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Detta examensarbete tar avstamp i programhandlingen för fördjupningen av över-

siktsplanen för Eslöv - öster om järnvägen. Den har blandstaden som förebild 

för stadsutveckling för ett stationsnära område som idag består till merparten av 

industriverksamheter med en viss blandning av bostadsbebyggelse. I kontrast mot 

denna finns en fördjupning för östra Eslöv som pekar ut bebyggelseexploatering i 

stadens periferi på god åkermark.

Syftet med examensarbetet är att studera, beskriva och definiera stadsbyggnads-

begreppet blandstad samt hur den kan gestaltas i den fysiska miljön. Begreppet 

sätts i kontrast till funktionsseparering, zonering och stadsutglesning. En bland-

ning av funktioner innebär konflikter. Därför beskrivs hur skyddsavstånd och 

risker kan hanteras om blandstaden är målet. Tågtrafiken är viktig för Eslöv och 

pendlingsmöjligheter i regionen är goda. Studier kring det stationära läget och vad 

som bidrar till ett ökat kollektivtrafikresande är därför viktiga. Utifrån dessa äm-

nen formuleras en generell blandstadsstrategi som tillämpas i ett förtätningsförslag 

i två olika skalor. Ett övergripande förslag pekat ut förtätningsytor inom dagens 

tätortsgräns. En mer detaljerad blandstadsförtätning beskrivs och illustreras i ett 

direkt stationsnära läge.

Förslaget innebär funktionsblandning på stadsdels- och kvartersnivå. Grundtan-

ken är att stadens alla funktioner ska kunna blandas. Förslaget pekar ut ny bebyg-

gelse som kan förväntas utsättas för störning i sin närmiljö och bör därför inne-

hålla mindre känslig användning. Utöver det så är den nya markanvändningen 

flexibel och styrs inte i detalj då detta kan skapa en låsning i tid och rum och 

därmed hindra en framtida ändrad markanvändning. Vidare så innebär förslaget 

nya målpunkter och kopplingar samt en tät blandad bebyggelsestruktur och hög 

befolkningskoncentration i ett stationsnära läge vilket indikerar på och möjliggör 

ett ökat kollektivresande.

SAMMANFATTNING
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NLEDNING

FÖP-KOLLAGE

FÖP - öster om järnvägen

FÖP - östra Eslöv

Eslövs centrum

Bostadsutbyggnad FÖP - östra Eslöv

Verksamhetsutbyggnad FÖP - östra Eslöv

F

F

E

B

V

Eslövs kommun har tagit fram en programhandling för en fördjupning av 
översiktsplanen (FÖP) för Eslöv - öster om järnvägen. I direkt närhet väster 
om järnvägsstationen ligger Eslövs centrum och kommunen vill lyfta fram 
östra Eslövs gynnsamma förutsättningar i dess stationsnära- och centrum-
nära läge. 

Historiskt sett har Eslöv, öster om järnvägen förknippats med indus-
triverksamheter. I den första stadsplanen 1913 av Erik Bülow-Hübe, som 
byggde på trädgårdsstadens ideal, ansågs järnvägen vara en effektiv gräns 
för där bostäder och handel skulle övergå till industriändamål (Eslövs kom-
mun 2010 s.25). 

INLEDNING

1IN

BAKGRUNDÖ BAKGRUND
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Området öster om järnvägen i Eslöv utgörs idag av en viss blandning av verksam-
heter och bostäder samt ett större skolområde. Kommunen ser den planmässiga 
svårigheten i dagens funktionsblandning men även dess möjligheter och dess 
känsla av en viss stadsmässighet och som något att bygga vidare på. FÖP:en har 
blandstaden som ledstjärna för stadsdelens utveckling. Eslövs kommun målar upp 
bilden av en tät stadsdel, med närhet mellan människor och verksamheter. En 
trygg stadsdel som är befolkad hela dygnet. Med närhet till service och andra 
funktioner. Funktioner ligger inte sida vid sida, utan huller om buller. Kom-
munen betonar även nyanvändning och utveckling av den äldre industribebyg-
gelsen (Eslövs kommun 2010 s.9).

I kontrast mot FÖP, Eslöv - öster om järnvägen finns det en äldre FÖP fram-
tagen för östra Eslöv. Den behandlar ett område längre österut, där det idag är 
skogs- och jordbruksbygd. FÖP, Östra Eslöv pekar ut bebyggelseexploatering på 

god åkermark. 

Utgångspunkten för detta examensarbete handlar om att omvandla Eslövs kom-
muns ambition och vision om blandstaden som målas upp i FÖP - Eslöv, öster om 
järnvägen, till en tydlig strategi och tydligt ta ställning mot en större utglesning av 
staden på god jordbruksmark. Vilket är risken med ett genomförande av enbart 
FÖP- Östra Eslöv. Detta skulle kunna leda till bebyggelseenklaver i stadens utkant 
utan tydliga kopplingar västerut in mot centrum.

INLEDNING

UTGÅNGSPUNKT
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Det stora problemet för att nå en stadsförnyelse och förtätning med fokus på 
funktionsblandning i Eslöv, öster om järnvägen, är de olika verksamheternas samt 
järnvägens skyddsavstånd och riktlinjer. Dessa hindrar idag en stadsutveckling. 
Problemet ligger i hur dessa avstånd och risker ska hanteras så att en stadsutveck-
ling inte hämmar dagens verksamheters utveckling, framtida verksamheter och 
boende. Det handlar också om att identifiera vilka av dagens verksamheter som 
kan fungera tillsammans med andra funktioner och vilka åtgärder som kan tänkas 
krävas för att korta ner dagens skyddsavstånd. 

Järnvägen innebär idag både goda pendlingsmöjligheter och problem i form av 
barriärverkan. Dess barriärverkan måste brytas upp och kompletteras med fler 
kopplingar. Om skyddsavstånden och barriärverkan minskar skapas goda möj-
ligheter för Eslöv, öster om järnvägen, att bli en levande blandad stadsdel och en 
del av staden.

Verksamheters skyddsavstånd till bostäder inom östra Eslöv. 
Avstånden bygger på en riskanalys utförd av Tyréns (2011)

INLEDNING

PROBLEM & MÖJLIGHETER
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Syftet med examensarbetet är att studera, beskriva och definiera stadsbyggnadsbe-
greppet blandstad, belysa dess för- och nackdelar, hot och möjligheter för genom-
förande och hur blandstaden kan gestaltas i den fysiska miljön. Detta ställs i kon-
trast till funktionsseparering, zonering och stadsutglesning.  Studien ska resultera 
i en generell blandstadsstrategi som kan tillämpas i en förtätning av en stadsdel i 
Eslöv.

-

-

För att få svar på dessa frågor behandlas i examensarbetets litteraturdel generella 
frågor kring stadsutglesning och funktionsseparering kontra blandstad och funk-
tionsintegrering. Även vad blandstaden innebär samt hur skyddsavstånd och kon-
flikter hanteras i dagens fysiska planering och hur dessa bör tillämpas för att nå en 
funktionsblandad miljö tas upp. Dessutom behandlas utifrån ett Eslövsperspektiv 
relevanta och generella frågor kring ett stationsnära läge och vad som bidrar till ett 
ökat kollektivtrafikresande.

INLEDNING

SYFTE

FRÅGESTÄLLNING
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Planområdet omfattar ca 150 ha. Den geografiska avgränsningen sträcker sig från 
järnvägsområdet i väster till stadens utkant i öster i form av Östra vägen. I söder 
bildar Trehäradsvägen en gräns. I norr utgör Östergatan gränsen. I nordväst utgör 
Pärlgatan och Bruksgatan gränsen. För att skapa en helhetsbild av dessa vägar är 
avgränsningen utflyttad så att den även innefattar vägarnas närområde.

Examensarbetet består av undersökning i olika form, dels teoretiskt genom litter-
aturstudier och dels genom inventering, beskrivning och undersökning av platsen 
östra Eslöv. 

INLEDNING

AVGRÄNSNING

METOD
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Den litteratur som presenteras inledningsvis speglas av en kritik mot den delade 
staden detta genom litteratur som förespråkar den traditionella kvartersstaden. 
Detta kompletteras med förespråkare för trädgårdsstaden och den funktionalistiska 
staden. Teoridelen behandlar även hinder med blandstaden i form av akademiska 
avhandlingar kring riskhantering, stationsnära stadsutveckling samt undersökning 
och utvärdering av planeringsprojekt med ansatsen funktionsintegrering. 

Den presenterade litteraturen sammanfattas i avsnittet REFLEKTION & 
STRATEGI. Avsnittet presenterar min tolkning av teorin och om vad som byg-
ger upp blandstaden. Strategin och teorin ligger till grund och skapar ett ramverk 
för examensarbetets efterföljande delar. Teorin och strategin återspeglas i inven-
tering och beskrivning av platsen. Detta  bland annat genom undersökning av 
befolknings- och bebyggelsetäthet, det vill säga underlag för en blandstad. Ge-
nom att undersöka platsen på en övergripande strukturell nivå synliggörs brister 
i kopplingar och i funktionsstruktur. Planförslaget, resultatet, bygger på den for-
mulerade strategin som tillsammans med platsens förutsättningar skapar riktlinjer 
för skiss- och designprocessen och vad som kan skapa en blandad stadsdel i östra 
Eslöv.

INLEDNING
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TEORI
TEORI

2
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“Sedan 1930-talet bor vi i bostadsområdet, arbetar i arbetsområdet, 

handlar i köpcentret och roar oss kanske i en liten restaurangtät del av 

den gamla staden eller på ett specialdesignat nöjesfält”.            

            (Söderlind 1998 s.8)

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller an-

läggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsin-

tressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.                     

                (Miljöbalken 3kap 4 §)

TEORI

Planeringen började redan vid förra sekelskiftet att skilja olika funktioner åt i zon-
er, då de olika funktionerna industri och boende råkade i konflikt med varandra. 
Detta ledde till en nödvändig utbyggnad av kollektivtrafik- och infrastruktursys-
tem med syftet att förbinda arbetsplatser utanför staden med bostad i staden. 
De funktionella zonerna var tvungna att vara tillräckligt stora för att en kolle-
ktivtrafikutbyggnad skulle vara ekonomisk försvarbar. Zonering, kollektivtrafik- 
och andra infrastruktursatsningar blev en stor del i det funktionalistiska planer-
ingsidealet, vilket har avspeglats i dagens planeringslagstiftning och traditioner. 
Detta syns inte minst i de kommunala översiktsplanerna som med färgade ytor 
pekar ut olika användningar (Carlén 1997 s.15). Diagrammet nedan bygger på 
ett liknande som presenteras i Aspekter på storstadens rumsliga funktionsuppdelning 
( Carlén 1997 s.26).

Den för industr ie l la  staden:
Integrering av arbete (A) och 
bostad (B)

Industr iepoken:
Arbete och bostad i skillda kvarter

Sen industr ia l ism:
Arbetsområden och bostadsområden
i avskilda områden

STADSBYGGNADSKRITIK 
ZONERING & STADSUTGLESNING2.1
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Jerker Söderlind, arkitekt, journalist och stadsbyggnadsforskare vid KTH, kon-
staterar i Stadens renässans att nästan all planering efter andra världskriget har följt 
samma mönster av funktionsuppdelade öar av bebyggelse. Detta i form av ar-
betsområden, bostadsområden och köpcentrum allt detta sammanvävt med olika 
infrastruktursystem. Genom utbyggnad av sådana områden har den historiska 
stadsstrukturens kontinuerliga utsträckning brutits upp. Detta har lett till ökade 
avstånd och transporter inom staden. Möjligheten till att bygga en gles och funk-
tionsuppdelad stad är kopplad till bilens intåg i samhället och för att den glesa 
staden ska fungera krävs det snabba transportmedel mellan periferi och centrum 
något som ibland är svårt att upprätthålla. Vidare menar Söderlind att stadsutgle-
sningen skapar sociala och kulturella gränser som i förlängningen hämmar stadens 
utveckling och människors tolerans (Söderlind 1998 s. 21, 27, 72, 48-49).

Söderlind är även kritisk till trädgårdsstaden som ideal då dess fyra grundregler 
(måttlig täthet, låga hus, trädgårdar till alla hus samt traditionella gator, torg och 
platser) endast hanterar en funktion; bostaden (Söderlind. s. 320). 

Johan Rådberg har en annan uppfattning om trädgårdsstaden. Råberg, profes-
sor i arkitektur och stadsbyggnad på KTH och LTH menar att trädgårdsstaden 
visar på en blandning av boendeformer i både enfamiljshus och flerfamiljshus. 
Något som skapar goda bostadsområden ur en social synvinkel.  Tätheten blir 
upp till tre gånger så stor som i renodlade villaområden(Rådberg 1994 s.11, 152). 
Detta pekar på att serviceunderlag och underlag för en blandning av funktioner 
finns inom idealet trädgårdsstaden, dessutom skapar ofta dess områden en större 
stadsmässighet än vad renodlade villaområden åstadkommer. Rådberg konstaterar 
att de svenska städerna har en lägre total exploateringsgrad än trädgårdsstadens. 
Detta trots en tät innerstad i kvartersstruktur så bidrar den låga exploateringen i 
stadens utkant till ett låg total exploatering (Rådberg 1994 s. 152). Rådberg ser 
potentialen i att blicka tillbaka på trädgårdsstads ideal i dagens planering.
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Jane Jacobs, journalist och stadsbyggnadskritiker är även hon kritisk till trädgårdsst-
aden och dess upphovsman, Ebenezer Howard. Hon ser problemet med Howards 
rationella tänkande kring att sortera och identifiera ett visst antal enkla funk-
tioner som skulle bygga upp nya områden (Jacobs 2004 s.41). Vidare menar hon 
att trädgårdsstadens syn på gatan, att den var en dålig miljö för människor och 
att bebyggelse borde vara vänd inåt mot skyddade grönområden, var ett felaktigt 
antagande. Grunden i trädgårdsstaden var kvarteret, inte gatan. Kvarteren inom 
trädgårdsstaden skulle dessutom vara så stort som möjligt och dessutom skulle 
handeln separeras från bostäderna och grönområdena (ibid. s.42). Jacobs gör kop-
plingen mellan trädgårdsstadens tankar och den efterföljande funktionalismens 
felaktiga bild med en generalisering av staden till ett antal få antal grundläggande 
behov istället för att acceptera stadens komplexitet (Rådberg 1988 s.93).

