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FÖRORD

Idén till examensarbetet föddes i februari 2016 ur en promenad längs havet 
i Karlskrona. En diskussion om vad som kan göras för att förbättra städer 
mynnade ut i problemet med oanvända ytor i stadslandskapet, så kallade 
restytor. Vi anser att restytor besitter dolda möjligheter som är viktiga element 
att ta tillvara på vid förtätning av städer. 

Examensarbetet kommer att avsluta vår treåriga kandidatutbildning i Fysisk 
planering på Blekinge Tekniska Högskola. Vi vill rikta ett stort tack till vår 
handledare Thomas Hellquist, fikagruppen på våning fyra och alla hjälpsamma 
medarbetare på Kalmar kommun för er vägledning och hjälp i vårt arbete. 

Emma Bäcklund och Agnes Marklund
Karlskrona, 24 maj 2016



SAMMANFATTNING

Den här studien är en kombination av två akademiska arbetstyper, en 
uppsatsdel innehållande en litteraturstudie över restytor samt en gestaltande 
del av en identifierad restyta i Kalmar stad. Arbetets titel avslöjar att arbetet 
fokuserar på restytor och dess möjligheter. De två delarna knyts samman 
genom syftet med arbetet, att undersöka restytor och orsaken till dess 
uppkomst, samt att inventera Kalmar stads restytor för att på en specifik 
plats utveckla ett gestaltningsförslag utifrån Jan Gehls teorier om det goda 
stadsrummet. 

Bakgrunden till att restytor existerar hänvisar forskare ofta till modernismens 
planeringsideal med utspridda och zonerade funktioner. Idag anses detta 
sätt att bygga vara ett problem på grund av nutidens stadsbyggnadsideal som 
istället förespråkar att förtäta städer. Det gör att varje yta av staden är viktig 
att ta vara på. Ytor som inte nyttjas och är tillsynes överblivna blir därför 
mer intressanta att ta i anspråk. Tillsammans med dagens förtätningsideal 
besitter således restytor stora möjligheter. Genom gestaltning kan de integreras 
i stadsmiljön för att återfå sin förlorade funktion eller få en ny funktion, 
anpassad till platsens förutsättningar. 

För att kunna definiera restytor, lokalisera dem och analysera Kalmar stads 
restytor utarbetades en definition av vad som kännetecknar en restyta utifrån 
litteraturstudien:

1. En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad, eller 
strukturerad

2. En yta mellan enheter för olika funktioner 
3. En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion
4. Ogästvänlig och ödslig yta i behov av förändring

Med en definition att gå vidare med undersöktes Kalmar stads restytor utifrån 
dessa kriterier. Studien avgränsades till en stad, men definitionen kan likaväl 
användas av andra kommuner eller städer som vill göra en kartering av 
restytor. 

Utifrån de ytor som identifierades valdes en restyta ut, Eken. Förutsättningarna 
att utveckla restytan till ett stadsrum av hög kvalité fanns på platsen. Efter 
genomgående analyser utifrån två analysmodeller, designprocessen utformad 
av Roger Trancik och tolv kriterier för det goda stadsrummet samt fem 
designprinciper utformade av Jan Gehl, växte en stark bild av platsens 
potential och svårigheter fram. 

Ett viktigt resultat i arbetet var att det var en utmaning att uppfylla alla Gehls 
kriterier då många av kriterierna var mångsidiga. Eftersom Eken är en stor 
restyta var dock möjligheterna större att kunna uppfylla alla kriterier än för 
en restyta av mindre storlek. Intilliggande funktioner har också betydelse för 
gestaltningsförslaget och om behovet till ytterligare funktioner av samma 
karaktär behövs. Förutsättningar kan skapas för att förbättra kvalitéerna i ett 
stadsrum men en ökad användning kan aldrig garanteras.

Nyckelord: Restyta, icke-plats, tomrum, marginal, förlorad yta, vauge terrain, 
impediment, överskottsyta, odefinierad mark, mellanrum
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DEL 1 

INLEDNING
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1.1 BETECKNINGAR

ÖP  Översiktsplan
GIS  Geografiska informationssystem
PBL  Plan- och bygglagen

1.2 BAKGRUND 

Under åren har stadsbyggandet förändrats. Olika epoker har haft tidstypiska 
sätt att förhålla sig till tre grundläggande element - hus, gator och rummet 
emellan de två förstnämnda elementen. Gator och hus kan se olika ut, 
precis som mellanrummen. Mellanrum kan vara stora, små, tomma, 
möblerade, gröna, grå eller soliga. De kan ha många olika funktioner och 
karaktärsdrag som särskiljer dem från varandra. Genom att kombinera hus, 
mellanrum och gator skapas olika stadsmiljöer med olika mycket mellanrum 
(Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp 2008:22).  

Den funktionalistiska och den modernistiska staden har fått mycket kritik 
för sitt sätt att lämna ytor i staden utan en specifik funktion. De attraktiva 
delarna av staden zonerades och det som hamnade mellan glömdes bort. Idag 
förespråkas förtätning som stadsbyggnadsideal, istället för spridning av staden. 
En restyta har stor potential och kan användas vid förtätning. Med restytor kan 
det goda stadsrummet som försummats återskapas. 

Sverige har kommunalt planmonopol, det innebär att det är kommunen som 
bestämmer hur mark ska användas och vilka byggnadsverk som får uppföras. 
Medborgarna kan vara med och påverka beslut genom samråd, men det är 
kommunen som har makt över de slutgiltiga besluten. Kommunen reglerar 
bestämmelser utifrån detaljplaner, producerade för en specifik plats eller 
mindre område. Blücher och Graninger anser att med dagens utveckling 
mot marknadsstyrning får privata intressen större och större betydelse för 
planering av ny bebyggelse. Kommunerna säljer sin mark till den privata 
sektorn för att förbättra den kommunala ekonomin. När kommunen sålt 
marken kan de fortfarande nyttja sitt planmonopol, vilket leder till att den 
privata aktören står för planeringsinitiativet och därmed kostnaden för 

planen när marken ska planläggas. Trots att planlagstiftningen är uppbyggd 
för att kommunerna ska ta initiativet för planering vid nybyggnation 
(2006:75,137,151-152). Det kan innebära att restytor som hamnat utanför 
planeringen behöver vara av intresse för en privat aktör för att bebyggas. 

Teoretiker resonerar kring begreppet mellanrum utifrån olika benämningar, 
även om definitionen ofta är densamma. Vanligt förekommande termer är 
icke-plats, tomrum, marginalen, förlorad yta, vauge terrain, impediment, 
överskottsytor, restytor och odefinierad mark. Vi har bestämt att benämna 
begreppen ovan med ett samlingsnamn, restytor. Det gör vi för att vi ser på 
ytorna som en restprodukt av planeringen som skett under en lång period. 
Restytorna har enligt oss stor potential att integreras i stadsmiljön och återfå 
sin förlorade, eller ej existerande, användning. 

Flertalet städer i Sverige har befintliga restytor och har som strategi att förtäta 
de närmsta åren för att öka densiteten i staden. Dock saknar många städer en 
kartering av restytorna, ett exempel är Kalmar stad. Kalmar är en expansiv 
kommun som befolkningsmässigt vuxit under flera år. 2020 är visionen 
att öka antalet invånare till 70 000. Under 2015 hade Kalmar en rekordhög 
ökning på över 1100 invånare, med ett totalt invånarantal på 65 704 stycken 
(Kalmar kommun 2013a:100). Behovet av bostäder och offentliga platser kan 
i och med detta tänkas stiga och behovet av att ta oanvända platser i anspråk 
kommer att öka. Som underlag för kommande planering kan inventeringar 
av restytor göras för att få en översikt av stadens möjligheter. Vi studerade 
och inventerade Kalmars restytor för att få en överblick av möjliga platser att 
omvandla där vi valde ut en lämplig plats som fick ny användning och därmed 
inte längre kategoriseras som restyta.

1.3 FORSKNINGSÖVERSIKT

Flera forskare har vridit och vänt på begrepp som avser restytor. Deras 
utgångspunkter ska hjälpa oss att besvara  vår frågeställning. Senare i arbetet 
kommer en mer utförlig del, den teoretiska bakgrunden, som beskriver 
forskarnas ståndpunkter och teorier mer djupgående.
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1.3.1 Forskningsöversikt del 1
Marc Augé är skaparen av begreppet “non-places”. Han ser på icke-platser på 
ett avvikande sätt till skillnad från de övriga teoretikerna. Han tolkar icke-
platser som platser där identitetslösa möten äger rum, där människan väntar 
på att ta sig vidare eller något som hen passerar. Icke-platser är enligt Augé 
flygplatser, tågstationer och motorvägar. Han tar även upp att benämningen 
icke-plats kan ha en negativ påverkan på platsen, riktiga namn kan få oss att 
relatera till en plats och inte skapa frånvaro från sig själv.

En annan teoretiker som uttalat sig om restytor är Roger Trancik. Trancik 
har valt att benämna restytor -lost space. Förlorade ytor är enligt Trancik 
dåligt definierade platser som saknar tydlig avgränsning samt är de oönskade 
urbana platser i behov av förändring. Han anser att det finns ett stort värde i 
att återanvända de förlorade ytorna för att återskapa de offentliga rummen i 
staden som gått förlorade. 

1.3.2 Forskningsöversikt del 2
Tomma platsers syfte är något som intresserar Kenny Cupers och Markus 
Miessen. Ytor som vid första anblick verkar övergivna och öde. Men det är inte 
bara tomhet de inrymmer. Efter en närmare undersökning finns aktiviteter 
som först inte är uppenbara. Platserna har därför stor potential i både 
nuvarande och framtida användning. I dagens läge är platsen eller aktiviteten 
som sker där inte identifierad och kan därför utvecklas till nästan vad som 
helst. 

Cupers och Miessen använder begreppen tomrum och marginalen. Själva 
begreppet marginalen som författarna introducerar har de själva svårt att 
definiera, eftersom platserna i marginalen skiljer sig mycket åt och inte är 
bestämda. Det går att beskriva marginalen som den yttersta kanten av ett 
papper, en tom marginal som egentligen har potential att fyllas med text. 
Marginalen kan vara rum mellan de funktionsuppdelade enklaverna av 
staden. Ytor som glömts bort av planeringen. Författarna växlar mellan att 
beskriva platsens dolda möjligheter och dess icke-funktion som ett mörkt och 
bortglömt hål i staden. 

Ytorna som Cupers och Miessen beskriver som marginalen är vad Tomas 

Wikström beskriver som mellanrum. Mellanrum är en enhet mellan hus och 
gata, en zon utan direkt funktion. Wikström har både själv och tillsammans 
med Lina Olsson undersökt restytor. Wikström och Olsson har likt Cupers 
och Miessen haft tanken att det är platsens syfte som definierar dess existens. 
Mellan zonerna av industrier, bostäder och sjukhus finns mellanrummen. De 
kan vara avsiktligt skapade men fortfarande kännas som en avig del av staden.

1.4 PROBLEMFORMULERING

Problemet ligger i de ytor i staden som inte nyttjas och är överblivna i 
stadslandskapet. Dagens stadsbyggnadsteorier bygger till stor del på förtätning, 
vilket gör att varje yta av staden är viktig att ta vara på. Restytor är ytor i staden 
som tillsynes verkar onödiga och inte särskilt yteffektiva och som ofta saknar 
funktion. Aktiviteterna som sker på restytorna kan vara svåra att se och sker 
inte alltid inom lagens ramar. Ytorna är otydliga vilket gör att människor inte 
vet hur de ska förhålla sig till dem, men kan även med lite fantasi öppna upp 
för spontana aktiviteter. 

1.5 SYFTE

Syftet är  att  undersöka restytor och försöka spåra orsaken till deras uppkomst. 
Vidare är syftet att inventera Kalmar stads restytor för att, på en specifik 
vald plats, ta fram ett gestaltningsförslag utifrån Jan Gehls teori om det goda 
stadsrummet. 
     
1.6 AVGRÄNSNING

Litteraturen i arbetet definierar flera olika restytor och dess benämningar. 
Dem har tagits hänsyn till och används som utgångspunkt i inventeringen och 
analysen av restytor. Studien har utförts i Kalmar med en avgränsning som 
utgår från stadskärnan, bostadsområden med olika bebyggelsestruktur samt 
ett industri- verksamhetsområde. Inventeringen har skett under dagtid, vid två 
tillfällen under våren 2016. 



10

Forskningslitteraturen är avgränsad till fyra teoretiker: Augé, Trancik, 
Wikström/Olsson och Cupers/Meissen. För att knyta ämnet till den 
svenska fysiska planeringen har arbetet även tagit hänsyn till myndigheter, 
Plan- och bygglagen, samt kommuners ambitioner angående restytor. Till 
analysmodellen har två teoretiker valts ut, Gehl och Trancik. I Tranciks 
analysmodell avgränsade vi hans teorier till delen om designprocessen och 
frångick att använda hans utformningsstrategier eftersom Gehls gestaltande 
principer låg till grund för vår utformning av platsen.

I arbetet fanns ambitionen att besvara ytterliga en frågeställning, vilken 
användning de identifierade restytorna har. På grund av arbetets korta 
tidsschema och att vi identifierade många restytor, fick denna fråga 
uteslutas från arbetet. Ett fortsatt arbete hade kunnat resultera i svar på 
den frågeställningen och att den valda restytan hade kunnat genomgå en 
utförligare analys. 

1.7 FRÅGESTÄLLNINGAR

1. Vad är restytor?
2. Hur uppkommer restytor?
3. Hur kan restytor förändras utifrån designprinciper om det goda 
stadsrummet?

1.8 RAPPORTENS DISPOSITION

Arbetet är indelat i sju delkapitel. Del 1 är en introduktion till studien med 
forskningsöversikt, bakgrund, syfte och frågeställningar. Denna del har 
tagits fram gemensamt av de två författarna. Dock har forskningsöversikten 
delats upp i två delar, varav del 1 är skriven av Bäcklund och del 2 skriven 
av Marklund.  I del 2 beskrivs arbetets tillvägagångssätt och genomgång 
av vald forskningsdesign och metoder. Forskningsdesignen och metoden 
platsinventering är författad av Marklund. Bäcklund har i detta avsnitt skrivit 
metodkombination, kartinventering och analysmodeller. Del 3 består av en 
teoretisk bakgrund i ämnet restytor, offentliga rum och dess koppling till 

fysisk planering. Arbetet är i denna del uppdelat i olika forskares teorier 
och myndigheters perspektiv. Bäcklund beskriver Augés, Tranciks och den 
kommunala hanteringens syn på restytor. Marklund beskriver vad Cupers 
och Meissen, Wikström och Olsson anser om restytor, hon beskriver även 
vad PBL har för koppling till dessa ytor. Resterande avsnitt i del 3 är skrivna 
gemensamt av båda författarna. Delen avslutas med en källkritisk diskussion, 
sammanställning av teoretisk bakgrund och vår definition av restytor. I del 
4 går vi över i de analysmodeller som ligger till grund för det kommande 
gestaltningsförslaget. Tranciks analysmodell har beskrivits av Bäcklund, 
hon har även författat särkerhetskriteriet och nöje/njutningskriteriet i Gehls 
analysmodell. Gehls tredje kriterie, komfort är skrivet av Marklund samt Gehls 
fem planeringsprinciper. Övriga delar av kapitlet är författade gemensamt. 
I del 5 finns inventeringen av Kalmar stad, val av plats och flertalet analyser 
utifrån den valda restytan. Analyserna är uppdelade mellan författarna. 
Bäcklund har illustrerat och analyserat flöde, den sensoriska upplevelsen, 
sikt- och ljudmöjligheter samt stadsbild och skala. Marklund har illustrerat 
och analyserat grönstrukturen, rörelsemönster, lek- och träningsmöjligheter 
samt om platsen är inbjudande eller utesluter allmänheten. Övriga delar 
av del 5 är författade gemensamt av Bäcklund och Marklund. Del 6 består 
av ett gemensamt gestaltningsförslag över en restyta i Kalmar som med 
hjälp av föregående delar utvecklas till ett offentligt rum av god standard. 
Avslutningsvis presenteras en slutsats genomförd av Bäcklund och Marklund i 
del 7. 



