus 
samt tvåvåningshus med ett litet antal lägenheter. En 
del av bebyggelsen är orienterad längs vägarna, men en 
stor del av den lägre bebyggelsen är placerad inne på 
bostadsgårdarna. Entréerna sker i nästan alla fall från 
gårdssidan.

Trafik och kommunikationer 
Etapp 1A matas av Tomtebovägen och ansluter 
området i väst. Från denna större väg sticker tre 
uppsamlingsgator in i öst-västlig riktning: Älvans väg, 
Vittervägen och Sjöfruvägen. Vättarnas allé, som skär 
igenom dessa gator i nord-sydlig riktning (två kvarter 
öster om Tomtebovägen), fungerar som den centrala 
bussgatan i området, och är avstängd för biltrafik. 
Detta centrala stråk samt Sjöfruvägen är kantad med 
en björkallé och har gång- och cykelväg på båda sidor 
av bilvägen. Älvans väg och Vittervägen har gång- och 
cykelväg och trädplantering på en sida av bilvägen. De 
raka gatorna och axialiteten ger långa, enligt mig ibland 
uttröttande, siktlinjer.

Parkering finns på gårdarna. I ett fall finns parkering 
under huset.

Grönstruktur (figur 20)
Tomtebo domineras inte av den naturliga växtligheten 
på samma sätt som på Carlslid. Här är det istället den 
ordnade naturen som är mest representerad. Den 
största anledningen till detta är, enligt planförfattarna, 
att den naturliga växtligheten inte hade tillräckligt 

hög kvalitet för att sparas. På Tomtebo skulle som 
skrivet istället ”riktiga parker” skapas och inte bara 
utsparade naturområden. Gatorna är på många ställen 
trädplanterade, vilket gör att gaturummet uppfattas 
som grönt.

Offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata 
rum (figur 21) 
Tomtebo etapp 1A har, som flerbostadshusområden 
ofta har, mindre privata rum och fler halvoffentliga 
eller offentliga rum än områden med uteslutande 
enfamiljshus, som Carlslid. Här har planförfattarna 
dessutom även haft som ambition att skapa mer helt 
offentliga ytor, som vi kunde se i den fördjupade över-
siktsplanen: ”torg” och ”stadsparker”. Resultatet som 
det är idag, är att bostadsgårdarna är halvoffentliga 
(eventuellt halvprivata i vissa kvarter), och att vägnätet 
upplevs som helt offentligt. Någon stadsdelspark finns 
som skrivet inte, men Nornaplatsen fungerar som en 
offentlig, central träffpunkt i området. Vid Norna-
platsen finns busshållplatser, en staty samt kiosk och 
pizzeria.

Eftersom den offentliga gatan i nästan alla fall går in 
på gårdarna, har jag ibland svårt att urskilja mellan of-
fentligt och privat rum.

Arkitektur
Husarkitekturen är varierad, med olika fasadmaterial 
och färger. Generellt kan man se att framförallt 
de första flerbostadshusen är influerade av 
postmodernismen som arkitekturideal, med 
symmetriska kompositioner, stilhistoriska fasader, 
sadeltak, valv, pelare och kolonner. Även i 
planbeskrivningen uttrycks önskemål om ”hus som 
vilar på rejäla socklar och uppåt avslutas med sadeltak 
med tunna språng och skorstenar. Gärna putsade eller 

slammade fasader och tak i en röd färgton”. Detta ger 
prov på en husarkitektur som påminner om någonting 
före funktionalismen, och som åtminstone när det 
kommer till materialval bryter mot det Umeå-typiska 
som traditionellt uppvisar träarkitektur. De putsade 
fasaderna har i princip alla en orangeröd ton. Eftersom 
delar av området är utbyggt så sent som 2006 så har 
arkitekturidealet hunnit svänga. De nyaste husen är i 
trä och har en nyfunkisprägel med få dekorationer. De 
är också lägre, i nästan alla fall i form av kedje- eller 
radhus, trots att detaljplanen tillåter fyra våningar. 
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Figur 19: Antal våningar i Tomtebo.
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Figur 20: Grönstruktur i Tomtebo.
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Figur 21: Privata och offentliga rum i 
Tomtebo
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Ett exempel på gårdsbebyggelsen inne på gårdarna. Långa, raka och trädkantade gator.

Postmodern arkitektur: kolonner, dekorationer, sadeltak och symmetri. Ett exempel på nyare arkitektur i området. Modulhus i trä och utan dekorationer.
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5.2.3 Bo Larssons synsätt
Tanketradition
Utifrån Larssons definitioner tycker jag att Tomtebo 
både är präglad av en rationalistisk och romantisk 
tanketradition. Det romantiska ligger i önskan om att 
återgå till den traditionella staden. Även viljan att låta 
bebyggelsen anspela på lokala traditioner, som att ut-
forma den som ”Öst på stan”, antyder på en romantisk 
linje. Området kännetecknas dock också av en rational-
ism, som uttrycks i den schematiska och rätvinkliga 
planformen. 

Stadsideal
Det ideal som jag tycker, efter Larssons kategorier, 
eftersträvas i Tomtebo är den halvtäta staden. Stads-
mässigheten är påtaglig i vissa delar av området, medan 
andra präglas av en låg småhusbebyggelse (om än tät). 

