
EXAMENSARBETE

Arkitektonisk kvalitet i vattennära läge
En fallstudie över Södra hamn, Luleå

Joakim Carlsson
Johan Johansson

2016

Civilingenjörsexamen
Arkitektur

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



E x a m E n s a r b E t E

a r k i t E k t o n i s k  k v a l i t E t  i  v a t t E n n ä r a  l ä g E 
-  E n  f a l l s t u d i E  Ö v E r  s Ö d r a  h a m n ,  l u l E å

3 0  h p

j o a k i m  c a r l s s o n  &
j o h a n  j o h a n s s o n



2



3

JOAKIM CARLSSON, 19850126
JOHAN JOHANSSON, 19890623

© Joakim Carlsson & Johan Johansson, 2016

Kontakt: joakimcarlsson85@gmail.com
 johansson.jk@gmail.com

Examinator: Anders Landström, Adjungerad professor vid Luleå tekniska 
universitet och VD och Arkitekt SAR/MSA på Landström arkitekter

Handledare: Hans Walloschke, Universitetslektor vid Luleå tekniska universitet 
och Arkitekt SAR/MSA på MAF Arkitektkontor

Extern handledare: Mats Jacobsson, VD och Arkitekt SAR/MSA på MAF 
Arkitektkontor

Examensarbete 30 hp
Civilingenjör Arkitektur 300 hp

Alla bilder och illustrationer är författarnas egna om inte annat anges.

Instutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Avdelningen för arkitektur och vatten
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå, Sverige
Telefon +46 (0)920-  491000
www.ltu.se

a r k i t E k t o n i s k  k v a l i t E t 
i  v a t t E n n ä r a  l ä g E

 -   E n  f a l l s t u d i E  Ö v E r 
s Ö d r a  h a m n ,  l u l E å



4



5

Det här examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts
som avslutande del inom utbildningen Civilingenjör Arkitektur
vid Luleå tekniska universitet under 2015.

Tack till vår handledare Hans Walloschke för goda råd och inspiration
under hela arbetet. Ett stort tack även till Mats Jakobsson, David Chapman 
och avdelningen för Arkitektur och Vatten för er hjälp och stöd.

Slutligen ett tack till våra nära och kära, Jenny och Sara, för deras stöd genom 
utbildningen.

Luleå, januari 2016 

Joakim Carlsson    Johan Johansson

f Ö r o r d



6

Med anledning av stadens positiva befolkningstrend 
bereder Luleå kommun plats för fler i staden genom 
etablering av nya bostadsområden och förtätning av 
centrumhalvön.

Detta examensarbete syftar till att studera och utveckla 
ett 6,5 ha stort område i Södra Hamn i Luleå. Via en 
litteraturstudie som avser att förstå de processer och 
frågeställningar som kan uppstå vid en urban utvidgning 
genomförs en stadsanalys med hjälp av metoden 
för realistisk stadsanalys (Ellefsen & Tvilde, 1991). 
Stadsanalysen beskriver Luleås historiska utveckling med 
utgångspunkt i stadens början, i nuvarande Gammelstad 
kyrkstad, och behandlar faktorer som varit viktiga för 
stadens utveckling.

Stadsanalysens resultat sammanfattas tillsammans 
med observationer från fyra olika referensprojekt i en 
syntes som med hjälp av metoden för Problem seeking 
verkar för att formulera frågor och målsättningar för 
gestaltningsförslaget.

s a m m a n f a t t n i n g Konceptet för den nya etableringen i Södra Hamnen 
arbetades fram genom en iterativ process där individuella 
skissförslag varvades med syntesens resultat och belagda 
teorier ur teoriavsnittet.

Utifrån en målsättning om att bli en del av staden 
och riktlinjer från Luleå Vision 2050 beskriver 
gestaltningsförslaget hur en ny etablering i 
fallstudieområdet kan komma att se ut. Förslaget 
betraktas som examensarbetets resultat och här 
presenteras en idé om hur fallstudieområdet kan utformas 
för denna givna målsättning. Förslaget har för avsikt att 
erbjuda variation och upplevelsekvalitet och introducerar 
ett koncept för hur en bebyggelsestruktur kan delas upp 
och programmeras för att erbjuda ett omväxlande uttryck 

Genom att omforma och sluta gaturummet runtom ges 
nya förutsättningar för att förslaget ska verka för att 
integreras i stadsbilden. Den föreslagna bebyggelsen 
anses vara stadsmässig i sitt uttryck, täthet och genom 
typen av verksamheter som föreslås i området.

Gestaltningsförslaget exponerar vattnet som anses vara 
en av stadens viktigaste och mest värdefulla kvaliteter. I 
förslaget blir ytan närmast vatten publik och verkar som 
en förlängning av den strandpromenad som omsluter 
stadshalvöns västra del.