11

DEL 2 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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2.1 FORSKNINGSDESIGN

En fallstudie karaktäriseras av en djupdykning i en enda undersökningsenhet 
(Denscombe 2009:59). I vår studie har forskningsdesignen utgått från en 
fallstudie och arbetet går i enlighet med fallstudiens karaktär på djupet med 
restytor. Fördelen med fallstudie är att den undersöker detaljer på djupet 
och kan upptäcka fler detaljer till skillnad från andra forskningssdesigner 
som istället gör en bredare undersökning och därför bara skrapar på ytan av 
problemet (Denscombe 2009:60-62). Det är nödvändigt att göra en djupare 
undersökning eftersom begreppet restyta förekommer utifrån olika teoretikers 
synsätt med varierande benämningar och med varierande beskrivningar vad 
en restyta är samt orsaken till dess uppkomst. 

Fallstudier utgår från fall som redan existerar, naturligt förekommande 
fenomen som finns innan forskningen börjar och som troligtvis finns efter 
avslutad forskning. Det handlar inte om att undersöka konstlade situationer 
eller upptäcka ny fakta som vid experiment (Denscombe 2009:60-62). 
Restytor existerar redan och är ett välkänt fenomen i staden som beskrivits 
av många forskare. Arbetet kommer resultera i ett gestaltningsförslag utifrån 
restytor som ska kartläggas i Kalmar stad, eftersom inte alla restytor kommer 
resultera i ett förslag till ny användning kommer flertalet restytor existera efter 
genomförd studie.

En djupgående studie med flertalet källor som grund har en styrka 
som andra forskningsdesigner saknar. Fallstudien har en förmåga 
att låta forskarna använda flera källor och flera metoder i form av 
metodkombination (Denscombe 2009:61,71). Vilket denna studie kommer 
utgå från med flertalet teoretiker som våra teorier baseras på. Vi kommer 
använda oss av metodkombination som utgår från följande metoder: 
kart- och platsinventering samt två analysmodeller vid framtagande av 
gestaltningsförslaget.

Fallstudien hjälper oss besvara problemformuleringen samt att uppfylla 
studiens syfte, att undersöka restytors definition och existens. Fallstudien ska 
genomföras på de ytor som vi identifierar i Kalmar. En av dessa ytor kommer 
analyseras och resultera i ett förslag till ny platsanvändning.

Negativa aspekter av en fallstudie kan vara att den är känslig för kritik i 
sin trovärdighet. En fallstudie kan i vissa fall producera mjuk data och inte 
uppfylla de krav som krävs för ett forskningsarbete (Denscombe 2009:72). 
Gränser kan vara svåra att definiera, vad som ska tas med i studien och inte 
eftersom arbetet ska få ett djup. Därför avgränsas arbetet till Kalmar stad. 

2.2 METODER

2.2.1 Metodkombination
Vid insamling av information gällande restytor, dess uppkomst och förslag till 
ny användning, kommer vi utgå från mer än ett tillvägagångssätt för att få en 
bredare och mer informationsrik studie av våra forskningsfrågor. Studien utgår 
från tre metoder: platsinventering, kartinventering samt analysmodeller.

När studien utgår från flera metoder inom en och samma forskningsfråga 
används benämningen metodkombination. Användning av metodkombination 
öppnar upp möjligheter att sammanföra alternativ, ge en mer fullständig och 
komplett helhetsbild samt öka träffsäkerheten (Denscombe 2009:149-154). Att 
kombinera metoder ger forskaren möjlighet att kontrollera och väga samman 
resultaten. Det är väsentligt för att få en överblick av utgångspunkterna 
från teoretiker, myndigheter och kommuner samt möjligheten att inventera 
Kalmars restytor på plats och via kartor för att besvara våra frågeställningar. 
När data överensstämmer kan vi kännas oss mer övertygande om att 
antagande i resultaten är riktiga. 

En annan positiv aspekt med att kombinera metoder är att en metod kan 
komplettera och kompensera eventuella svagheter i en annan metod. Det 
möjliggör användandet av en metods starka sidor utan att utsättas för kritik 
för den metodens svagheter som kan vägas upp genom användning av en 
annan metod (Denscombe 2009:150-154). De tre metoderna, platsinventering, 
kartinventering och analysmodeller kombineras för att få ett djup och bredd 
i undersökningen om restytors uppkomst och definition, där metoderna 
kan anses komplettera varandra på ett positivt sätt. Tillförlitligheten bakom 
resultatet kommer genom detta öka. Det är även nödvändigt med en 
metodkombination för att kunna besvara frågeställningen.
Även om användning av metodkombination kan tänkas ge en mer komplett 
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bild av fallet som undersöks kan det vara bra att ha i åtanke att kostnaderna 
för studien kan öka i och med att flertalet metoder ska genomföras. Det kan 
även vara tidskrävande då vi behöver sätta oss in i och förstå mer än en metod. 
Dessutom kan vi inte förlita oss på att resultaten från de olika metoderna ska 
bekräfta varandra, vilket ofta är meningen i och med en metodkombination 
(Denscombe 2009:164-165).

2.2.2 Kartinventering
För del 5 av vår studie, inventering av Kalmars restytor, ska en kartinventering 
genomföras. Kartor ger uppgifter om platsers struktur. Både nya och gamla 
kartor hjälper till att se hur platsen ser ut eller har sett ut (Trancik 1986:228). 
GIS-material ska undersökas och internetbaserade kartor ska användas för att 
få en överblick av Kalmar stads restytor. Att detta blir en metod är till viss del 
på grund av ekonomiska skäl, men också tidsmässiga skäl som gör att arbetet 
inte kan utföras på plats i Kalmar större delen av arbetets gång. 

En negativ aspekt med metoden kan vara att kartorna inte är uppdaterade 
med dagens befintliga stadsstruktur. Kartor kan också innehålla olika mycket 
information och en karta som är starkt generaliserad kan vara svår att använda 
då den inte överensstämmer med verkligheten. Kartans skala är också av 
intresse, en karta med stor skala är mer precis och gör det enklare att gå in på 
detaljer medan en karta med mindre skala hjälper kartläsaren att se generella 
mönster i staden som kartan visar. Dock är det viktigt att bekräfta platsens 
existens och funktion utifrån en platsinventering.

2.2.3 Platsinventering 
För att undersöka och identifiera Kalmars restytor kommer kartinventeringen 
kompletteras med en platsinventering. De inventerade restytorna kommer 
ligga till grund för svaret på vår tredje frågeställning, hur kan restytor förändras 
utifrån designprinciper om det goda stadsrummet. 

Enligt Boverkets publikation, Lär känna din ort (2006), är en platsanalys 
en studie av hur en plats betraktas, upplevs och beskrivs. Platsanalysen 
ger kunskap om platsens rumsliga och fysiska förhållande. En djupare 
förståelse för hur ytorna används och förvaltas kommer ge en medvetenhet 
av kringliggande faktorer så som miljömässiga och kulturmässiga brister och 

utvecklingsmöjligheter. Platsen ska betraktas som något som hänger samman 
av historiska processer och krafter som antigen verkar tillsammans eller står 
i konflikt till varandra. Den ser till kulturvärden, bebyggelsestrukturer och 
avgränsning till andra områden (2006:37,49).

Identifierade ytor kommer att besökas för att ge en bild över ytornas betydelse 
i staden och för att analysera en utvald plats. Platsinventering kan ge en 
subjektiv bild då forskaren upplever platsen och själv har föreställningar om 
den. En negativ aspekt är att de inte kommer studeras under natten. Denna tid 
på dygnet ger en annan upplevelse av hur platser både används och uppfattas. 
Tiden som spenderas på platserna kan också ge upphov till olika information 
och reslutat.

2.2.4 Analysmodeller
En analys innebär att dela upp något i mindre beståndsdelar, för att tränga 
in på djupet och förstå det som ska analyseras (Denscombe 2009:319). Det 
kan även innebära att sätta något i en kontext som undersöks i ett större 
sammanhang, utreda och beskriva relationen till omgivande faktorer. 
Denscombe påpekar att det är kärnelement under ytan i datan som är 
intressant vid en analys, det som förklarar hur saker fungerar och vad det är. 
Data undersöks för att identifiera de avgörande komponenter som ligger till 
grund för vissa allmänna principer (2009:319). I vårt fall är det viktigt att bryta 
upp den restyta som väljs ut i Kalmar för att analysera platsen utifrån vissa 
uppsatta kriterier.

Det finns flera olika modeller och teorier som kan ligga till grund för analys av 
en plats. De två som vi kommer att utgå från är Jan Gehls analysmodell som 
presenterar fem designprinciper och tolv kriterier för det goda stadsrummet, 
samt Roger Tranciks fyrstegsprocess med analys och design av platser. I och 
med valet av Gehls analysmodell kommer vårt gestaltningsförslag utgå från 
hans principer och värderingar. Tranciks fyrstegsprocess tillämpas för att 
bygga upp en struktur hur platsen ska analyseras. Genom att utgå från hans 
principer när restytan undersöks kommer vi få ett perspektiv på platsen som 
annars inte hade varit självklart. Även med denna metod, förväntar vi oss 
att få svar på den tredje frågeställningen, hur kan restytor förändras utifrån 
designprinciper om det goda stadsrummet? Tranciks tillvägagångssätt, för att 
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analysera restytor, kommer hjälpa oss att förstå stadsrummets struktur och 
utifrån Gehls teorier kan ett rum, utan specifik användning, bli ett integrerat 
offentligt stadsrum. 

Negativa aspekter med att utgå från en färdig modell är att det är 
upphovsmannen till modellens tankar och värderingar som en plats analyseras 
och gestaltas utifrån. Allmänhetens synpunkter går förlorade -och därmed i 
slutändan synpunkter från brukaren av platsen. 
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DEL 3
TEORETISK BAKGRUND
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3.1 ICKE-PLATSER, FÖRLORADE YTOR, RESTYTOR, 
MELLANRUM

I följande kapitel kommer teoretiker och myndigheters synsätt på restytor 
presenteras med en avslutande sammanställning. Samt kommer vår definition 
av vad en restyta är med förankring i forskningen presenteras. Restytor är 
ett samlingsbegrepp som forskare använder för att beskriva bortglömda ytor 
i ett stadslandskap. Andra vanligt förekommande benämningar är följande: 
Icke-plats, tomrum, marginal, förlorad yta, vauge terrain, impediment, 
överskottsyta, restyta, odefinierad mark och mellanrum. Det finns forskare 
som gått på djupet i ämnet och funnit olika svar på vad som representerar en 
restyta och varför de existerar. 

3.1.1 Marc Augé 
Augé är en fransk socialantropolog som har gett begreppet “non-places” 
en mening. I sin bok, non-places - Introduction to an anthropology of 
supermodernity (1995), beskriver han non-places - icke-platser (egen tolkning 
av begreppet) som platser där identitetslösa möten äger rum och klandrar 
moderniteten för dess uppkomst (Augé 1995:78). Om en yta kan relateras 
till, har ett historiskt värde eller om ytan har en identitet kan den benämnas 
som plats. Icke-plats beskrivs som motsatsen till vad som definieras som 
en plats, det vill säga om ytan inte kan relateras till, saknar historiskt värde 
eller är identitetslös. Augé påpekar att det är teknikens utveckling som gjort 
det möjligt att skapa dessa identitetslösa platser, som exempelvis flygplatser, 
tågstationer, varuhus och motorvägar (Augé 1995:77-78). Icke-platser är 
platser som passeras, där lite utbyte med andra människor sker, där brukaren 
återfår sin identitet vid tullen, betalstationer eller vid kassan (Augé 1995:103-
104).

Augé hänvisar till Michael de Certeau som menar att ge en “plats” 
benämningen icke-plats kan ha en negativ påverkan på platsen, att det kan 
skapa en “frånvaro från sig själv” skapad av benämningen den fått. Riktiga 
namn på platser kan påminna oss om historien och ge identitet till platsen 
(Augé 1995:85). 

3.1.2 Roger Trancik
Trancik är en amerikansk professor i urban design och har skrivit boken, 
Finding lost space (1986), där han relaterar till restytor med benämningen 
lost space - förlorad yta (egen tolkning av begreppet). Trancik anser att 
förlorade ytor är oönskade urbana platser som är i behov av förändring. 
Platser som inte bidrar positivt till omgivningen, som är dåligt definierade 
samt saknar tydliga gränser (1986:3-4). Han påpekar även att alla städer som 
planerats efter modernismens ideal har stora förlorade områden att ta hand 
om idag. Förlorade ytor kan ofta ha givits en tillfällig funktion i väntan på 
annan användning, ett tydligt exempel på detta är förlorade ytor i staden som 
används som parkeringsplatser (Trancik 1986:1,12).

Vid fortsatt planering är det viktigt att först identifiera de förlorade ytorna 
för att inte förlora sammanhanget i staden. Att återinföra infrastruktur för 
fotgängare som ofta blivit åsidosatt samt tillföra fler publika rum för att öka 
den sociala integrationen. Förlorade ytor är värdefulla och utgör möjligheter 
för planering av stadsrummet (Trancik 1986:2). Ytor som kan planeras utifrån 
samhällets behov, som exempelvis återskapa offentliga rum som gått förlorade.

Trancik har identifierat fem orsaker till uppkomsten av förlorade ytor (1986:4):

Bilismens expansion
Attityden i modernismens planeringsideal
Zonering
Privatisering av offentliga rum 
Förändring av markanvändning

Bilismens expansion
Under femtiotalet ökade bilanvändningen markant. Motorvägar och 
parkeringsplatser dominerade det öppna stadsrummet. Konsekvenserna 
av att bygga genomfartsvägar resulterade i stora barriärer. Stadslandskapet 
förlorade sin sociala mening som präglats av tidigare stadsbyggnadsideal, där 
planeringen öppnade upp för möten längs med gatorna. Många fick lämna sina 
hem för att ge plats åt flerfiliga motorvägar och förlorade ytor uppstod som 
inte längre fyllde någon funktion utmed förbipassagerna (Trancik 1986:5-6). 
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Attityden mot modernismens planeringsideal
En bidragande orsak till förlorade ytor var attityden som arkitekter och 
planerare hade under perioden trettio- till sextiotalet, där den modernistiska 
rörelsen förespråkade fristående byggnader av hög arkitektonisk kvalitét och 
ignorerade vikten av gaturum, torg och parker där sociala möten kunde ske. 
Byggnaderna sågs som individuella objekt och inte som en helhet tillsammans 
med omkringliggande stadslandskap. Ny teknik gjorde det möjligt att bygga 
höghus och samspelet mellan gatulivet och de översta våningarna gick 
förlorade (Trancik 1986:7-12). Västra Frölunda i Göteborg är ett exempel, som 
enligt Trancik, förlorat koppling till de traditionella kvalitéer som ett stadsrum 
ska erbjuda. Mellanrummen mellan husen är omfattande och formlösa där 
historien om platsen suddats ut (1986:1).  

Zonering
Under efterkrigstiden på femtio- och sextiotalet, var behovet stort att “städa 
upp” i staden. Att främja en hygienisk stad för människan var av stor betydelse 
för samhället. Effekten blev att funktioner som tidigare varit integrerade 
nu separerades, fabriker bröt sig loss från bostäderna och bostäderna från 
handeln (Trancik 1986:12). Segregering till mindre bostadsområden utanför 
stadskärnan skedde. Funktionerna separerades i enklaver där motorleder och 
avfartsvägar karaktäriserade landskapet. Rummen mellan enklaverna som inte 
upptagits av motorleder eller avfartsvägar beskriver Trancik som förlorade 
ytor. I och med zonering av staden och skapandet av homogena områden 
försvann viktiga mötesplatser som tidigare återfunnits i stadskärnan (Trancik 
1986:7-12).