”Genom att renodla en enskild funktion i stor skala bidrar de till att 

funktionerna i närheten också blir renodlade, och denna renodling – som 

innebär färre användare med färre typer av ärenden och destinationer 

– blir en ond cirkel. Ju mindre ekonomiskt fruktbar den renodlade ytan 

blir, desto färre användare kommer förbi och desto mindre fruktbar blir 

ytan. En improduktiv och nedbrytande process har satt 

igång.”                                                                               (Jacobs 2004 s.289)

TEORI

”Formgivningen må vara förenklad och klumpig, grönytan må vara trist 

och meningslös, utsikten på nära håll må vara hur tråkig som helst; en 

imitation av Le Corbusier skriker ändå alltid: Titta vad jag har gjort! 

Den berättar vad någon har åstadkommit, likt ett jättelikt, synligt 

självförtroende. Men när det gäller hur staden fungerar berättar den, 

precis som trädgårdsstaden, ingenting annat än lögner.” 

                  (Jacobs 2004 s. 45-46)
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Genom funktionalismens genombrott genom bland annat Le Corbusiers tankar 
försvann mycket att trädgårdsstadens idéer. Man fortsatte att planera och bygga 
småhus och radhus men då åtskilda från flerfamiljshus, dessa placerades istället i 
skilda och olika områden. Le Corbusier propagerade för vertikala trädgårdsstäder 
(Rådberg 1994 s.108-109).  Sol, ljus och gröna träd pekades ut som de elementära 
glädjeämnena för människan. (Le Corbusier 1962 s.38) Staden var ett kaos utan 
tydlighet och geometri. De borde delas upp och rätas ut. I Vår bostad (La Maison 
des Hommes) från 1936 pekar Le Corbusier ut kvartersstaden som ett elände som 
inte visar respekt för naturen (ibid. s. 10). Le Corbusier visar på principplaner 
på hur städer kan saneras på trångboddhet och kaos och istället byggas upp igen 
genom höga bostadskomplex geometriskt placerade och med stora grönområden 
emellan. I eller i anslutning till dessa hus skulle kollektiva funktioner såsom skolor, 
idrottsplatser och lekplatser lokaliseras.  Stadens övriga funktioner skulle delas 
upp i staden. Affärscentrum på en plats och kultur- och turistcentrum på en an-
nan plats i staden, industrin förpassades i stadens utkant eller i helt nya samhällen 
utanför staden. I Le Corbusiers idealstad fanns det även plats för villasamhällen 
i närhet till staden men absolut inga förorter däremellan. Mellanrummet mellan 
villaområdena och stadskärnan skulle säkerställas genom en zon för grönska, träd 
och ren luft (Le Corbusier 1987 s. 166). A city made for speed is made for success 
var ett motto (ibid. s. 179). Stora upphöjda transportnoder utformade för höga 
hastigheter var en viktig del i Le Corbusiers stad. Genom att de var upphöjda 
skapades en stor frihet för fotgängare som fick ett stort parklandskap till sitt förfo-
gande. Mellan dessa stora autostrador och bebyggelsen var det viktigt att skapa ett 
stort avstånd för att förhindra buller och dålig luft för de boende. 

Den funktionalistiska idén om stadsplanering bygger på en analys av samhället 
där skräddasydda lösningar är nyckeln till den goda staden. Detta har inte lett 
till ett samhälle utan ett utglesat särhälle med funktionsuppdelade zoner där olika 
särintressen byggt var för sig och skapat ett ingenmansland (Söderlind 1998 s. 9).
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Söderlind (1998) kopplar detaljplanen som planeringsverktyg som en förklaring 
till enskildheter och funktionsuppdelning i stadsutvecklingen där ett helhetspers-
pektiv saknas (s. 28). Dagens detaljplaner beskriver i förväg både form och inne-
håll och därmed bestäms den framtida funktionen som låser markens användning 
(Söderlind 1998 s. 61). Att skriva in en viss funktion i ett hus eller i en plan 
begränsar husets eller planens möjligheter till förändring över tid (ibid. s. 72). 
En rapport framtagen av OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) styrker Söderlinds tankar. Den handlar om städers ekonomiska, 
sociala och miljömässiga problem och visar på att modern byggelse är betydligt 
mindre anpassningsbar och flexibel än äldre bebyggelse (Bellander 2005 s.7).  En 
slutsats kan vara att om staden specialstyrs för idag så är den omodern imorgon 
(Arnstberg & Bergström 2001 S.110).

”En glesbygdsbo som tvingades att flytta till en förort hamnade mera per-

ifert i förhållande till arbetsplatser, mötesplatser och beslutsfattare än i 

den lilla landsortsbyn. De nya stadsborna blev aldrig stadsinevånare.”  

                          (Söderlind 1998 s. 75)
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I avhandlingen Aspekter på storstadens rumsliga funktionsuppdelning presenterar 
Göran Carlén argument för och mot zonering som planeringsinstrument. Med 
zonering menas en bestämd indelning av marken utifrån olika användningssätt, 
det vill säga en funktionell zonering. Carlén utgår från skalan; staden som helhet 
samt stadsdelen/kvarteret (följande för- och nackdelar beskrivs i: Carlén 1997, 
s.47 s.50-55, 68-69

��������	��
����	������	��������	��
�����
	������	
������� På stadsdels-
nivå handlar det om att undvika störningar mellan grannar. Om planeringen inte 
reglerar markanvändningen vet du inte vad grannen kommer att göra på sin mark. 
Vilket leder till att du försöker skydda dig genom att skaffa en buffertzon i form 
av mark för att minimera riskerna/störningarna, vilket leder till en gleshet i struk-
turen. 

�����	�������	������	�������� I de båda skalnivåerna finns det ett allmänin-
tresse av att skapa kollektiva nyttigheter såsom torg, parker, gator och vägar, något 
som inte marknaden klarar av på egen hand. På stadsnivå handlar det om att ar-
betslokalisering bör ske så att staden fungerar som en gemensam arbetsmarknad.

���������
���������� På stadsdelsnivå handlar det om fördelning av allmänna 
platser. På stadsnivå är det viktigt att strategiskt lokalisera handel, arbetsplatser 
och bostäder som gynnar kommuninvånarna så mycket som möjligt.

��������	�������������������	På stadsdelsnivå handlar det om att du som bo-
ende eller verksamhetsutövare får veta vad dina grannars markanvändning är idag 
och en tid framöver genom detaljplanering; det ger dig en säkerhet. På samma sätt 
fungerar det på stadsnivå, via kommunala översiktsplaner.

TEORI

FÖR-  OCH NACKDELAR MED ZONERING 
SOM PLANERINGSINSTRUMENT

FÖRDELAR MED ZONERING
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�����!�"���	 ����#������ Reglering av främst service och verksamheter men 
även bostäder. Det handlar om att påverka monopol inom olika områden för 
att  upprätthålla en konkurrens och underlätta för nya aktörer att ta sig in på 
marknaden.

$�%���������	����	����� Det handlar om att det finns en tröghet i ändring av 
planbestämmelser men även om att det kan vara svårt att möjliggöra och attrahera 
nya funktioner till ett monofunktionellt område.

�#������#��������
���	���������� Vid brist på kollektiva nyttigheter såsom 
en levande närmiljö kan det skapas sociala nackdelar. Det handlar också om av in-
effektivt utnyttjande av tekniska system, servicefunktioner och friytor då zonerin-
gen kan medföra stadsutglesning. Det kan också vara så att utbudet av funktions-
blandade miljöer är för lågt vilket gör att bostads- och lokalhyror pressas upp på 
sådana platser.

'"��
	���(�����	�	�!	���������	��
����	������	�������� Eftersom det är svårt 
att rumsligt avgränsa utsläpp i luft, lukter och buller.

'"��
	���(�����	�	���������
� Zonering som ett sätt att skapa verksamhets-
agglomerationer, det vill säga att företag får fördelar (kunder, kompetens med 
mera) av andra företag i närområdet är svårt att skapa. Det handlar om att planer-
ingen inte är tillräckligt specifik för att detta ska uppstå. Samtidigt kan det vara 
hämmande att detaljstyra planeringen, se inflexibilitet över tiden.

�#������#��������
���	����	��	������	
���
��  Dagens verksamheters skala 
och störningsgrad är mindre och förväntas minska genom bland annat teknisk 
utveckling. Idag finns möjligheten till att arbeta hemifrån och därmed minskar 
kollektivtrafikunderlaget till arbetsplatser i funktionsuppdelade områden. 

TEORI

NACKDELAR MED ZONERING
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BLANDSTADEN  DEFINITIONER, 
MÅNGFALD & METOD2.2

”… den existerande, alltmer utspridda och funktionsuppdelade staden 

är problematisk p.g.a. det transportarbete och resande den alstrar och 

den sociala segregation den tenderar att understödja. Övertygelsen om 

att en annan stadsstruktur kan bidra att förändra detta är utbredd, 

men uppfattningar hur den ska se ut och vägen dit skiftar.”  

      (Bellander 2005 s.13)

Jerker Söderlinds definition, i boken Stadens renässans, av platser som upplevs som 
stad och icke-stad kan kopplas till graden av funktionell blandning där hög funk-
tionsblandning karaktäriserar en stad och dess stadsmässighet (Söderlind 1998 
s.14).

I Blandstaden – ett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutveckling? 
beskriver Gunilla Bellander blandstaden som ett svårdefinierat begrepp som är 
positivt laddat. Hon beskriver och pekar på att det finns en skillnad mellan bland-
stad och funktionsintegrering, där det senare är ett medel och inte ett mål i sig. 
Vidare menar Bellander att blandstaden inte är en formfråga utan en fråga om 
stadens och gaturummets offentlighet och tillgänglighet. Hennes definition ut-
går från människan. Ett försök till blandstadsdefinitionen blir enligt Bellander; 
Funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer där boende inom gångavstånd kan nå ett 
flertal funktioner - alltifrån affärer, arbetsplatser till kulturella och sociala mötes-
platser (Bellander 2005 s.5).

Eva Bergdahl och Magnus Rönn (2001) skriver i Planering för funktionsintegrering 
– problem och utgångspunkter att begreppet funktionsintegrering måste kopplas till 
en planeringsnivå eftersom det i staden som helhet varken finns funktionsintegre-
ring eller separering. Detsamma bör gälla för begreppet blandstad. 

DEFINITIONER AV BLANDSTAD

TEORI
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Funktionsintegrering handlar om att integrera olika av stadens funktioner med 
varandra. Med utgångspunkten att markanvändningen har minst två funktioner 
varav en är bostadsändamål kan integreringen delas in i husintegrering - bostäder 
och verksamheter i samma hus, tomtintegrering - bostäder och verksamheter finns 
på samma tomt samt kvartersintegrering - bostäder och verksamheter inom sam-
ma kvarter, då funktionerna kan vara åtskilda genom gator (s.9).

Rutnätet indikerar i vilken skala funktionsintegrering sker på, volymernas placer-
ing i rutnätet visar på vilken dimension som finns i de olika skalorna. Rutnätet 
visar även på vilken struktur som funktionsintegreringen kan skapa. Diagramet 
är inspirerat av en modell som Eric Hoppenbrouwer och Erik Louw presenterar 
på sida 973 i Mixed-use Development: Theory and Practice in Amsterdam’s Eastern 
Docklands (2005).

FYRA DIMENSIONER AV FUNKTIONSINTEGRERING

DELADE LOKALER (PUNKT)

VERTIKAL DIMENSION

TIDSDIMENSION

HORISONTELL DIMENSION

TEORI
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MANIFEST  I  BLANDSTADEN

EFFEKTIV FYSISK PLANERING ENLIGT JANE JACOBS

I blandstaden är trottoarerna lika viktiga som gatorna

I blandstaden krockar det stora med det lilla, det gamla med det nya

I blandstaden behöver man inte köra bil för att handla mat

I blandstaden leker barnen vid kommunhuset

I blandstaden är det aldrig långt till gathörn

I blandstaden finns det bänkar för trötta ben och sällskapssjuka

I blandstaden finns spår av det som en gång var

I blandstaden ligger moskén bredvid folkets hus

I blandstaden hörs musik från körövningar och nattklubbar

I blandstaden är inget hugget i sten

I blandstaden kan man inte alltid undvika konflikter

I blandstaden är det lätt att få igenom idéer och lätt att förverkliga dem

I blandstaden är man ung, gammal och mittemellan

I blandstaden har man alltid ett träd i ögonvrån

I blandstaden kan man välja hyreslägenhet eller bostadsrätt

I blandstaden är osäkerhet ibland något bra

I blandstaden är det lätt att göra sin röst hörd

I blandstaden är innehåll viktigare än form     

Jane Jacobs (2004) välkända och refererade bok Den amerikanska storstadens liv 
och förfall tar avstamp i kritik mot allt som trädgårdsstaden och funktionalismen 
står för. Boken lägger fram analyser och erfarenheter av storstaden med fokus på 
folkliv, mångfald och människan. Jacobs pekar ut ett antal förutsättningar som 
bör beaktas för att få till den livfulla stadsdelen. En effektiv fysisk planering byg-
ger, enligt Jacobs (s.153-154), på målsättningen att:

    möjligt i en hel stadsdel

   nätverk; använda dem för att öka och knyta samman nätverkets 
   komplexitet och mångsidighet och inte för att skapa gränser mellan      
   olika användningar och funktioner

    att fungera som stadsdelar

Om de tre första målen uppnås i en stadsdel så uppkommer den fjärde av sig själv 
(Jacobs 2004 s.154).