Gestaltningsförslaget är utformat på en övergripande 
nivå och anses inte vara en fullbordad produkt. 
Trots att det behandlar flera olika discipliner som till 
exempel trafik, utomhusmiljöer, byggnader, utfyllnad av 
vattenområden och ekonomi föreslås ett vidare arbete 
innefatta mer detaljerade studier som inte nödvändigtvis 
påverkar den föreslagna utformningen.

Gestaltningsförslaget i sin helhet återfinns från sida 79 i 
rapporten.

nyckelord: Stadsutveckling, stadsanalys, realistisk 
stadsanalys, gestaltning, gestaltningsförslag, Luleå, urban 
design, arkitektur, upplevelsekvalitet, arkitektonisk kvalitet, 
vattennära läge
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In light of its positive population trend, the city of Luleå 
prepares room for more through the establishment of new 
settlements and densification of the downtown peninsula.

This thesis aims to study and develop a 6.5 hectare area 
in the Södra Hamn area of Luleå. Through a literatary 
review designed to understand the processes and issues 
that can arise in an urban expansion an analysis was 
carried out using the method of Realistic City Analysis 
(Ellefsen & Tvilde, 1991). The analysis describes the city 
of Luleå’s historical development from its origins in the 
current Gammelstad Church Town and deals with factors 
that have been important for the city’s development.

The results of the analysis are summarised along with 
observations from four different reference projects in 
a synthesis using the method of Problems seeking to 
articulate indicative objectives for the design proposal.

The concept for the design proposal in Södra Hamn was 
developed through an iterative process where individual 

a b s t r a c t sketching was alternated with the results of the synthesis 
and theories discussed within the literary review.

Based on the objective of becoming a part of the city 
and the guidelines from Luleå Vision 2050 the design 
proposal aims to propose a new establishment in the 
case study area. The proposal is considered to be 
the result of the thesis presenting an idea of   how the 
case study area can be designed for this given goal. 
The proposal intends to offer variety and quality of 
experience by introducing a concept of how an urban 
structure can be divided and programmed to provide an 
alternating expression.

By reshaping and enclosing the street space around 
the area new opportunities arose for the proposal to 
integrate into the surrounding cityscape. The proposed 
settlement is considered to be urban in its expression, 
density and with the type of activities proposed in the 
area.

The design proposal exposes the water which is 
considered to be one of the city’s most important and 
valuable qualities. The design proposes a public space 
so that the edge of the water can be truly public and 
acts as an extension of the promenade that surrounds the 
peninsula’s western parts.

The proposal is designed at a general level and is 
not considered to be a finalised product. Although it 
covers several disciplines such as traffic, public spaces, 
buildings, land reclamaition and cost estimation the 
proposed further work include more detailed studies that 
do not necessarily affect the proposed design.

The complete design proposal can be found from page 
79 of the report.

Keywords: urban development, urban analysis, Realistic 
City Analysis, design, design proposal, Luleå, urban 
design, architecture, quality of experience, architectural 
quality, waterfront
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i n l E d n i n g

I det inledande avsnittet beskrivs examensarbetets 
bakgrund och de metoder som använts i arbetet. Arbetets 
syfte, avgränsningar och frågeställningar redovisas.
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b a k g r u n d Luleå växer! Med en målsättning om 10 000 nya 
invånare planerar Luleå kommun ge plats för fler genom 
ny etablering av bostadsområden och förtätning av 
centrumhalvön. Potentiella exploateringsområden för 
centrumhalvön har pekats ut av kommunen. Ett av dessa 
är vattenområdet väster om Södra Hamnplanen (Luleå 
kommun, 2013).

Luleås nuvarande stadsplan upprättades och fastställdes 
året efter den stora stadsbranden år 1887. Den nya 
planen introducerade flera esplanader och ett bredare 
gatunät (Karlsson & Gradin, 2007). Med tiden har 
effekter från landhöjning och utfyllnad inneburit att 
stadshalvöns kontur har förändrats. I denna relativt “nya” 
del av staden finner vi i fallet Södra Hamn en trafikled 
och barriär som skärmar av rörelsen mellan rutnätsstaden 
och fjärden.

Vision Luleå 2050 antogs politiskt år 2008 och är 
ett program som beskriver Luleå kommuns långsiktiga 
strategier för att utveckla kuststaden Luleå. Genom att 
arbeta med ekonomisk-, ekologisk-, och social hållbarhet 
är detta ett strategiskt dokument för att påverka 

utbredningen av Luleå kommun i takt med den ökande 
befolkningen. Mer specifikt för stadsutvecklingen av 
centrumhalvön, syftar programmet till att lyfta Luleås 
identitet som kuststad genom att strategiskt arbeta med 
stadsmiljön kring vattnet (Luleå kommun, 2008).