Privatisering av offentliga rum
När staden har god ekonomisk tillväxt tenderar efterfrågan på utrymme 
i stadskärnan att öka. Som en följd av detta växer städer på höjden där 
alla företag vill visa upp sin “image”. Felaktigt placerade byggnader med 
varierande fasadmaterial, där höjdbestämmelserna ständigt kränks, orsakar 
en för bestraktaren osammanhängande stadsbild. Trancik uttrycker att staden 
istället blir en visningsplats för det privata egot på bekostnad av det allmänna 
intresset. Den stora förloraren av den goda ekonomiska tillväxten är stadens 
offentliga rum som tas över av privata användare (1986:15-17).

Förändrad markanvändning
Den sista orsaken till förlorade ytor är enligt Trancik förändringen av 
markanvändning som skett i många städer efter omlokalisering eller 
nedläggning av verksamheter som exempelvis fabriker eller militära 
anläggningar. Områdena är ofta lokaliserade intill vattenområden i nära 
anslutning till stadskärnan och är, i och med det förtätningsideal som 
råder idag, av stort intresse för investerare. De gamla fabrikslokalerna kan 
vara arkitektoniskt intressanta och bära på ett historisk värde. Genom att 
återanvända dessa förlorade ytor kan platsen ges nytt liv igen med sociala 
fördelar som har större värde än de ekonomiska vinsterna påpekar Trancik 
(1986:12). Exempel på genomförda hamnomvandlingar till bostadsområden 
nationellt är Hammarby sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö.

3.1.3 Kenny Cupers och Markus Miessen
De två arkitekterna Kenny Cupers från USA och Markus Miessen från 
Tyskland vill med boken, Spaces of Uncertainty (2002), visa staden ur ett nytt 
perspektiv och undersöka strukturer som formar staden, detta utifrån Berlins 
outforskade vrår. De fokuserar på två olika sätt att beskriva ytor i staden som 
vid första anblick inte verkar ha något syfte, nämligen tomrum och marginalen 
(2002). 

Tomrummen i Berlin uppstod när människorna i staden sökte sig till förorten 
och lämnade de centrala delarna, i jakt på ett bättre liv. Denna förflyttning 
blev en ödeläggelse av delar av staden. Ytorna som lämnades kan kännas 
tomma och meningslösa, men eftersom dessa ytor är tomma är de därför fulla 
av möjligheter. Överblivna ytor beskrivs som platser dit människor kan fly 
från regler och kontroll, en plats mitt i staden som inte har ett bestämt syfte. 
Ytan är inte reserverad för en specifik användning vilket ger den en öppenhet. 
Platserna är därför inte alltid så tomma som de verkar. De kan till och med 
vara permanent upptagna av aktiviteter så som nattklubbar, sportaktiviteter, 
skateboardåkning och andra aktiviteter som inte alltid är uppenbara. 
Platserna får sin identitet genom de aktiviteter som sker där (Cupers & 
Miessen, 2002:86-95). Är det en plats där människor ägnar sig åt kriminell 
verksamhet eller alkoholister som använder ytan för att dricka sig berusade 
kommer platsen förknippas med dessa aktiviteter. Cupers och Meissen anser 
att ytorna också kan vara ogästvänliga och ödsliga och en brist på använding 
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kan definiera platsens identitet. Det kan vara både lätt och svårt att ta sig till 
platsen som skapar olika förutsättningar för användning. Platser kan vara 
bullerutsatta och för små för att fylla något större syfte och därför användas 
som skräpupplag. Folk passerar utan att uppmärksamma ytan. En plats har 
dock alltid en historia, den är inte bara tom och neutral. Platsen kan ofta säga 
något om vad den används till eller vad som förr var dess funktion (2002:86-
95). 

Cupers och Miessen introducerar också begreppet marginalen. Marginalen 
är svårdefinierad och kan ha många betydelser. De beskriver marginalen som 
en yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad. 
Marginalerna är osynliga hål bredvid önskade strukturer i staden. Den 
modernistiska staden är uppdelad i enklaver med särskilda funktioner. De 
är organiserade enheter och platser. De består av självständiga objekt som 
inte talar med varandra. De har tappat kontakten och mellan dem finns 
marginalen. En försummad yta. Ytorna mellan enklaverna, mellan jobbet 
och hemmet exempelvis har tappat sin mening och består bara av ett flöde 
av människor som passerar. Marginalerna är inte med i flödet, utan hamnar i 
kanterna och glöms bort (2002:102-114). 

3.1.4 Tomas Wikström och Lina Olsson
Vad ett rum och vad platser är har länge fascinerat människan. Filosofen 
Heidegger anser enligt Wikström och Olsson att endast betrakta ett fenomen 
räcker inte för att göra det meningsfullt. Endast när man har användning för 
fenomenet är det något. En plats måste därför vara till nytta för någon eller 
något för att fylla sin funktion som plats. Att skapa ett rum betyder därför att 
göra plats för varandra (2012:18). En yta som inte verkar ha någon funktion 
måste undersökas för att detta ska vara sant.

I Stadens möjligheter (2012) har Tomas Wikström och Lina Olsson 
sammanfattat en rad arkitekter och planeringsforskare som uttalat sig om 
bland annat offentliga rum och restytor. Boken är en forskningsöversikt över 
stadsmiljöns olika aspekter. Wikström är en arkitekt som både agerat forskare 
och lärare vid Lunds Universitet. Olsson är också arkitekt som forskar och 
undervisar i stadsbyggnadsfrågor (2012). 

Uppkomsten av restytor, ytor som vid första anblick inte verkar ha någon 
funktion har förklarats på olika sätt. Wikström och Olsson förklarar att 
stadslandskapet idag saknar den gamla stadens koncentration och definierade 
form, att den istället ibland verkar planlös. Mellan zoner för bland annat 
industri, bostäder och sjukhus finns det mellanrum, rester av ytor som 
blivit kvar när zonerna skapats. Vissa av dessa ytor är avsiktliga, de kan vara 
bulleravstånd som krävs eller ytor som är avsedda för framtida utbyggnad 
av omkringliggande funktioner. Ofta kan dessa ytor tas i anspråk för illegala 
eller oönskade aktiviteter. Ytorna kan kallas allt från impediment, mellanrum, 
överskottsytor, restytor till odefinierad mark. Det är inte alltid det går att 
definiera de planerade rummen eller de som blivit bortglömda och övergivna 
under planering. Stadsplaner och fastighetskartor kan vara till hjälp för att se 
vad de egentligen ska användas till, något som inte alltid överrensstämmer 
i praktiken. Wikström och Olsson anser att det är uppenbart att restytorna 
bidrar till att splittra vår tids stad och gör dem svåra att överblicka och 
tråkiga att förflytta sig i. De menar att människor idag, genom användning 
av mellanrummen ger mening till det som modernismens sätt att planera 
har splittrat. Men samtidigt bedömer de att restytorna utgör resurser för 
rekreation som är svårslagna. Skateboardåkare kan nyttja urbana platser som 
är bortglömda och inte annars används (2012:69-71). Behovet av dessa ytor 
kan därför inte helt avskrivas. 

Enligt Wikström och Olsson ger Bauman flera exempel på rum som försvårar 
ett fungerande offentligt liv. Han utgår från fyra aspekter på “icke-bruk” av 
platser, emiska platser, fagiska platser, ickeplatser och tomrum. Dessa beskriver 
hur möten med främlingar undviks i det offentliga rummet. Emiska platser 
är otrevliga platser som ger den känslan genom dess tomhet. Det finns ingen 
plats att sitta ner eller bara stanna upp. Människor bara rör sig in och bort från 
stadsrummet. Människor passerar så snabbt som möjligt och ingen kontakt 
med främlingar ges. Fagiska platser är istället platser där människan reduceras 
till en konsument. Platserna har ingen karaktär och de är endast till för 
konsumtion. Icke-platser har Bauman lånat av Marc Augé. Bauman beskriver 
dem som platser där människor väntar. Den fjärde typen av platser utan 
identitet är tomrum. Rum som saknar innebörd och upplevs som meningslösa. 
Det är överblivna platser som ingen tagit i anspråk, ytor som är restprodukter 
av planering men som bara försummats. De är vita fläckar på kartan som inte 
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har någon funktion (Wikström & Olsson, 2012:92-94).

3.1.5 Tomas Wikström
Wikström har gjort en studie, restytor och gränsöverskridande rumsliga 
praktiker i Flemingsberg (2007), där han analyserar vad en restyta är och var 
man kan finna dem. Han beskriver tomma ytor i väntan på att bli bebyggda, 
restytor, mellanrum eller impediment som vilar i staden. Uppkomsten 
för många av dessa ytor härleder han till zonering och trafikplanering. 
Impediment beskrivs som oanvändbar mark eller mark som det inte går att 
göra någon ekonomisk vinning av och därför ligger orörd. Det är dock oftast  
lantmäteriets, arkitekters och planerares syn. Ifall man går utanför dessa 
yrkesgrupper och ser på vad befolkningen anser, kan ytorna vara användbara 
i vardagen. På dessa platser kan det finnas spår av mänsklig närvaro. Det 
är intressanta platser då de tillhör alla men ändå ingen. Det är svårt för 
människor att ta marken i anspråk då den inte är bestämd. Men, enligt 
Wikström är en restyta viktig för gränsöverskridande möten mellan människor 
och platser. Han ser potentialen bakom den vid första anblick “tomma” ytan. 
Han ser dem som både övergångar och barriärer mellan områden. Deras 
komplexitet är därför mångtydig och motsägelsefull. Wikström diskuterar den 
spanska arkitekten Ignasi de Sola-Morales uttryck terrain vauge. Wikström 
anser att detta begrepp passar bra in på dessa obestämda restytor. Sola-Morales 
begrepp beskriver platser med otydlig karaktär ofta i marginalen av det urbana 
landskapet (Wikström, 2007:105,145-149). 

Mellanrum är ett begrepp som Wikström diskuterar och förklarar. 
Mellanrummet är en enhet, en enhet mellan husen och gatorna. 
Modernismens bebyggelse gör det svårt att definiera alla ytor och mellanrum 
uppstår. Kontakten mellan områden, gator och hus bryts upp. Samtidigt kan 
denna yta agera som en skyddande buffert. De avskiljande remsorna mellan 
enheterna finns med som drag i modernismens stad. De är ett övergångsrum 
mellan det privata och det offentliga. En rumslig zon som inte har någon 
tillhörighet och ofta är svårtillgänglig, den används oftast som en genväg. Ytan 
behöver dock inte vara skapad när enklaven byggdes. Den är helt enkelt mark 
som blivit över i kanterna av olika projekt (2007:115,129). 

3.2 OLIKA STADSBYGGNADSTYPER - OLIKA 
RESTYTOR  

För att ta avstamp i vad som i bakgrunden benämns som de tre grundläggande 
elementen, hus, gator och rummen emellan har Göteborgs stad gjort en 
undersökning av stadsbyggnadstyper och ytorna de skapar. Kombinationen av 
hus, gator och mellanrum skapar olika stadsmönster och därmed en varierad 
mängd mellanrum som inte har en specifik roll (Stadsbyggnadskontorets 
ledningsgrupp 2008:22). Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp diskuterar 
privat, halvprivat, halvoffentligt, offentligt och svårdefinierade stadsrum. De 
svårdefinierade beskrivs som ytor utan klar tillhörighet eller funktion, så 
kallade restytor. Olika sorters stadstyper ger upphov till varierande fördelning 
av de olika kategorierna av ytor (2008:23). I olika stadsrum kan olika andel 
av offentligt och privat vara önskvärt. Människor har också behov att ha 
personliga ytor. 

Stadsrum används som ett begrepp som samlar alla öppna rum. 
Dessa rum behöver inte ha någon funktion. Men de kan även ha ett 
specifikt användningsområde i form av gator, torg eller parker. Dessa 
stadsrum uppfattas olika och har olika betydelse för olika människor 
(Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp 2008:22). 

För att gå djupare in i ytorna som stadsrum skapar har Johan Rådberg, 
professor i arkitektur och stadsbyggnad, och Anders Friberg illustrerat olika 
stadstyper. De utgår från ett historiskt perspektiv eftersom stadsrummen är en 
produkt av historien. Den är formad av den specifika tidsandan. Ekonomiska, 
sociala och kulturella faktorer påverkade utformningen (1996:21). 
Det går att dela upp dessa stadsrum i fyra kategorier, vilket Göteborgs 
stadsbyggnadskontor har gjort i sin undersökning. Det blir då uppdelade 
i traditionell kvartersstad, småhus i enklaver, den funktionalistiska staden 
och den postmodernistiska staden. Den traditionella staden är en stadsmiljö 
karaktäriserad av tre delar, byggnader på privat mark, offentliga rum i form av 
gator att förflytta sig bland samt offentliga parker och torg. Offentliga ytor och 
privata ytor tar ungefär lika mycket plats i stadsrummet. Kvarter och platser 
har ett tydligt samband och restytor är få och ofta obefintliga ifall strukturen 
följs. Småhus i enklaver är villamattor som sprider ut sig i landskapet. De är 



20



21

indelade i mindre formationer och ytorna mellan dem ger upphov till restytor.
 
Nästa kategori, den funktionalistiska staden, har ett annat mönster. Ljus och 
luft var ledorden när man byggde under denna epok. Kvarteren bröts upp och 
långa smala huskroppar blev populära. Zonering av olika funktioner sattes i 
bruk. Arbete, bostad och rekreation skulle separeras. Kopplingen till natur och 
bostäder stärktes till priset av det offentliga rummet blev mindre. 

Trafiken skildes åt, säkerheten stärktes, men det gav upphov till svårtolkade 
restytor och det offentliga gaturummet blev även det mindre. Den sista 
typen av stad, den postmodernistiska, tog sitt avstamp i 1970-talet efter 
genomförandet av miljonprogrammet. Som motreaktion till föregående 
stadsmönster sökte sig staden tillbaka till de traditionella stadsbyggandet 
och dess karaktäristiska drag med slutna kvarter (Stadsbyggnadskontorets 
ledningsgrupp 2008:24-29).

3.3 OFFENTLIGA RUM

När det talas om restytor kommer ofta offentliga rum på tal. Restytor 
förhåller sig olika till omgivningens rekreationsmöjligheter och möjlighet till 
interaktion i staden. Restytor har möjligheten att användas som ett offentligt 
rum och inte som en undangömd yta med dolda aktiviteter. 
    
När vi rör oss på platser skapar vi rummet. Wikström och Olsson ställer sig 
därför frågan när en restyta blir offentlig. Tillgänglighet till en plats behöver 
inte alltid betyda fysisk tillgänglighet. Sociala normer och föreställningar 
om platser ger platsen en viss tillgänglighet, vilket också lagens riktlinjer ger. 
Platsens ägandeförhållande kan vara av stor vikt eller ha mindre betydelse. 
Wikström och Olsson beskriver att ett vanligt offentligt rum ägs och förvaltas 
av kommunen eller staten. Det privata och det offentliga rummen definierar 
varandra genom sitt motsatsförhållande. Det är inte alltid svart eller vitt. 
Platser kan också beskrivas som halvprivata och halvoffentliga. Det finns olika 
normer för hur människor beter sig på olika platser. En fråga som är omtvistad 
är vilka aktiviteter som uppmuntras eller förhindras i det offentliga rummet 
och vilka olika utformningar av rummet som får människor att känna sig 
välkomna respektive uteslutna (Wikström & Olsson 2012:78-79). Restytor utan 

identitet och utan kontrollerade aktiviteter kan anses som motsatsen till ett 
offentligt rum. En utveckling till ett offentligt rum innebär en ökad säkerhet 
och kontroll av platsen, samt att den visuella upplevelsen av rummet förskönas. 
Dock finns det grupper som hellre har en restyta utan identitet med större 
friheter.
  
Enligt Cupers och Meissen är det en fin gräns mellan deras begrepp som 
härleder tankarna till restytor,  marginalen och offentliga rum. Marginalen 
anses inte vara en offentlig plats i sig självt, men aktiviteterna som ofta utförs 
på platsen kan göra anspråk på att vara offentliga aktiviteter. Marginalen och 
offentliga rum ska inte ses som varandras motsatser. Istället kan en marginal 
vara ett möjligt offentligt rum (2002:143). 