Stadsbyggnadstyp
Tomtebo etapp 1A skulle enligt Larsson falla under 
kategorin ”hybridform” mellan gatubebyggelse och 
gårdsbebyggelse. Om 1980-talets mer stadsmässiga ny-
byggda områden i Köpenhamn och Stockholm skriver 
han att de ”fortfarande till stor del är utifrånmatade 
enklaver kring stickgator, men med viss trafikbland-
ning. I flera fall är stadsbebyggelsetypen ett otydligt 
mellanting mellan kvarters- och gårdsbebyggelse, 
p.g.a. att entréerna ligger på gårdssidan”. En sådan 
beskrivning tycker jag skulle kunna användas även på 
Tomtebo. Det ligger dock en negativ klang i ”ett 
otydligt mellanting”, och jag kan ställa sig frågande till 
om en konsekvent genomförd gatubebyggelse med 
trafikblandning och entréer ut mot gatorna var att 
föredra vid utbyggnaden av Tomtebo. Kanske är detta 
”mellanting” som Larsson skulle uttryckt, det som 
platsen behövde i detta fall. 

5.2.4 Rådberg och Fribergs  
klassificeringar
Våningsantalet varierar mellan två-fem för 
bostadshusen, med en dominans för två. Tomtebos 
exploateringstal är 0,5, och andelen bebyggd mark 
20%. 

I “Svenska stadstyper” tar Rådberg och Friberg upp en 
kvarterstyp som kallas ”postmoderna reformkvarter”, 
vilken delvis passar in på beskrivningen av Tomtebo: 
de postmoderna reformkvarteren har slutna kvarter, 
varierad våningshöjd och något diffusa gränser mellan 
offentliga, halvprivat och halvoffentligt (Rådberg & 
Friberg 1996, s.71). Däremot är exploateringstalet och 
den bebyggda arean för låg för att passa in på Rådberg 
och Fribergs reformkvarter, vilket kommer sig av 
områdets låga bebyggelse i södra delen. Enligt deras 
klassificering har reformkvarteren dessutom ofta högre 
våningshöjd än vad som finns i Tomtebo. Det som 
snarare skulle passa in är kvarterstypen ”tätt-lågt” på 
delarna med lägre bebyggelse, tillsammans med den 
postmoderna reformkvarterstypen på de delarna som 
har högre bebyggelse.

5.2.5 MINA SLUTSATSER
Tomtebos utformning visar upp en tydlig stadsmässig 
ambition, en tillbakagång till rutnätsstaden enligt post-
modernistiskt ideal. Detta kan jag utläsa både ur ut-
formningen och av planhandlingarnas romantiserande 
av staden. Stadsmässigheten går dock förlorad på vissa 
punkter: ”stadslivet” saknas, biltrafiken rör sig inte i 
ett rutnät utan bara i insticksgator, entréerna sker från 
gårdssidan samt att stora delar av området, mycket 
på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar, 
består av lägre bebyggelse.

Tabell 2: Sammanfattning av Tomtebo, ur Larssons synsätt.

Figur 22: Exempel på kvarterstypen “postmodernt reformkvarter”, 
enligt Rådberg och Friberg (Rådberg & Friberg 1997).

Figur 23: Exempel på kvarterstypen “tätt-lågt”, enligt Rådberg & 
Friberg (Rådberg & Friberg 1997).
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6. Umeås  
ambitioner idag

Efter att ha studerat och inventerat de två områdena 
som gränsar till planområdet har jag fått en förståelse 
för vilka krav och vilka ideal som legat till grund för 
utformningen av dessa. Men vilka eller vilket ideal styr 
Umeås utveckling idag? För att svara på den frågan 
undersöker jag planeringsdokument från idag, tittar på 
två nybyggda områden och intervjuar projektledaren 
för det utvecklingsområde som jag tar upp i denna 
uppsats.

6.1 AMBITIONER FÖR HELA  
KOMMUNEN
I flertalet av Umeås kommunala planerings- och 
styrdokument från 2000-talet finner man uttryck för 
ambitioner att göra Umeå mer ”stadsmässigt” genom 
förtätning. Ett exempel är ”Umeå mer stad – strategier 
för tillväxt” från 2010 där kommunen talar om en stad 
med väl definierade stadsgränser och som i huvudsak 
ska förtätas inom en radie på 5 km från stadskärnan. 
Bostäder, arbetsplatser, service och nöjen ska blandas 
för att ”utveckla staden i hållbar riktning” 
(Umeå kommun 2010c). 

Planeringsunderlaget nämner också begreppet 
”stadsläkning”, något som i denna skrift definieras 
som att bygga ut nya funktionsblandade stadsdelar 
intill gamla för att staden ska växa samman till ett 
sammanhängande stadslandskap, ”med allt som 
förknippas med det goda stadslivet” (Umeå kommun 
2010c). 