Den nya bebyggelsen föreslås av Luleå kommun vara 
tät med en blandning av bostäder och arbetsplatser 
där högre bebyggelse än fyra-fem våningar kan 
tillåtas beroende på arkitektonisk gestaltning, bidrag 
till stadsbilden och sammanhang. Ny bebyggelse bör 
placeras för att främja rutnätsstrukturen och ej blockera 
befintliga vystråk i nord-sydlig riktning. Bebyggelsen 
föreslås innehålla flexibla lokaler i bottenplan med 
besöksintensiva verksamheter som exempelvis butiker, 
caféer eller restauranger. Syftet är att utveckla 
sammanhängande stråk för att bland annat utöka handelns 
geografiska område och tillföra mer liv till staden (Luleå 
kommun, 2013). 

Södra Hamnplan och dess omgivning bör därför planeras 
för bättre funktioner och ett mer levande stadsliv. 
Utvecklingen kan exempelvis ske genom anläggning av 

sammanhängande promenadstråk längs centrums stränder, 
isbanor som förbinder centrum med omkringliggande 
stadsdelar och öar, utformning av kajkanter med 
urban karaktär och minskad barriärverkan från Södra 
Hamnleden genom fler passager, övergångsställen och 
andra hastighetsdämpande åtgärder (Luleå kommun, 
2013).

Under årskiftet 2015-2016 pågår en debatt bland 
sakkunniga om hur stadshalvön bör och kan utvecklas. I 
Norrbottens-kuriren intervjuar Åström (2015, 29 dec.) 
tre verksamma arkitekter i Luleå som delar uppfattningen 
av att Luleå har en bra utvecklingspotential. Bland annat 
anser de att det byggas fler bostäder i vattennära läge, 
utveckla stadens infrastruktur och sammanfoga halvön 
genom fler grönområden och mötesplatser för socialt 
umgänge. 

I Norrbottens-kuriren intervjuar Åström (2015, 30 dec.) 
arkitekturhistorikern Johan Linton som konstaterar att “Luleå 
har en stor rikedom. Det är vattenkontakten. En mycket 
stor potential för framtida utveckling av staden”. 
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figur 1.

Panorama över Södra 

hamnen, Luleå.

domkyrkan

varvet
lkab koncernkontor

fd. hamnkontorsbyggnaderna

hamnkranentelia kontorsbyggnad

fallstudieområde
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s y f t E / m å l

a r b E t s f Ö r d E l n i n g

f r å g E s t ä l l n i n gSyftet med examensarbetet är att studera och utveckla 
anvisat område i Södra Hamn, Luleå. 

Avsikten är att utveckla ett kvarter utifrån platsens 
kontext och riktlinjer från Vision Luleå 2050. Målet är att 
få en förståelse för hur utfyllnadsprojekt kan utformas för 
att integreras i den befintliga stadsbilden, med hjälp av 
det analysmaterial och den teoretiska bakgrunden som 
anskaffats från litteraturstudien och analysen. 

Detta examensarbete är utfört av Joakim Carlsson och 
Johan Johansson. Arbetsuppgifter har delats upp löpande 
för att säkerställa en jämn arbetsfördelning.

Examensarbetet omfattar 30 hp och har utförts under 
hösten år 2015. Den 15 januari 2016 presenterades 
arbetet på Luleå tekniska universitet.

•	 Hur kan en etablering i Södra Hamn formas med 
hänsyn till Luleås stads historiska utveckling och 
urbana form? 

•	 Hur väl relaterar denna struktur till den befintliga 
stadsutformningen? 

•	 Hur kan bebyggelse inom denna etablering utformas 
för att erbjuda variation och upplevelsekvalitet?
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m E t o d  &
p r o c E s s

teori
Arbetet inleds med en litteraturstudie som syftar till 
att förstå de processer och frågeställningar som kan 
uppstå vid en urban utvidgning. I studien undersöks 
fenomenet om städers uppkomst, vilka element som ingår 
i den och vilka samverkande dimensioner som formar 
en stad. Till litteraturstudien hör också studier av den 
valda teoretiska analysmetoden realistisk stadsanalys. 
I litteraturstudien undersöks även Vision Luleå  2050, 
Program C - Kuststaden Luleå och kapacitets- och 
framkomlighetsprogrammet Capcal.

Litteraturstudien utgår från en sökning i 
universitetsbibliotekets databas Libris med sökordet 
“urban design”. Med hjälp av David Chapman, Doktorand 
vid Luleå tekniska universitet och UCL Barlett, har sedan 
relevant litteratur valts ut och ligger som grund för det 
teoretiska avsnittet i rapporten.

analys
Analysen av Luleå stadshalvö genomförs med hjälp 
av den teoretiska metoden för realistisk stadsanalys 

(Ellefsen & Tvilde, 1991). Analysen är en studie över 
Luleås historia med hänsyn till stadsplanens uppkomst 
och stadens utveckling. Denna narrativa studie utgår från 
stadens början i Gammelstad kyrkstad till nutid och de 
faktorer som har påverkat utformningen av staden. 