Offentliga rum har enligt Trancik gått förlorade på grund av privatisering. 
När privatisering sker i stadskärnan blir det offentliga rummet inte längre 
tillgängligt för allmänheten som det tidigare varit. Innan privatiseringen 
kunde allmänheten känna tillhörighet till platsen och känna att man hade rätt 
att använda platsen. När efterfrågan på utrymme ökade hos företagen togs 
stadsrummet över och allmänheten gick miste om många offentliga platser. 
Trancik påpekar att de förlorade ytorna i en stad idag kan utgöra möjligheter 
att återinföra de offentliga platserna tillförmån för det allmänna intresset 
(1986:17).

3.4 HANTERING INOM DEN SVENSKA FYSISKA 
PLANERINGEN
 
För att planera en stad måste hänsyn tas till alla ytor i staden. Som fysisk 
planerare finns lagar och regelverk att förhålla sig till när restytor ska 
identifieras och utvecklas. Det finns kommuner som har kommit en bra 
bit på vägen att yteffektivisera och inte låta tomma, ödsliga ytor ta plats i 
stadsrummet. 

3.4.1 Kommunal hantering
Som ett hjälpmedel för kommuner att kartlägga och ta fram sociala värden i en 
stad har en sociotopkarteringsmodell bearbetats fram av landskapsarkitekten 
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Alexander Ståhle (Stadsbyggnadskontoret Stockholm 2003:9). När en stad 
utvecklas och förtätas är det viktigt att ta tillvara och identifiera de värden som 
finns för att veta vad man ska bevara, förbättra och var det finns möjlighet 
till att förtäta. Uppsala kommun har anammat denna modell och gjort en 
sociotopkartering för den offentliga utemiljön, som visar hur den används 
och upplevs av Uppsalas invånare. Karteringen används sedan som ett 
kunskapsunderlag vid kommande planarbete. Med denna modell identifieras 
friytor utifrån vissa bestämda värden, där inventering skett utifrån exempelvis 
värdet ”ovårdat och nedslitet” (2009:2-3,61). Det går att härleda en del av de 
”ovårdade och nedslitna” ytorna till vad studien betraktar som restytor. Denna 
modell kan därför vara ett användbart verktyg för kommuner när intresse finns 
till identifiering av restytor där även medborgarnas ges möjlighet att lämna 
synpunkter.
    
3.4.2 Boverket
Boverket är en svensk myndighet som arbetar med frågor om bland annat 
byggd miljö, mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och 
förvaltning av bebyggelse (Boverket 2014). För att finna riktlinjer i hur 
lagarna ska tolkas ger Boverket ut allmänna råd. Deras råd blir normer för 
stadsbyggandet som styr hur utvecklingen av den fysisk planeringen blir. 

Boverket uttrycker i, Hållbara städer och tätorter i Sverige (2004), att 
genom en intensivare användning av stadens gråmark, impediment och 
övergivna industriområden kan en tätare stad skapas med bättre värden än 
vad dagens stad erbjuder. Att utveckla staden inåt istället för att glesa ut den 
höjer attraktiviteten (2004:21). Bellander skriver på uppdrag av Boverket att 
funktionsseparering inte längre är ett önskat sätt att planera. Om staden ska 
utvecklas hävdar de att staden måste förtätas och beblandas. De anser att det 
finns stor potential för kompletteringar i områden med restytor som idag inte 
är attraktivt för stadslivet. Med denna bebyggelse på ytor mellan områden kan 
man bygga ihop isolerade delar av staden (2005:21). Det kan tolkas som att 
Boverket vill ha definierade platser för att öka stadens attraktivitet. 

3.4.3 Plan- och bygglagen
Lagstiftning finns för att det ska finnas en likabehandling av hur hantering av 
platser i stadslandskapet sker. Ytor ska inte exploateras ifall de inte enligt lag är 

lämpliga för de aktiviteter som föreslås. En enhetlig fysisk planering är svår att 
uppnå då lagstiftning alltid är tolkningsbar. 

Enligt 4 kap. 32 § PBL får inte en detaljplan omfatta ett större område 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. 
I ett allmänt råd uttrycker Boverket att planens syfte bör ligga till 
grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av planen. 
Planbestämmelserna ska tydligt formuleras så det klart framgår vad som 
inryms på ytan (Boverket 2014). 

4 kap. 32 § PBL En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som 
behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Den avsedda 
regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå 
av planen. Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn 
till planens syfte.

I 4 kap. 5§ PBL står det att kommunen ska bestämma gränser och 
användningen av områdena i detaljplaneområdet. I och med detta så bör 
planläggningen av ett område ha områden vars användning specificeras och 
inte lämnas åt slumpen likt många restytor ger uppfattningen av. 

4kap. 5§ PBL I en detaljplan ska kommunen

1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden,
2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som 
kommunen är huvudman för, och
3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

I 2 kap. 4§ PBL uttrycks att endast mark som är lämplig ska tas i anspråk vid 
planläggning, bygglov eller förhandsbesked. Restytor som exempelvis inte är 
lämpliga ur bullersynpunkt kan då vara svåra att planläggas och kan därför 
förbli en oanvändbar rest.  

2kap. 4 §  PBL Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 
enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från 
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allmän synpunkt är lämplig för ändamålet (PBL 2014).

3.5 KÄLLKRITISK DISKUSSION

Texterna som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden är producerade 
av en krets arkitekter, planerare och samhällsforskare som har utbildning 
på hög nivå inom dessa ämnen. De är relevanta och håller måttet för en 
akademisk text ur alla aspekter. Forskarna håller till stor del med varandra 
men kommer med en del skilda begrepp. Dock är det så att modernismen 
svärtas ner i stor del av litteraturen och en ensidig bild av diskussionen går 
därför att urskilja. Forskarna baserar delar av sina avhandlingar på samma 
material och hänvisar till varandras teorier vilket kan ge en liknande slutsats i 
samtliga fall. 

Forskarna är övervägande män. Det är bara Olsson som är kvinna, men hon 
är också medförfattare och har inte skrivit texten själv. Därför går det att ur ett 
genusperspektiv ifrågasätta könsfördelningen bland källorna. Vidare kan några 
av teorierna anses vara ålderstigna. Med Trancik från 1986 och Augé 1995 
visas en bild av staden som är över både 20 och 30 år gamla. Det vägs dock upp 
med Wikström/Olssons avhandling från 2012 och Boverkets texter från 2014. 

3.6 SAMMANSTÄLLNING AV TEORETISK 
BAKGRUND

Det finns många forskare som rör sig inom ramarna för restytor och 
diskuterar deras uppkomst och existens. Den teoretiska bakgrunden leder 
oss till antagandet att det inte är något ovanligt fenomen. Den besvarar också 
våra frågor, vad är restytor och hur uppkommer restytor. Begreppen för en 
restyta tolkas olika beroende på vem som diskuterar ämnet. Gemensamt för 
begreppen är att de kan härledas till samma nämnare, restyta. Vad en restyta är 
tolkas av flera teoretiker som en svårdefinierad yta. Trancik anser att restytor 
ofta saknar tydliga gränser och att de är i behov av förändring. Miessen och 
Cupers anser att platsen ofta saknar syfte och beskrivs som ogästvänliga 
och ödsliga platser. Augé bekräftar Miessen och Cupers antagande om att 
restytor kan ses som ödsliga platser. Augé beskriver en restyta som ett rum 

där identitetslösa möten sker, som i viss mån kan tolkas som ödsliga då 
han talar om restytor utifrån väntan på något eller när man färdas på stora 
infrastrukturleder. Han anser även att restytor saknar historiskt värde och är 
svåra att relateras till. Ledningsgruppen i Göteborg stad beskriver restytor som 
en plats med otydlig karaktär och funktion vilket Wikström intygar. Wikström 
tillsammans med Olsson nämner även att en restyta är en tom yta som väntar 
på att bli bebyggd, restytor är restprodukter av planering som försummats. 
Miessen och Cupers sammanfattar många forskares teori, restytor är en plats 
som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad, eller strukturerad. Dessa 
ledord har även legat till grund för vår definition av restytor. 

Forskarna, Augé, Trancik, Cupers/Miessen och Wikström/Olsson klandrar 
modernismen för uppkomsten av restytor. Även den svenska myndigheten 
Boverket lägger fram modernismens planering som orsak till restytornas 
uppkomst. Augé anser att modernismen gjorde staden identitetslös. Trancik 
påpekar att modernismens städer har områden som dagens planering måste 
ta hand om. Trancik talar om att modernismen har splittrat staden genom 
zonering och som en följd skapat restytor, något som Wikström och Olsson 
styrker. Även Cupers och Miessen beskyller modernismen, men har också 
andra perspektiv på varför restytor uppstått, vilket är att stadsbefolkningen 
sökte sig ut i förorten för att finna ett bättre liv och lämnade ytor i staden som 
då förlorade sin användning. 

Någon som identifierat orsaker till uppkomst av restytor, utöver modernismen 
och zonering, är Trancik. Hans teori utgår från flertalet kriterier för 
uppkomsten av restytor, däribland bilismens expansion, privatisering av 
offentliga rum och förändring av markanvändning. Bilismens expansion hör 
också till stor del samman med modernismens planeringsideal då städerna 
byggdes för att underlätta för bilen. Det blev möjligt att öka bilismens 
expansion tack vare den teknikutveckling som skett som möjliggjorde 
byggnation av stora motorleder. Även Augé anmärker på att det är teknikens 
utveckling som gjort det möjligt att skapa dessa ytor. De två kriterier som 
gör att Trancik skiljer sig från mängden av forskare är hans perspektiv på 
privatiseringens faktor och förändringen av markanvändning.

Ledningsgruppen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och forskarna 
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Rådberg och Friberg beskriver utförligt hur restytor uppkommer. Med olika 
former av stadsbyggande uppkommer olika mönster och andelar av hus, 
gator och mellanrum. Beroende på hur husen placeras i förhållande till vägar 
uppkommer olika restytor. Ett byggande av traditionell kvartersstad antas 
resultera i minst restytor och den funktionalistiska staden och småhus i 
enklaver anses resultera i mest antal restytor. 

Offentliga rums samband till restytor är stor. En restyta är enligt Cupers & 
Meissen ett sorts offentligt rum. Men den ytan är fortfarande lägre i rang än 
ett offentligt torg. De är en tillflyktsort för människor som vill slippa kontroll. 
Det går att diskutera ifall detta är lämpligt, kan det leda till att dessa ytor 
uppmanar människor att inte följa samhällets regler och lagar mitt i en stad 
bland tusentals människor? Det går dock inte att bortse att dessa restytor kan 
ha någon form av positiv aspekt i stadslivet. 

Då planeringen av dessa restytor är av intresse för både uppkomsten och 
utvecklandet av restytor, har Boverket och lagstiftningen en stark roll. Baserat 
på lagstiftning och Boverkets allmänna råd går det att härleda en vilja att 
planera ytor utan att lämna rester efter sig. All mark som tas med i detaljplaner 
måste vara med för att fylla detaljplanens syfte och ett syfte som inte verkar 
finnas i dagens stadsplaneringsdiskussion är att lämna ytor utan funktion. 
Boverket följer dagens ledande stadsbyggnadsideal och förespråkar förtätning. 
De beskriver att gråytor och impediment borde byggas bort när staden 
förtätas. 

Flera kommuners stadsbyggnadskontor jobbar med utvecklingen av ytor 
som inte har någon bestämd funktion. Ledningsgruppen i Göteborg och 
sociotopkarteringen i Uppsala visar att det är möjligt att på en kommunal nivå 
undersöka hur dessa restytor blir till och hur de ska hanteras i framtiden samt 
om de anses värdefulla utifrån allmänhetens värderingar.

Slutsatsen av den teoretiska bakgrundens koppling till den fysiska planeringen 
är att det genom olika verktyg går att utveckla restytor och diskutera deras 
härkomst. Lagstiftning leder planerare i riktningen att använda mark som 
inte behövs till planerna. Detta kan dock leda till att mark som inte är direkt 
intressant för kommun eller byggherre lämnas utanför och inte planeras.

?1

2

3

4

3.7 RESTYTA - VÅR DEFINITION

Forskning gällande restytor mynnade ut i vilka värderingar vi ger begreppet 
restytor. För oss ser inte alla restytor likadana ut, utan vi har valt att efter 
följande punktlista bestämma vad vi anser kännetecknar en restyta.

1. En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad

2. En yta mellan enheter för olika funktioner 

3. En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion

4. Ogästvänlig och ödslig yta i behov av förändring
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DEL 4 
ANALYSMODELLER
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4.1 INLEDNING ANALYSMODELLER

Svaret på frågan hur en restyta kan förändras utifrån designprinciper utgår 
från Gehls principer och kriterier om det goda stadsrummet. Tranciks 
fyrstegsmodell hjälpte till vid analysen av restytorna. Analysmodeller var 
en viktig del i arbetet då ett gestaltningsförslag applicerades på en vald 
restyta. Analysmodellerna gav riktlinjer hur gestaltning av restytor kunde 
förbättras och ge mer liv i staden och ytan. Vi avgränsade oss från Tranciks 
gestaltningsprinciper för att låta Gehls kriterier ligga till grund för vår 
gestaltning av platsen. 

4.2 ROGER TRANCIKS ANALYSMODELL

Att utgå från analysmodeller vid inventering av en specifik yta eller område 
i en stad var användbart för att få djupare kunskap om platsen utifrån 
uppsatta kriterier. Roger Trancik, som myntade begreppet förlorad yta, anser 
att bakgrundsforskningen om en plats som ska gestaltas är viktig. En bred 
och kulturell undersökning bidrar till rikare och bättre lösningar. Framtida 
projekt kräver att planerare undersöker platsens sammanhang i staden med 
utgångspunkt i platsens historia. Det är viktigt att förstå den strukturella 
förändringen som skett. Steg ett till tre ses som skilda objekt att behandla 
innan alla stegen integreras i det fjärde och sista steget, designförslaget 
(Trancik 1986:225,228). 

Trancik har tagit fram en designprocessmodell som han anser vara användbar 
när ytor ska återfå sin funktion i ett stadsrum som gått förlorat. Modellen 
har undersökts och tolkats utifrån Kalmar stads restytor för att få en mer 
specifik och avgränsad undersökning. Designprocessen utgår från fyra steg 
där flera aspekter ska behandlas, aspekter som slutligen legat till grund för vårt 
gestaltningsförslag av en restyta. 

1. Bakgrundshistoria
2. Kart- och platsanalys
3. Identifiering och kartering av restytor
4. Gestaltningsförslag

Det första steget i Tanciks designprocess är att undersöka hur utvecklingen 
av platsens struktur sett ut. Detta kan göras genom att ta fram biografier 
om tillväxt och förändring. Bland annat analyseras historiska händelser 
som påverkat platsens utformning. Det är inte bara nyare kartor som kan 
ge uppgifter om platsens struktur, äldre kartor ger oss möjlighet att förstå 
hur platsen tidigare förhållit sig till gator och kvarter, områden och deras 
utkanter eller gröna ytor (Trancik 1986:228). Andra steget i analysmodellen 
kopplas samman med kartanalysen som också är en metod i studien. Detta 
för att kunna förstå varför platsen ser ut som den gör idag och vilka faktorer 
som är viktiga att ta hänsyn till vid ett kommande gestaltningsförslag. Med 
kartor och platsbesök studerades den rumsliga strukturen utifrån byggnader, 
landskap och kvartersområden. System av gator, gångbanor och grönområden 
kartlades och fotograferades för att få förståelse om strukturen av dessa 
samt få en överblick vid eventuella förbättringar för gestaltningsförslaget. 
På plats i Kalmar genomfördes detta steg för att sammankopplas med 
platsinventeringsmetoden. 

Steg tre och fyra skiljer sig från de två tidigare stegen, vars uppgift var att ge 
en grundläggande förståelse över platsen. De stegen som presenteras nedan 
utgår från analysen av de problem och möjligheter som platsen har. Viktigt 
att nämna är att de olika stegen inte behöver vara en linjär process, det går 
att gå tillbaka till föregående steg och lägga till ny data eller slutsatser. I steg 
tre ska staden analyseras utifrån den rumsliga strukturen det är i detta steg 
som restytor identifieras och karteras (Trancik 1986:229). Trafikmönster 
analyserades för att förstå gatornas struktur och var förbättringar för 
fotgängare och cyklister behövdes. I det fjärde och sista steget riktas fokus 
mot designen och hur planeraren kan knyta samman alla steg för att landa i 
ett gestaltningsförslag. Den grundläggande utgångspunkten och utmaningen 
är att inga nya byggnader eller stadsrum får gestaltas utan referens till den 
övergripande rumsliga strukturen (Trancik 1986:229). 