(Länsstyrelsen i Skåne, 2009 s. 3)

TEORI
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FYRA VILLKOR FÖR MÅNGFALD

Jacobs (2004 s.170) hävdar att en av de viktigaste stadsplaneringsfrågorna är; Hur 

ska städerna kunna alstra en blandning av tillräckligt många användnings-

områden – en tillräckligt stor mångfald- på en tillräckligt stor del av sin yta 

för att kunna vidmakthålla sin egen civilisation? Jacobs presenterar fyra villkor 
och förutsättningar för hur mångfald kan uppstå på stadsdelsnivå (ibid. s.176);

1.	+���������	�"���	�����"���	���	��	��	������	�#�����/	�����	%��	��	��"� 
Dessutom måste en av dessa funktioner vara boende. För att få effektivitet i dessa 
funktioner måste dessa medföra närvaro utomhus av olika människor som rör sig 
på samma plats och olika tider på dygnet i området samt att de utnyttjar de olika 
funktionerna. Det är dessutom av vikt att många människor använder samma gata 
samtidigt för att öka tryggheten.

2.	'�	%����	���������	�"���	����	�����;��"� Gathörnen och de potentiella 
mötespunkterna mellan människor blir då fler. 

3. Stadsdelen måste bestå av en �������	���<

����	�	"����	�(�	���(�� En stor 
del av bebyggelsebeståndet bör vara gammalt eftersom det då gynnar de mindre 
betalningsstarka verksamheter att etablera sig. Detta leder i förlängningen till en 
blandning av primära funktioner.

4. Det måste finnas en tillräckligt ��
	 ���������
�=	 �(�	 ���<

���������� i 
stadsdelen. Detta leder till en koncentration av offentligt liv.
    
Alla fyra förutsättningar måste uppfyllas för att en potentiell mångfald på stads-
delsnivå ska uppkomma (Jacobs 2004 s.177). De primära funktionerna kan 
naturligtvis inte bara placeras ut i staden med syftet att ut sprida människor i 
staden, funktionernas behov får inte förbises (ibid. s.198). Av de fyra villkoren 
är två, enligt Jacobs, ganska lätta att uppfylla. En blandad bebyggelseålder finns 
ofta redan i stadsdelar. Där det behövs fler gator för att få till mindre kvarter 
är inte så omöjligt att skapa detta (ibid. s.203). Däremot kan det vara svårt att 
skapa en varierad blandning av funktioner och bebyggelsetäthet/befolknings-

TEORI
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koncentration. Därför kan det vara en idé arbeta med ett område som redan 
uppfyller någon av dessa två villkor. Dessutom är det viktigt att de finns en stor 
variation i nybyggnationen(ibid. s 204, 242). Samtidigt menar Franzén (2003) att 
det inte finns något linjärt förhållande mellan de fyra förutsättningarna utan det 
handlar mer om hur de kombineras. Det kanske finns synergieffekter med de fyra 
förutsättningarna vilket innebär att alla egentligen inte nödvändigtvis måste vara 
uppfyllda för att mångfalden ska uppkomma (s.42).

För att nå en åldersblandning på bebyggelsen menar Söderlind att det krävs en 
längre genomförandetid på detaljplaner än vad dagens är. Detta för att inte låsa 
framtida ombyggnation och utveckling då dagens teknik, arkitektur, bostäder 
ständigt moderniseras och nya krav ställs. Utbyggnation i stora byggnadsetap-
per kan tala emot den eftersträvansvärda åldersblandningen i bebyggelsen och 
att planeringen bör arbeta med mindre succesiva etapper för att nå blandningen 
(Söderlind 1998 s.62-63).

Den traditionella staden erbjuder till fler möjligheter för möten, konfrontationer 
och samarbeten mellan yrkesgrupper, generationer, socialgrupper och verksamhet-
er än i den stad som delar upp människor och aktörer i olika typer och verksam-
heter (Söderlind 1998 s.23). Om den äldre stadsmiljön inte fungerade och 
uppfyllde vår tids krav så skulle den redan varit ersatt av något annat (ibid. s.25).

PERMANENS,  FLEXIBIL ITET &
TRADITIONELL INNERSTAD SOM FÖREBILD

”Om staden är en plats för företagande, knytande av kontakter, produk-

tion och distribution av varor och tjänster, skulle en tät struktur ge bät-

tre förutsättningar än en gles och utspridd stad.” (Söderlind 1998 s.23).

TEORI
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Citatet ovan visar på stadens permanenta struktur men föränderliga innehåll. 
Något som också Karl-Olov Arnstberg och Inger Bergströms bok Åtta postulat om 
planering – av staden som livsmiljö lyfter fram. Bokens huvudbudskap är; Bygg en 
vacker och permanent struktur som klarar många funktioner och ordna staden så 
att den kan förändras utan att den behöver ändras. Det vill säga planera tillräckligt 
men inte mer än nödvändigt. ( Arnstberg & Bergström 2001 s.9). Den perma-
nenta strukturen innehåller en grundstruktur av offentliga rum men innehållet 
inom strukturen och kvarteren kan lämnas öppet och flexibelt (ibid. s.109).

Den traditionella stadens kompakta struktur och koncentration innebär en ekolo-
gisk hållbarhet då transportarbetet minskar och kollektivtrafiken får ett gott un-
derlag för utbyggnad. Den täta bebyggelsestrukturen sparar dessutom natur- och 
jordbruksmark då den innebär fler boende på mindre yta. Planeringen bör utgå 
från att staden kan minska naturens förslitningar. Staden finns för människans 
skull men naturen klarar sig utan oss och staden/vi är däremot beroende av na-
turen (Söderlind 1998 s.30). 

Den traditionella staden har en kontinuerlig utsträckning som hänger ihop i rum-
met. Gränser och uppdelning blir flytande. En kontinuerlig stadsplan möjliggör 
stadens storlek, blandning, genomströmning, offentlighet, konkurrens och den 
sociala och funktionella mångfalden. Genomströmning av människor är en vik-
tig förutsättning för att offentlig service, handel med mera ska vilja och kunna 
etablera sig. (Söderlind 1998 s.45, 50).

”Exempel på fungerande stad är Södermalm i Stockholm. Den har rut-

nätsplan, kontinuerligt utbytta hus och verksamheter. Det som är stad 

överlever. Den har inget program, den har infrastrukturen gator. Staden 

är inte husen – den överlever husen och kan tillgodose ett stort antal pro-

gram. Funktionerna kan flytta runt, program kommer och går – staden 

består.”                  (Bellander 2005 s. 16)

… & KONTINUERLIGTET

TEORI
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FLEXIBIL ITET I  PLANERINGSVERKTYGEN

GESTALTNING & BLANDNING 

Söderlind är kritisk till reglering av funktioner i de kommunala översiktsplanerna. 
Han introducerar istället stadsplanen som reglerar stadens/kommunens långsik-
tiga form och inte dess funktioner, stadsplanen ska var neutral gentemot inne-
hållet.  Denna stadsplan ska kompletteras med en byggnadsstadga som reglerar, 
likt detaljplanen, form och utseende och om krav ska ställas på innehåll bör de 
regler som förs fram främst ha att göra med dess konsekvenser för omgivningen. 
Byggnadsstadgan ska kunna reglera minimigränser för olika typer av funktions-
blandning som senare prövas vid planläggning av enskilda hus i byggnadslovet 
(Söderlind 1998 s.188-189).

Söderlind menar att det gamla funktionalistiska slagordet; ”Form follows func-
tion” kan ersättas med ”function follows form” då äldre stadsstrukturers egentliga 
funktion kanske föråldrats men att strukturen kan bestå och att nya kreativa lös-
ningar kan ersätta de gamla. Generella planer med betoning på den övergripande 
strukturen är att föredra. Funktionstänkandet måste avskaffas enligt Söderlind, på 
både hus- och stadsdelsnivå. De generella planerna ger en större frihet till använ-
darna och både hus- och stadsplaner ska förberedas för ombyggnation. (Söderlind 
1998 s.29).

Jacobs föreskriver korta kvarter och därmed en finmaskig bebyggelse i kvar-
tersstruktur som bygger upp ett nätverk av stråk som tillsammans med de offent-
liga rummen skapar grundstrukturen i blandstaden. 

En blandning av bebyggelsetyper i kvarterstruktur skapar estetiskt visuella effekter. 
Det handlar om kontraster, rörelser och riktning av spontan karaktär, vilket kom-
mer med en åldersblandning tillsammans med en blandad nybyggnation. Det kan 
handla om verkstaden som flyttar in i bostadsområdet (Jacobs 2004 s.257).
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DET GRÖNA I  BLANDSTADEN

Jacobs lägger stor vikt vid gatan och dess offentliga liv samt att trottoarens liv är 
viktigt ur ett trygghetsperspektiv. Hon diskuterar även behovet att bryta långa 
gators visuella gestalt. Hon benämner detta som gatans visuella avbrott. Avbrot-
ten i sig genererar ingen mångfald men avbrotten kan skapa ett mervärde till den 
mångfalden som skapas via uppfyllandet av de fyra villkoren. Alla gator bör inte 
utformas med visuella avbrott, det kan till och med finnas en poäng då gatu-
strukturen i sig har en viss mångfald i upplevelse och uttryck. Blickfånget som det 
visuella avbrottet skapar bör vara av attraktiv karaktär för att vara meningsfullt för 
gatubilden så att det inte är en odefinierad eller ödslig plats (Jacobs 2004 s.413-
414).

Erixon och Ståhle skriver i Regionens täthet och grönstrukturens potential – Det 
suburbana landskapets utvecklingsmöjligheter i en växande storstadsregion om vikten 
av gröna områden i den täta blandstaden. För att attrahera både boende och före-
tagare krävs både en bebyggelse- och naturtäthet i stadsstrukturen. Denna slutsats 
drar författarna utifrån beräkningar på Stockholms blandning av bostadsyta och 
lokalyta i relation till täthet och tillgång till grön- och friluftsområden (Erixon & 
Ståhle 2008 s.19).

TEORI
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STRATEGI  FÖR VITALALISERING AV STADEN

Kan fungera

 

   enfamiljshus

   utrymme för gång- och cykeltrafik

   gestaltningskompetenser
 

 

utrymme såsom vindar och källare

 

Fungerar  inte

 

ordnande och konvertering

sammansättningar

I blandstaden en skrift utgiven av Länsstyrelsen i Skåne, presenteras boken Cities 
for a small country  där Rickard Rogers och Ann Powers behandlar problemet med 
stadsutglesning och utflyttning från städerna. Deras strategi och åtgärder delas 
upp i vad de tror kan fungera och det som inte fungerar (Länsstyrelsen i Skåne 
2009 s.62-63):
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Som konstaterats i inledningen och i 
citaten här brevid så hämmar dagens 
riskhantering och skyddsavstånd en 
blandstadsutveckling i verksamhetsom-
råden. Detta öster om järnvägen i Eslöv 
och på många andra håll. Problematiken 
ligger i riskvärderingens och skydds-
avståndens stora utbredning.

TEORI

BLANDSTADEN
HINDER & KONFLIKTER2.3

Stängsel utanför den gamla spritfabriken i östra Eslöv

”I planering har vi löst konflikter med avstånd. Det är ju enkelt för 

då behöver man inte hantera konflikten. Planeringen har varit för 

ödmjuk till industrialiseringen, vi har låtit industrin ta för sig, på 

sina egna villkor. Vi har trott att vi kan bygga bort störningar med 

avstånd, vi har inte utmanat upphovskällan utan istället flyttat på 

de som upplever störningen.”               

    (Länsstyrelsen i Skåne 2009 s.12)

”Gamla riskzoner kan ligga som en död hand över städer.” 

   (Länsstyrelsen i Skåne 2009 s.37)

”Dagens stelbenta normer och gränsriktvärden parat med myn-

digheter med snäva tänkesätt driver fram en spridd bebyggelse som 

går stick i stäv med hållbar stadsutveckling.” 

           (Teder & Leifman 2010 s.50)
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RISK & SKYDDSAVSTÅND

FÖRHÅLLNINGSSÄTT & KRITIK

En risk kan definieras som en oönskad händelse som inträffar eller inte inträffar. 
En mer teknisk definition kan formuleras som sannolikhet för inträffad olycka 
gånger effekten/konsekvensen av den inträffade olyckan (Thiessen & Werner 2008 
s.10). Utifrån en kategorisering av olika skadehändelser (explosioner, spridning i 
luft m.m) visar Räddningsverket på att den riskreducerande åtgärden som passar 
bäst på flest olyckor är användandet av skyddsavstånd (Räddningsverket 2006 s. 
46).

Skyddsavstånd kan definieras som avståndet mellan det objekt man ämnar skydda 
och riskkällan. Skyddsavstånd är rekommendationer som ofta tas fram från cen-
trala myndigheter. Beräkningar av hur stora konsekvenserna av tänkbara händelser 
bildar riktvärden eller gränsvärden som skapar avståndsrekommendationen (Läns-
styrelsen i Skåne 2007 s. 56).

Bättre plats för arbete (1995) är en publikation från Boverket som pekar ut rekom-
mendationer av schablonskyddsavstånd för en rad olika verksamhetstyper. Prob-
lemet med dessa schablonvärden är att de är överdimensionerade och att de fått 
stort genomslag i planarbetet och i granskningen av detta. Rekommendationerna 
har nästan blivit lag (Bergdahl & Rönn 2001 s. 15-16).

Martin Kylefors (2001) skriver i licentiatavhandlingen Cost-Benefit Analysis of 
Separation Distances - a utility-based approach to risk management decision-making 
om två olika förhållningssätt till beslutsfattande i risk- och säkerhetsfrågor: rät-
tighetsbaserade samt nyttobaserade. Det rättighetsbaserade perspektivet bygger på 
att begränsa riskerna genom att peka ut vad som är ”icke acceptabla” och om de 
inte överstiger gränsvärdena för till exempel individrisk. Detta förhållningssätt har 
fått kritik då det är svårt att bedöma acceptans samt att förhållningssättet ses som 
en kvantitativ analys och är därmed mindre specifik (s.3). 

Riskstorlek enligt Bättre plats för arbete 
(se liknande figur Boverket 1995 s.80)

TEORI
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RISK,  SKYDDSAVSTÅND & BLANDSTADEN

Det nyttobaserade förhållningssättet kan ses som ett komplement till det rät-
tighetsbaserade förhållningssättet. Förhållningssättet bygger på värdering av olika 
utfall genom en kostnads-nyttoanalys. Övergripande kriterier för beslut bör vara 
maximal välfärd och beräkning av fördelningseffekter (Kylefors 2001 s.3). 

