
De överblivna ytorna i staden finns på alla 
möjliga ställen. Ofta är det ytor som just som 
namnet antyder blivit över. De har en mängd olika 
karaktärer och utseenden och finns i diverse olika 
storlekar.

Ofta har de överblivna ytorna inte någon egen 
funktion utan finns enbart till som gränser eller 
skyddszoner för att skilja andra funktionsområden 
från varandra.

En överbliven yta kan exempelvis vara en slänt 
mellan cykelbana och bilväg, gränsområdet 
mellan industri och bostäder, en ödetomt, 
parkeringsplatsen som aldrig används, kajkanten 
vid brofästet, ytan mellan oljecisternerna eller 
flygplatsens periferi.

Många av de överblivna ytorna i dagens städer 
har uppkommit på grund av modernismens 
stadsplaneideal med zonplanering och öppen 
bebyggelsestruktur. (Europans hemsida) Det 
ökande bilanvändandet är en annan bidragande 
orsak som drastiskt förändrat stadsstrukturen och 
hur vi disponerar marken. 

Vad är en överbliven yta?

Många av de överblivna ytorna har uppkommit på grund av modernismens 
planeringsideal. Här bilder från Gärdet i Stockholm som byggdes på 1930-talet.

De överblivna ytorna kan ha en mängd olika utseenden och karaktärer. Det kan 
tex vara en del av kajkanten.

I februari år 2003 pågick utställningen 
”Leftovers” av Markus Degerman på galleri Index 
i Stockholm. Utställningen innehöll ett bildspel 
som visar upp ett antal obestämda icke-platser; 
ödetomter, parkeringsplatser och gräsplättar som 
konventionellt sett uppfattas som fula eller illa 
planerade.

Ämnet ”överblivna ytor i staden” är aktuellt och rör 
sig ofta i gränslandet mellan arkitektur, planering 
och konst. Man kan förhålla sig till dessa icke-
definierade platser på olika sätt men gemensamt 
är att de i grund och botten berör frågan: Vem 
har rätt till staden? 

Just nu, det vill säga år 2003, råder på flera håll 
stadsplaneidealet bygg staden inifrån och ut åt 
i stället för utifrån och in. När allt fler städer 
ska expandera inifrån och förtäta stadskärnorna 
kommer plötsligt de överblivna ytorna i en dy 
dager. Tidigare bortglömd skräpmark blir attraktiv 
och omdiskuterad.

I januari år 2003 började den sjunde Europan-
tävlingen med titeln ”The sub-urban challenge, 
urban intensity and housing diversity”. 
Tävlingstemat är den fragmenterade staden 
och hur man läker den. Dagens städer växer 
och blir alltmer splittrade. Bilanvändandet ökar, 
externa köpcentrum växer upp och industriparker 
och fritidskomplex utgör egna enklaver i 
staden. Modernismens stadsplanering ledde 
till funktionsseparering och ytorna mellan de 
olika funktionsområden fick oftast ingen egen 
användning eller karaktär.

Europan-tävlingen undrar om det går att förvandla 
slumpmässigt uppkomna områden till något urbant 
hållbart.  Kan man lyfta fram dessa fragmenterade 
områden och ge dem en funktion i stället för 
att de fortsätter vara bara gränser mellan andra 
funktionsområden?

I år bidrar Sverige med tre stycken tomter i 
Europan-tävlingen och jag har valt att låta mitt 
examensarbete ta avstamp i ett tävlingsprogram 
för det utmärkta planområdet i Helsingborg. 
Tomten i Helsingborg är ca fem hektar stor och 
en typisk överbliven yta som ligger insprängd 
mellan en mängd olika funktioner. I Helsingborgs 
Översiktsplan pekas tomten ut som ett möjligt 
förtätningsområde. 

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att jag 
teoretiskt ska fördjupa mig i ämnet de överblivna 
ytorna för att därefter kunna ta ställning till om de 
överblivna ytorna i Ringstorp, Helsingborg fyller 
någon funktion. 

Jag väljer ut det jag finner bäst i de teorier jag 
fördjupat mig i. Teorierna ska resultera i ett 
planförslag som ska utformas så att man ser 
balansen mellan det planerade och det icke-
planerade. Syftet är att vitalisera ett fragmenterat 
område i staden med i huvudsak bostäder men 
utan att för den sakens skull helt bortse från de 
dolda kvaliteter som de överblivna ytorna kan ha 
och som kan finnas där idag. Planförslaget görs 
med utgångspunkt i ett program för Europan-
tävlingen år 2003.

Avgränsning
Det är svårt att hitta litteratur som berör ämnet 
de överblivna ytorna eftersom ämnet är relativt 
nytt. Egentligen är det inte de överblivna ytorna 
som är nya, de har funnits där en längre tid, utan 
det är nog snarare så att det är först nu vi fått upp 
ögonen för dem. 

 Det som finns skrivet om de överblivna ytorna är 
ofta rätt generellt och berör inte ämnet djupare. 
Det är först under de senaste åren, med några 
få undantag, som ämnet blivit diskuterat och fått 
mer utrymme i media. 

Bakgrund Jag har valt att fördjupa mig i sex stycken 
personers arbeten. Dessa är; MarcAugé, Robert 
Smithson, Iain Borden, Mats Lieberg, Tom Nielsen, 
och Markus Degerman. Alla sex författarna och 
konstnärerna har olika bakgrunder och olika 
förhållningssätt till ämnet.