4.3 JAN GEHLS TOLVSTEGSKRITERIER 

Vad får människan att stanna upp i ett stadsrum, att observera omgivningen 
eller slå sig ner för att avnjuta en kaffe i solen? Tidigare planeringsideal 
präglades av bilismens expansion och det offentliga rummet gick förlorat 
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trafik, oavsett färdmedel. Vikten av trafikplanering för gående och för cyklister 
istället för bilister har ökat drastiskt de senaste 20 och 30 åren. Att hantera 
trafiken på den mänskliga skalan har varit ett ledord. De gående ska känna sig 
bekväma och skyddade när de använder de offentliga rummen i staden (Gehl 
2010:91,93,239). 

Skydd mot brott och våld
Det finns flera faktorer som gör att det är eller känns säkrare att röra sig i 
staden. Säkerheten stärks när det är många människor i rörelse på platsen. Det 
finns fler som kan iaktta händelser som sker från gatan och från närliggande 
byggnader. En rörlig stad är därför en säker stad. Livet på gatan är nyckeln 
till problemet, blandade funktioner gör att människor rör sig i området olika 
tider på dygnet vilket ger säkerhet en större del av tiden istället för endast en 
specifik tid. Bra ljussättning på platsen kan också öka förutsättningarna för en 
säker plats. Tunnlar, stora buskar och mörka fasader är därför negativa inslag 
(Gehl 2010:6,99). 

Skydd mot klimat
Det finns städer med olika förutsättningar gällande klimat. Kriteriet skydd 
mot väder kan därför skilja stort mellan städer runt om i världen. I de nordiska 
länderna kan klimatet vara ett problem när det gäller att dimensionera 
offentliga ytor i staden. Små ytor med höga byggnader blir väldigt mörka. 
I södra delarna av Europa är det viktigare att få skugga eftersom de har ett 
varmare klimat. I Sverige är det därför viktigt med ljus och sol i planering av 
en offentlig yta (Gehl 2001:94).

4.3.2 Komfort
Andra ämneskategorin tar utgångspunkt i människans komfort där aspekter 
som möjlighet att gå, möjlighet att stå/stanna, möjlighet att sitta, möjlighet att 
se, möjlighet att tala/lyssna samt möjlighet att leka och träna behandlas.

Möjlighet att gå
Fotgängare går i ett linjärt mönster där fotgängaren själv kan bestämma den 
riktning eller aktivitet individen vill utföra, exempelvis ändra takt, stå, sitta 
eller springa (Gehl 2010:119). 

när motorvägar och genomfartsgator byggdes. Idag har samhället lärt sig av 
modernismens misstag och istället för att segregera integreras
offentliga rum i stadsmiljön vid planering. Eftersom världen står inför 
en global kris med klimatförändringar främjas användning av hållbara 
transportmedel. Det gör att samhället får nya utmaningar att planera för när en 
markant ökning av gång- och cykeltrafikanter skett. Stadsrummet måste säkras 
utifrån nya aspekter och liv återinföras i stadskärnan. 

Jan Gehl har tagit fram kriterier i en tolvstegsmodell för att uppfylla, det 
han anser är det goda stadsrummet (2010:238). Kriterierna kan appliceras 
på alla städer som önskar ge mer liv till en plats och bjuda in allmänheten 
till användning. Gehl lägger stor vikt vid att få människor att vilja stanna till 
på platsen, att platsen inte enbart ska ses som en “genomfartsgata”, och att 
alla designprinciper utgår från mänsklig skala och bygger på vad människan 
ser och hör (2010:238-239). Designkriterierna kan användas när problem 
uppstår på platsen, när platsen förlorat sin funktion eller när planeringen 
misslyckats och inte uppfyller det tänkta målet. Kriterierna kan även användas 
vid kommande planering som ett verktyg för att försäkra sig om att platsen 
erbjuder funktioner som människan anses behöva i ett offentligt rum. 

Kriterierna har tre huvudämnen där varje ämne är indelade i mindre 
underkategorier. De tre huvudsakliga ämnena utgår från säkerhet, komfort och 
nöje/njutning. 

4.3.1 Säkerhet
Det första ämnet fokuserar på aspekter gällande säkerhet där kriterier gällande 
skydd mot trafik och olyckor, skydd mot brott och våld, samt skydd mot väder 
ingår. Säkerhet är viktigt när det kommer till att människor ska våga vistas och 
leva i staden, städer som bjuder in människor att delta upplevs säkrare (Gehl 
2010:6,91).

När det kommer till skydd mot trafik och olyckor har bilen en stor inverkan. 
Sedan bilismens expansion i staden har antal olyckor i städerna ökat, vilket har 
lett till att människor inte känner sig säkra och inte njuter av att gå i staden. En 
viktig del av detta kriterie är därför att få människor att känna sig säkra med 
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Många faktorer påverkar hastigheten en människa går i. Det kan vara 
beroende på gångbanans utförande med många hinder, en persons ålder eller 
rörelseförmåga. Raka enformiga gångvägar bör undvikas vid planering för att 
människor tenderar att öka farten när gångvägens utförande blir för linjärt 
(Gehl 2001:143). Vädret är en annan aspekt som kan få människor att röra sig 
i högre hastighet, exempelvis vid regn, vind eller kyla. Hur långt en person 
klarar av att gå beror också på olika faktorer. Att gå 500 meter är ett acceptabelt 
avstånd, vilket de flesta människor klarar.  Människor kan dock vara benägna 
att gå upp till 1000 meter längs en sträcka med intressanta föremål eller 
målpunkter. De flesta stadskärnor understiger en kvadratkilometer, vilket gör 
det möjligt för personer att gå till de flesta funktioner som staden erbjuder. 
Denna teori stämmer på städer som New York och London. Att kunna röra sig 
fritt, utan hinder och avbrott i vägbanan, är väsentligt för människan att känna 
sig bekväm i stadsrummet (Gehl 2010:120-121). 

Designen av stadsrummet ökar attraktiviteten i upplevelsen till fots, detta 
gäller främst markplanens fasader som brukaren ser med sina ögon. Gehl 
anser att trappor och tunnlar, för passage under vägar, exkluderar människor 
som inte kan använda dessa funktioner och bör därför undvikas. Tunnlar 
skapar dessutom en känsla av otrygghet då de ofta är mörka och hindrar 
användaren från att se långt framför sig (Gehl 2010:128-133).

Möjlighet att stå/stanna 
Människor i rörelse är inte nödvändigtvis ett tecken på ett väl planerat 
offentligt rum utan kan även vara på grund av dåligt planerade sträckor eller 
att sträckorna från en funktion till en annan i staden är för långa. Omvänt kan 
man säga att om människor står eller sitter kan det indikera på ett väl planerat 
stadsrum. Som Gehl uttrycker sig nedan: 

Many people walking around can often be a sign of insufficient 
transit options or long distances between the various functions 
in the city. Conversely, it can be claimed that a city in which many 
people are not walking often indicates good city quality (2010:134)

Gehl identifierar två olika typer av stående aktiviteter kortsiktigt och 
långvarigt. Spontant, utan krav på bekvämligheter och plats, utgår från 

kortsiktig användning. Vid långvarig användning höjs kraven och man letar 
efter “places along the edge of space” även benämnt “the edge effect”. Exempel 
på denna typ av användning är utmed fasader på byggnader, på trappan intill 
byggnader eller på platser när ryggen är täckt och människan blickar ut över 
de aktiviteter som sker i omgivningen. Andra fotgängare hindras inte av 
“edge effect” och det är smidigt att lämna platsen. En stad utan “edges” bidrar 
till sämre villkor för användaren och medverkar till mindre användning av 
stående aktiviteter. Det behövs endast en vägg i stadsrummet för att få fler 
att vistas på platsen samt kan funktioner på marknivå få fler att stanna till 
(2010:135-137). Pelare, skulpturer eller hörn i utkanten av det offentliga 
rummet är också populära “staying zones” och kan agera stöttepelare när 
människor väljer stå/sittplats. Nischer och små öppningar i byggnader öppnar 
upp för möjligheter att få människor att stanna till (2010:135-140). 

Möjlighet att sitta
En bra sittplats utgörs av olika element som exempelvis behagligt klimat, 
en fin utsikt där ryggen är fri, låg ljudnivå och giftfri miljö. Om platsen 
erbjuder vatten, växtlighet, god arkitektur och konstverk ska placering ske 
så användaren kan betrakta dem (Gehl 2010:140). Placering, design och 
material av bänkar är viktigt att tänka på för att objekten ska fylla sin funktion. 
Stenbänkar attraherar användare i varmare länder medan Sverige och dess 
kallare klimat endast kan använda bänkarna några få månader om året. Om 
bänkarna saknar ryggstöd är det mest sannolikt att användaren stannar en 
kortare stund (Gehl 2010:144). Det som får flest människor att stanna upp 
och sätta sig ned en längre stund är restauranger och caféer. Gehl beskriver 
caféer som den ultimata “stanna upp platsen” (2010:145). Dessa typer av 
verksamheter ger liv till stadsrummet och en möjlighet för användaren att 
stanna till och betrakta dess omgivning. 

Möjlighet att se
Stadsrum upplevs på olika sätt beroende på vem som betraktar dem och 
beroende på från vilket avstånd de betraktas. Att se, höra och tala beskrivs 
dock som de tre grundläggande elementen för att inleda ett möte och starta 
en konversation (Gehl 2010:148). Stadsrum ska vara intressanta och ofta 
vill betraktaren se vad som pågår på platsen, det är därför många caféer är 
placerade utmed den öppna torgytan eller som folk trivs bäst att stå/sitta 
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med deras ryggar skyddade. Siktlinjerna ska helst vara rena och fria från 
hinder för att få överblick över hela stadsrummet. Även dimensionerna kan 
påverka upplevelsen av en plats, om gator är för breda eller om stadsrummet 
upplevs för stort förloras möjligheten att se de event som pågår längre bort på 
platsen. Gehl anser att stadsrum ska planeras inom ramarna för de avstånd 
som beräknats fram utifrån möjligheten att se olika händelser. Event och 
föreställningar ska inte ses från längre avstånd än 100 meter och för att kunna 
se andra personers ansiktsuttryck får distansen inte överskrida 25 meter 
(2001:165-167). Det är inte enbart avstånd som har betydelse när man talar om 
att se och uppleva ett stadsrum utan även ljussättningen är av stor vikt (Gehl 
2001:167). Ljussättning blir extra viktig i Sverige om stadsrummet ska fungera 
även kvällstid då mörkret under vintern infaller tidigare än sommartid och 
skiljer sig markant från norr till söder. Ljussättning förhöjer även säkerheten 
för människor när mörkret infaller och ger möjlighet till möte och se vem 
vi talar med. Event och föreställningar kan då pågå under fler av dygnets 
timmar. Gehl anser att gång- och cykelstråk ska vara upplysta med genomtänkt 
spridning och riktning av ljus (2001:167).

Möjlighet att tala/lyssna
Varje gång en bil passerar försämras möjligheten att höra andra människor. 
Ljudet från bilar byter ut ljudet av fotsteg och röster i trafiken till buller. När 
ett bakgrundsljud når över 60 decibel är det i princip omöjligt att föra en 
konversation. När människor slipper oljud från bilar kan de höra sorlet från 
människor som pratar, går och skrattar. Att kunna höra dessa ljud gör gatan 
mer intressant att röra sig i (Gehl 2001:169). Förr, innan bilens intåg i staden 
var det självklart att kunna prata med varandra på gatan. Skillnaderna mellan 
ljudnivåerna på en väg med motortrafik och en gågata utan trafik är extrem. 
Motortrafiken är högljudd jämfört med den lugna gågatan utan trafik. Det 
gör att möjligheterna eller känslan att kunna prata med andra skiljer sig 
(Gehl 2010:151,155). Att designa stadsrummet för att människor ska kunna 
prata med varandra är en förutsättning för möjligheten att tala och lyssna. 
Att se varandra är en viktig del i att börja prata. På bussar och tåg sitter man 
oftast med ryggarna vända mot varandra och det är precis motsatten till det 
Gehl förespråkar. Att designa bänkar eller sittplatser med en vinkel istället 
för en raklång bänk ger möjligheter till att prata med andra människor (Gehl 
2001:172). 

Borgmästaregatan i Karlskrona, ett exempel på ett livfullt stadsrum. 

Bänkar med arm- och ryggstöd vinklade mot varandra. 
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utvecklas ständigt och chanser för människor att aktivera sig i staden ökar. 
Det offentliga rummet ska ge människor möjligheten att både dag och natt, 
sommar som vinter, vara aktiva i staden (Gehl 2010:158,239 & Gehl 2001:14).

4.3.3 Nöje/Njutning
Den tredje och sista ämneskategorin tar upp kategorier avseende nöje och 
njutning. Kategorierna fokuserar på aspekterna skala, möjlighet att njuta av 
klimatet samt goda sinnesupplevelser (Gehl 2010:238).  

Mänsklig skala
Gehl har ett stort intresse att jobba efter den mänskliga skalan. Han anser 
att arbeta med den mänskliga skalan innebär att bygga offentliga rum som 
tar hänsyn till den mänskliga kroppens möjligheter och begränsningar. 
Människan kan tydligt se rakt fram, i periferin mot sidorna, nedåt till en viss 
del och mycket mindre uppåt. Synen är något människor använder sig av för 
att bedöma ett offentligt rum. Mellan 100 och 25 meter är det svårt att utläsa 
detaljer, men efter 25 meter börjar detaljer bli starkare. Något som är större 
än 100 meter blir svårt för människan att ta in eftersom de inte kan tyda 
människor ordentligt. Utmaningen med den mänskliga skalan i det offentliga 
rummet är att bjuda in människor att gå och cykla. Av många orsaker måste 
vi dock bygga stora komplex, men den mänskliga skalan får aldrig bortses 
ifrån. Det är för oss människor som vi bygger städer. Det ska finnas aktiviteter 
på ögonnivå för människor samtidigt som stora byggnader ska byggas i 
bakgrunden (Gehl 2010:33-34,38,59).  

Njuta av klimatet
Njuta av klimatet är en viktig del av upplevelsen av staden. Låga byggnader 
låter solens strålar nå ner genom träden till nivån där människor rör sig. 
Vädret är en viktig aspekt av livet i staden och påverkar rörelsen. Olika 
klimat kräver olika sorters planering. Gehl anser att bra väder får människor 
att stanna på de offentliga platserna. Vinden blåser fritt över landskap utan 
byggnader, till skillnad från platser med låg bebyggelse och träd där det ofta är 
vindstilla. Höga byggnader har en motsatt effekt och vinden ökar, vilket har en 
negativ effekt på planteringar och i högsta grad människor (Gehl 2010:68,170-
172).

Avstånd är en stor del av hur enkelt det är att kommunicera med andra 
människor. Gehl har gjort en skala av hur långt ifrån varandra människor som 
kommunicerar via tal kan föra sig. Vid 50 till 70 meter kan människor höra 
ett skrik efter hjälp. Vid 35 meter kan envägskommunikation föras med hög 
röst, exempelvis på en scen eller ett auditorium. Vid 20 till 25 meter går det 
att utbyta kortfattad information. Först vid 7 meter är det sedan möjligt att 
genomföra en genuin konversation (Gehl 2010:34,35).