Kylefors presenterar beräkningar på risk kontra kostnad/nytta där riskerna min-
imerats med skyddsavstånd. Den generella beräkningen utgår från data på indi-
vidrisk, bullernivå, befolkningstäthet och exponeringsgrad samt data för mark-
pris. Resultatet visade att skyddsavstånd över 40 meter inte går att motivera 
samhällsekonomiskt, vilket visar på att de rekommenderade skyddsavstånden i 
Sverige är för stora. Givetvis fanns det undantag där ett större skyddsavstånd borde 
gälla (Kylefors 2001 s.3). 

Kylefors gör en sammanfattande slutsats om att skyddsavstånd är en ineffektiv 
(olycks-)riskreducerande åtgärd eftersom de ämnen som ger upphov till avstånden 
dels handlar om lågfrekventa olyckor (till exempel gaser) som får större utbredning 
än vad skyddsavståndet är och därmed ger skyddsavståndet i liten effekt. Olyckor 
med brandfarliga ämnen är mer högfrekventa men har ofta en kort rumslig ut-
bredning vilket då motiverar ett kortare skyddsavstånd (Kylefors 2001 s.4).

Tidigare målades den traditionella staden upp som lite av en förebild för blandst-
aden. Men om dagens rekommendation om skyddsavstånd skulle tillämpas i en 
befintlig stad med blandstadskaraktär skulle bostäder och verksamheter behöva 
omlokaliseras och separeras. Det är detta som är dilemmat för genomförandet av 
blandstaden (Bellander 2005 s.25).  Bättre plats för arbete (BPA) har fått mycket 
hård kritik för att dess rekommendationer nästintill omöjliggör en nyetabler-
ing av funktionsblandade miljöer.  Skyddsavstånden gynnar egentligen endast 
verksamheternas och näringslivets expanderingsbehov och behov att arbeta ostört, 
något som BPA befäster. Avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen kan 
därmed ifrågasättas (Bellander 2005 s.26).
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”Störningsminimering framstår som viktigare än kvalitetsmaximering 

i stadsbyggandet. Sättet som handboken (Bättre plats för arbete, min 

amn.) används på av remissinstanser gör att den kan beskrivas som en 

kvarleva från den funktionalistiska stadsbyggnadsdoktrinen, en tra-

dition som gör det svårt att skapa integrerade stadsmiljöer vid detalj-

planering. Att anpassa planer genom att separera arbete från bostad 

med hjälp av rekommenderade skyddsavstånd blir ett enkelt sätt att få 

igenom en detaljplan.”  (Bergdahl & Rönn 2001 s.16)

”Trots att man ser motorvägen, hör bullret och andas in luften finns det 

många som aktivt väljer att bosätta sig i en tät stad för att vara nära 

andra människor, ett varierat kultur- och serviceutbud och en större 

arbetsmarknad.”    (Teder & Leifman 2010 s.50)

Sett utifrån ett individuellt perspektiv och där man mer eller mindre har en 
valmöjlighet om var man vill bo kan en rimlig slutsats dras att en större acceptans 
för viss (ofarlig) störning i sin närmiljö tolereras om man valt att bo i en funk-
tionsintegrerad miljö (Bergdahl & Rönn 2001 s.16). Med ett planerarperspektiv 
handlar det om en avvägning mellan kvaliteter och störning och blir då en fråga 
om tekniska och fysiska designlösningar. Om problemet inte kan åtgärdas vid 
störningskällan gäller det att minska problemet genom god planering till exempel 
genom utformning av gatunät och bebyggelse med treglasfönster mot gata, möj-
lighet till tyst sida, plank och planeringar med mera (ibid. s.17).

Arnstberg & Bergström (2001) menar i sitt femte postulat Acceptera konflikter 
att den funktionsuppdelade staden har skapat en ensidig upplevelse av staden. 
Författarna menar att konflikten kan göras till en tillgång. Konflikt i detta sam-
manhang handlar inte om olycksrisk utan om mötet och konkurrensen mellan 
olika verksamheter av olika karaktär. Det är till sådana platser som folk söker sig 
och för att dessa platser ska berika stadslivet och bli en tillgång bör de vara välge-
staltade (s. 89).

TEORI
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>���������  stad gjorde 2005 en livsformsanalys för hela staden, denna 
analys visade att det fanns en viss brist på kreativa miljöer och billiga lokaler för 
småföretagare i närheten av andra företag för att på sätt bygga gemensamma nät-
verk. Analysen ledde fram till att ett antal områden pekades ut för en utveckling 
i denna riktning samt ett införande av en ny planbeteckning: E0. Beteckningen 
innebär en sänkt andel bebyggelseprocent i befintliga områden för att befintliga 
lokaler ska användas i största möjliga mån. Planbeteckningen föreskriver även en 
större acceptans av störning än i vanliga bostadsområden, därför får man inte bo 
i området om man inte har någon verksamhet där. Den låga bebyggelseprocenten 
skapar ett område som gör att småskaliga verksamheter etablerar sig och när man 
vill expandera så får man söka sig på annat håll. Planbeteckningen infördes i om-
rådet Skjullhöj Allé och det har hittills (2009) inte inkommit några klagomål 
gällande störningar från boende- eller verksamhetshåll (Teder 2009 s.34).

Hol ländska  miljödepartementet, VROM, har tagit fram en ny lag, The 
City and Environment Act, som möjliggör för holländska kommuner att under 
vissa omständigheter överskrida de nationella gränsvärdena för buller, luft- och 
markföroreningar eller lukt för att göra det möjligt för en bebyggelseförtätning. 
Dock måste man hålla sig inom EU:s lagstiftade nivåer. Innan lagen trädde i kraft            
genomfördes 25 provprojekt runt om i Holland. Resultatet av dessa visade att 
endast tre projekt överskred de nationella gränsvärdena.  Tillämpningen av la-
gen utförs i tre steg. Steg 1 innebär en tidig dialog mellan kommun och berörda 
statliga verk och myndigheter angående ett tilltänkt förtätningsprojekt, detta för 
att klargöra om intentioner och om det är möjligt med en förtätning på just den 
platsen. Steg 2 innebär en ”kreativ förhandling” där gemensamt skissande förs, 
detta för att hitta olika alternativ och för att undvika i att hamna i konflikt mel-
lan kommun och myndighet. Om man inte funnit någon lösning som alla parter 
kan acceptera kan kommunen i Steg 3 ansöka om att få överskrida de nationella 
gränsvärdena. Då krävs kompensationsåtgärder för en förbättrad helhetsmiljö 
samt medhåll från de boende (Teder 2009 s.28).

KREATIV RISKHANTERING UTANFÖR SVERIGE

TEORI
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ÖVRIGA HINDER FÖR 
GENOMFÖRANDE AV BLANDSTADEN

I avhandlingen Om funktionsintegrering i detaljplaneringen behandlar Eva Berg-
dahl (2004) problematiken med genomförandet av visionen funktionsblandning 
och om detaljplaneringsverktyget stöttar dessa visioner. Avhandlingen baseras på 
fallstudier i fyra svenska kommuner. Några av hennes slutsatser är (se s.156-158):

-
sinstanser som bedömer planförslagen.

bostadsändamålet som genomförs då bostäder är en stabilare markanvändning än 
verksamheter och på så sätt blir det svårigheter med att upprätthålla och skapa en 
blandad stadsmiljö.

miljöer, vilket i sig ger en låg grad av styrning. I slutändan blir det då upp till byg-
gherren eller fastighetsägaren att bestämma graden av funktionsblandning, vilket 
kan leda till att den eftersträvade blandning inte blir så stor som det är tänkt.

och modeller. 

sambandet mellan fastighetsägande, upplåtelseform och antal bostadsrättsförenin-
gar. Blandningen ska på något sätt ske med andra medel.
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Den sista slutsatsen som Bergdahl (s.158) drar i sin avhandling sammanfattar väl 
konflikträdslan, problematiken och tidseffektiviseringen i planeringen:

”Planerare använder sig av en konfliktlösningsstrategi som går ut på att 

isolera hinder i hanterbara bitar och undvika stopp i processen. Jämfört 

med funktionsseparering förefaller problemhanteringen bli mer kom-

plicerad i planprojekt som vill åstadkomma blandade miljöer. Det är 

fler starka intressen som behöver avvägas, vilket gör processen mötesin-

tensiv. Därtill kommer utredningskostnader genom utökade krav på att 

störningar och hälsorisker blir klarlagda under processen. Mål om en 

funktionsintegrerad miljö kan således komma att fördyra plan- och 

byggprojekten.”

Citatet nedan sammanfattar väl de problem som finns med genomförandet 
av funktionsblandande stadsmiljöer samt hur de kvantitativa frågorna så-
som skyddsavstånd, buller med mera styr planeringen.

”I förtätningsdiskussioner vinner lätt de ”hårda” frågorna som buller 

som kan beskrivas kvantitativt, medan de ”mjuka” frågorna som sociala 

vinster är svårare att mäta och därför sällan får lika stort genomslag i de-

batten. Blandningen av och närheten mellan bostäder och verksamheter 

behövs för att skapa socialt hållbara miljöer. Att ständigt ta ut avstånd 

innebär dolda kostnader. Tvärvetenskapliga konsekvensbedömningar 

som omfattar både miljö-/hälsofrågor och nationalekonomiska/sociala 

aspekter är ett bra verktyg för att få med de mjuka frågorna och belysa 

vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna blir om ett förtätningspro-

jekt inte genomförs. En viktig utgångspunkt i allt förtätningsarbete är 

att tydligt definiera vilka värden som tillkommer respektive riskerar att 

gå förlorade.”     (Teder & Leifman 2010 s.51)

AVSLUTANDE CITAT
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REFERENSEXEMPEL
NORRA SORGENFRI2.4

Norra Sorgenfri är ett av Malmös äldsta industriområden. Området som en gång 
låg i stadens utkant är i takt med stadens utveckling nu ett centralt beläget in-
dustriområde med både gammal och nyare industribebyggelse i dåligt skick, där 
finns även en del lucktomter som vittnar om att området är förändringsmoget. 
Malmö stad har en vision om att området ska bli en funktionsintegrerad inner-
stadsdel. Under 2006 utarbetade man fram en vision (se nästa sida och se Malmö 
stad 2008 s. 11) som sedan låg till grund för planprogrammet från 2008 som i 
sin tur ska ligga till grund för detaljplaneringen i området. Norra Sorgenfri är 
således fortfarande i planeringsstadiet vilket gör att detta referensexempel endast 
ger examensarbetet en inspiration för hur en stadsbyggnadsstrategi med fokus på 
funktionsblandning kan formuleras.

Flygbild över området Norra Sorgenfri och dess läge i Malmö
Flygfoto: Malmö Stadsbyggnadskontor
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Malmö stad har definierat ett antal framgångsnycklar som är viktiga komponenter 
i varje delprojekt inom hela planområdet (Malmö stad 2008 s.6):

+�"�����
���	�(�	��������? Den befintliga kvartersstrukturen bryts ner i min-
dre. Dessa mindre kvarter ger en större möjlighet till variation i bebyggelse, funk-
tion, ägande, människor, aktiviteter med mera.

�"��#�����? genom att skapa intressanta målpunkter för besökare och boende i 
befintliga och nya byggnader. De är tänkta att ligga längs ett huvudstråk och vid 
större gatukorsningar. 

+��"�	�(�	�������? ett sammanlänkande system av gator och offentliga rum är det 
bärande elementet i skapandet den nya ”innerstaden”. Tillgängligheten till det of-
fentliga rummet är dessutom grundläggande för den demokratiska staden. 

@�����	�(�	�������
�? tillgängliga bottenvåningar bidrar till det offentliga livet 
och tryggheten ut mot gator och platser. Det inre av kvarteren ska ha en privat 
och rofylld karaktär. En tydlighet i gränsen är viktig men en visuell kontakt mellan 
privat och offentligt skapar en känsla av trygghet.

Grönt: Gröna miljöer är idag en bristvara i Norra Sorgenfri. Det är viktigt med 
attraktiv grön yttre miljö som främjar utevistelse. Parker och andra gröna platser 
skall ingå i nätverket av stråk som skapar den bärande strukturen.

VISIONEN

NYCKLAR FÖR OMRÅDETETS UTVECKLING
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PLANDATA 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Planområdet är ca 48 hektar stort med 38 fastigheter med 30 olika ägare. Kom-
munen äger sex fastigheter i området, ca 21 % av kvartersmarken. Malmö stad 
gör kopplingen att den brokiga ägandestrukturen och det begränsade kommu-
nala ägandet historiskt varit ett hinder för områdets utveckling (Malmö stad 2006 
s.16). Förslagets exploateringstal i de olika kvarteren är från 0,7 till 3,0 (Malmö 
stad 2006 s.10).

Malmö stad poängterar att områdets utveckling och omdaning måste få ta lång 
tid. Det är viktigt att många aktörer i form av fastighetsägare, verksamhetsutövare, 
föreningar och enskilda deltar i processen och dialogen (Malmö stad 2008 s.5). 
För att klargöra hur stor förändringspotential området har pratar Malmö stad 
om en förändringsmognad. Den görs enkelt med en koppling mellan fastighet-
erna och dess taxeringsvärde. Analysen visar då verksamheternas välmående och 
därmed dess potential till förändring av markanvändning och funktion (Malmö 
stad 2006 s. 16).

För att bryta ner kvarteren i mindre delar krävs en styrd detaljplan och fastighet-
splan. Den ska innehålla krav på att bostadsrättsfastigheters maximala fasadbredd 
ut mot gatan till 18 meter samt hyresrättsfastigheter till maximalt 25 meter 
(Malmö stad 2008 s.37). Användandet av 3D-fastigheter kan bli aktuellt i form 
av underjordiska garage.

Det finns ingen given etappindelning av exploateringen. Men eftersom kom-
munen äger ett kvarter ser man utvecklingen av detta i ett tidigt skede för att visa 
på ett avstamp till förändring för hela området. I övrigt ser man att en omdaning 
kan ske med parallella utvecklingsprocesser runt om i området (ibid. s.64). 