Stadsläkning som begrepp tar Tunström upp i 
avhandlingen ”På spaning efter den goda staden”. 
Hon skriver att begreppet härstammar från en tyst 
överenskommelse om att staden skulle vara sjuk och 
förstörd av den modernistiska planeringen och därför 
kräver läkning i form av urbanitet (stadsmässighet) och 
förtätning (Tunström 2009, s. 61f). Att romantisera 
urbaniteten och att ha den täta staden som ideal är 
något som ligger i tiden. Idealet och termer som 
stadsmässighet och tät stad har alltså också anammats 
av Umeå kommun (bland många andra kommuner 
i Sverige idag) i diverse planeringsunderlag och 
dokument. De strömningar som finns idag, kan 
också ses som en fortsättning på de postmoderna 
ambitionerna att bygga stad på 1980- och 1990-talet.  

Ett annat exempel på kommunens vilja att bygga 
urbant och tätt är det stora bostadsprojektet ”Ön”, 
som nu (2010) är i detaljplaneskedet. Den antagna 
fördjupade översiktsplanen vittnar på flera punkter 
om en stadsmässig och nyurbanistisk ambition, då 
planförfattarna t.ex. önskar att Norra Ön (figur 
24) ska bebyggas i en kvartersstadsstruktur med 
byggnadshöjder på fem till sex våningar och i vissa 
lägen med verksamhetslokaler i bottenvåningarna. De 
urbana målsättningarna sammanfaller dessutom med 
den allmänna viljan att bygga hållbart; kommunen vill 
utveckla en stadsdel som ”präglas av miljöanpassning 
och hållbar utveckling”. Denna utveckling ska 

alltså gynnas av en tät stadsstruktur med mindre 
personbilsberoende och goda förutsättningar för 
kollektivtrafikförsörjning (Umeå kommun 2008, s. 6). 
På s. 10 i den fördjupade översiktsplanen för Ön står 
det att ”tydliga kvarter mellan trädplanterade gaturum 
är viktigt för att skapa en hållbar stad ”. I det uttalandet 
tycker jag att man ser hur planförfattarna per 
automatik likställer bebyggelsemönstret kvartersstad 
med hållbarhet. 

Figur 24: Utformningsförslag för norra delen av Ön. Tät bebyggelse 
utlagt i ett organiskt rutnät med torgbildningar (Umeå kommun 
2008)

Det kan dock finnas en diskrepans mellan hur 
kommunen ämnar bygga och hur det faktiskt byggs, 
ofta beroende på politisk oenighet, kompromisser 
mellan aktörer och ekonomiska omständigheter. I 
antologin ”Planering med nya förutsättningar” tar 
Karolina Isaksson upp just detta problem, med ut-
gångspunkt i hur hållbarhetsfrågan får en annan prägel 
i retoriken och praktiken. I retoriken ges en stark 
konsensusprägel om hur man vill bygga den ”håll-
bara staden”, men när det sedan ska realiseras blir det 
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ofta konflikter med andra samhällsmål eller mellan de 
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna av 
hållbarheten. Isaksson skriver också att det i praktiken 
ofta blir de ekonomiska frågorna som får det största 
utrymmet (Blücher & Graninger (red.) 2006, s. 116). 
Detta är även fallet i Umeå, där de senast färdigställda 
bostadsområdena varken blev urbana eller täta, trots de 
uttalade ambitionerna i planhandlingarna. De präglas 
istället av en öppen kvartersstruktur med medelhöga 
till höga, fritt placerade punkthus eller lamellhus. Detta 
kan vara ett resultat av byggherrar som velat maximera 
vinsten genom att bygga högt. Som exempel kan tas 
bostadsområdena Öbacka strand och Gimoborg, vilka 
båda är i byggnationsskedet (bilder nedan).

6.2 Ambitioner för planområdet
Det område som detta arbete behandlar (förtätningen 
mellan Tomtebo och Carlslid), finns delvis nämnt i 
samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen 
för Nydala från 2010 (Umeå kommun 2010c). I 
denna benämns området som utvecklingsområde 
med stadskvarter och verksamheter. Även i detta 
planeringsdokument tas begreppet stadsläkning 
upp som att knyta samman gamla stadsdelar med 
nya urbana stadsdelar – man vill ”bygga vidare 
på staden”. Efter kontakt med Stina Fahlgren1 på 
Utvecklingsavdelningen i Umeå kommun, som har 
varit projektledare för den fördjupade översiktsplanen, 
har jag fått några fysiska strukturer för begreppet 
”stadskvarter”.

Bebyggelsen som eftersträvas på planområdet är en 
fyra till fem våningar hög flerbostadsbebyggelse, 
uppblandat med stadsradhus i två våningar. 
Verksamheter ska finnas i bottenvåningarna i hus 
som är placerade längs med huvudstråk i området. 
Entréerna ska kunna finnas både från gården och 
från gatan, men här poängteras att entré från gatan är 
viktigt för att skapa ett tryggt stadsliv. I det uttalandet 
kan jag utläsa en förändring från uppfattningen 
när kommunen planerade Tomtebo etapp 1A. 
Vid planeringen av Tomtebo betonades istället att 
placeringen av entréerna från gårdarna skulle skapa en 
trygghet för invånarna, både p.g.a. gemenskapen och 
för trafiksäkerhetens skull. 