Utifrån från möten och personlig kommunikation med 
Thomas E:son Åkerlund, Kommunarkivarie vid Luleå 
kommun, har material om stadens historia och utveckling 
erhållits till den teoretiska analysen.

referensprojekt
En jämförelse med andra kustnära etableringar som 
är anpassade för vinter- och sommarklimat studeras 
med syftet att förstå vilka kvalitéer som eftersträvats i  
gestaltningen av dessa.

syntes
Resultatet av analysen och observationer från 
referensprojekten presenteras i en syntes vilken sedan 
sammanfattas med hjälp av metoden för Problem 
Seeking (Peña, 2012). Syntesen syftar till att formulera 

målsättningar och frågor som utgångspunkt för 
gestaltningsförslaget.

gestaltningsförslag
Utifrån syntesen och platsens kontext arbetades 
ett gestaltningsförslag fram. Konceptet för den nya 
etableringen i Södra Hamnen arbetades fram genom 
en iterativ process där individuella skissförslag 
varvades med syntesens resultat och belagda teorier 
ur teoriavsnittet.Gestaltningsförslaget redovisas genom 
skisser, illustrationer och modeller. 

Tidiga skisser som beskriver den iterativa processen finns 
tillgängliga i Bilaga A. 

analys, diskussion och slutsatser
I detta avsnitt förs en diskussion över arbetets 
genomförande och resultatet av stadsanalysen och 
metodvalet utvärderas. Vi för ett resonemang kring 
gestaltningsförslagets genomförbarhet och olika aspekter 
ur dess resultat testas. I diskussionen besvaras de 
frågeställningar som arbetet syftar till att besvara.
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figur 2.

Centrala Luleå. 

Bildkälla: Blomweb 

(2015). Editerad av 

Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.

fallstudieområde

analysområde
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a v g r ä n s n i n g a r I samråd med MAF Arkitekter har området mellan 
Oscarsvarv och Södra Hamnplan i Luleå (se figur 2) 
valts ut som fokusområde. I väster gränsar området 
till Oscarsvarv (Kv. Hägern) som till stora delar ligger 
på utfylld mark. I norr gränsar området till Södra 
Hamnleden som utgör en barriär mellan fjärden och den 
centrala staden. Södra Hamnplan öster om området är 
under utveckling och hamnplanen i sin nuvarande form 
invigdes 2013 (Luleå kommun, 2011). Fallstudieområdet 
har en yta på ca 6,5 ha och anges i Luleå kommuns 
översiktsplan som ett nytt område för bostäder och 
arbetsplatser (Luleå kommun, 2013). 

Analysområdet (se figur 2) består av Luleå stadshalvö. 
Områdets nordliga rand går strax norr om Pontusbadet. 
I öster går områdets gräns över Malmudden. Området 
omfattar vad som uppfattas vara Luleå centrum.
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t E o r i

Detta avsnitt sammanfattar den teoretiska bakgrund som 
förvärvats för examensarbetet. 

Förutom teorier om städers uppkomst, utformning och 
samverkande dimensioner undersöks delar av Vision Luleå 
2050, Program C - Kuststaden Luleå och kapacitets- och 
framkomlighetsprogrammet Capcal.

Teoriavsnittet avslutas med att undersöka och förklara 
metoden för realistisk stadsanalys.



20

t h E  c i t y  s h a p E d  

u r b a n  p a t t E r n s  a n d 
m E a n i n g s  t h r o u g h 

h i s t o r y 

s p i r o  k o s t o f
1 9 9 1

I boken The city shaped  undersöker arkitekturhistorikern 
Spiro Kostof fenomenet om städers uppkomst - hur och 
varför städer formas på ett visst sätt. 

staden
Kostof (1991) beskriver städer som en blandning av 
byggnader och människor. Städer har utformats för att 
avspegla en religion eller idealsamhälle, byggda för 
att försvara land eller för att inte tjäna något annat 
syfte än att generera vinst till sin grundare. Oavsett om 
staden grundlades med gudomlig vägledning eller med 
ett spekulativt intresse, kan detta mönster med tiden 
förändras och kanske försvinna om inte dess invånare 
tillsammans kan forma ett liv och frodas i staden.

Kostof (1991) beskriver den urbana processen som 
en fysisk process genom tiden. Att staden, oavsett sin 
befintliga eller ursprungliga form, aldrig kan ses som en 
avslutad process eller fullbordad produkt och menar att 
det i grunden finns två typer av städer. 

