
 
Nya områden  

Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? 
 
 Politiska mål och medel för 

human arkitektur    

Nya områden - Ulf.johannisson@telia.com 



En cykeltur 
i nytt område med toppläge vid vattnet 

• DN 110921: ”Dagens storskaliga nybyggen, 
framtidens miljonprogram”  

• I Hammarby sjöstad, 6-årigen nöjt: Nu är vi i 
Liljeholmskajen! 

• Stockholm de senaste 20 åren – allt ser i 
princip likadant ut. Klonade vita lådhus  

• I Stockholm byggs inte hus, det byggs 
områden. Precis som med miljonprogrammet.  

• Monica Fundin Pourshahidi 
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Liljeholmskajen eller Hammarby Sjöstad? 

Avskalat likformigt ljusgrått 
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Fler strandlägen: Västra Kungsholmen 

Annedal/Ulvsunda 
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Mekanismer för lådkulturens 
bevarande – inbyggda hos aktörerna 

• Forskare: Arkitektutbildningar i världen konserverar 
lådkulturen – mer/mindre avskalade lådhus, motstånd 
mot allt ”gammalt” = nästan alla linjer, färger mm (där 
försvann uttrycksmedlen) – kan de bli gamla? 

• Stockholms arkitektskolas studierektor 2008: Arkitektur är 
inte till för folk att titta på - utan för att användas 

• Fåtal stora arkitekter, byggherrar, byggare med typhus – 
gynnas av stadens stora projekt (bygger områden, inte hus) 

• Stora jobbar med stora – invant kompromissmönster => 
MINSTA gemensamma nämnaren, avskalade lådhus 

• (Avskalade lådor en 100 år gammal socialistisk politik, 
modernismen: Alla skulle bo lika. Glömde funktion Må bra) 
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Det finns nya vackra områden som ön 
Java i Amsterdams hamnområde 
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Java: Processen => Resultatet 

• Projekt: Tätt bostadsområde 

• Sjoerd Soeters  ansvarig för stadsplanering och 
tillsyn över arkitekturen 

• Utgick från Amsterdams kanaler -  enorm 
variation => mångfald i arkitekturen viktigt 

• 10 arkitekter ritade 

• Resultatet: Stor variation: färg, höjd, struktur 
– inom en sammanhållen helhet  

   med inflytelser från olika håll och tider  
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Bispebjerg Bakke 15 min fr Köpenhamn C 

i harmoni m naturens höga och låga 
vågor - Som skulpturer - 135 lägenheter 
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2-plans lägenheter m 2 balkonger/altaner: Sol!  
+ Stora fönster: Ljus/rymd/utsikt Kph => Må bra 
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Hållbara material: Tegel, keramik granit 

Hantverk + prefab / Dyrare bygga men mindre 
underhåll, längre livslängd => ekonomi 
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Bo01 Malmö hamn: Styra mindre men 
rätt => Skönhet, variation och trivsel  

 • Små markanvisningar, en per byggherre med olika 
arkitekter => Konkurrens => Variation 

• Tydlig filosofi, ”human arkitektur”, grund för avtalat 
kvalitetsprogram = Kvalitetsnivå  

• T ex Småskaliga stadsrum för olika sorters liv, förnyelse 
av den traditionella staden => Trivsel, hälsa 

• Husen: Endast höjd, läge låst + rymliga riktlinjer men 
godkänna arkitekt => Frihet i detaljer, variation  

• Styra m riktlinjer kräver resurser, kompetens: Bolag m 
professor Klas Tham som chefsark. m eget plankontor 
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Småskaliga stadsrum för olika sorters liv 
Riktlinje: Traditionella naturfärger 
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Förnyelse av den traditionella staden - Nej 
till omoderna modernismens stadsideal 
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”Muren” ljus 
enl program            
Frihet i detalj        
ger liv  

 

• Färginslag  

• Olika tak 

• Indraget 

• Utbuktande 

• Asymmetri 
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Hård konkurrens, kundfokus Burberry, 

Armani blandar fritt ”gammalt” och 
nytt => Nyskapande! 

 

Nya områden 



Arkitekt Ola Andersson på seminariet: Bygglag 
mm => Processen som styr resultatet 

• Byggnadslag 1878 för självbyggeri => Byggherrar när malmarna 
byggdes: En mångfald privata investerare något hus var => (UJ 
kommentar: Konkurrens, kundnärhet)  

• Än idag landets mest eftertraktade område för bostäder, 
arbetsplatser, handel och kultur 

• Internationell kongress för modern arkitektur 1933: Åtskilda zoner 
för arbete, bostäder, trafik, rekreation 

• Svenska PBL 1987 – för byggnadsindustrin och stadens stora 
detaljerade planer för hela områden (UJ: Dessutom oligopol) 

• Förändring kräver: Mål och vilja i politiken - Kompetens + envishet 
i förvaltningen – Kundernas efterfrågan – Ekonomi f. byggherrarna 
– Tomter individuellt användbara + tillgängliga från allmän plats  
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Förslag: Stadens åtgärder för variation 
och förnyelse i nya områden 

• Riktigt tidigt samråd m slutkunder, allmänhet – Dialog 
om referensexempel/skisser, lärprocess 

• Små markanvisningar – Stimulera många små aktörer 
och konkurrens - Bygga i etapper?  

• Arkitekter: Tävlingar? Inbjudningar? Skulptörer?  
• Styrning av arkitekturen: Vida ramar, avtalad 

kvalitetsnivå – godkännande före bygglov 
• Uppföljning av kvalitet under projektens gång 
• Rollen gör att staden behöver spetskompetens och 

beslutskraft: kritik mot konsulter 
• Övriga förslag se ”Arkitektur Förslag till panelen” 
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