TEORI
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RISKHANTERING

En grundförutsättning är att bostäder och verksamheter ska kunna ligga sida vid 
sida. En riskanalys har gjorts utifrån olycksrisk, där buller, vibrationer och mark-
föroreningar har utelämnats som dimensionerande skyddsavstånd. Därför visar 
den riskanalysen betydligt kortare avstånd än vad som är rekommenderat i Bät-
tre plats för arbete (Malmö stad 2008 s.83-84). Dessutom har flera företag med 
miljöpåverkan lagt ner eller flyttat sina verksamheter, vilket gör en bebyggelseex-
ploatering mer genomförbar (Malmö stad 2006 s.5). Om det visar sig att någon 
verksamhet måste anpassas eller flyttas, på kort eller lång sikt, bör detta klargöras 
i ett tidigt stadium i processen (ibid. s.17).

TEORI
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STATIONSNÄRA LÄGE2.5
Katarina Schylberg (2008) presenterar i avhandlingen Planindikatorer för effektiv 
markanvändning i stationsnära områden ett antal indikatorer som ska fungera som 
planeringsstöd vid planeringsprojekt i stationsnära lägen. Avhandlingen har ett 
fokus på kopplingen mellan urban form och kollektivt resande. Planindikatorerna 
baseras på tidigare forskning och egna fallstudier. Schylberg konstaterar att på 
alla skalor och i alla typer av studier återkommer tre faktorer angående påverkan 
på transportmönster; densitet, blandad markanvändning och tillgång till kollek-
tivtrafik (s.20).  En hög funktionsblandning i ett stationsnära läge är viktig för att 
skapa goda förutsättningar för service, arbetsplatser och bostäder. Men Schylberg 
pekar på avståndet från station till arbetsplatser och bostäder som den avgörande 
faktorn för val av trafikslag.

En hög befolkningsdensitet ger för det första stora möjligheter att utveckla person-
liga kontakter och aktiviteter som inte kräver bil. För det andra bättre förutsättnin-
gar för lokal service och därför lägre behov av längre resor. För det tredje minskade 
av avstånd mellan hem, service och arbetsplatsen. Och för det fjärde är det bra för 
kollektivtrafikens driftsekonomi, vilket påverkar priset och då också i förlängnin-
gen val av transportmedel (ibid. s. 52).

Schylberg redovisar att inom ett avstånd upp till 600 meter från stationen bör ar-
betsplatser lokaliseras för att det ska vara relevant för valet av trafikslag. För detta 
finns det stöd i olika forskning, bland annat i Köpenhamns stationsnärhetsstrategi. 
Studier och beräkningar visar på att för varje arbets-/kontorsplats i ett stationsnära 
läge spara ca 10 km daglig bilkörning (ibid. s.50).

Inom 1000 meter från en station bör bostäder lokaliseras. Studier och beräkningar 
visar på att för varje boende i ett stationsnära läge sparas 5 km daglig bilkörning. 
Detta avstånd kan dessutom öka om lokaliseringen är nära centrum då på grund 
av att servicen då finns ännu närmare och därmed minskar bilresandet ännu mer 
(s. 52).

foku
baser
alla s
på tr
tivtr
skap
peka
fakto

En h
liga k
gar f
av av
kolle
gen v

Princip för  markanvändning i 
stationsnära lägen

TEORI



43

RS
PLANINDIKATORER FÖR EFFEKTIV 
MARKANVÄNDNING I  STATIONSNÄRA OMRÅDEN 

RESEUNDERLAG OCH URBAN DENSITET
 - Antal boende inom 1000 meter från stationen
 - Antal arbetsplatser inom 600 meter från stationen

TILLGÄNGLIGHET TILL  MÅLPUNKTER
- Antal målpunkter 600 meter från stationen
- Medelavstånd till viktiga målpunkter

>W@@\$]^	_$\\ 	+_`'+>b�]`];ch]_���
 - Faktiskt och upplevt avstånd till stadskärnan/centrum

FUNKTIONSSTRUKTUR I  NÄROMRÅDET
- Fördelning mellan arbetsplatser, bostäder och service i det sta-
tionsnära området
- Förekomsten av, eller förutsättningar för att skapa, direkta och 
lättorienterade stråk

TILLGÄNGLIGHET I  GÅNG- OCH CYKEL-
VÄGNÄTET
- Gång- och cykelvägnätets relativa effektivitet
- Det formella gångvägnätets relativa effektivitet jämfört  med det 
informella

STATIONENS INTEGRERADE LÄGE I  STADEN
- Stationens integration i förhållande till viktiga stråk för
fotgängare och cyklister

TV EV M RR

TV -  Teoret isk  val id i tet
EV -  Empir isk  val id i tet
M  -  Mätbarhet
RR -  Relevans för  resande
RS -  Relevans för  stadsutveckl ing

Stark  koppl ing
Koppl ing

Orignalkälla: Katarina Schylberg (2008) Planindikatorer 
för effektiv markanvändning i stationsnära områden (s.63)

TEORI
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REFLEKTION                                     
& STRATEGI

Målet med den teoretiska genomgången har varit att skapa en förståelse för bland-
staden för både dig som läsare men också för min egen del. 

Att försöka definiera blandstaden är svårt, det första som dyker upp när jag fun-
derar på en egen definition är närheten mellan människor och det offentliga livet, 
detta i en trygg stadsdel där en mängd olika funktioner ligger sida vid sida och 
som nås inom gångavstånd. Där funktionsblandningen skapar olika dygnsrytmer 
och därmed människor i rörelse under dygnets alla timmar.

Samtidigt har området Eslöv - öster om järnvägen varit i mina tankar. Funderin-
gar kring hur stadsdelen kan gestaltas och bli en blandad och integrerad stadsdel. 
Därför har kanske mitt förhållande till begreppet blandstad blivit lika mycket 
en formfråga som en ideal(planerings)bild utifrån närhet mellan människor och 
stadsliv. Om syftet med examensarbete har varit att undersöka blandstaden så är 
vägen till ett genomförande av ett planförslag att arbeta med funktionsintegrering 
och frågor kring hur mångfald uppstår.

REFLEKTION & STRATEGI
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Nedan följer en förenklad strategi som ska vara till hjälp för arbetet med plan-
förslaget. Strategin kan även ses som en generell strategi för blandstaden.  Strate-
gin som presenteras nedan bygger reflektioner kring och på de teoretiska utgång-
spunkterna som presenterats tidigare. 
 
ROBUST & FLEXIBEL STRUKTUR  att utgå ifrån. Den ska ses som en 
övergripande struktur som är fast men med ett flexibelt och varierande innehåll 
på kvartersnivå och utgår inte från skräddarsydda planer för enskilda intressen 
och funktioner. Innehållet får dock inte glömmas bort då det är det som bygger 
upp blandstaden men om innehållet styrs och skräddarsys för hårt skapas det en 
låsning i tid och rum som kan hämma en framtida utveckling.

NÄTVERK AV STRÅK,  MÅLPUNKTER,  SAMT OFFENTLI-
GA-  & GRÖNA RUM  Utgångspunkten i strukturen bör vara tillgängliga 
och offentliga nätverk av stråk, torg, platser, parker och gröna stråk kopplade 
till den övriga staden. Detta för att främja ett levande stadsliv. En förutsättning 
är att den intilliggande bebyggelsen består av flera funktioner, såsom bostäder,               
arbetsplatser och service. Stråken bör vara utformade så att de skapar sekvenser av 
rum. Stråken bör utgå ifrån cyklister och gående. Staden ska upplevas i ögonhöjd. 

KVARTERSSTRUKTUR  Formen på strukturen kan med stöd av Jacobs och 
referensexemplet Norra Sorgenfri vara sluten kvartersstruktur med en tydlighet 
mellan privat och offentligt vilket skapar en trygghet. Kvarteren bör vara små för 
att skapa många gatuhörn och därmed också fler mötespunkter för de som vistas, 
bor eller arbetar i stadsdelen.

BEBYGGELSEN  bör bestå av en blandning av nytt och gammalt, den nya 
bör regleras så att kvarteret i sig utgör en småskalig blandning och en positiv 
brokighet. Grundtanken är att så många funktioner som möjligt ska blandas med 
varandra. Åldersblandningen i bebyggelsebeståndet främjar en mångfald av olika 
verksamheter och boende med mera. Bebyggelsen bör också utformas så att den 
möjliggör en flexibel användning eller underlättar en framtida ombyggnation. 

STRATEGI
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TÄTHET  i bebyggelse och befolkning. Detta för att få underlag för etablering 
av service men framförallt för att skapa ett gott underlag för ett offentligt stadsliv 
i området. Det handlar även om att skapa en trygghet. I det stationsnära läget 
såsom i Eslöv pekar en hög befolknings- och arbetsplatstäthet på ett större kollek-
tivtrafikresande och ett minskat bilberoende.

KONFLIKTRÄDLSAN & DIALOGEN Planeringen måste våga ta dialo-
gen med verksamhetsutövare. I projekt där skyddsavstånd och andra gränsvärden 
hindrar en blandstadsförtätning bör en diskussion mellan verksamhetsutövare, 
kommun och tillståndsmyndighet (kommunens miljöförvaltning, länsstyrelsen) 
likt Hollandsexemplet, The City and Environment Act. Då skapas en förståelse för 
aktörers intentioner om framtida utveckling tidigt i planeringsprocessen.

RISKHÄNSYN & SKYDDSAVSTÅND  Första steget är att våga ta dia-
logen. Nästa steg är att hantera riskerna och skyddsavstånden. För att kunna korta 
ner skyddsavstånd som hindrar stadsutveckling bör störningar såsom buller och 
utsläpp till luft uteslutas som dimensionerande faktor i framtagandet av avstånd. 
Denna aspekt bör lösas direkt vid störningskällan, detta genom tekniska åtgärder, 
till exempel genom tystare ventilationsanläggningar eller genom diverse filter som 
tar upp stoft och partiklar. Kommunen måste vara beredd att ge ekonomiskt stöd 
till detta. Buller kan minimeras med god planering med till exempel tyst sida, 
treglasfönster och bullerdämpande fasader samt genom att mindre känslig bebyg-
gelse fungerar som bullervall för den mer känsliga. 

STATIONSNÄRA LÄGE  Denna punkt kan ses mer Eslövs-specifik. Samt-
liga planindikatorer och avstånd som Katarina Schylberg presenterar bedömer jag 
som en viktig utgångspunkt (se tabell på s .41). Det gäller att se dem som både ett 
arbets- och utvärderingsredskap och vara medveten om att det är kortfattad och 
förenklad checklista och bild av planeringsverkligheten.



47REFLEKTION & STRATEGI



48

4

PLATSEN

PLATSEN
Flygbild över östra Eslöv
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ESLÖV I  ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Öresundsregionen skapar en gemensam bostads- och arbetsmarknad. I regionen 
bor cirka tre miljoner människor. Eslövs kommun är en del av denna. Öresundsre-
gionen utvecklas hela tiden med nya infrastruktursatsningar och utbyggnadspro-
jekt vilket innebär att regionens befolkning och arbetstillfällen ständigt ökar och 
förväntas öka. I Brunnshög i Lund planeras en ny forskningsanläggning. Prognos-
er visar på att denna anläggning kommer att leda till ett större tryck på bostäder 
och service i regionen (Eslövs kommun 2010, s.12).



50
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PLANOMRÅDET I  BILDER

Kvarngatan - Dr. Pers Food till vänster och äldre villabebyggelse till höger Östergatan - en av Eslövs entréer

Spårområdet - Centrala Eslöv på andra sidan spåren

Den gamla spritfabriken

Vattentornet utgör ett centralt landmärke i stadsdelen Ombyggt äldre laghus innehåller nu bostäder Längs Per Håkansson väg ligger bostäder sida vid sida med verksamheter

PLATSEN
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BEFOLKNING & SYSSELSÄTTNING

I Eslövs kommun bor det 31 587 personer varav 17 758 personer i tä-
torten (Eslövs kommun 2011a). Inom planavgränsningen bor det drygt 
2000 personer. En befolkningsprognos framtagen 2007 visar på i en be-
folkningstillväxt med 1 % per år, det vill säga en befolkningsökning på 
cirka 300 personer per år (Eslövs kommun 2010 s.12). Det finns inom 
kommunen planer på att nu istället arbeta och planera utifrån en be-
folkningstillväxt på 2 % per år, det vill säga cirka 600 per år, med en 
tillväxt inom tätorten på cirka 400 personer.

I området öster om järnvägen är befolkningstäthet betydligt lägre än på 
västra sidan. Detta är inte så anmärkningsvärt då området redan i den 
första stadsplanen 1913 av Erik Bülow-Hübe pekades ut som lämplig för 
industriändamål. Än idag består området av industriverksamheter vilket 
innebär en mängd arbetsplatser och arbetstillfällen. Inom och i anslut-
ning till planområdet ligger tre av Eslövs kommuns största arbetsplatser; 
Dr. Pers Food, Saint Gobain samt Procordia.

BOENDE
ARBETSPLATSER
SKOLOR
HANDEL

Planavgränsning

10 boende

10 sysselsatta

Arbetsplats, schematisk redovisning

Handel

Skolor
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KOMMUNIKATIONER & PENDLING

Pendlingen till och från Eslövs kommun har generellt ökat. Från år 2000 
med en in- och utpendling på drygt 9000 resor till senaste mätning 2008 
där den totala pendlingen på nästan 12 000 resor fördelat på 7700 ut-
pendlingar och 4200 inpendlingar. Utpendling från kommunen går 
främst till Lund och Malmö. De flesta inpendlarna kommer från Lund, 
Höör, Hörby och Malmö (Eslövs kommun 2011b).

Eslövs gymsamma läge i regionen ger goda pendlingsmöjligheter. Eslövs 
station trafikeras av både Öresundståg och Pågatåg. Lund och Malmö nås 
med tåg inom 10 samt 25 minuter, och inom en timme nås många av 
Öresundsregionens viktiga knutpunkter beträffande arbetstillfällen, kul-
tur, service och så vidare (Eslövs kommun 2010 s.12). Under rusningstid 
på morgon och eftermiddag avgår ca fyra tåg i respektive riktning per 
timme. Inom Eslöv finns även region- och stadsbusstrafik. 

KOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUNIKATIONNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERR &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNDDLLLLLLLIIIIIIINNNG

PPPPPendlingen till och från Eslövs kommun har generellt ökat. Från år 2000 
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BEBYGGELSESTRUKTUR

Eslövs centrum består av en rutnätsplan med Stora torg och järnvägssta-
tionen som centrala punkter. På östra sidan av järnvägen längs Kvarngatan 
är bebyggelsen mer brokig och kontrastrik och kan beskrivas som ett mer 
eller mindre småskaligt verksamhetsområde med inslag av bostadsbebyg-
gelse. Mellan denna struktur och den mer storskaliga strukturen med 
större verksamheter ligger ett område med friliggande villabebyggelse. 
Bergagymnasiet och dess intilliggande fotbollsplaner bildar ett storska-
ligt skolområde, norr om detta område ligger Berga som är ett område 
utbyggt under miljonprogrammet, med trevåningsbebyggelse med stora 
gårdar. Området längs Östra vägen och inåt västerut mot Bergagymnasiet 
har en brokig struktur bestående av diverse verksamheter.

Planavgränsning

PLATSEN
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FUNKTIONSSTRUKTUR

Huvuddelen av markanvändningen består idag av industri. I övrigt finns 
handel i anknytning till järnvägsstationen, ett flertal skolområden, samt 
villabebyggelse insprängt mellan industriområdena. Flerbostadsbebyg-
gelse finns i Kvarngatans norra delar och i Berga i planområdets nordöstra 
del.

Planavgränsning

Allmänt ändamål

Bostäder

Järnväg

Industri

Parkering

Handel

Centrumverksamhet

Skola

Transformatorstation
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GRÖNSTRUKTUR

Dagens grönstruktur är knapphändig och består inte av sammanhängan-
de stråk. Den består av ett antal koloniområden samt mindre parksstråk 
inom planområdet. På västra sidan om järnvägen finns stadsparken och 
söder om planområdet finns naturreservatet Abullahagen, som består av 
äldre betesmarker med stor artrikedom samt sjön Långakärr (Eslövs kom-
mun 2011c).

I de nordöstra delarna av planområdet finns en äldre äppellund med an-
gränsande skatepark.

1000

Planavgränsning

Parkmark

Koloniområde

Naturreservat

DETAL JPLANELAGD 
GRÖNYTA
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VÄGSTRUKTUR

Vägstrukturen i centrala Eslöv är finmaskig och den öster om järnvägen 
är mer stormaskig, med undantag för villaområdet mellan industriom-
rådena. Gång- och cykelvägarna finns i anslutning till bilvägarna i områ-
det, undantag finns i de östra delarna av området. Det finns en gång- och 
cykeltunnel i förlängningen av Per Håkanssons väg samt under Trehärads-
vägen. Vägtunnlar under järnvägen för bil-, gång- och cykeltrafik finns 
vid Trehäradsvägen samt vid Östergatan. Det finns även en gångtunnel i 
anslutning till järnvägsstationen med uppgång vid Stinstorget. Denna är 
dock stängd nattetid då tågen inte går.

Planavgränsning

Blandtrafikväg
Gång- och cykelväg

Vägtunnel 
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SKYDDSAVSTÅND

Stora delar av området består av verksamheter som kan medföra störning 
för framtida intilliggande bebyggelse. Konsultfirman Tyréns har via en 
beställning från Eslövs kommun sammanställt en första övergripande ris-
kanalys för området. De parametrar som behandlas är olycksrisk, buller, 
utsläpp till luft samt lukt. Analysen bygger på en modell som bedömer 
olycksrisk samt miljöstörning. Modellen bygger på att flera avstånd ar-
betas fram utifrån olika framtida markanvändning. Avstånden bygger på 
en indelning i fyra zoner klassificerad från samma som ”störningskällan”; 
industri och laget(zon 1) vilket innebär en stor störning till det avstånd 
med mest känslig bebyggelse (zon 4) såsom skolor och sjukhus. Zonerna 
däremellan är mindre känslig bebyggelse (zon 2) såsom kontor, handel 
och centrumverksamhet samt normalkänslig bebyggelse (zon 3) samma 
användning som zon2 fast inklusive bostäder (Tyréns 2011).

Den organgea ytan visar på verksamheters (de skraf-
ferade ytorna) skyddsavstånd. Katering är gjord av 
Tyréns och gäller zon3, dvs. normalkänslig bebyggelse.
Den streckade linjen visar planavgränsningen

PLATSEN
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STÄLLNINGSTAGANDE SKYDDSAVSTÅND

I avsnittet riskhänsyn & skyddsavstånd i kapitlet REFLEKTION & 
STRATEGI beskrevs att den dimensionerande faktorn bör vara olyck-
srisken och inte till exempel buller eller utsläpp till luft. Dessa parametrar 
kan lösas genom tekniska lösningar direkt vid källan samt genom god 
planering med till exempel tyst sida eller bullerdämpande fasader. Kar-
tan nedan utgår från Tyréns översiktliga analys men endast utifrån de 
avstånd som gäller för olycksrisk, på vissa fastigheter har dessa saknats 
och är därmed utelämnade. Utelämnats har även fastigheten som ägs av 
Stena Recycling, då deras verksamhet troligen kommer att omlokaliseras. 
Procordia, den fastighet längst i söder, har ett skyddsavstånd angående 
olycksrisk på 310 meter på grund av ammoniakhantering. Troligtvis kan 
samtliga skyddsavstånd krympa något vid en mer detaljerad riskanalys för 
enskilda fastigheter.

SKYDDSAVSTÅND
OLYCKSRISK

Planavgränsning

Zon 3 -  normalkänslig bebyggelse

Zon 2 - mindre känslig bebyggelse
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PLANER PÅ GÅNG I  ÖSTRA ESLÖV

Det som nämndes i bakgrundsdelen finns ett FÖP-program för Eslöv- 
öster om järnvägen med blandstaden som vision och utgångspunkt. Pro-
grammet är visionärt och fortfarande på en abstrakt nivå och pekar inte ut 
ytor för förtätning eller liknande. En tidigare FÖP, som behandlar östra 
Eslöv öster om Östra vägen, det vill säga området utanför det som ut-
gör Eslövs tätort. Denna FÖP pekar ut bebyggelse på åkermark och utan 
större tanke på att integrera de framtida bostäderna och verksamheterna 
med det befintliga området öster om järnvägen och centrum. Inom exa-
mensarbetets planavgränsning pågår i skrivande stund tre mindre planer-
ingsprojektprojekt.

Examensarbetets avgränsning

Pågående planering inom examensarbetets 
avgränsning

FÖP - öster om järnvägen

FÖP- östra Eslöv

Bostadsutbyggnad FÖP - östra Eslöv

Verksamhetsutbyggnad FÖP - östra Eslöv
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Det pågår en dialog mellan Stena recycling, ett återvinningsbolag med 
skrothantering, och Eslövs kommun. En omlokalisering diskuteras, 
vilket båda parter ser som positivt, och om det går igenom skapas goda 
förutsättningar att exploatera den cirka 5 hektar stora fastigheten. Kvar-
teret är omgärdat av äldre tegelmurar, övriga kvalitéer är två äldre tegel-
byggnader och det stations- och centrumnära läget.

Det finns ett planprogram för kv. Örnen 4 mfl. som bland annat innefat-
tar den gamla spritfabriken, som idag är förfallen men har ett arkitektoni-
skt värde genom en typisk industritegelarkitektur. Direkt väster om den 
gamla spritfabriken finns en byggnad som av kommunen klassats som 
uttjänt. Kommunen strävar efter att införa en bostads- och centruman-
vändning i planen, dagens gällande plan möjliggör endast industri.

Dessa tre planer kommer att i det fortsatta arbetet att behandlas som 

områden möjliga för exploatering och som i framtiden kan få förvän-

tas få en förändrad markanvändning.

Östra skolan ska flytta sin verksamhet, troligen till eller i anslutning till 
Bergagymnasiet. Detta kommer troligen att ske hösten 2013. Området 
består av den gamla folkskolan från 1840-talet, som har en hög arkitek-
tonisk kvalitet samt sju friliggande barackliknande byggnader, uppförda 
på 1960- eller 70-talet (Eslövs kommun 2010). Området är drygt två hek-
tar stort. Planområdet innefattar även en äldre villatomt längs Kvarngatan 
där fastighetsägarna ser den framtida exploateringen som något positivt.

STENA

SPRITFABRIKEN

ÖSTRA SKOLAN
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BEFINTLIGA OCH FRAMTIDA 
FÖRUTSÄTTNINGAR5.1

DETALJSTUDIE

PLATSEN5
I punkterna styrkor och svagheter sammanfattas de planförutsättningar 
som presenterats. Möjligheterna och hoten ses som framtida aspekter att 
utveckla och motverka. Samtliga aspekter kommer att beaktas i arbetet 
med planförslaget.
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MÖJLIGHETER
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ÖVERGRIPANDE 
STRUKTURER5.2

Stråk kan definieras som vägar som utgör viktiga kopplingar i staden och 
som upplevs lätta att korsa som gående och cyklist och som använder 
många. Generellt är stråken bättre kopplade och mer tillgängliga på den 
västra sidan. Öster om järnvägen är stråken färre och sämre kopplade. De 
stråk som jag pekat ut på östra sidan är kopplingen från järnvägstationen, 
Kvarngatan, delar av Östergatan och Trehäradsvägen. Anledningen till att 
endast delar av de två sistnämnda vägarna är markerade som stråk är på 
grund av dess vägbredd samt den omkringliggande storskaliga miljön. 
Stråket Per Håkanssons väg upplevs stundtals också som storskaligt men 
eftersom denna väg är tydligare kopplas genom dess undergång vid Östra 
vägen så karaktäriseras den som ett stråk.

STRÅK Stråk

Målpunkter

Barriärer

Kopplingar

Områden

Landmärken

PLATSEN
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Barriärer definieras som linjära element, likt stråken, men som hindrar 
passage och därmed minskar tillgängligheten och möjligheten till goda 
nätverk av stråk. Den största barriären i området är givetvis järnvägen. 
Idag finns det viktiga förbindelser genom undergångar vid Trehärads-
vägen och Östergatan samt en gångtunnel i anslutning till järnvägssta-
tionen. Den andra stora barriären utgörs av Östra vägen som endast kan 
passeras via en gång- och cykeltunneln i förlängningen av Per Håkanssons 
väg. Upplevelsen av de östra delarna av Östergatan och Trehäradsvägen 
är storskalig och mindre tillgänglig och pekas därför ut som barriärer. 
Verksamheten Saint-Gobains stora tomt fungerar som en barriär för kop-
plingen mellan järnvägsstationen och Bergagymnasiet. Ett gatuparti vid 
Dr. Pers Food är stängt för passage och hindrar en nord-sydlig rörelse och 
kan därför räknas som en mindre barriär då Kvarngatan redan möjliggör 
denna rörelse.

Järnvägsstationen, samt Stora torg utgör de stora målpunkterna på västra 
om järnvägen. Dessa är dessutom viktiga för området öster om järnvägen. 
De målpunkter som finns på östra sidan är iform av handel i anslutning 
till stationen vid Stinstorget, samt de olika skolorna i området.

Definieras som orienteringsskapande element i landskapet, till exempel 
höga byggnader. Väster om järnvägen utgör Eslövs kyrka i Stadsparkens 
förlängning ett tydligt landmärke. På östra sidan utgör Lagerhuset ett ty-
dligt landmärke i söder. Vid Kvarngatan, centralt i området, finns ett äl-
dre vattentorn som utgör ett landmärke och fungerar som en identitetss-
kapande byggnad för området. I norr finns två högre silobyggnader.

BARRIÄRER

MÅLPUNKTER

LANDMÄRKEN
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Områden karaktäriseras genom sin tydlighet i dess rumsliga avgränsning 
samt i sin användning. På västra sidan utgör rutnätsstrukturen en tydlig 
rumslighet. Det är här Eslövs centrumhandel finns och detta område 
skulle likaväl kunna kallas målpunkt.  På östra sidan järnvägen utgör 
Östra skolan och Bergagymnasiet tydliga skolområden med en tydlighet 
sin i användning. Villaområdet bildar ett tydligt bebyggelsestråk i nord-
sydlig riktning. Bergaområdet i nordöst bildar både en tydlighet i rumslig 
avgränsning och användning.

Undersökingen utgår ifrån tillgänglig statistik från Eslövs kommun. Den-
na analys utgår ifrån avstånd till 600 och 1000 meter till stationen vilket 
är de avstånd Katarina Schylbergs avhandling pekar ut för lokalisering av 
arbetsplatser samt bostäder. Då statistiken inte är indelad exakt efter 600 
och 1000 - meters gränserna så finns en felmarginal i presenterad statistik. 
Likaså ingår inte de två gymnasieskolornas antal arbetstillfällen i statistik-
en på grund av att jag inte fått tillgång till detta material. Beräkningarna 
bygger på fågelvägsavståndet från järnvägsstationen.

INOM 600 meter öster om stationen finns nästan 400 arbetstillfällen 
och cirka 700 boenden. 

INOM 1000 meter öster om stationen finns cirka 2200 arbetstillfällen, 
då är Procordia medräknat (ca 900 arbetstillfällen) fastän verksamheten 
ligger på 1000-metersgränsen. Antal boende inom 1000 meter är cirka 
2000 om området Berga, som ligger på 1000 metersgränsen, inte varit 
med i boendestastiken på 600 och 1000 meter varit densamma.

OMRÅDEN

GÅNGAVSTÅND5.3

PLATSEN
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De mer oformliga gränserna på kartbilden ovan ger en tydligare bild av 
de verkliga avstånden. En liknande kartering för Eslöv finns i skriften        
Stationsnära läge, utgiven av Länsstyrelsen Skåne. Genom att mäta avstån-
den i det befintliga gång- och cykelvägnätet ses sambanden mellan nät-
verkets gena sträckning, finmaskighet och hur långt det verkliga avståndet 
är. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan östra och västra sidan av 
järnvägen, där den västra sidans nätverk av vägar nästan tangerar fågelväg-
savståndet. Motsatsens finns på den östra sidan där det blir det tydligt hur 
Saint-Gobains stora fastighet skapar en barriär mellan järnvägsstationen 
och Bergagymnasiet.