Den första typen är den planerade eller skapade staden, 
Pierre Lavedan’s ville créée, skapad en gång för alla 
och låst i sin form av en auktoritär makt anses denna 
modell vara ordnad och geometrisk. I sin renaste form 
skulle modellen bestå av ett rutnät eller en central nod 
med radiella gator som löper ut från dess mitt. Den andra 
typen, ville spontanée, den spontana staden tros med 
sin karaktäristiska icke-geometriska form ha utvecklats 
utan påverkan från designers eller styrande dokument. 
Här anses staden ha formats av tidens gång, platsens 
topografi och invånarnas dagliga liv (Kostof, 1991).

Sanningen är att dessa ofta existerar tillsammans och 
att stadens form beskrivs som summan av dessa två 
typer som en variation av urbana komponenter. Kostof 
(1991) menar att ingen stad, oavsett hur oregelbunden 
dess form tycks vara, kan sägas vara oplanerad. Bakom 
den upplevt avvikande gatan kan det finnas en plan som 
härleder till tidigare verksamheter, områdets topografi 
eller kompromisser mellan individuella rättigheter och 
invånarnas gemensamma vilja.

rutnätet
Rutnätet är det vanligaste greppet för utformning av 
planerade städer. Kostof (1991) menar att ingen annan 
metod för utformning av stadsplaner rekommenderar sig 
själv mer som en standardiserad metod för olikartade 
platser, avstyckning och försäljning av mark. 

Kostof (1991) menar att rutnätet ofta missuppfattas 
som idé och anses genom sina strikta ramar främja 
diskriminering. Kostof (1991) hävdar att rutnätet är 
ett ytterst flexibelt och mångsidigt system. Den enda 
struktur som återkommer är det ortogonala gatunätet där 
den räta vinkeln regerar med parallella gator i båda 
riktningarna.

Historiskt har rutnätet huvudsakligen tjänat två syften. 
I första hand för att främja ordnade bosättningar eller 
kolonialisering. För det andra har användandet av 
rutnätet nyttjats som en metod för att modernisera som 
en kontrast mot det befintliga och “oordnade” (Kostof, 
1991).
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Kostof (1991) menar att ortogonalitet är en metod 
för att skapa urban ordning men att rutnätet inte är en 
enkel formel för urban design. De två vanligaste sätten 
att strukturera och dela upp en rutnätsplan är genom 
att använda sig av rektangulära eller kvadratiska 
kvartersmönster där kvarteret och dess tredimensionella 
struktur skapar rutnätets karaktär. På en kvantitativ nivå 
karaktäriseras kvarteret av dess storlek och densitet som 
förändras genom tiden. Förändringen sker exempelvis 
genom att nya tvärgator bryter upp den ursprungliga 
kvartersbildningen och att ett ökat invånarantal främjar 
nya byggnader och en högre densitet.

stadsbilden
Den urbana silhuetten, stadsbild eller skyline, har i många 
fall innan ankomsten av den sekulära staten dominerats 
av religiösa byggnaders arkitektur. Ofta byggda på 
naturliga eller konstgjorda höjder tornar de mot himlen. 
Inom kristendomen domineras kyrkans arkitektur av 
klocktorn och kupoler. Även om städer växt fram under 
olika epoker har de alla rest landmärken för att hylla tro, 

makt eller särskilda bedrifter (Kostof, 1991). 

Radikala förändringar i stadsbilden berättar om kulturell 
förändring. När exempelvis järnvägsstationens hotell 
tornar lika högt eller högre än stadens kyrka innebär det 
ett paradigmskifte där äldre värderingar har skiftat och 
överträffats. Kostof (1991) menar att stadssilhuetten i 
slutändan är något som förhandlats fram genom tiden. 

Med en ökad omfattning och skala för vanliga 
byggnader domineras inte längre den moderna stadens 
silhuett av de tidigare symbolbyggnaderna (Kostof, 
1991).

Kostof (1991) hävdar att utformningen av stadens silhuett 
kan härledas med tre olika typer av designkriterier: höjd, 
form och approach. Höjden är relativ till omgivande 
byggnader. Förutom höjd påverkas upplevelsen av 
byggnadernas volym och Kostaf (1991) menar att en 
stor byggnadsvolym kan förta och påverka silhuettens 
uttryck trots att denna är lägre än omkringliggande 

bebyggelse. Med approach syftar Kostof (1991) till 
det intryck staden ger betraktaren när denna rör sig 
mot staden. I de flesta fall prioriteras tre olika typer av 
approach: den från land, hav och från höga höjder. 
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IThe city assembled  beskriver Kostof (1992) stadens 
olika element, hur dessa formats och verkar i staden. 

stadens möte med vatten
I den kustbelägna staden erbjuds ofta möjligheter att via 
båt direkt ankomma till stadens centrum och inte i stadens 
periferi. I städer som exempelvis Amsterdam, Hamburg 
och Dubrovnik anländer man direkt till stadskvarter med 
bostäder, kontor och handel (Kostof, 1992).