Den fysiska avgränsningen utgörs av den utpekade 
tomten i Helsingborg, Ringstorp som ingår i 
Europan tävlingen år 2003.
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Jag tar här kortfattat upp sex stycken författares 
och konstnärers syn på ämnet de överblivna 
ytorna i staden.

Marc Augé är fransk socialantropolog. I Marc 
Augés bok Non-places, introduction to an 
antropology of supermodernity (1995) skiljer 
författaren på de tre begreppen space, place och 
non-place men hävdar samtidigt att i dagens 
samhälle går de tre begreppen ofta in i varandra 
och vävs samman. Ibland byter platser skepnad 
och till exempel kan place plötsligt förvandlas till 
non-place. 

Marc Augé förknippar ordet space med samma 
associationer som ordet area ger; avståndet 
mellan två saker eller punkter, t ex två meters 
space är lämnat bakom staketet. Begreppet space 
förknippar Marc Augé även med en temporär vidd 
eller yta, t ex in the space of a week.

Marc Augé förknippar begreppet place med orden 
resident, bostad, gatukorsning där folk möts, 
monument där folk delar upplevelser och firar 
minnen och språk som människor kommunicerar 
med. 

Termen non-place har uppkommit på grund av 
modernismen. Marc Augé förknippar begreppet 
non-place med orden transit, passagerare, 
trafikplats, planskild korsning där ingen 
möts, lägenhetskomplex i perifera zoner och 
envägskommunikation i form av skyltar, koder och 
bilder. 

Modernismen har bidragit till att nya ytor 
uppkommit. Den tid vi lever i idag möjliggör ett 
resande i tid och rum som förut inte var möjligt. 
Marc Augé värderar inte sina tre begrepp och han 
talar inte heller om ifall alla tre är nödvändiga, 
utan konstaterar bara att de finns.

Robert Smithson var amerikansk konstnär och 
skribent som arbetade med skulpturer på ödelagda 
platser i landskapet. Han har ett konstnärligt och 
filosofiskt perspektiv på de överblivna ytorna och 
tar upp begreppen site och non-site.

Robert Smithsons teori är intressant för den 
förflyttar fokus från det vi normalt fokuserar på 
till det okända och udda ute i periferin. Med ett 
språkbruk som skiljer sig från de övrigas betecknar 
Robert Smithson begreppet non-site som centrum 
och site som periferin. 

Jag uppfattar det som att Robert Smithsons syfte 
med sin teori är att skapa en debatt om kulturen 
i samhället. Han vill göra folk uppmärksamma 
på att konsten inte alltid behöver finans på de 
platser vi är vana att se den på. Robert Smithson 
sysslade mest under sin verksamma tid med 
skulptur och mycket av hans arbete med non-sites 
går ut på att placera konstverken på annars inte 
uppmärksammade platser i samhället, som till 
exempel gruvområden.

Iain Borden är brittisk arkitekt och har doktorerat 
på ämnet skateboardåkarna och staden. Han 
skriver om subkulturer och har fokus på sociala 
frågeställningar.
Precis som Mats Lieberg har hans resonemang 
mycket med sociala frågeställningar att göra. Han 
har som Mats Lieberg ofta stadens yngre invånare 
i åtanke och tycker det är viktigt att ungdomar får 
ta del i det offentliga rummet.

Mats Lieberg är samhällsvetare och 
forskningsledare som skriver om hur ungdomar 
använder det offentliga rummet. Han har kommit 
fram till att ungdomar alltid kräver ett eget 
utrymme; En plats i tid och rum. 
Precis som Iain Borden vänder sig Mats Lieberg 
mot det alltför kommersiella och tillrättalagda 
i staden. Det är samvaro och grupptillhörighet 

ungdomarna söker snarare än det kommersiella 
utbudet. Mats Lieberg förespråkar det spontana 
användandet av stadens gator och parker som 
under de senaste åren mer och mer har försvunnit.

Tom Nielsen är dansk arkitekt som har 
doktorerat på ämnet stadens överskottsytor. Hans 
analysmetod tar upp de fyra begreppen basal 
materialitet, horisontalitet, puls och entropi.

Tom Nielsens analysmetod är intressant för det är 
den första i sitt slag som behandlar de överblivna 
ytorna. Jag tror dock att analysmetoden är svår 
att tillämpa på alla typer av överblivna ytor för de 
kan skilja sig mycket i skala. En överbliven yta kan 
vara allt ifrån gräsremsan som skiljer bilvägen från 
cykelvägen till ett stort före detta hamnområde. 
Det känns som att Tom Nielsens analysmetod är 
uppbyggd kring stora vidsträckta amerikanska 
landskap mellan motorvägarna och kanske borde 
anpassas lite till den svenska skalan.

Marcus Degerman är en ung konstnär från 
Stockholm som med sin utställning Leftovers 
ställde frågan vad som är fint och fult och vem de 
överblivna ytorna tillhör.
Markus Degerman är precis som Peter Smithson 
konstnär men till skillnad mot Peter Smithson har 
han inte en egen teori eller egna begrepp för de 
överblivna ytorna. Han kallar dem kort och gott 
för leftovers och sedan är det upp till betraktaren 
att avgöra om det är just det de är. En likhet med 
Peter Smithson är att Markus Degerman också 
vill förflytta fokus från stadens vackra platser till 
platser vi i normala fall uppfattar som oestetiska 
eller inte lägger märke till över huvud taget.
Med picknickfiltens hjälp får plötsligt leftovern en 
symbolik och en karaktär och förvandlas därmed 
från non-place till place.

Teoretisk del - Litteratur

Strindbergsstatyn, Stockholms stadsbibliotek

2