Vidare ska bebyggelsen formas som slutna kvarter, 
men med öppningar för sol och växtlighet. Här finns 
en likhet med ambitionen för Tomtebo, där 
bebyggelsen skulle vara i form av relativt korta hus 

1  Stina Fahlgren, e-mail och telefonkontakt, 30 april 2010

med öppningar som medger inblickar till gårdarna, 
liknande den karaktär som finns ”Öst på stan”. Att en 
likhet med ”Öst på stan” eftersträvas nämns dock inte 
vid planeringen av detta nya område. Fasaderna ska 
vara placerade i kvarters- eller fastighetsgräns, med un-
dantag för stadsradhusen där entrépartierna ibland kan 
vara något indragna. Området ska vara planerat efter 
en rutnätsstruktur med torgplatser. Däremot uttrycker 
Fahlgren också att planen ska ha en organisk form, och 
att det är viktigt med böjda gaturum för att få ner 
hastigheten på trafiken, för anpassningen till miljön 
och kulturen samt för upplevelsen av gaturummet. 
Emfasen på ”upplevelsen av gaturummet” visar 
släktskap med Cullens ”serial vision” eller kanske Sittes 
rumssekvenser. 

Slutligen tar Fahlgren upp gatuutformningen. I områ-
det eftersträvas en blandtrafik. Det viktigaste är dock 
att gatusektionen inte blir för bred, och att trottoarerna 
finns i direkt anslutning till bilgatan. Fahlgren näm-
ner också gatusektionerna i den fördjupade översikt-
splanen för Ön, som förebildliga för detta nya område. 
I projektet med Ön har kommunen jobbat mycket med 
trafik- eller ”översilning”, vilket innebär att trafiken 
silas genom gatuväven i ett visst mått av oordning,. 
Då styrs genomfartstrafiken åt andra förbifarter och 
trafiken inne i området förblir lugn. Planförfattarna har 
i Ön-dokumentet differentierat olika gator från 
varandra, som ”esplanaden”, ”uppsamlingsgatan”, 
”lokalgatan” och ”gränden” (figur 25, 26 och 27). Alla 
gator, förutom gränden, ska vara trädplanterade.

3D-modell över Gimoborg. Solitära enheter, som inte är orienterade 
längs vägarna (bildmaterial från Skanska).

Nybyggda punkthus på Öbacka strand.
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Med dessa detaljerade uttryckta ambitioner från Umeå 
kommun av hur en ny bebyggelse på planområdet 
kan komma att se ut har jag utformat ett förslag 
(figur 28), vars bebyggelsemönster jämförs med de 
angränsande planområdenas (Carlslid och Tomtebo). 
Förutom Fahlgrens önskemål har jag även lånat mycket 
inspiration från den fördjupade översiktsplanen för 
Ön.

”Förslaget” har överhuvudtaget inte tagit i beaktning 
faktorer som eventuella konflikter med nuvarande 
bebyggelse, geologi, buller, trafik etc. utan ska alltså 
bara ses som en schematisk principskiss och som 
ett eko på de gestaltningsambitioner kommunen har 
uttryckt. Det är själva mönstret som jag fokuserar på i 
denna rapport.

Figur 25: Sektion från den fördjupade översiktsplanen 
för Ön. Esplanaden (Umeå kommun 2008).

Figur 26: Sektion från den fördjupade översiktsplanen 
för Ön. Uppsamlingsgata (Umeå kommun 2008).

Figur 27: Sektion från den fördjupade översiktsplanen 
för Ön. Lokalgata och gränd (Umeå kommun 2008).

Figur 28: En tolkning av kommunens ambitioner att skapa “stad-
skvarter” på platsen. 
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6.2.1 Inventering
I och med att planområdet ännu bara är i ett visions-
skede, består inventeringen av många spekulationer. 
Inventeringen kan således ses som ”fiktiv”.

Bebyggelse och antal våningar (figur 29)
Det dominerande våningsantalet är 4-5 våningar, högst 
mot Tomtebovägen i öst. Stadsradhusen är 2 våningar. 
Entréerna är placerade delvis från gatan, delvis från 
gårdarna.

Trafik och kommunikationer 
Ambitionen för det nya området är som skrivet 
att tillämpa översilning eller trafiksilning på en 
rutnätsstruktur. Hur detta skulle kunna te sig syns 
på illustrationen. Gatorna är kraftigt svängda för 
att, enligt Fahlgrens ord, skapa omväxling och få 
ner hastigheterna. Gång- och cykelväg finns bredvid 
bilvägen, i de flesta fall längs en trädallé. En större 
”boulevard” löper nord-sydligt genom området. 

Grönstruktur (figur 30)
Likt Tomtebo präglas det nya området av en mer 
ordnad natur än vad som finns i Carlslid. Vegetationen 
finns i form av iordningsställda parker, bostadsgårdar 
och alléer längs vägarna, vilket gör att gaturummet 
känns grönt. Det är svårt att säga exakt hur mycket 
av området som kommer bestå av grönområden 
eller gröna bostadsgårdar. Det som uttrycks i den 
fördjupade översiktsplanen för Ön, där inspirationen 
har hämtats ifrån, är att gårdarna ska vara gröna och 
planterade samt möjliggöra för odling. Huruvida de 
gröna målsättningarna kommer realiseras får tiden 
utvisa, och jag lämnar en uppskattning av hur stor del 
av området som kommer vara grönyta, utanför denna 
uppsats. 

Offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata 
rum (figur 31)
Det är svårt att sia om vilka zoner eller rum som skulle 
bli offentliga, halvoffentliga, halvprivata eller privata 
om förslaget genomfördes. Jag gissar att bostads-
gårdarna får en halvoffentlig karaktär, och att det finns 
få halvprivata eller privata rum i området (stadsradhu-
sens privata tomter undantagna). Ambitionerna med 
torg, platsbildningar och parker ger indikationer på att 
de offentliga ytorna kommer vara höga i området. Som 
vi har lärt oss från Tomtebo-fallet, kan dock mycket 
förändras mellan plan och verklighet.
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Figur 29: Antal våningar i det nya 
området
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Figur 30: Grönstruktur i det nya
området
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Figur 31: Grönstruktur i det nya
området
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6.2.2 Bo Larssons synsätt
Tanketradition
Utifrån Larssons tanketraditioner, anser jag att det 
nya området främst är präglad av en romantisk 
tanketradition. Det romantiska representeras både 
av viljan att söka sig tillbaka till formen hos gamla 
stadskvarter, samt den organiska utformingen av vägar 
och kvarter. Stor vikt läggs vid gaturumsupplevelser. 

Stadsideal
Det ideal som eftersträvas i det nya området tycker 
jag är, enligt Larssons uppdelning av stadsideal, den 
täta staden. Det finns en tydlig urban strävan, och 
ambitionen är att skapa en näst intill helt sluten, hög 
kvartersbebyggelse. 

Stadsbyggnadstyp
Det nya området följer gatubebyggelseprincipen, 
i de fall entréerna placeras ut mot gatan. I de fall 
där entréerna sker från gårdssidan används istället 
gårdsbebyggelseprincipen.

6.2.3 Rådberg och Fribergs  
klassificeringar
Våningshöjderna är fyra till fem våningar, med några 
stadsradhus på två våningar. Exploateringstalet är 1.4 
och andel bebyggd mark 35%.

Den kvarterstyp som jag tycker stämmer bäst in 
på detta nya område, enligt Rådberg och Fribergs 
klassificeringar, är likt Tomtebo det ”postmoderna 
reformkvarteret”. Dock kan jag se likheter med 
detta områdes bebyggelsemönster och det Rådberg 
och Friberg kallar “reformkvarter: storgårdskvarter 
m.m.”.  Reform- och storgårdskvarteren, som var 
vanliga i början av 1900-talet (se s.11), skapade stora 
gemensamma innergårdar utan gårdshus, vilket alltså 
är fallet även i detta område. De svängda gatorna är ett 
annat exempel på likheten med kvarteren från början 
av förra sekelskiftet. Det nya området blir naturligtvis 
inte ett reformkvarter i originalbemärkelsen, men 
jag tycker mig ana att inspiration har tagits från dess 
kvartersstruktur.

Tabell 3: Sammanfattning av det nya området, ur Larssons synsätt.

6.2.4 Mina slutsatser
Jag ser flera likheter med ambitionerna för detta nya 
område, och för ambitionerna som var för Tomtebo 
etapp 1A. Med de termer som används idag skulle 
detta nya projekt kunna sägas vara utformat efter ett 
nyurbanistiskt ideal, medan man skulle kunna säga att 
Tomtebo utformades efter ett postmodernistiskt ideal. 
Båda idealen betonar stadsmässigheten, de offentliga 
rummen och stadslivet. Detta nya område visar dock 
upp en mer konsekvent kvartersstadsutformning – det 
ska vara blandtrafikgator med ett jämnt trafikflöde 
(inga återvändsgränder som i Tomtebo), och en del 
entréer från gatan. En del inspiration verkar ha hämtats 
från den tidiga, svenska 1900-talsbebyggelsen.

Figur 32: Exempel på kvarterstypen “reformkvarter”, enligt Rådberg 
& Friberg (Rådberg & Friberg 1997).
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7. Jämförelse  
mellan områdena

I detta kapitel jämförs några av de parametrar 
som tagits upp i de tidigare kapitlena. I tabellen 
syns kvantitativa parametrar som våningsantal och 
exploateringstal. Nedanför syns också en jämförelse 
mellan de privata och offentliga rummen i områdena.

Privat/halvprivat/halvoffentlig/offentliga rum
Carlslid: Stor andel privata ytor i form av egna tomter, 
inga helt offentliga rum.

Tomtebo: Stor andel halvoffentliga eller halvprivata 
ytor. Många ytor som är svårdefinierade, i och med att 
gårdarna får en karaktär som svävar mellan privat och 
offentlig på grund av att parkeringar och gator dras in 
på bostadsgårdarna. Det finns också en liten del helt 
offentliga rum.

Nytt förslag: Endast radhustomterna har helt privata 
ytor. Det finns desto fler halvoffentliga eller offentliga 
ytor, i form av torg och allmänna parker. 

Tabell 4: De kvantitativa parametrarna sammanfattade.  
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8. Modeller i  
stadsplaneringen

Mitt kandidatarbete har huvudsakligen syftat till att 
undersöka hur olika planeringsideal har påverkat 
bebyggelsemönstrena i staden. Min jämförande analys 
ska därmed inte ses som en värdering för att ett ideals 
mönster är ”bättre” eller ”sämre”. Det ligger dock nära 
till hands att fråga sig vad som händer om planerare 
och arkitekter börjar använda idealen och de ”gamla” 
bebyggelsemönstrena som förebilder och modeller i 
dagens stadsplanering.