Kostof (1992) menar att en plats egenhet och hur en 
bosättning möter vatten ger stadsutformningen en tydlig 
karaktär. Att tillväxt koncentreras jämns med älvar 
och floder är en vanlig utveckling i städer med dessa 
förutsättningar. Exempel på detta är många av Sveriges 
kuststäder, där byar och städer växte fram utmed älvar 
och vatten. Ofta löper en större väg parallellt med älven 
med mindre anslutande gator. Många gånger kom städer 
att bildas på en upphöjd ås som det strömmande vatten 
kring.

I 1600-talets Västeuropa börjar man se uppkomsten av 
rationella stadsplaner i hamnstäder och det var också då 
kommersiella och millitära flottor blev permanenta. Syftet 
med denna rationalisering var att framställa en struktur 
som lämpade sig för nyttjandet av havet. Det finns en 
tydlig skillnad på städer som använder sitt vattennära 
läge till handelsrelaterade aktiviteter och de städer som 
ser det som ett sätt att visa upp staden (Kostof, 1992). 

offentliga platser
Syftet med offentliga platser är att säkra gemenskap 
bland invånare och att medla sociala konflikter. Detta 
betraktar Kostof (1992) som en motsägelse. Torg och 
öppna ytor är platser i staden där invånare kan utöva sin 
rösträtt, göra sig hörda och få känslan av tillhörighet till 
samhället. Vi ska kunna komma och gå som vi vill, utan 
samtycke av myndigheter och utan att behöva motivera 
syftet. Trots detta har många myndigheter genom tiden 
förhindrat folket från att yttra sig på större torg, detta 
bland annat genom bebyggelse på torg som gjort dessa 
mindre och använt våld för att skingra människor.

Publika ytor tillkommer ofta av en ren tillfällighet och 
ibland genom planering. Ett större monument från en 
period kan bli en publik yta i en annan oavsett vilka 
förändringar som sker i staden i övrigt. Som exempel 
låg en hipodrom, Domitianus stadion, på dagens Piazza 
Navona i Rom. Och i Nordeuropa hände det att 
kyrkogårdar gjordes om till torg under den senare delen 
av medeltiden (Kostof, 1992).

Hamnstäder hade ofta sina huvudtorg vid vattnet och 
inte i den centrala stadskärnan. Då torget fungerade 
som kulturhus och marknadsplats gavs den företräde till 
det vattennära läget. På det sättet kunde staden utnyttja 
platsen för kommersiella ändamål och bli en central plats 
för politiska åsikter (Kostof, 1992).

torgets storlek och relation
Att bestämma storleken på nybildade torg är en lyx som 
endast nya städer och stadsdelar har möjlighet till. Städer 
med en lång historia har ofta ärvt öppna ytor vars form 
har improviserats fram med tiden. Ett nybildat torg med en 
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central plats utformas ofta i skala till den nya stadsplanen 
(Kostof, 1992). 

Att bestämma torgets storlek till antal invånare betyder 
att torget bör vara stort nog för befolkningens tänkta 
aktiviteter samtidigt som stora torg med liten folkmassa 
kan upplevas som öde eller övergivet. Då det planerade 
antalet brukare av torget aldrig är konstant och varierar 
är storleken i slutändan en fråga om utformning mer 
än antal kvadratmeter. Om ett torg är utformat för att 
uppnå ett enda syfte är det oundvikligt att det ibland 
kan upplevas som öde utan den avsedda folkmassan. 
Ett exempel på detta är Petersplatsen i Vatikanen. Om 
ett torg med olika syften är utformat efter den mest 
platskrävande aktiviteten kommer det också kännas 
alldeles för stort (Kostof, 1992).

publika ytors användning
Kostof (1992) uttrycker att det svåraste med publika 
ytor är skapa en mångsidighet och användbarhet. Han 
beskriver att publika ytor med en mindre definierad form 

är generellt mer mångsidiga än ytor med starka former 
och element som till exempel fontäner eller trappor. Ett 
bevis på detta är Plaza mayor i Madrid som kan nyttjas 
till många olika aktiviteter, från sportrelaterade händelser 
till marknader av olika slag, till skillnad från torg med 
flera nivåskillnader och större monument (Kostof, 1992)

den moderna parken
Historien om den moderna parkens uppkomst är en 
definitionsfråga enligt Kostof (1992). Innan den moderna 
parkens tillkomst var trädgårdarna ofta reserverade 
för överklassen som besökte parkerna inridandes på 
hästrygg eller i vagn. Englischer Garten uppfördes år 
1804 i München och anses av vissa vara den första 
moderna parken. Parken fanns nu för allmänheten och 
var ett tidigt försök till en Volksgarten. Volkgarten är ett 
tyskt koncept där parken ses som ett medium för offentlig 
utbildning och sociala interaktioner. 