Möjlighet att leka och träna
Att bjuda in människor att leka och träna i staden är en viktig del i att skapa 
en levande och hälsosam stad. Om stadens ytor är väl planerade för sociala 
aktiviteter är det större chans att människor nyttjar dem. Staden är en plats 
för barn att leka på, de kan klättra på statyer och springa längs kanaler. Under 
modernismen planerades det istället för barnen att bara leka på specifika 
områden. När barnen växer upp efter ha lekt i staden tar de plats i de offentliga 
rummen för att fortsätta hålla sig aktiv. Det offentliga rummets användning 
inom dans, musik och träning har aldrig varit större. Nya stadsfestivaler 

Bild 1. Spaces to play - streets for children
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Goda sinnesupplevelser
Design, arkitektur och konst hjälper uppfylla kriteriet goda sinnesupplevelser. 
Genom historien har konst i stadsrummet varit ett sätt att förhöja kvalitén 
på platsen. Skulpturer och fontäner är klassiska förbättringar i ett stadsrum. 
Konst kan göra platsen vackrare och ibland också roligare. Konst ger 
människor något att både titta på och att reagera på. Vidare är topografi och 
höjdskillnader ett bra sätt att förhöja värdet på det offentliga rummet. Att 
jobba med olika nivåer ger en varierad bild av staden då nya sätt att se staden 
på öppnas upp och platsen blir mer spännande. Nästa steg är grönska. En grön 
stad är en vacker stad uttrycker Gehl. Träd, landskap och blommor formar 
stadens identitet. Träd ger skugga under sommarmånaderna och renar även 
luften. Träden leder tankarna till rekreation, hållbarhet och variation (Gehl 
2010:176-177,179-180). 

När alla kriterierna uppfyllts har det goda stadsrummet enligt Gehl uppnåtts. 
Platsen är inte längre en förbifart utan en plats där människor får användning 
av alla sina sinnen, det går att njuta av en promenad likaväl som att stanna 
till och beundra miljön. Ovanstående kriterier kan inte ses som separata 
åtgärder vid planering. Kriterierna fungerar främst tillsammans och först när 
alla kategorier är uppfyllda kan tolvstegsmodellen garanteras. I den italienska 
staden Sienna, Piazza del Campo, återfinns ett av de stadsrum som enligt Gehl 
lyckats uppfylla alla hans tolv kriterier (Gehl 2010:238-239).

4.4 PLANERINGSPRINCIPER 

Gehl har kommit fram med en till teori utöver tolvstegsprincipen för det goda 
stadsrummet som behandlar designprinciper. För att tolvstegsprincipen ska 
fungera måste fem olika principer för hur ett stadsrum fungerar väl användas. 
De första fyra principerna handlar om att säkerställa att människor och event 
sker i bebyggda områden. Den femte principen är till för att förbättra kvalitén 
av platsen för att människor ska spendera mer tid där (Gehl 2010:232-233).

Samla eller Sprida ut
Att samla eller sprida ut är kopplat till funktioner i staden. Man bör lokalisera 
funktioner med ett kortare avstånd mellan varandra för att människor ska röra 

sig i området (Gehl 2010:232). Ifall funktionerna är samlade är det lättare för 
dem att hjälpa varandra. Ifall människor rör sig till en funktion är de andra 
funktionerna där samlade och kan få människor att även delta i deras events. 
Gehl menar dock att det är inte bra att under alla omständigheter samla, ibland 
kan tanken vara att utveckla en lugn plats (Gehl 2001:83).

Integrera eller segregera
Att integrera funktionerna med varandra leder till ett bättre stadsliv. 
Variation, social hållbarhet, goda erfarenheter och en känsla av trygghet 
kommer tillsammans med en integrerad stad. Det är viktigt att de varierande 
funktionerna står sida vid sida så att de olika aktiviteterna kan integreras i 
det offentliga rummet. Gehl talar om den segregerade modernistiska staden 
och den önskade medeltida integrerade staden. Mönster av hur människor 

Gehls 12 principer tolkade av författarna
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rör sig i städerna ska stråla samman och integrera staden. Gehl diskuterar 
vardagsrumsmodellen som innebär att stadslivet i det offentliga rummet ska 
likna ett privat vardagsrum. Olika sorters aktiviteter ska kunna ske sida vid 
sida och individuella aktiviteter ska även dem fungera (Gehl 2010:232, Gehl 
2001:103). 

Bjuda in eller lämna utanför
För att få människor att vistas på platser måste stadens ytor gestaltas så 
människor känner sig välkomna att vistas där. Gående och cyklister ska kunna 
röra sig på platsen utan att känna sig exkluderade (Gehl 2010:232). Att kunna 
se vad som händer på en offentlig plats kan göra det inbjudande. Om barn 
kan se lekplatsen från deras hem är de mer motiverade att gå ut och leka, 
detsamma gäller vuxna. Gehl skriver att människor som bor nära biblioteket 
har störst benägenhet att låna böcker till skillnad från dem som bor längre 
ifrån. Om det är svårt att ta sig till platsen är det färre människor som kommer 
använda den. Det kan vara både fysiska hinder och psykologiska hinder som 
stoppar människor. Men, det är inte antal människor och stora grupper som 
betyder allt, det är om staden är inbjudande och skapar en meningsfull plats 
för människor att vistas på (Gehl 2001:63, 115-116,121). 

Öppna upp eller stänga ute
Att öppna upp handlar om att öppna upp mellan stadsrummet och 
byggnaderna. Livet i byggnaderna ska kommunicera med livet på gatan. Gehl 
använder sig av La Rambla i Barcelona som ett positivt exempel där de höga 
byggnaderna inte ligger i direkt anslutning till gågatan, utan med funktioner 
däremellan som exempelvis kiosker och träd som gör att skalan upplevs 
mindre (Gehl 2010:232,165). Stora fönster längs en gata ger också en möjlighet 
att se vad som händer där inne, samt inifrån se vad som händer ute. Detta 
ger en öppenhet som gör att människor inte stängs ute. Är funktioner synliga 
visuellt ger det en öppenhet. Ibland är det dock bra att stänga ut, exempelvis 
i skolor när barn ska koncentrera sig och inte bör störas av faktorer utanför 
klassrummet (Gehl 2001:123). 

Öka eller minska
För att öka närvaron på platsen behöver man stärka människors känsla att 
vilja stanna längre. Få människor som stannar längre tid på en plats ger 

Samla eller sprida ut

Integrera eller segregera

Bjuda in eller lämna utanför

Öppna upp eller stänga ute

Öka eller minska

samma känsla som många människor som stannar endast en kort tid. Ökar du 
kvalitén på gatan stannar människor längre. Ökas dessutom antal människor 
i stadsrummet ökar säkerheten. Ett levande stadsrum innebär att många 
människor rör sig där. Denna princip är den enklaste och mest effektiva för att 
öka livet i staden (Gehl 2010:232, Gehl 2001:6,73).

Gehls designprinciper tolkade av författarna
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exploateringstrycket som finns i staden anser Kalmar kommun att det är extra 
viktigt att utveckla staden på ett önskvärt sätt, lyfta fram innerstadens karaktär 
och göra staden mer tilltalande. De beskriver att möten mellan människor 
är viktigt i utvecklingen av staden. Ett högt socialt värde är av stort intresse 
för kommunen, som kan ske genom förtätning. En tätare stad där mark som 
redan är bebyggd eller har varit bebyggd ska användas på ett mer effektivt sätt 
(Kalmar kommun 2013a:15,17,98-99,101). På detta sätt har Kalmar kommun 
uttalat sig om att använda de ytor som vi identifierat som restytor. Kalmar har 
en stark vilja att förtäta och utveckla staden ur sociala perspektiv, där de vill 
möjligöra mötesplatser mellan människor. Med en undersökning av vad som 
kan göras med Kalmar stads restytor kan staden få underlag till en förbättring 
av stadslivet i linje med dess önskan att bli mer yteffektiva och attraktiva för 
människor i staden. 

. 

5.1 KALMAR

Inventeringen av restytor ägde rum i Kalmar stad. Restytorna som är 
framtagna är sådana ytor som litteraturstudien ledde fram till. För att följa steg 
ett i Tranciks analysmodell utfördes en historisk undersökning om Kalmar 
stad för att förstå de strukturella förändringar som skett med tiden.  

Kalmar stad är beläget på Sveriges östkust, i Smålands län. Det är en stad 
full av historia, som kan spåras tillbaka till 1200-talet. Under 1300-talet 
hade staden en ringmur som ringade in staden för skydd mot fiender. Under 
årens gång har staden utvecklats. Befästningarna i staden moderniserades, 
men förstördes under 1600-talet. Då förflyttades staden till Kvarnholmen, 
där stadskärnan är kvar än idag. Staden fick då en rutnätsplan i enlighet 
med den tidens stadsbyggnadsideal (Nilsson & Lilja u.å). Kalmar kommun 
glesades ut och en funktionsuppdelning skedde under modernismen. Idag 
vill kommunen, med högre täthet, främja ett hållbart sätt att röra sig i staden 
samt blanda funktioner (Kalmar kommun 2013a:103). Kalmar är en expansiv 
kommun och från 2014 till 2015 antogs 300 fler detaljplaner än tidigare år, 
vilket tyder på en ökad efterfrågan på mark (Kalmar kommun 2016). De 
senaste fem åren har folkmängden i staden ökat med över 1100 personer, en 
ökning på cirka 2,4% (Kalmar kommun 2013a:100).

I planbeskrivningen till detaljplanen för Ölandshamnen, går det utläsa att 
järnvägsområdet benämns som ett “ingenmansland”, som kan anses som 
en restyta. Arkitekterna som är ansvariga för planen anser att platsen inte 
är utformad för människor och saknar kvalitéer som gör platsen åtråvärd 
att vistas i, de påpekar även att nya funktioner på platsen kan generera ett 
mer livfullt stadsliv (Kalmar kommun 2013b:4,22). En tolkning kan vara att 
arkitekterna ser värdet i att återanvända en restyta för att öka kvalitén för 
allmänheten och skapa mer liv till en annars bortglömd plats.

I de strategiska dokumenten som är utformade för Kalmar stad, exempelvis 
deras ÖP finns det inte samma tydlighet gällande begreppet. I översiktsplanen 
diskuteras strategier som behandlar förtätning. Med Kalmars växande 
befolkning vill de utveckla staden. De beskriver att de idag står inför ett val 
där de måste bygga en stad som kan möta framtidens behov. Med det stora 
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5.2 INVENTERING

En kart- och platsinventering utfördes i enlighet med Tranciks andra steg. 
Efter att noggrant studerat kartor och funnit möjliga restytor, som verkade 
passa in på våra krav, gav vi oss ut på platsen för att undersöka ytorna närmare 
genom en platsanalys. Eftersom kartorna inte var helt uppdaterade visade det 
sig att några identifierade ytor redan var bebyggda eller att bebyggelse hade 
påbörjats. Kombinationen av kart- och platsinventering var i detta fallet därför 
väsentligt, eftersom de kompletterade varandra. Efter platsinventeringen 
fick några restytor uteslutas eftersom de inte uppfyllde kraven men även 
nya restytor adderades som vi inte lagt märke till vid kartinventeringen. Vid 
starten av inventeringen hade 26 möjliga restytor identifierats men efter kart- 
och platsinventeringen återstod endast 13 restytor. Restytorna dokumenterades 
genom fotografier. Flera av dessa ytor var gröna, men fyllde inte funktion som 
rekreationsområde pågrund av dess läge eller storlek. 

Steg tre i Tanciks designmodell utgår från att identifiera och kartera restytor 
vilket gjorts efter kart- och platsanalysen. Gemensamt för de 13 restytorna är 
att det uppfyller en eller flera kriterier på vår definition av vad en restyta är. 
De identifierade restytorna har olika egenskaper och varierar i storlek, vilket 
gör dem intressanta att gestalta på olika sätt. Vissa ytor lämpar sig bättre 
för bostadsbebyggelse och verksamheter medan andra är mer lämpliga för 
offentliga rum
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Grundkarta © Lantmäteriet, Bearbetad av författarna
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5.3 IDENTIFIERADE RESTYTOR

Identifierade restytor i Kalmar.
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1 2

Tom, grön kil mellan väg och 
industriområde

3

Tom och grusig yta, bredvid järnväg 
med ovårdad växtlighet

4

 Område med ovårdad växtlighet 
mellan väg och hus

Grönt odefinierat rum mellan väg och 
verksamhetsområde

? ? ? ?
En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad

En yta mellan enheter för olika funktioner En yta mellan enheter för olika funktioner En yta mellan enheter för olika funktioner En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion

Ogästvänlig och ödslig yta i behov av förändring Ogästvänlig och ödslig yta i behov av förändring
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Svårdefinierad, överbliven grönyta 
intill hus och väg

Grön kil omringad av vägar utan klar 
funktion

5 6

Yta omringat av villabebyggelse med 
både grusiga och gröna delar

87

Gruskil bredvid järnväg som används 
till parkering

8

? ? ? ?
En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad

En yta mellan enheter för olika funktioner En yta mellan enheter för olika funktioner En yta mellan enheter för olika funktioner En yta mellan enheter för olika funktioner 

En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktionOgästvänlig och ödslig yta i behov av förändring
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Nedlagt industriområde, grusigt och 
skräpigt, intill mejerifabrik 

Hålrum i staden omringad av 
bebyggelse som idag används som 

parkeringsplats

Grusig yta bredvid bostadsområde 
som används som tillfällig parkering

Flackt grönt område med 
upptrampade stigar mellan olika 
verksamheter, intill mejerifabrik

9 10 11 12

? ? ? ?
En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad

En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion

Ogästvänlig och ödslig yta i behov av förändring
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5.4 VAL AV PLATS

13. Flackt grönt område med svårdefinierad användning och tillfällig parkering

Avgränsningen till en yta att gestalta landade i den restyta som ansågs mest 
lämpad och intressant utifrån allmänhetens framtida nyttjande. Av 13 
restytor valdes den sista identifierade restytan ut för ny användning genom 
ett gestaltningsförslag som utgick från Gehls teori. Denna restyta kommer 
fortsättningsvis i arbetet benämnas Eken. Motivet till val av plats bygger på 
flertalet aspekter. Platsen ligger inom gångavstånd från stadskärnan med 
intressanta målpunkter längs vägen. På vägen passeras Kalmar slott, cirka 
360 meter från platsen och äldre pittoresk bebyggelse i anslutning till platsen. 
Dessa intressanta målpunkter gör att fotgängare från stadskärnan kan anse 
det acceptabelt att gå till platsen då det ligger inom smärtgränsen för vad som 
anses som ett rimligt gångavstånd. 

Parkeringen på platsen är inte detaljplanelagd och har en tillfällig användning 
i väntan på att en varaktig funktion ska ta ytan i anspråk. På platsen finns två 
rostiga fotbollsmål som visar att platsen använts för sportaktiviteter. Det finns 
även en upptrampad tydlig genväg rakt över området. Den gav uppfattningen 
att människor rör sig över och förbi området. Människor stannar inte upp 
på platsen då det saknas bänkar. Sittplatser är viktiga för att få människor att 
stanna till, slå sig ned och njuta av intrycken från platsen och dess omgivning. 
Även om platsen idag inte bjuder in till aktiviteter och får människor att stanna 
till finns det goda förutsättningar för Eken. Närheten till Kalmar slott och 
Krusenstiernska gården, med trädgårdsodling och caféverksamhet, gör att det 
är mycket människor i rörelse i området. 

Det slutliga valet föll på restyta nummer 13 eftersom vi ansåg att denna plats 
var en bortglömd del i den annars välplanerade stadsdelen. Med intentionen 
att både förtäta och utveckla området till ett offentligt stadsrum av hög 
standard kändes valet av en öppen yta i storleken 7300 m2 relevant. 

Flackt grönt område med 
svårdefinierad användning och 

tillfällig parkering

13

?
En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad eller strukturerad

En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion
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4

Vypunkter. Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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5.5 Analys av plats

Kalmar kommuns detaljplan (bilaga 1), över området från 1950-talet, visar 
att platsen var ämnad för allmännyttig bebyggelse, med en byggnadshöjd på 
maximalt 7,6 meter. Området där restytan är lokaliserad har i detaljplanen 
namnet Eken, därför valde vi att behålla den benämningen av platsen. 
Vägen som delar området i två delar skulle inte varit där ifall detaljplanens 
intentioner hade fullföljts. Den tillfälliga parkering är inte heller en del av 
platsens ursprungliga användningsform. Marken runt om hela området är 
avsatt som prickmark och borde inte bebyggas enligt detaljplanen. 