Många är de projekt som har utgått från modeller vid 
planeringen. Ett tidigt exempel är de rutnätsmönstrade 
bebyggelsemönstrena med breda gator som uppkom 
under den ”regularistiska doktrinen” från slutet 
av 1800-talet. Man använde förebilder i form av 
mönsterplaner, som exempelvis Edelsvärds idealplan 
eller Lindhagens finska mönsterplaner (vilket är fallet 
i Umeå), vilka okritiskt kopierades i flera av Sveriges 
städer utan anpassning till lokala förhållanden. Den 
dåliga anpassningen håller även Thomas Hall med om 
i antologin ”Den svenska staden”. Han tycker att flera 
av 1800-talets stadsplaneprojekt hade karaktär av att 
vara ”oreflekterade ritbordsprodukter, där stereotypa 
kvartersnät bretts ut, utan hänsyn till topografi och 
befintlig bebyggelse” (Hall & Dunér 1997, s.117). 

Ett senare exempel är den delen av 
miljonprogramsbebyggelsen som kan anses vara 
”storskalig”. Istället för att underordna bebyggelsen 
till topografi och lokalisering, gjorde man det motsatta 
och förändrade istället miljön så att den modell som 
då var aktuell och eftersträvansvärd kunde appliceras. 
Detta gav upphov till likartade stadsplaner och 
bostadsområden i Sverige, trots platsernas helt olika 
förutsättningar. Likadant gällde för de villamattor 
som kopierades i nästintill alla svenska städer på 
1970-talet. De produktionstekniska faktorerna, 
med massproduktion och modultänkande, gjorde 
att byggnader och planer sattes ihop på ett ensartat 
sätt. Det som gjorde att miljonprogramsårens 
bebyggelsemönster kunde dominera stadsbyggandet 
som det gjorde, hade som skrivet mycket att göra 
med den politiska uppslutningen kring välfärds- och 
bostadsfrågan.

Också det postmodernistiska planeringsidealet hade 
förebilder, men då i form av modellen ”den europeiska 
traditionella staden”. Detta gav upphov till flera 
stadsliknande bostadsområden, som i efterhand har 
blivit diskuterade och kritiserade i olika sammanhang. 
I många fall blev områdena en sämre imitation av de 
”riktiga städerna” som man avsåg kopiera.
Även idag tycker jag att vi använder oss av färdiga 
bebyggelsemönster. Detta håller även t.ex. Bosse 
Bergman med om i en debattartikel ur tidskriften 
Arkitekten (Bergman 2009, s.64). Han likställer i 
artikeln dagens samförstånd om den traditionella 
kvartersstaden som ”den goda staden”, med 
den övertygelse som rådde under modernismen 
(funktionalismen). Bergman skriver att modernismens 
stadsmönster fungerade som en färdig manual för 
stadsbyggandet i flera decennier och att det alltså även 
idag finns en modell som i diskursen framställs som i 

samförstånd tillfredsställande för alla. Istället för hur 
man under funktionalismen skapade uppslutning kring 
ett visst bebyggelsemönster med hjälp av välfärds- och 
bostadsfrågorna, skriver Bergman att man idag bygger 
argumentationen på rumsformer och rumsmönster, 
som är ”stadslivsgenererande” och funktionsblandade, 
och dessutom på uppfattningen att den täta staden 
skulle vara den hållbara staden.

Även Umeås politiker ansluter sig till den 
uppfattningen, när de talar om att bygga staden 
inåt och  läka samman den, undermenat av 
funktionalismen, förstörda och sjuka staden. Läkas 
ska den göra med hjälp av stadskvarter, verksamheter 
i bottenvåningarna, rutnätsplaner och höga hus. 
Bergman skriver i en annan debattartikel i tidskriften 
Arkitektur (2005) att problemet, och det orimliga, i att 
sträva efter en form som kvartersstaden är att den inte 
alls är anpassad efter dagens vägorienterade samhälle. 
Han påpekar att kvartersstadens form i sig minskar 
möjligheterna till förändring och trafikala kopplingar. 
Han tar också upp begreppet ”läka samman”, som en 
”omöjlig och felformulerad uppgift” (Bergman 2005, 
s.54). När modellen eller schablonen hämtas från en 
annan epok, missar man enligt Bergman de möjligheter 
som finns i det nya stadslandskapet. Offentliga rum 
och möten mellan människor behöver inte bara finnas 
i kvartersstadens rutnät. De torg, platsbildningar och 
gågator som skapas i nya områden, reproducerar 
kanske den gamla kvartersstadens myller, men blir falsk 
och utnyttjar inte den offentlighet som kan komma av 
stadslandskapets nya möjligheter. Bergman menar att 
den relativa korrespondensen som fanns mellan den 
urbana formen och stadslivet i kvartersstaden, idag har 
slitits upp på grund av den ökade mobiliteten. 
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Den tendens som den moderna staden har att 
växa efter de stora trafiklederna med tillhörande 
”mellanzoner” och externa köpcentrum, och som 
arkitekter och planerare i negativ bemärkelse kallar 
sprawl, tar Bergman upp som en oanvänd potential. 
Han för fram att debatten om stadsläkning istället bör 
bli till en debatt om stadslänkning – att tillvarata de 
ytor som skapas mellan stadsdelarna för rekreation 
och transport. För att kunna se dessa möjligheter 
uppmanar Bergman i Arkitekten (2009, s.64) att man 
måste ta av sig ”kvartersstadsglasögonen” och titta 
bakom de schabloner som stadsbyggnadsdiskursen 
centrerar sig kring idag.