Kostof (1992) hävdar att den första genuina parken 
är Birkenhead Park i England. Parken är skapad av den 

engelske trädgårdsmästaren och arkitekten Joseph Paxton. 
Birkenhead Park urskiljde sig från andra parker genom 
att separera trafiken i parken. En egenskap som senare 
influerade Frederick Law Olmsted i hans plan för Central 
Park i New York.

gatan
Kostof (1992) menar att gatan är ett objekt med en 
oskriven historia. Den kan beskrivas som en urban form 
eller som en inrättning i staden. 

Kostof (1992) definierar gatan som en enhet bestående 
av ett stråk flankerat av byggnader. Trots att en gata 
kan anta många olika former är de flesta unika i sitt 
uttryck. Kostof (1992) menar att bakom alla gators 
utformning finns en inbyggd ekonomisk funktion och en 
social signifikans. En gatas syfte har traditionellt sett alltid 
verkat för att främja trafik, handel och socialt utbyte. 
Utan det sociala utbytet fungerar inte gatan som ett 
publikt rum och utan det publika rummet finns inte någon 
stad (Kostof, 1992).
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beskriva ett bostadsområde fritt från biltrafik, parkeringar 
och istället uppmuntra till socialt umgänge. Senare spreds 
konceptet vidare till Tyskland och Österrike där det kom 
att kallas Wohnstrasse eller den levande gatan (Kostof, 
1992).

katastrofer och dess efterverkningar
Städer som drabbats av krig eller andra katastrofer  
återuppbyggs oftast och det är väldigt sällan staden 
flyttas. Kostof (1991) menar att om det går att reparera 
byggnaders grund och infrastruktur under jord så är det 
högst osannolikt att man väljer att börja om på nytt 
någon annanstans. Kostof (1992) beskriver städer som 
artefakter i behov av underhåll för att inte förfalla och 
vittra sönder. 

Bränder var en av de vanligast förekommande 
katastroferna som ödelade hela eller delar av städer. 
Finland och Ryssland är exempel på två länder som 
härjats av många bränder. Många av städerna bestod 
av trähus som var tätt placerade vilket ledde till att 

brändernaw snabba spridning. Den mest utförliga 
lagstiftningen för att förhindra bränder utfärdades efter 
en svår brand i Åbo, Finland, år 1827. För att motverka 
att en liknande katastrof skulle ske igen delades städerna 
upp i olika brandområden, med bredare gator och större 
tomter med öppna kvarter så släckningsarbetet inte blev 
för komplicerat. I vissa städer infördes en maxhöjd, på en 
våning, för träbyggnader (Kostof, 1992).

Dessa åtgärder resulterade i en mer öppen stad där 
bredare gator flankerades av lägre byggnader. Öppna 
kvartersbildningar med större mötesplatser, en minskad 
densitet och torg som kantades av ensamma publika 
byggnader blev vanligt förekommande (Kostof, 1992)

urban förnyelse
Enligt Kostof (1992) har urban fönyelse eller 
stadsförnyelse idag en negativ klang och betoning 
hos många. I många amerikanska städer förnyades 
slumkvarter genom att jämna dessa med marken och 
istället bygga stora parkeringsplatser, köpcentrum och 

Enligt Kostof (1992) är den mest direkta åtgärden 
för att bestämma en gatas bredd att planera denna 
efter uppskattad trafikmängd. Bland gator och vägar 
förekommer en hierarki från större trafikleder ned 
till mindre bostadsgator. Längst ned i hierarkin finns 
gränderna bakom bostäderna. Kostof (1992) betonar att 
det inte alltid är den logiken har hjälpt att forma flödet i 
staden. Exempelvis förekommer det bostadsgator som är 
överdimensionerade.

Tätare biltrafik efter populära stråk ledde till förorening 
av staden och ett mer ohälsosamt samhälle för invånarna. 
I slutet av 1950-talet uppkom gallerior och bilfria stråk 
för att uppmuntra fotgängare till handel i vad man ansåg 
vara en trevligare miljö. Kostof (1992) menar att det var 
planerade bostadsområden som uppmuntrade till bilfria 
mötesplatser och att det inte var galleriorna som startade 
trenden. En föregångare är den holländska modellen för 
nya bostadsområden som kallas woonerf eller levande 
gård. Namnet myntades år 1963 av professor Niek 
De Boer från Twentes tekniska universitet. Syftet var att 
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höga lamellhus som inte gav något mervärde. Av vissa 
togs detta ingrepp emot väl och det ansågs mer eller 
mindre som en frälsning. Andra såg det som stadsfördärv 
och jämförde det med bombningar från krig (Kostof, 
1992). 