För att koppla detta vidare med Tranciks analysmodell fokuserar det fjärde och 
sista steget på designen och hur planeraren kan knyta samman alla steg för att 
landa i ett slutgiltigt gestaltningsförslag. Den grundläggande utgångspunkten 
och utmaningen är att inga nya byggnader eller stadsrum får gestaltas utan 
referens till den övergripande rumsliga strukturen (Trancik 1986:229). För 
att kunna se hur den övergripande rumstrukturen förhåller sig analyserades 
platsen utifrån de designprinciper av Gehl som gestaltningsförslaget över 
platsen baserats på. För att undersöka vilka kriterier som uppfylldes av Gehls 
designprinciper har flertalet analyser genomförts.

5.4.1 Grönstrukturanalys
Grönstrukturanalyskartan visar stadsparker, lummiga grönområden, en 
grön kyrkogård och öppna/tomma grönytor. Ringarna på kartan visar att 
närheten till grönområden är god för området Eken. Inom 300 meter finns 
två stadsparker med högt natur- och rekreationsvärde. Den närliggande 
kyrkogården är trädbeklädd och ger grönska till området trots att den 
inte går att använda på samma sätt som något av de andra kategorierna av 
grönområden.

Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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5.4.2 Rörelseanalys 
Det finns trottoarer för fotgängare längs med större delen av området. De 
är dock väldigt smala och endast en person får plats i bredd. Något som är 
tydligt på platsen är att människor genar rakt över området istället för att gå 
på trottoarerna. Genvägen leder till parkeringen på platsen. Bilar har stor 
tillgänglighet på platsen och kan köra rakt genom området på en smal väg som 
vid första anblick inte ser ut att vara till för biltrafik. Vilket kan vara farligt då 
det blir en otydlighet i trafiken. 

5.4.3 Flödesanalys
En flödesanalys beskriver flödet av människor och trafik i området. Möjliga 
in- och utvägar samt viktiga målpunkter och dess avstånd från platsen. Inom 
rimliga gångavstånd finns Kalmar slott, resecentrum för buss och tåg samt 
stadskärnan. Det är enkelt att ta sig ut på E22 och vidare till intilliggande orter. 

Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna Grundkarta© Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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5.4.4 Sensorisk analys
Trottoarer utgör en säkerhet för fotgängare men utesluter säkerheten för 
cyklister, som färdas på samma villkor som bilen. Genom den nordöstra 
bebyggelsen i direkt anslutning till den valda platsen är gatan öppen för 
biltrafik, något som ger fotgängare och cyklister en känsla av osäkerhet. 
Eftersom vägen är kort och smal kan den därmed tolkas som en gång- och 
cykelväg. Restytan är öppen och bebyggelsen i anslutning till platsen möjliggör 
tillgång till sol på platsen. Det finns skydd för väder och vind under de 
trädformationer som finns på platsen.

5.4.5 Sikt- och ljudanalys
Området består av två områden som delas av en väg. Delen som består av 
den tillfälliga parkeringen har kortare siktlinjer eftersom de parkerade bilarna 
täcker. Längs med den öppna delen av området är längsta siktlinjen 100 meter. 
I siktanalysen finns även belysning i området markerat då belysning är en 
viktig del av hur väl människans syn fungerar. Under de mörka delarna av året 
och under nätterna kan det vara obehagligt att vistas på platsen då endast ena 
halvan av platsen är belyst och sikten undermålig. Ljudnivån på platsen är låg. 
Det går att prata i samtalston utan att bli överröstad av ljud i omgivningen. 
Den väg som kan tänkas generera mer trafik och ge upphov till högre 
ljudnivåer är Frejagatan.

Grundkarta© Kalmar kommun, Bearbetad av författarna Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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5.4.6 Lek- och träningsanalys
På större delen av området Eken finns ytor som bjuder in till lek och träning. 
De två fotbollsmålen är rostiga och slitna, men fyller fortfarande sin funktion. 
Lek och träningsmöjligheterna är det som karaktäriserar området. Den 
tillfälliga parkeringen är dock en yta där lek och träning utesluts och bilar har 
tagit över området. 

5.4.7 Inbjudande eller uteslutande
Det är viktigt att bjuda in människor och att öppna upp stadsrummen för att få 
människor att vistas på platsen och att ta för sig av de offentliga rummen. Eken 
är idag en odefinierad plats med svårighet att bjuda in människor trots dess 
öppna yta. Den saknar inbjudande entréer för gående och omringas till stor 
del av vägar. Kungsgatan och Västerlånggatan agerar som barriärer mot Eken. 
Genvägen blir en inofficiell entré som egentligen inte bjuder in människor till 
platsen. Gående hänvisas till entréer som också bilar har tillgång till vilket gör 
att säkerheten för gångtrafikanter blir lägre.

Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarnaGrundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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5.4.8 Stadsbildsanalys och skala
Eken med omnejd består till stor del av låg villabebyggelse i trä, 1-2 våningar 
utformad av det tidiga idealet organiskt/oregelbundet stadsmönster. Det 
andra idealet utgår från flerfamiljshus i 2-3 våningar som kännetecknas av det 
funktionalistiska stadsbyggandet, i främst tegel eller putsmaterial. Den tredje 
typen utgörs av 2-3 våningshus i sten intill Kalmar slott. Den sistnämnda 
kategorin, när idealet om kvartersstad stod i fokus, utgörs av flefamiljshus i 
4-5 våningar i sten. Variationen i skalan är bred men inte störande. Analysen 

visar att olika stadsbyggnadsepoker haft påverkan på platsens utformning. 
Områdets högra del karaktäriseras av lägre bebyggelse, 1-3 våningar, medan 
områdets vänstra del karaktäriseras av högre bebyggelse i 2-5 våningar. 
Materialet är varierande och byggnaderna är av trä, sten, tegel och puts.

Grundbild © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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5.6 SAMMANFATTNING AV ANALYS

Med analyserna har Ekens utmaningar och möjligheter undersökts. Med 
utgångspunkt i Gehls kriterier för det goda stadsrummet uppfyller Eken idag 
fyra av tolv kriterier. De fem planeringsprinciperna var svårare att analysera. 
Eken har dock stora barriärer längs med vägarna och få tydliga entreér som 
hindrar människor från att känna sig inbjudna till platsen. 

Under kriteriet säkerhet uppfyller inte Eken någon av de tre kriterierna, två 
av sex kriterier uppfylls i komfortdelen och två utav tre kategorier under nöje/
njutning kriterierna. Flera av kategorierna uppfylldes delvis, men för att få 
en jämbördig analys av platsen räknas endast de kategorier där kriterierna 
till största del uppfylldes. Det finns också en svårighet att analysera platsen 
fullständigt då den endast besökts två gånger och under en begränsad tid på 
dygnet.

Platsen har efter föregående analyser uppvisat stora brister, men även stora 
möjligheter. Eken har potential att utvecklas till ett stadsrum av god karaktär. 
Ekens placering i stadsrummet är till stor fördel. Närhet till Kalmar slott och 
till stora grönområden ger platsen en attraktiv placering i staden. För att 
stadsrummet ska uppfylla kriterierna krävs det att människor nyttjar ytan. 
Med människor som redan rör sig i dess närhet kan människor bjudas in att 
använda Ekens ytor och ge platsen liv och rörelse. Genvägen över området 
ger en bild av att människor rör sig där, men de inte stannar upp. Genom 
ett bättre stadsrum ska människor kunna använda platsen mer än bara som 
en genomfartsled. Biltrafiken är måttlig på platsen och genomfartsvägen i 
området går att stänga av, vilket detaljplanen över området visar. 

Slutligen gav analysen av Eken information att platsen är mycket bra för lek 
och träning. Gehl förespråkar en mänsklig skala och området vi valt att gå 
vidare med är till större del omringad av låg bebyggelse. Därav anses platsen 
vara utmärkt att utveckla. Till viss del kan ett offentligt rum ta platsen i 
anspråk med fler kvalitéer än vad platsen i dagens läge kan erbjuda men den 
har även delvis en förutsättning till att möjliggöra för förtätning med nya 
bostäder. 

SKYDD MOT TRAFIK & 
OLYCKOR

Skydd för fotgängare och 
cyklister

SKYDD MOT BROTT & VÅLD

Öka användningen
Blandade funktioner

Belysning

SKYDD MOT OBEHAGLIGA 
SENSORISKA UPPLEVELSER

Skydd mot väder, buller och 
föroreningar

MÖJLIGHET ATT GÅ

Rymliga gångbanor
Undvika hinder

God tillgänglighet och 
framkomlighet

MÖJLIGHET ATT 
STÅ/STANNA

Objekt att luta sig mot
Caféverksamhet

MÖJLIGHET ATT SITTA

Bänkar med arm/ryggstöd
Trä material

Utsikt

MÖJLIGHET ATT SE

Belysning
Mindre yta än 100 meter

Inga hinder, fri sikt
Intressanta vyer

MÖJLIGHET ATT 
PRATA/LYSSNA

Bänkar med vinklar
Sänka ljudnivån

MÖJLIGHET ATT LEKA/TRÄNA

Sociala aktiviteter
Användning dag/kväll

Alla årstider

SKALA

Design för mänsklig skala

MÖJLIGHET ATT NJUTA 
AV VÄDRET

Skydd och genomsläpp

POSITIVA SENSORISKA 
UPPLEVELSER

Design, Material
Utsikt

Växtlighet

SKYDD MOT TRAFIK &
OLYCKOR

Skydd för fotgängare och 
cyklister

SKYDD MOT BROTT & VÅLD

Öka användningen
Blandade funktioner

Belysning

SKYDD MOT OBEHAGLIGA 
SENSORISKA UPPLEVELSER

Skydd mot väder, buller och
föroreningar

MÖJLIGHET ATT 
PRATA/LYSSNA

Bänkar med vinklar
Sänka ljudnivån

MÖJLIGHET ATT GÅ

Rymliga gångbanor
Undvika hinder

God tillgänglighet och 
framkomlighet

MÖJLIGHET ATT 
STÅ/STANNA

Objekt att luta sig mot
Caféverksamhet

MÖJLIGHET ATT SITTA

Bänkar med arm/ryggstöd
Trä material

Utsikt

POSITIVA SENSORISKA 
UPPLEVELSER

Design, Material
Utsikt

Växtlighet

Utifrån Jan Gehls tolv kriterier uppfyller Eken fyra.
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GESTALTNINGSFÖRSLAG
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6.1 KONCEPT - LEVANDE STADSRUM

Eken är en plats som enligt detaljplanen var tänkt att bebyggas till förmån för 
allmänhetens intresse. I enlighet med detta vill vi att platsen ska ge utrymme 
för allmänheten att leva, en fristad för människor utanför deras privata hem. 
Offentliga rum har förlorats i staden och är viktiga att återskapa. Förtätning 
är ett ideal som många städer strävar efter, därför är det viktigt att även denna 
aspekt tillgodoses. 

Eken ska bli ett offentligt stadsrum där alla människor känner sig välkomna. 
Den ska både ge plats åt människor att bo och leva. Med populära 
turistattraktioner, så som Kalmar slott, Krusenstiernska trädgården och 
stadsparken runt hörnet kan Eken bli en plats där människor samlas, stannar 
upp och njuter av stadslivet. 

Människor i olika åldrar, med varierande intressen ska ha tillgång till Eken. 
Belysning ska underlätta användning alla tider på året. Flexibla element på 
platsen öppnar upp för kreativitet hos användaren och kan användas på 
många olika sätt, det är användaren som sätter gränserna för skapandet av 
ett intressant stadsrum. När den mänskliga närvaron ökar på platsen blir den 
säkrare och mer inbjudande och när säkerheten ökar känner sig fler människor 
benägna att vistas på platsen. Denna goda cirkel är vad som ska följas på Eken. 
Eken ska erbjuda en positiv upplevelse i stadsrummet och bjuda in människor 
till användning. Stråk med genomtänka material ska underlätta förflyttning 
oavsett fysisk förmåga.

Vårt koncept utgår därför från att uppnå ett levande stadsrum med flexibla 
funktioner, tillgänglighet och upplevelse. 
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Områdesindelning för gestaltning av Eken
Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna

6.2 GESTALTNINGSFÖRSLAG
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Gestaltningsförslag över Eken
Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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GÅNG - OCH CYKELVÄG

BEFINTLIGA BYGGNADER

GRÖNYTOR

GRÖNA KULLAR

SPORTOMRÅDE

BOXPARK

LEKOMRÅDE

ÖVERGÅNGSSTÄLLE

TRÄD

BELYSNING

DAMM

ÅTERVINNINGSSTATION

PAVILJONG

BOULEPLAN

BORDTENNIS

CYKELSTÄLL

TRÄDÄCK

BÄNKAR

FUNKTIONER

OMRÅDEN

FLEXIBLA ELEMENT

NYTT BOSTADSHUS

KONSTINSTALLATION PINGVINER
LEKSTÄLLNING

BÄNKSEKTION

BORD OCH STOLAR

HÄCK
GRÄSKULLE
STAKET Belysningsillustration

Grundkarta © Kalmar kommun, Bearbetad av författarna
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Grönområde
För att inte ta bort kvalitén av lek 
i området, den funktion som förr 
förknippades med platsen bibehålls 
en öppen grönyta. Spontana 
lekaktiviteter kan ske likaväl utgöra 
plats för människor som önskar 
njuta av solen. Gräsklädda kullar 
ger en mer intressant rumslig form 
och hjälper till att förstärka stråket. 
Områdets dagvatten hanteras genom 
två små dammar. 

Lekområde
Lekelement introduceras på 
platsen för att barn ska kunna leka. 
Redskapen kan dock vara flexibla, 
ungdomar och vuxna kan använda 
redskapen till exempelvis träning. 
Plastpingvinerna fungerar som både 
konst och som lekelement. Bänkar 
finns intill området i både söder och 
norr vilket möjliggör för föräldrar att 
ha uppsyn över sina barn på lekytan.

Gröna kullar
För att skapa intressanta 
nivåskillnader har organiskt formade 
gräskullar anlagts i en del av området. 
Människor kan ligga och luta sig 
mot kullarna och barn kan leka där 
efter de aktiviteter som passar dem 
själva. Genom att skapa topografiska 
skillnader blir området mer varierat 
och får fler intressanta siktlinjer.

Boxpark
Området har flyttbara möbler som 
gör att människor kan välja var de vill 
sitta, vilken riktning mot solen och 
hur många som vill sitta tillsammans. 
Flexibelt möblemang underlättar för 
människor att prata med varandra 
utifrån hur många som deltar i 
konversationen. 
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Sportområde
För att aktivera människor på platsen 
har ett sportområde anlagts. Denna 
del av Eken erbjuder både bordtennis 
och en boulebana med hopp om att 
människor från flera åldersgrupper 
ska kunna ta del av Ekens funktioner. 
Belysning ger förutsättning att 
använda området fler timmar under 
dygnet.

Bostäder
För att till viss del förtäta, bebyggs 
en del av Eken med bostäder. 
Bostadshuset förses med cykelställ, 
sittplatser och en återvinningscentral, 
som är för privat och allmänt bruk. 
Skalan på byggnaden går i enlighet 
med de intilliggande byggnaderna 
med en modern utformning, 
anpassad till den mänskliga skalan. 
Paviljongen skyddar mot väder och 
skapar en mötesplats. 

Trädäck
Målpunkten i mitten är utformad i trä 
och har tre nivåer som kan användas 
som sittyta. Med formen av en 
hexagon finns det 360 graders vinkel 
för människor att sitta på. Oavsett 
om man vill se en bordtennismatch 
eller ha uppsikt över sin barn på 
lekområdet finns den möjligheten. 
Upplysta kanter gör trädäcket mer 
spännande som designelement under 
dygnets mörka timmar samt ökar 
ljussättningen.