VERKLIGT GÅNGAVSTÅND
Fågelavstånd, 600 & 1000 m

Gång- och cykelvägnär

Verkligt gångavstånd , 600 m

Verkligt gångavstånd, 1000 m

Järnvägsstationen

Planavgränsning

1000

PLATSEN
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STADSKARAKTÄR5.4
Med utgångspunkt och inspiration ifrån Hans Gillgrens metod om stads-
karaktärsanalys som presenteras i boken Planering och byggande i kultur-
miljöer – tre metodexempel i stadsbygd kan dagens stadskaraktär sättas i 
relation till den tänkta framtida stadskaraktären. På så vis kan brister och 
kvalitéer i dagens karaktär identifieras och därmed minimeras och värnas 
i den framtida stadskaraktären (Gillgren 2000 s.18). Denna analysmetod 
är framställd för att underlätta planering i kulturmiljöer. Området öster 
om järnvägen är inte en kulturmiljö som helhet, dock finns punkter som 
indikerar ett historiskt industrilandskap. Tanken med denna kartläggning 
är främst för att få en sammanfattning av de kvalitéer och brister som 
finns i dagens karaktär öster om järnvägen. 

Som redan konstaterats i kapitlet PLANFÖRUTSÄTTNINGAR så 
består området öster om järnvägen av en brokig bebyggelsekaraktär, med 
verksamheter i liten och stor skala, bostadsbebyggelse i villaområden och i 
flerbostadsområden. Vägstrukturen är generellt sett stormaskig och plane-
rad utifrån ett bilperspektiv. 

>��� � �v��  i dagens stadskaraktär är brokigheten och funktionsbland-
ningen i bebyggelsestrukturen kring och längs Kvarngatan samt det 
stationsnära läget och kopplingarna under järnvägen. I området finns 
ett antal äldre industribyggnader som genom dess arkitektur visar på 
områdets industrihistoriska identitet (se karta och bilder s. 66). Med 
utgångspunkt från Jacobs fyra kriterier om mångfald kan två redan up-
pfyllas genom en viss funktionsblandning och åldersblandning i dagens 
bebyggelse.

Brister  i dagens karaktär är de stora bebyggelsekvarteren och därmed 
det stormaskiga vägnätet samt bristen på gröna- och offentliga rum. Da-
gens funktionsblandning består mestadels av mindre och större indus-
triverksamheter och inte av verksamheter med publik karaktär. 

NUVARANDE STADSKARAKTÄR

PLATSEN
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Vid platsinventering har karaktärss-
kapande byggnader kartlagts. De 
streckade orangea linjerna markerar 
de äldre tegelstenmurar som omgär-
dar Stena.

KARAKTÄRSSKAPANDE ELEMENT
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Med stöd från kapitlet REFLEKTION & STRATEGI som sammanfattade 
teoridelen bör en framtida karaktär bygga på en kvartersstruktur med 
fokus på funktionsblandning. Då skapas goda möjligheter för en bland-
ning av människor i området på olika tider av dygnet och därmed också 
ett levande stadsliv och en tydlighet i privat och offentligt och därmed 
en möjlighet till en större trygghet i området. Strukturen bör bryta upp 
dagens storskalighet och skapa ett mer finmaskigt nätverk av stråk, gröna- 
och offentliga rum samt innehålla fler publika målpunkter i det station-
snära läget. De framtida kvarteren bör ha en brokighet och småskalighet 
i samtida arkitektur för att ska skapa kontraster mot dagens storskalighet. 
Det är viktigt att värna den befintliga identitetsskapande bebyggelsen som 
finns i området samt de redan etablerade stråken och kopplingarna som 
finns till Eslövs centrum och inom området. 

FRAMTIDA STADSKARAKTÄR

PLATSEN
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FÖRSLAGET
6

De planförslag som presenteras i detta kapitel är uppbyggt utifrån 

examensarbetets litteraturdel och den strategi som utformats därefter.  

Förslagen bygger även på den inventering som gjorts av området, de 

presenterade planförutsättningarna  och kartläggning som gjorts.

FÖRSLAGET
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ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG6.1

Planens främsta syfte är att vara en motpol mot FÖP- östra Eslöv. En ex-
ploatering genom denna FÖP skulle medföra att tätorten utglesas och od-
lingsbar åkermark bebyggs. En sådan exploatering skulle innebära svaga 
kopplingar mot centrala Eslöv och järnvägsstationen och möjligen skapa 
ett starkt bilberoende.

Ytorna markerade som förtätningsytor täcker Eslövs kommande nybyg-
gnadsbehov på ett mer integrerat och stationsnära sätt än FÖP- östra 
Eslöv. En viktig förutsättning för stadsdelen är att dagens verksamheter 
kan finnas kvar och fortsätta att utvecklas, detta för att upprätthålla en 
funktionsblandning och blandad dygnsrytm i stadsdelen.

De färgade ytorna illustrerar föreslagen 
förtätning. De grå ytorna illustrerar 
FÖP-östra Eslövs utbyggnadsytor. Ytorna 
är identifierade efter omfattande in-
venteringa av planområdet. Se mer om 
förslaget på s. 72

FÖRTÄTNING INÅT ISTÄLLET 
FÖR UTBYGGNAD UTÅT

FÖRSLAGET
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FÖRTÄTNING I  STRÅK AV OLIKA KARAKTÄR

Planavgränsning

Mjuktrafikstråk

Entréstråk

Urbana stråk

Befintlig park

Grönstråk

Pl

Mj

E

U

Befi

Gr

Inom planområdet finns två viktiga entréer till Eslövs tätort; Östergatan 
och Trehäradsvägen.  Dessa stråk kan också ses som öst-västlig länk mel-
lan stadskärna, rekreation och landsbygd. Båda vägarna upplevs idag som 
breda transportsträckor med en mer eller mindre odefinierad gräns mel-
lan gata och angränsande bebyggelse. Genom att varsamt förtäta i dessa 
stråk skapas en rymtförändring i upplevelsen av stråken, då de punktvis 
får ett mer definierat gaturum.

Inom planområdet finns två viktiga entréer till Eslövs tätort; Östergatan 
och Trehäradsvägen.  Dessa stråk kan också ses som öst-västlig länk mel-
lan stadskärna, rekreation och landsbygd. Båda vägarna upplevs idag som 
breda transportsträckor med en mer eller mindre odefinierad gräns mel-
lan gata och angränsande bebyggelse. Genom att varsamt förtäta i dessa 
stråk skapas en rymtförändring i upplevelsen av stråken då de punktvis får 
ett mer definierat gaturum.

ENTRÉSTRÅK

MJUKTRAFIKSTRÅK

FÖRSLAGET
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Stråken utgörs av Kvarngatan, Ystadsvägen och dess framtida förlängn-
ing samt av Järnvägsgatan. Där stråken möts i anslutning till järnvägssta-
tionen bildas Nya torg -  en central målpunkt i området. Stråkens gaturum 
definieras genom blandad tät bebyggelse med publika bottenvåningar i 
form av handel, verksamheter och övrig service.

Ett sammanhängande grönstråk skapas i nord-sydlig riktning. Dagens up-
pbrutna grönstruktur förstärks och binds samman genom att de angrän-
sade parkområdena och koloniområdena utvecklas och vitaliseras. I norra 
delarna av detta stråk skapas en större park tillsammans med befintlig 
äppellund och skatepark. Ett öst-västligt stråk skapas i Stadsparkens för-
längning och sträcker sig förbi Dr. Pers food vidare mot det gamla vat-
tentornet och kopplas sedan till mjuktrafikstråket Per Håkanssons väg. 
En ekodukt över järnvägen är på sikt eftersträvansvärt för att förstärka 
grönstråket ytterligare.

URBANA STRÅK

GRÖNSTRÅK

FÖRSLAGET
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ÖVERGRIPANDE FÖRTÄTNINGSFÖSLAG

En viktig förutsättning för förtätning österut är att de blå blandstadsytor-
na och grönstråken är utbyggda. Detta för att skapa centrala målpunkter 
som kan fungera som servicenod för förtätningen längre österut. Därför 
kan en schematisk etappindelning göras då de blå och gröna ytorna ingår 
i etapp 1 med en tidshorisont till 2030. Resterande ytor ses som etapp 2 
med en längre tidshorisont till 2050. De blå och gröna ytorna kommer att 
redovisas mer detaljerat längre fram i examensarbetet. 

Förslaget pekar ut Östra vägen som en lämplig gräns mellan stad och 
land. Dels för att den idag utgör en tydlig gräns och barriär men också för 
att åkermarken generellt sett är högklassig runt hela Eslövs tätort.

STAD & LAND

Planavgränsning

Befintlig stadspark

Befintlig väg

Befintlig gång- & cykelväg

Gräns - stad & land

Kompletterad vägstruktur

Schematisk koppling genom verksamhetsfastighet

Schematisk kvartersindelning

Koppling etapp 1, öst-väst & till perrong

Koppling etapp 2, ekodukt

Blandstadsförtätning

Mindre känslig bebyggelse, fokus arbetsplatser & handel

Normal känslig bebyggelse, fokus bostäder

Utbyggnad enligt FÖP  - östra Eslöv

Parkmark

Koloniområde

Befintlig koppling

FÖRSLAGET
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En detaljstyrning i markanvändningen har inte gjorts, detta för att min-
imera risken för att skapa en upplevelse av monofunktionella enklaver 
inom området och inte låsa en framtida ändrad markanvändning. Nya 
Eslöv- öster om järnvägen ska ses som en sammanhängande stadsdel.

De blåa ytorna indikerar en bladstadsförtätning med stor funktionsbland-
ning, med fokus på arbetsplatser i stationens direkta närområde. Längre 
från stationen har de blå ytorna ett större fokus på bostäder. 

Orangea ytor indikerar förtätningen med fokus på verksamheter, kontor 
och liknande det vill säga mindre känslig bebyggelse. Detta på grund av 
att de ligger i anslutning till verksamheter och de större vägarna. Genom 
en god planering med tillämpning av till exempel tyst sida kan troligtvis 
även dessa ytor förtätas med bostäder. De gula ytorna indikerar ytor för 
normalkänslig bebyggelse, vilket möjliggör alla typer av framtida markan-
vändning. De grå ytorna norr om Bergaområdet är utbyggnad utpekad i 
FÖP- östra Eslöv. Dessa ytor kan ses som en god utbyggnad då de inte 
sträcker sig öster om Östra vägen och därmed håller sig inom stadsgränsen.

MARKANVÄNDNING

FÖRSLAGET



76

Vägnätet kompletteras med kopplingar som saknas, till exempel väster 
om Dr. Pers food och i fastighetsgräns vid Saint-Gobain. Generellt bryts 
dagens stora kvarter upp i mindre, detta är mer detaljerat illustrerat inom 
de blå centrala delarna längre fram i arbetet. 

Dagens kopplingar kompletteras med en gång- och cykelbro söder om 
stationen som fungerar både som en koppling mellan västra och östra 
sidan och en koppling till perrongerna vid spåren. En ekodukt är utpekad 
i Stadsparkens förlängning och kan ses som en del av etapp 2 . Denna är 
av vikt för den nya grönstrukturen från spårområdet till det gamla vat-
tentornet vid Kvarngatan och i en förlängning till förtätningsstråket längs 
Per Håkanssons väg. Grönstrukturen i nord-sydlig riktning förstärks, vi-
taliseras och binds samman.

INFRASTRUKTUR,  GRÖNSTRUKTUR 
& NYA KOPPLINGAR

Planavgränsning

Befintlig väg

Befintlig gång- & cykelväg

Kompletterad vägstruktur

Schematisk koppling genom verksamhetsfastighet

Koppling etapp 1, öst-väst & till perrong

Koppling etapp 2

Befintlig stadspark

Parkmark & grönstråk

Befintlig koppling

FÖRSLAGET
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Ett nytt grönstråk föreslås från den nya övergången vid järnvägsstationen 

och  över Trehäradsvägen, på den äldre järnvägsbron som ses bilden, och 

vidare  söderut till Procodia och naturreservatet Abullahagen.

FÖRSLAGET
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Denna mer detaljerade del av planförslaget bygger på den övergri-

pande strukturen. Volymerna är placerade inom de blå blandsstads-

ytorna som presenterats tidigare. Den kompletterade vägstrukturen 

och grönstrukturen som presenterats på föregående sida är densamma 

och redovisas inte mer detaljerat i detta avsnitt mer än i principiella 

gatusektioner.

DETAL JSTUDIE
BLANDSTADSFÖRTÄTNING6.2

FÖRSLAGET



79FÖRSLAGET

ILLUSTRATIONSPLAN

Grå volymer illustrerar ny föreslagen bebyggelse. De färgade sk-

rafferade ytorna illustrerar  nya offentliga rum. 

Illustrationen till vänster visar på att flexibiliteten för genom-

förandet av blandstaden är central och att presenterat detaljerat 

planförslag endast är en illustration av ett alternativ till bland-

stadsförslag. 

För att nå den blandade staden är helheten och den robusta över-

gripande strukturen grunden och detaljen, innehållet inom kvar-

teren utbytbar och flexibel i tid och rum.
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Bebyggelsemönstret kan beskrivas som en spegelvän-
dning av den västra sidans rutnätsstruktur, detta med 
en mer eller mindre sluten kvartersstruktur. Den stora 
skillnaden är att den nya strukturen bygger på mindre 
kvarter och med en större skillnad inom kvarteren ge-
nom olika byggnadshöjder, boendeformer och ett större 
antal funktioner inom samma byggnad. Dessutom lig-
ger de nya kvarteren sida vid sida med dagens verksam-
heter vilket skapar intressanta kontraster i upplevelsen 
av stadsdelen. En bebyggelse i kvartersstruktur skapar 
möjlighet till en flexibilitet i en framtida utveckling av 
nya funktioner. Detta inom ett definierat kvarter som 
ingår i en övergripande mer ordnad gatustruktur.