Kristina Allpere närmar sig i sin avhandling ”Om 
typbegreppet i arkitekturen” (1985) denna diskussion 
om förebilder i stadsbyggandet, när hon redogör för 
Quatremére de Quincys definition av typ och modell 
samt skillnaden mellan dessa. Typen är enligt de 
Quincy skapad av vissa beståndsdelar eller principer 
som alla som skapar arkitektur använder sig av. Men, 
principerna blir inte per automatik det färdiga resultatet 
i form av en byggnad eller ett bebyggelsemönster. 
En byggnad eller ett bebyggelsemönster som vilar på 
en typ, skapas dessutom av tidsmässiga, geografiska 
och kulturella faktorer som finns just på den platsen. 
En modell förnekar de platsspecifika faktorerna. Att 
använda sig av typer är således att använda sig av 
”arkitekturens språk”, vilket i sig kan föda flera former 
av byggnader eller bebyggelsemönster. Modellen 
är däremot bara en imitation eller en fast idé som 
upprepas flera gånger utan flexibilitet (Allpere 1985, 
s.65). 

Utformningen av de områden jag har inventerat och 
analyserat kan inte sägas ha uppkommit ur en okritisk 
”modellapplicering”. Båda områdena får i viss mån 

påstås ha anpassat sig efter lokala och naturliga förhål-
landen, även fast de självklart är ett resultat av deras 
tiders ideal och idéer. Planen för Carlslid anpassades 
exempelvis efter de naturliga myrarnas ojämna linje 
och planen för Tomtebo anpassades efter de lokala 
byggtraditioner som finns i Umeå, med uppbrutna 
fasader mot gatan och låga hus. Dessutom är husen på 
Carlslid inga typhus som kopierats, utan resultatet av 
ett antal människor som fått sätta sin egen prägel på 
sin bostad. 

Då kommer man fram till dagens situation och 
det planområde som står i begrepp att bebyggas 
med bostäder. Hur bestämmer man vilket nytt 
bebyggelsemönster som ska till på platsen? Ska 
man fortsätta på något av de två befintliga, eller ska 
man ta avstånd från historien? Ska politiken diktera 
vilket mönster som passar deras uppfattning om vad 
medborgarna behöver? Eller ska kapitalet föreskriva 
sin syn på hur bebyggelsen ska utformas, med 
utgångspunkt i maximering av vinsten? Vad svaret än 
blir, borde utgångsläget vara att inte försöka återskapa 
en redan färdig modell.
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9. Diskussion

9.1 BEBYGGELSEMÖNSTER I  
FÖRHÅLLANDE TILL IDEAL
När jag började detta arbete var min föresats att 
relatera fysiska strukturer (bebyggelsemönster) till 
gestaltningsmässiga ideal. Mitt reduktionistiska 
synsätt passade dåligt på verkligheten, då de 
bebyggelsemönster jag undersökte visade sig vara 
sprungna ur många faktorer som låg utanför de 
formmässiga ambitionerna. Trots det tycker jag mig, 
ur planhandlingarna och inventering på plats, kunna se 
att Carlslids organiska struktur kunde härledas till en 
motreaktion på det funktionalistiska, rationella idealet. 
Tomtebo var i sin tur också en motreaktion på det 
funktionalistiska idealet, med sina postmodernistiska 
influenser och tydliga, rätvinkliga kvartersstruktur. Det 
nya området som planeras mitt emellan områdena, 
kan anknytas till det täta kvartersstadsidealet som 
dominerat stadsbyggnadsdebatten de senaste åren och 
som är en fortsättning på de första stadsvurmande 
tendenserna på 1980-talet.

Med det sagt, kan min ivran att härleda den fysiska 
strukturen till överordnade ideal möjligtvis gjort att 
det funnits en risk att rapporten blivit tendentiös, 

och att jag läst in för mycket i planhandlingarna och 
inventeringarna. Jag har också blivit tvungen att 
generalisera, och jag vill understryka att det inte alltid 
finns tydliga gränser och ett mönster som tillhör ett 
ideal.

Problemen att göra jämförelser mellan de två befintliga 
områdena och med det obebyggda nya området har 
varit stora. Det är naturligtvis svårt att inventera 
något som ännu inte finns. Därför har jag fått göra 
antaganden om hur det kommer bli, och fått lita på 
vad kommunen har sagt angående utformningen. Vad 
som står helt klart är att det förmodligen inte kommer 
bli exakt som de uttryckt. Politiska kompromisser 
eller kommersiella krafter kommer säkert spela 
sin roll i utformningen, vilket kanske gör att det 
färdiga området kommer bestå av höga fritt liggande 
punkthus, likt de senaste projekten Öbacka strand och 
Gimoborg i Umeå.