Bänksektion
Längs med Kungsgatan sträcker 
sig en bänksektion med flexibla 
funktioner. Den skapar tydliga 
entréer till området. Bänksektionen 
ger möjlighet att parkera cyklar, 
sitta ner med bänkarna i vinklar 
mot varandra för att bjuda in till 
samtal. Det finns det möjlighet att 
luta sig mot de plana ytorna som 
bänkarna ger upphov till. Träd- och 
blomplantering hjälper till att skärma 
av mot gatan och skapa en rofylld 
känsla. 
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6.3 HUR DE TOLV KRITERIERNA UPPFYLLS

Eken har en definierad mittpunkt som människor kan ta sig till. Mittenpartiet 
med trädäcket blir en social mötespunkt och till den finns tydliga stråk. 
Entréer definierar området och stråken in i området leder till ökad 
tillgänglighet. Människor med rörelsenedsättning kan enkelt ta sig fram över 
de stenbelagda ytorna. Kanten mot Kungsgatan förstärks med kombinerade 
bänkar och cykelställ. Dock ses inte detta som en barriär mot området då den 
bjuder in allmänheten till området med flera entréer.

För att skapa det goda stadsrummet har alla Gehls kriterier tagits hänsyn till. 
För att skydda fotgängare och cyklister mot trafik har vägen genom området 
stängts av för bilister. Framkomligheten för boende i området hindras inte av 
detta beslut utan det finns alternativa vägar till byggnaderna. Övergångsställen 
uppmärksammar bilister att sänka hastigheten och stanna för att släppa 
över andra trafikanter, vilket ökar säkerheten för fotgängare. Trottoarer runt 
området gör att människor kan röra sig säkert och inte utsättas för fara genom 
att dela vägabana med bilen. För att öka säkerheten mot brott har området 
fått en upprustning i form av belysning. Eftersom människor antas använda 
området till större grad efter förslagets genomförande ökar tryggheten med 
ovanstående åtgärder samt eftersom fler människor beräknas finnas i rörelse 
på platsen. Träden planteras med mellanrum för att förhindra täta buskage 
att gömma sig i. Väderskydd var den svåraste delen att uppfylla. Men med 
parasoller på trädäcket en paviljong och kompletterande träd kan även denna 
del anses vara uppfylld. 

Gångmöjligheterna har drastiskt förbättras. Från att Eken var en gräsklädd 
yta utan inbjudande stråk finns det nu flera stråk och målpunkter i området. 
Stenplattor på stråken gör det möjligt för alla människor, oavsett hinder, att 
röra sig fritt. Gångstråken mellan zonerna erbjuder saker att titta på samtidigt 
som människor rör sig i området. Det finns element att luta sig mot när man 
vill stanna till. Fler träd erbjuder fler möjligheter att luta sig mot, samt finns 
det möjligheter att luta sig längs med den långa hexagonformade bänken. 
Möjligheten att se sig om i området har förbättrats, den gamla tomma ytan 
var intetsägande och svårdefinierad. Med nya inslag finns det mycket för ögat 
att vila sig på. Bänkarna är utformade i vinklar så att människor ska kunna 

prata och lyssna med varandra. De flexibla möblerna bildar “talkscapes”, 
små grupperingar av sittelement, som gör det möjligt att förändra ytorna 
och ge upphov till den formen av möbler som krävs för diskussionen. De 
långa hexagonformade bänkarna har vinklar mot varandra som bjuder in 
till samtal och det stora trädäcket ger ett förmånligt sätt att sitta vinklade 
mot varandra och erbjuder utsikt i alla väderstäck. Trädäcket har en flexibel 
användning då det under vinterhalvåret går använda till andra aktiviteter 
som exempelvis snöborgsgrund. Möjligheten att leka och träna är något som 

Utifrån Jan Gehls tolv kriterier uppfyller Eken tolv.
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gestaltningsförslaget tar stor hänsyn till då det var en tidigare kvalité hos Eken. 
Den öppna gröna ytan ger fortfarande plats för lek. Dock är de två nya delarna 
för lek och sport som inbjuder mest till den formen av aktivitet. Lekplatsen 
har flexibla element som passar både för gungor, klättring men också träning. 
Sportytan har både bouleplan och bordtennis för att locka en bred krets med 
människor. De gröna kullarna med varierande topografi, möjliggör för lek men 
även möjlighet för människor att sitta/ligga, koppla av och njuta av solen. 

Skalan har bibehållits för att människor ska känna sig bekväma. Det nya 
bostadshuset är utformat med samma skala som intilliggande byggnader i 
väster. Byggnaden har tre våningar med kortsidan mot Eken i etapper för ett 
mjukare intryck och struktur. Nivåerna ger en inbjudande känsla och minskar 
skalan. För att kunna njuta av klimatet har trädäcket utformats i nivåer. De 
olika nivåerna och formen på trädäcket möjliggör för människor att följa 
solen var på himlen den än är. Träden gör det möjligt att uppsöka skugga för 
de som önskar. Den sensoriska upplevelsen av rummet är förändrad. Gamla 
Eken var en tom, till synes oidentifierad yta med få intressanta designinslag. 
Det nya förslaget ger förutsättningarna att återinföra det publika liv som 
gått förlorat. Nivå- och topografiska skillnader, stråk, konstinslag, lek, sport, 
sociala mötespunkter och grönområden ger platsen nytt liv och inbjuder till 
användning.
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DEL 7 
SLUTSATS
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7.1 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Syftet med arbetet var att undersöka restytor och spåra dess uppkomst för att 
vidare inventera Kalmar stads restytor. Sedan på en utvald plats ta fram ett 
gestaltningsförslag utifrån Jan Gehls kriterier för det goda stadsrummet vilket 
arbetet resulterade i. En definition av restytor samt ett gestaltningsförslag på 
restytan Eken har utarbetats. 

Frågeställningarna hänger samman och har under arbetets gång utvecklats, 
reflekterats över och preciserats. Första frågan vad är en restyta, besvarades 
med litteraturstudien. Utifrån litteraturen kunde vi få fram en definition av vad 
som kännetecknar en restyta och med definitionen inventera restytor i Kalmar 
stad.

En yta kan tolkas som restyta om den uppfyller något av följande kriterier:

1. En yta som inte är kategoriserad, identifierad, arrangerad, eller 
strukturerad

2. En yta mellan enheter för olika funktioner 
3. En yta med tillfällig användning, i väntan på ny funktion
4. Ogästvänlig och ödslig yta i behov av förändring

Litteraturstudien hjälpte oss också att besvara arbetets andra frågeställning, 
hur uppkommer restytor. Genom att kategorisera några olika sorters 
stadsbyggnadsmönster kunde slutsatsen dras att den traditionella 
kvartersstaden är den struktur som ger minst upphov till restytor. Till skillnad 
från kvartersstaden är det är modernismen och dess stadsbyggnadsprinciper 
som beskylls för att sprida ut staden. Det är modernismen i helhet som står 
skyldig till restytorna enligt vår efterforskning. Modernismens planeringsideal 
med tillhörande prioritering och expansion av bilismen, zonering och den 
tekniska utvecklingen är det som skapat restytor. 

Det är idag av stort intresse att ta de restytor modernismen skapat i anspråk, i 
och med det förtätningsideal som råder. Detta ideal följs hos kommuner, som 
ofta har en uttalad strategi att förtäta. De fyra punkterna i vår definition som  
är framtagna i denna studie kan hjälpa kommuner och städer att i framtiden 

inventera och kartera restytor för att följa sin förtätningsstrategi. Restytors 
dolda möjligheter kan då tas tillvara på och utvecklas i fördel för både 
kommunens och allmänhetens intresse. 

Valet att undersöka Kalmars restytor blev mer gynnsamt efter vi studerat 
kartor, detaljplaner och Kalmars ÖP. 26 möjliga restytor identifierades och 
valdes ut att undersökas närmare vid platsinventeringen. Väl ute på plats 
visade det sig att flera av de platser, vi ansett som restytor, redan var bebyggda 
eller hade påbörjad byggnation. Kalmar stad hade bebyggt en del restytor 
utan en kartering av dem. Det var dock långt ifrån alla restytor som var i detta 
stadium och 13 stycken föll under definitionen av vad som kännetecknar 
en restyta. Arbetet kan nu ge Kalmar stad en mer definierad kartering av 
restytor, så de kan fortsätta sitt arbete med att bebygga eller strukturera ytorna. 
Eftersom arbetet har mynnat ut i en kategorisering av restytor kan även fler 
kommuner än Kalmar kommun använda sig studiens definition av restytor, 
baserad på flera forskare, för sitt arbete med restytor i sin stad. 

Tredje och sista frågan hur kan restytorna förändras utifrån designprinciper 
om det goda stadsrummet, besvarades med analysmodellerna som grundats 
av Trancik och Gehl. Det finns oändliga möjligheter med en restyta. Utifrån 
Gehls teorier kan en förbättring av en plats höja stadslivet och återföra liv till 
platsen. Eken har visat att en plats som är tillsynes bortglömd går, med rätt 
förutsättningar att få till liv. Analyserna utgick från vad vi upplevt på plats och 
kunnat utläsa från kartor med utgångspunkt i Gehls principer. Analyserna 
gjordes mycket grundligt, men exakt vad som krävdes för att få Eken att 
utvecklas till ett offentligt rum av hög kvalité var svårt att utvinna. Eken var 
tillsynes en odefinierad och svårtillgänglig plats med lite rörelse. Säkerheten 
kunde ifrågasättas och platsen hade potential till både byggnation av bostäder 
och utvecklandet av ett nytt offentligt rum. 

Utifrån analyserna avslöjandes Ekens möjligheter och brister. Analyserna 
gav oss en uppfattning hur vi kan återskapa de värden som gått förlorade 
eller eventuellt aldrig existerat. Med ett väl genomtänkt koncept och ett 
genomgående starkt samarbete förbättrades gestaltningsförslaget under 
arbetes gång. Konceptet utgick från att uppnå ett levande stadsrum. Att skapa 
förutsättningar för Eken att bli en plats där människor samlas, stannar upp och 
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kan njuta av stadslivet. Gestaltningen av området utgick från två skilda förslag 
som senare integrerades för att ta fram ett skarpare och mer preciserat förslag. 
Det som lade grunden för vårt gestaltningsförslag, tillsammans med Gehls 
kriterier, var ledorden om flexibla funktioner, tillgänglighet och att Eken ska 
bjuda in till en upplevelse för allmänheten vid besök. 

Det slutliga gestaltningsförslaget utgick från Gehls tre huvudkriterier: 
säkerhet, komfort och nöje/njutning. Säkerheten förbättrades genom att 
öka belysningen, bredda och anlägga nya gång- och cykelbanor. Komforten 
förbättrades främst genom väl tilltänka material med tillgänglighet för alla, stå- 
och sittmöjligheter, bjuda in allmänheten till aktiviteter som lek och sport samt 
inslag av intressant konst som förhöjer upplevelsen i det offentliga rummet. 
Med hänsyn till kategorin nöje/njutning är skalan väl tilltänkt och anpassad 
efter människan. Den mänskliga skalan har varit ett genomgående inslag i alla 
delar av gestaltningen. Bostadshuset är utformat med referens till intilliggande 
bebyggelsestruktur och Ekens olika funktionsområden är anpassade i mänsklig 
skala där intressanta inslag finns i olika nivåer. Det finns platser som bjuder in 
till olika sensoriska upplevelser vare sig om man vill exponeras för dem eller 
skyddas från dem.

De fem designprinciperna som studien delvis utgått från samla, integrera, 
bjuda in, öppna upp och öka användningen har alla tillgodosetts. Platsen 
analyserades utifrån de utgångspunkter som platsen gav. Eken är idag en plats 
utan större funktion  och där det därför saknas funktioner att integrera. För att 
skapa ett mer levande stadsrum fokuserade förslaget på att bjuda in människor 
till platsen. Entréer, stråk och målpunkter öppnar upp för gångtrafikanter och 
stänger ute bilar. Med alla nya funktioner på platsen kommer användandet 
kunna öka och fler människor ta del av Eken. 

Något som ska tas i beaktning gällande gestaltningsförslaget är att båda 
gångerna Eken besöktes var det få människor på platsen, vilket inte gav oss 
någon fullständig bild av vad restytan används till och av vilka. Vi fick en 
indikation att den används eller har använts till lek och att många använder 
Eken som en genväg och passerar rakt över platsen. Därför valde vi att utforma 
Eken med goda möjligheter för fotgängare. Hade vi spenderat mer tid på plats 
och under olika timmar av dygnet hade även detta påverkat vår uppfattning 

av platsen. Att studera ytan utförligare hade hjälp oss att komma fram med 
förslag på funktioner som vi såg var uppskattade av allmänheten. Istället har 
Jan Gehls kriterier följts och utformningen utgår från hans grundtankar och 
vad han anser är förutsättningarna för att skapa det goda stadsrummet. 

Det var en utmaning att uppfylla Gehls alla kriterier då många av kriterierna 
var mångsidiga. För att exempelvis uppfylla säkerhetskriteriet måste belysning, 
trottoarer och ett ökat flöde av människor till platsen uppnås. Eftersom Eken 
är en restyta av större karaktär och har även större möjlighet att uppfylla 
alla kriterier än en mindre restyta. Det som även kan ha betydelse för det 
slutgiltiga förslaget när en plats genomgår en förändring är de intilliggande 
funktioner som området redan erbjuder. Om det finns en boulebana eller 
paviljong i närheten kan man fråga sig om behovet av att anlägga fler finns. 
För många funktioner av samma karaktär i närheten av varandra kan vara 
onödigt om de inte används och då har inte kriterierna någon betydelse. Två av 
de identifierade restytorna i Kalmar låg intill en mejerifabrik där exploatering 
försvåras då regelverk för industrier är strängt styrda samt kan obehaglig lukt 
hindra människor från att använda platsen trots en väl utförd gestaltning. 
Förutsättningar kan skapas för att förbättra kvalitéerna i ett stadsrum men en 
ökad användning kan aldrig garanteras. 

7.2 SLUTLIGEN

En fråga vi har ställt oss under arbetets gång är ifall det alltid är positivt att 
definiera en restyta. Utifrån litteraturen framgår det att vissa restytor faktiskt 
är uppskattade av människor och att planerare och arkitekter försöker sätta 
en definition på en yta som kanske inte behöver definieras. Med definitionen 
försvinner en frizon för människor där allt inte är strukturerat och helt 
bestämt. Vi har övervägt detta, men kom slutligen fram till att en definierad 
yta med stor tillgänglighet gynnar större del av allmänheten och gör att fler 
kan ta del av ytan och därför resulterar i ett positivt utfall. En djupdykning 
i denna del av restytor hade kunnat vara en vidare del i studien ifall fortsatt 
arbete hade skett. 

Med närhet till Kalmar slott leder tankarna till de turister som rör sig i 
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området. Frågan är, har skapat en plats som enbart turister kommer nyttja, 
eller av boenden i närheten? Förhoppningsvis vänder sig Ekens funktioner och 
existens till många samhällsklasser och åldersgrupper, turister eller inte och att 
Eken kan erbjuda något för alla. 

En ytterligare fråga är vad händer med Eken ifall den inte gestaltas. Kommer 
den förbli det den är idag eller hade någon/några tagit platsen i anspråk? Med 
tanke på platsen möjligheter hade exempelvis hela området kunna bebyggas 
med bostäder ifall bostadsbristen blir större i Kalmar stad. Detaljplanen från 
1950-talet hade intentioner att omvandla platsen, men trots det så är den tom 
idag. Därför är det svårt att säga exakt vilken framtid som väntar Eken. 

Avslutningsvis, har detta arbete, som startade med en diskussion i hur 
förbättring av städer kan se ut, mynnat ut i ett gestaltningsförslag som kan leda 
till ett bättre stadsrum. I och med att förslaget inte realiserats kan vi inte säga 
med säkerhet att åtgärdena i förslaget kommer att skapa ett levande stadsrum, 
men det har god potential om förslaget följs. Genom arbetet har restytor fått en 
definition som kan appliceras på restytor i fler städer än Kalmar. Ekens dolda 
möjligheter har genom denna studie exponerats. Gestaltningsförslaget ger 
Kalmar stad möjlighet att både förtäta och utveckla Eken till ett offentligt rum 
och därmed inte längre kategorisera platsen som en restyta. 

Restytors möjligheter är oändliga och gestaltningen i detta arbete är ett 
exempel på hur en restyta kan komma till liv igen. 
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