I norra delen på Stenafastigheten skapas mer renodlade 
bostadskvarter med både radhus- och flerbostadsbebyg-
gelse. Kvartersstorleken inom hela planen möjliggör ge-
nerellt en radhusbebyggelse. Däremot talar det station-
snära läget för en tätare och högre exploatering.

BEBYGGLESESTRUKTUR

Svarta volymer illustrerar förelsagen bebyggelse
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Den föreslagna våningshöjden varierar mellan 2 och 5 
våningar. Med undantag för bebyggelsen vid järnvägen 
där en något högre våningsantal föreslås på 6 våningar 
eller mer för att fungera som bullerskydd för bebyg-
gelsen innanför. 

Norr om Stenafastigheten skapas möjligheten för en 
högre byggnad uppåt 10 våningar, denna ska utgöra 
landmärke tillsammans med dagens silobyggnad samt 
skapa en fond för det nord-sydliga grönstråket som har 
pekats ut i den övergripande strukturen.

VÅNINGSHÖJD

2 våningar

3 våningar

4 våningar

5 våningar

> 6 våningar

2 

3 

4 

5 

> 

VÅNINGSANTAL
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På samma sätt som i den övergripande strategin utpekas 
ingen detaljstyrning av markanvändningen. Däremot 
pekas bebyggelse ut som i framtiden kan bli utsatt för 
störning i närmiljön på grund av till exempel buller från 
järnvägen och från verksamheterna. Denna bebyggelse 
bör ha fokus på mindre känslig användning, såsom kon-
tor, verksamheter och handel. Merparten av denna be-
byggelse ligger i direkt närhet till stationen vilket skapar 
motiv för ett större fokus på arbetsplatser. Övrig utpe-
kad bebyggelse som kan utsättas för störning genom 
trafikbuller är den längs Östergatan och Trehäradsvägen, 
men genom god planering bör denna bebyggelse kunna 
innehålla bostäder. 

Även verksamheternas skyddsavstånd i avseende av    
olycksrisk är medräknad som en störningsfaktor. Viss 
föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsavstånden 
och därför krävs en mer fördjupad riskanalys för dessa 
verksamheter och planerad bebyggelse vid en framtida 
exploatering. Den utpekade mindre känsliga bebyg-
gelsen upptar ca 45 % av den totala nya bebyggelsen.

Längs de urbana stråk som pekats ut tidigare finns 
fokus på offentliga bottenvåningar, handel och service. 
Handelsutveckling kommer troligen att vara störst kring 
Nya torg, en samt en mindre kring en torgbildning  
inom Stenafastigheten.

FUNKTIONSSTRUKTUR 
& RISKHÄNSYN

Mindre känslig bebyggelse, 
fokus arbetsplatser & handel

Skyddsavstånd, zon 3 -  normalkänslig bebyggelse

Skyddsavstånd, zon 2 -  mindre känslig bebyggelse

FÖRSLAGET
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PRINCIPLÖSNING 
FUNKTIONSBLANDADE KVARTER

Axonometrin visar en principlösning för funktionsblandning 
inom planområdet, detta främst vid de centrala delarna kring 
Nya torg och längs Kvarngatan. Genom en blandning inom 
kvarteret, med parkeringsgarage under kvarteret eller i en 
upphöjd bottenvåning skapas det möjligheter för verksam-
heter av mindre störande karaktär samt handel och kon-
tor att etablera sig. De övre våningarna utgörs av bostäder.

FÖRSLAGET
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Den bebyggelse som förslås rivas är byggnader 
som är i dåligt skick och som genom dess plac-
ering och utformning inte skapar ett intressant 
gaturum. De verksamheter som finns i dessa 
byggnader idag ska kunna omlokaliseras till 
nytillkommen byggelse inom planområdet. 

I stadsdelens sydöstra del ligger två bensinsta-
tioner som föreslås omlokaliseras då det idag re-
dan finns en bensinstation söder om Trehärads-
vägen som förslås ligga kvar.

RIVNING & OMLOKALISERING 

Orangea volymer illustrerar riven bebyggelse.

Bilder på den numrerade bebyggelse finns på 

nästa sida.

1.

2.

3.

4.

5.

FÖRSLAGET
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EXEMPEL PÅ
BEBYGGELSE SOM FÖRESLÅS RIVAS

1.

2. 3.

4.

5.

FÖRSLAGET
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Principlösningen för parkeringen är i 
parkeringsgarage i källarplan och genom 
parkering i upphöjda bottenvåningar inom den 
nya kvartersstrukturen. Dessa kompletteras 
med kantstensparkering.

Ett större parkeringsgarage lokaliseras under 
Nya torg, då denna också ska fungera som 
pendlarparkering. Generellt bör antalet boen-
deparkeringsplatser hållas ner för att främja det 
kollektiva resandet.

PRINCIPLÖSNING
PARKERING

Blå ytor illustrerar lokalisering av parkerings-

garage under jord och/eller i upphöjd bot-

tenvåning. Streckad linje illustrerar kant-

stensparkering

FÖRSLAGET
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Ett mindre torg bildas i den täta strukturen på Stenafastigheten. 
Rummet som skapas är tydligt definierat av omkringliggande be-
byggelse. En shared space-yta skapar ett naturligt flöde i torgets 
östra delar. Bottenvåningarna kring torget är av publik karaktär 
med möjlighet för uteservering i goda solförhållanden av torgets 
norra delar. Torget bildar en servicenod för hela denna nya norra 
stadsdel. I torgets närhet finns en vitaliserad park, med en äldre 
äppellund och skatepark, dagens koloniområde finns som kvar i 
förnyad form och ger stadsdelen ytterligare ett rekreativt värde.

BEBYGGELSE &
OFFENTLIGA RUM

STENA

87

äppellund och skatepark, dagens koloniområde finns som kvar i 
förnyad form och ger stadsdelen ytterligare ett rekreativt värde.

FÖRSLAGET
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ILLUSTRATION
STENA &
ÖSTRA SKOLAN

Huvudbyggnaden för Östra skolan föreslås få 
ändrad användning. Lokalerna skulle kunna 
innehålla caféer eller restauranger. Runt byg-
gnaden föreslås en mindre torgyta som är mer 
fri och lummig i sin karaktär och kan fungera 
som uteservering sommartid. För att den äldre 
byggnaden inte ska försvinna i den nya struk-
turen har omkringliggande nya bebyggelsen ett 
lägre våningsantal.

ÖSTRA SKOLAN
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En större torgbildning bildar servicenoden för hela den nya stads-
delen samt för Eslöv i stort. Idag fungerar ytan som parkering 
för den ICA-affär som genom förslaget får en tillbyggnad i form 
av olika handels- och kontorslokaler, övrig bebyggelse runt tor-
get utformas med publika bottenvåningar. Torget är slutet av sin 
karaktär för att skapa en tydlig rumslighet. En diagonal rörelse 
över torget möjliggörs genom öppningar i torgets alla fyra hörn. 
En mindre platsbildning skapas sydost om torget framför en äldre 
befintlig industribyggnad i tegel. 

NYA TORG



90

ILLUSTRATION
NYA TORG

FÖRSLAGET
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PRINCIPLÖSNING 
GATURUM

Kvarngatans sträckning och gatubredd förblir 
densamma som dagens. Skillnaden är att väg-
bredden minskas genom gång- och cykelvägar 
samt plantering och kanstensparkering på bäg-
ge sidor om vägen.

KVARNGATAN

FÖRSLAGET
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PRINCIP
NORD-SYDLIG GATA

PRINCIP
ÖST-VÄSTLIG GATA

De nya gatorna inom planområdet har en smalare gatusektion för att 

skapa tydliga rum samt en täthet i strukturen. De öst-västliga gatorna 

utformas lite bredare och med en lägre bebyggelse i norra delen av 

kvarteren för att inte skapa skuggning av gatan  för bebyggelse på an-

dra sidan gatan.

FÖRSLAGET
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Den gamla spritfabriken är idag i mycket dåligt skick men har sto-

ra arkitektoniska kvaliteter genom dess tegelfasader och varierande 

taklandskap. Byggnaden förslås att restaureras och renoveras för att 

innehålla bostäder och handel samt innehålla någon form av publik 

målpunkt såsom museum, ungdomens hus eller liknande. 

Kvarngatan - Ny bebyggelse möter äldre längs det urbana stråket 

ILLUSTRATION
GAMMALT MÖTER NYTT
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EXPLOATERING & TÄTHET 

AREAL:  ca 20 ha (hela planavgränsningen: 150 ha)

TOTAL NY BYGGNADSAREA:  ca 250 000 kvm

VÅNINGSHÖJD:  4,4 (2-10 vån)

EXPLOATERINGSTAL:  ca 1,3 (1,1 – 1,7)

BOSTADSAREA:  150 000 kvm (60 % av total)

ANTAL BOSTÄDER:  1600 (93 kvm/bostad)

ANTAL BOENDE:  3500 (43 kvm/boende)

VERKSAMHETSAREA:  100 000 kvm (40 % av total)

ANTAL ARBETSPLATSER:  2500 (40 kvm/arbetsplats)

TANKEVÄCKANDE beräkning på antal sparade kilometer bilresande per 
dag genom en stationsnära lokalisering av bostäder och arbetsplatser:

5 km per boende x 3500 st = 1750 mil
10 km per arbetsplats x 2500 st = 2500 mil
totalt: 4250 mil (ekvatorns omkrets är ca 4000 mil)

Avstånden 5 respektive 10 km kommer från en studie Katarina Schylberg presen-
terar i Planindikatorer för effektiv markanvändning i stationsnära områden (2008 s. 
50, 52). Beräkningen bygger på att samtliga av de framtida boende och anställda 
inom stadsdelen åker kollektivt istället för att köra bil.

FÖRSLAGET

SUMMERING 
AV FÖRLSLAGET6.3
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NYA MÅLPUNKTER
& GÅNGAVSTÅND

Fågelavstånd 600m

Gångavstånd 600 m med nya stråk och kopplingar

Gångavstånd 600 m innan planförslag

Gång- och cykelvägnät

Järnvägsstation

Befintlig målpunkt

Ny målpunkt

Få

G

G

G

Jä

B

N

De planindikatorer som tidigare presenterats 

pekar på vikten av antal tillgängliga målpunk-

ter och kopplingen till stadskärnan vid i ett sta-

tionsnära läge. Kartan redovisar schematiskt de 

nya målpunkter som skapas genom planförslaget 

samt de nya avstånden genom de nya kopplingar 

och stråk som föreslås. 

FÖRSLAGET
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AVSLUTANDE
REFLEKTIONER7

Att städer och orter ska fortsätta utvecklas och växa är såklart att eftersträva. Men 
att ta jungfrulig mark eller god åkermark i anspråk för detta är inte den rätta vä-
gen. Genom en förtätning inom befintlig tätortsstruktur skulle en stadsutglesning 
undvikas. Denna förtätning är ofta möjligt då planeringen arbetat med zonering 
som planeringsprincip, då det allt som oftast skapats stora buffertzoner mellan de 
olika funktionerna. Att blanda funktioner i dessa ytor är något att sträva efter det 
då det skapar möjligheter för mer varierande, levande och trygga miljöer där olika 
funktioners dygnsrytmer kompletterar varandra. 

När en funktionsblandad förtätning inom dessa områden börjar diskuteras up-
pkommer den problematik som jag i detta examensarbete försökt förmedla. I 
blandstaden där funktioner ska kunna fungera tillsammans krockar ofta visionen 
med verklighetens riktlinjer och rekommendationer. Att till en början hantera 
riskavstånd utifrån de ställningstagen som presenterats i detta arbete är en start. 
Detta för att inte låsas helt vid de stora bebyggelsefria zoner som skyddsavstånden 
till en början visar på. . I Eslöv – öster om järnvägen och i andra liknande projekt 
hade det naturligtvis varit att föredra att en dialog med verksamhetsutövarna tidig 
i processen klargör förtätningens syfte och vision men också för att kunna utföra 
mer detaljerade riskanalyser, bullermätningar, trafikmätningar med mera. Detta 
har av naturliga skäl inte kunnat utföras inom ramen för detta examensarbete. 

Det finns risker med en nyexploatering av bostäder intill befintliga verksamheter. 
Om verksamheten skapar en större miljöstörning än i vad som utpekats genom 
fördjupade riskanalyser och diskussioner kan detta leda till att det framkommer 
klagomål från de nya grannarna och vilket i värsta fall leder till att verksamheten 
får omlokaliseras eller läggas ner. En annan risk är om verksamhetens framtida    

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
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intensioner angående expansion inte framgått under planeringsprocessen skulle 
ett förtätat närområde leda till att detta inte kan genomföras och skulle då leda till 
att  verksamheterna återigen vara förlorare. Var rädd om verksamheterna men var 
inte rädd för dem.

Befintliga verksamheter och funktioner behövs inom dessa förtätningsområden 
för att det från början ska finns en funktion i området som kan kompletteras 
med nya och för att en åldersblandning redan då finns. Förtätningen i sig  ger en 
täthet och befolkningskoncentration och då är tre av Jacobs fyra förutsättningar 
för mångfald uppfyllda. Den fjärde uppfylls vid en förtätning i en kvarterstruktur 
bestående av korta kvarter. Det är dock naivt att lita på Jacobs villkor blint och 
dessutom tro att denna mångfald kan uppstå på alla platser. Det är inte heller 
eftersträvansvärt att all förtätning och planering ska sträva efter att skapa sådana 
stadsmässiga platser. 

Stadsdelen öster om järnvägen i Eslöv hade redan en befintlig blandad funktions-
sammansättning. Därför har området varit tacksamt att arbeta med. Hoppas att 
centrala Eslöv nu vågar att växa österut över järnvägen. Detta genom nya kop-
plingar, en utveckling av gamla och nya funktioners olika dygnsrytmer, en högre 
befolkningstäthet och en intressantare grönstruktur.

Förhoppningsvis har detta examensarbete inspirerat till att våga blanda och förtäta 
mera.

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
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