9.2 SLUTSATSER KRING FALLSTUDIEN
Nedan försöker jag sammanfatta några av slutsatserna 
jag har dragit kring de tre områdena i min fallstudie:

De offentliga rummen verkar ha getts större 
tyngdpunkt i de nyare projekten (Tomtebo och det 
nya området). Visserligen finns många gemensamma 
lekparker och fotbollsplaner i Carlslid, men de är 
ändå huvudsakligen förbehållna de boende. Tomtebo 
hade i planhandlingarna en målsättning att skapa 
fler offentliga platser än vad som faktiskt har skett – 
exempelvis en stadspark och flera små torg. Kanske 
dök det upp ekonomiska hinder på vägen som gjorde 
att målsättningarna inte genomfördes. Överlag verkar 
”offentliga rum” ha fått större plats i debatten de 

senaste åren.

Synen på grönytorna och deras funktion verkar ha 
förändrats från det äldsta till det nyaste området. I 
Carlslid har mycket naturlig vegetation sparats, medan 
det i Tomtebo funnits nästintill bara ”tuktad natur”. 
Även i det nyaste området verkar grönytornas funktion 
främst vara till plantering och odling.
 
Alla tre områden har drag, eller är starkt influerade 
av vad Bo Larsson har definierat som en romantisk 
tradition. Antingen i form av organiska vägnät och 
tonvikt på upplevelsen av rum, eller som en återgång 
till traditionella element eller strukturer. Jag har i 
många fall tolkat den romantiska tanketraditionen 
som en reaktion mot funktionalismens rationella 
tanketradition. 

Exploateringstalet och andelen bebyggd mark är 
högre i de nyaste projekten. Givetvis finns det nya 
projekt både i Umeå och på andra platser, som är lågt 
exploaterade. Generellt kan man emellertid säga att en 
högre täthet har eftersträvats de senaste 30 åren (från 
det postmodernistiska idealet kring 1980), vilket även 
visas i min fallstudie. För att relatera det till Larssons 
stadsideal, tycker jag att man kan utläsa ett skifte 
från parkstadsidealet till det täta idealet. Jag vill dock 
poängtera att ”villamattor” längre bort från centrum  
fortfarande byggs.

9.3 BEBYGGELSEMÖNSTER SOM 
MODELL
Det var ursprungligen meningen att jag skulle 
applicera olika bebyggelsemönster på den aktuella 
förtätningsplatsen för att komma fram till vilket 
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mönster som skulle passa planområdet ”bäst”. Med 
hjälp av handledaren insåg jag att diskussionen snarare 
borde röra om planerare överhuvudtaget borde 
använda olika bebyggelsemönster som färdiga modeller 
i stadsplaneringen. Min uppsats gick därmed från att 
svara på frågor, till att ställa frågor.  

Som teoridelen har visat har planerare och arkitekter 
använt, och använder fortfarande, modeller eller 
färdiga mallar i stadsbyggandet. I dagens debatt har 
ofta funktionalismens ideal framställs som ett ideal 
som haft en alltför dominerande syn på hur staden 
ska utformas och som ett ideal som använder ett 
okritiskt och omfattande ”modellapplicerande”. Man 
kan dock diskutera om inte dagens nyurbanistiska ideal 
och föreskrivande av den ”täta kvartersstaden” inte 
närmar sig till att bli samma sorts dikterande ideal som 
funktionalismen. 

Jag tror det finns risker av att använda ett färdigt paket 
med lösningar inom stadsplaneringen. Schablonerna 
tar sällan hänsyn till den verklighet som råder och 
vilka behov som finns. Den nuvarande ambitionen 
i Umeå kommun – att skapa stadskvarter och att 
läka samman stadsdelar, kan jag uppfatta som något 
verklighetsfrånvänd. Är en relikt av en stadskärna det 
som bäst passar på en myrmark i Umeå? Att skapa 
en ”Stockholms innerstad” med femvåningshus 4 
km bort från centrum? Och hur ska man ställa sig 
till den förmenta ”stadsläkningen” av det ”sjuka” 
stadslandskapet? För vem läker man egentligen staden, 
och vem dikterar tillvägagångssättet?

Modellerna är givetvis sammankopplade till 
idealet, men alla ideal har inte samma dominerande 
modell eller mönster knutet till sig. Jag tycker 
t.ex. att trädgårdsstadsidealet och de ideala 

bebyggelsemönstrena som var knutna till det, hade 
en högre anpassningsförmåga till omgivningen. De 
flesta projekt var väl anpassade till lokala förhållanden. 
Jag tror problemet med dagens täta kvartersstadsideal 
framförallt är att mönstret i sig har en dålig 
anpassningsförmåga.

Avslutningsvis anser jag att inspirationshämtande i 
äldre tiders mönster är av godo – inspiration hämtar 
man omedvetet ur sin erfarenhetsbank. Men att anta 
ett helt paket utan eftertanke kan få konsekvenser, 
och skapar pastischliknande områden som saknar de 
kvaliteter som det område det försöker likna. Man 
kanske borde ställa sig frågan om romantiseringen 
av de pre-funktionalistiska stadsstrukturerna och 
tillbakablickande begreppen som dominerar debatten 
idag bör bevaras eller om de har spelat ut sin roll? 
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