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Förkortning och viss bearbetning 

av Torbjörn Einarsson och Ulf 

Johannisson, med koncentration 

på  

- Kajer mot det gröna 

- Inre komplettering  

- Process för FÖP/områdesplan i 

lokal dialog 

För utförligt material och bok 

kontakta Arken. Bok kommer 

hösten 2014.  



 

 



Idag sker förtätning av de 

historiska stadskärnorna – men 

utglesning av periferin 



Kan våra snabbt 

växande städer växa 

hållbart? 







Städerna växer i en ineffektiv struktur 

 Ineffektiv markanvändning 

 Gröna ytor med dålig kvalitet 

 Stora trafikytor – byggt för bilar 

 = Sprawl 



Grönytorna blir splittrade, ofta som 

”baksidor” med låg kvalitet 



Bostadsområden utvecklas som 

socialt ensidiga, avskilda områden 



Möjligheterna till effektiv 

kollektivtrafik blir allt sämre 



Möjligheterna till försörjning och 

lokala kretslopp försämras 



Vi behöver hantera stadens gränser 

Motorleder isolerar förorter från naturen 

och andra stadsdelar 





Finns alternativ till 

fortsättning som i 

undre halvan? 















 

 

Kajer mot det gröna   

– hållbara gränssnitt i mötet stad och land 

Några exempel  
 





Tillgängliga grönytor 

 Entréer 

 Stigar 

 Information 





Kajen som mötesplats 



Idrott, utegym 



Caféer och restauranger 



Köpenhamn fingerplan 



Järfällas 

Kajer mot Görväln 

och inre kajer 

+ 

Kommunikationer 



SÄTTA GRÄNS 

- Kajer mot det gröna 



SÄTTA GRÄNS 

- Kajer mot det gröna 

- Inre kajer 



VÄVA 

Komplettera 

Gatustruktur 

- 

Mer gatuväv  



VÄVA 

Kollektivtrafik  

före och efter 



BEBYGGELSE 

kompletteringar 

- Inom tomter 

- Mellan tomter 



ETABLERINGAR 

- Urbana målpunkter 

- Gröna målpunkter 



SYNERGIER 

- aktiviteter 

- ekosystemtjänster 

- biologisk mångfald 



 

 Kajer  

odling 

- Återkommande 

teman 

 



Närodling och stadsodling 

 Minska stadens transportbehov 

 Öka försörjningssäkerheten 



Kulturevenemang 



Inre kompletteringar  

bland  

småhus  

och flerfamiljshus 



Blanda  stort och smått 

”minus 3% – plus 20% nya smärre kvarter 



 

 

Tradition. Världen över har vi byggt 

längs gator och grupperat hus runt 

gårdtun 



 

 

Modernismen: Bort med gatuväv, 

kvartersväv, ägoväv och 

blandning av funktioner.  

Hus i park, tunet/prickmarken 6 

m remsa mot gata för bilen, 4,5 

m remsa runt tomten för 

brandavstånd 9 m. Brandbuffert 

på annat sätt i dag.  



 

 

Släpp loss byggrätter, främst mot gatan, 

blir charmigare gaturum, och i 

tomtkanten (ök m grannen). Möjliggör 

50-200 % mer bebyggelse i 

villadominerat område. 

 

Medborgarinitiativ. 

Låt det ta tid. Ger 

bättre mikroklimat, 

ett par månaders 

längre 

odlingssäsong. 















 

 



Omvandling av ytterstad 2 
1 Komplettera och förädla  

inom befintlig struktur 
 

inlägg 2014-06-06/UJ.TE 



exempel:     miljonprogram i centrala Jakobsberg  



ensartad struktur, uniform skala = hopplöst 

utgångsläge?  



32 olika trapphus – en del brf 



Omvandlingar, Tübingen 2000-

tal 

Italien 

1800-tal 

Mittuniversitetet 

Sundsvall, 1997 

Arken Arkitekter 

La Boca, Buenos Aires 

1900-tal 



32 trapphus – ger möjligheter här? 



Erbjud nya byggrätter + kvalitetsmål      

   släpper loss investeringar för underhåll, tilläggsisolering, 

etc  



…det är smittsamt… 



byggrätter ut mot gata också        några börjar  



Många små projekt efterhand        många 

byggherrar, många kynnen och olika byggare              

variation 



… individualisering … 



Individualisering  

per trapphus 

fortsätter 



Verksamhetshus 

framför  

de stora husen  



…i den takt och skala de boende väljer…   



…olika kynnen, olika lynnen, mångfald…  



Vi är framme! 



Vad gör det 

med 

människor? 



 

Men… 

”det här kommer aldrig att fungera”! 

 • fin plan i Husby stupade på motstånd 

• storslagna planer blir urvattnade 

• parterna har tappat förtroende för varann  

 

Slutsatser:  
1. ta medborgardialogen tidigare 

2. ha planer framme för både stora och små 
intressenter, både byggarherrar och 
byggare 

3. dvs säkra mångfald och flexibilitet genom 
planberedskap och planrepertoar  



Medskapande i dialoger 

• Välj mellan stadstyper       

  man tänker friare och större 

• Fråga både:  

 vad vill vi och vad bör vi   

  prioritering av värden socialt,  

 ekonomiskt och ekologiskt        

 man tänker djupare och bredare 

 



Medskapande i dialoger? 

• ”det kommer aldrig att fungera”! 

• ”i slutänden gör de som de vill i alla fall” 

• ”se bara på Open Space i Söderstaden” 
 

Nya tag:  
1. Tidigarelägg medborgardialogen,  

2. Öppna för kreativa dialoger, dvs omfatta både 
program- och utformningsfrågor, 

3. tillhandahåll därefter en bredd av färdiga planer, 

4. tydliggör och säkra spelplanerna 

5. dvs, säkra både flexibilitet o investeringstrygghet 



ÖP – FÖP – DP… 
FÖP visavi OP, nya områdesplaner 

Områdesplanens status, se över poängen 

• Beslutas av stadsbyggnadsnämnden? 

• Beslutas av kommunfullmäktige? 

• Legal status! 

• Fastlägg hur OP ska göras mer effektiv än 

FÖP 

 





FÖP/område

s-plan i 

dialog 

 

Verktyg 

 - Prioritera 

stadstyp i 

matrisen 



 

 

Verktyg 

 - Värderosen 



 

 

Vad bygga var? 







 

Vad gör det med människorna? 



Jan Gehl:       First we shape the cities  

- then they shape us 



Kontakt 

• Arken Arkitekter 

• http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml 

• torbjorn.einarsson@arken-se-arkitekter.se 

• Ulf Johannisson 

• http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-

med-kvalitet/ 

• Ulf.johannisson@telia.com 

http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://www.arken-se-arkitekter.se/indexa.shtml
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/
http://ulfjohannisson.se/hur-kan-stockholm-vaxa-med-kvalitet/