Vändpunkten för de amerikanska städerna kom år 1949 
när staten hjälpte till med att rensa, förädla och sälja 
före detta slumkvarter till lokala entreprenörer för en 
mer strukturerad och planerad exploatering. 1800-talets 
amerikanska rutnätsstruktur förändrades med denna typ av 
stadsförnyelse. De stora kvarteren, som en gång bestod 
av mindre hus i dess utkant och med gränder löpandes 
genom kvarteret, gjordes nu om till monolitiska kvarter 
med plats för både parkering och innergård (Kostof, 
1992)

urban nybyggnation
Att en stad blir för liten och växer ur sin kostym har 
två olika orsaker enligt Kostof (1992). Antingen 
är den urbana formen inte anpassad till stadens 

befolkningsmängd och är stängd i dess utkanter. Staden 
kan nu inte expandera i takt med befolkningsökningen. 
Stadens mest centrala delar kan också vara så pass 
eftertraktade att en kontinuerlig utveckling av stadskärnan 
inte löser problemet trots att den urbana formen i sig är 
öppen och underlättar expansion (Kostof, 1992)

I fallet med urban nybyggnation representerar den urbana 
processen hur väl stadsstrukturen kan anpassa sig efter 
sociala och ekonomiska förändringar (Kostof, 1992)
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Carmona, Heath, Oc & Tiesdell ligger bakom boken 
Public Places - Urban Spaces. Boken är en heltäckande 
guide till stadsplaneringens många komplexa och 
samverkande dimensioner. Boken delas upp i ett antal 
avsnitt varav vi i denna text fokuserar på de sex olika 
dimensioner som behandlas i kapitlet ‘The dimensions of 
urban design’.

Carmona et al. (2003) hävdar att stadsplanering, eller 
urban design, är en kollaborativ och tvärvetenskaplig 
process. De menar att stadsstrukturens förändringar 
sker gradvis vilket gör det möjligt för generation efter 
generation av stadens invånare att erhålla en känsla av 
kontinuitet och stabilitet i sin fysiska omgivning. 

Enligt Carmona et al. (2003) har städer och 
bosättningar växt fram under tre historiska epoker. Först 
som marknadsplats, senare som center för industriell 
produktion och till sist som center för service och 
konsumtion. De menar att städer idag är mer diffusa och 
flödande än tidigare då stadens delar är mer anslutna 

och integrerade än förr. 

den morfologiska dimensionen
Den morfologiska dimensionen inom urban design handlar 
om det urbana rummet och konfigurationen av dess form. 
Carmona et al. (2003) definierar urbanmorfologi som 
studien om form och gestaltning av bosättningar. Att 
urbanmorfologi studerar lokala utvecklingsmönster och 
förändringsprocesser. 

Carmona et al. (2003) refererar till Conzen som anser 
att markanvändning, byggnader, tomtmönster och gatunät 
är de allra viktigaste parametrarna inom urbanmorfologi. 
Conzen hävdar att dessa fyra parametrars beständighet 
varierar och genom att följa parametrarnas utveckling är 
det möjligt att förstå stadens utveckling. 
 
Carmona et al. (2003) sammanfattar detta stycke genom 
att diskutera två huvudsakliga morfologiska problem i 
utformningen av städer och stadsrum. 
Den första problemställningen är gaturummens 

genomsläpplighet. För att uppnå genomsläpplighet bör 
alla gator leda vidare och inte sluta i återvändsgränder. 
Här diskuteras skillnaderna mellan olika typer av 
utformning och om vissa gaturum utformas medvetet 
för att integrera respektive segregera delar av staden. 
Om genomsläppligheten finns inbyggd i den befintliga 
strukturen finns det möjligheter för en integrerad del att 
ändras för att verka segregerande. En struktur som verkar 
för segregation är mycket svårare, om inte omöjlig, att 
ändras till en integrerande struktur.  

Det andra problemet, som beskrivs som en viktig 
del i utformningen av stadsrummet, är hur biltrafiken 
dirigeras. Biltrafiken kolonialiserar ofta stadsrummet och 
underordnar andra typer av transport (gång, cykel, tåg 
osv.). 

Carmona et al. (2003) föreslår en prioritering av andra 
färdmedel i utformningen av städer för att sist behandla 
biltrafiken och dess vägar.
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den perceptuella eller märkbara dimensionen
Carmona et al. (2003) menar att uppfattningen om den 
omkringliggande miljön och platser är en viktig dimension 
inom urban design. Vad som bildar en plats och hur den 
upplevs är frågor som behandlats av arkitekter och 
planerare under lång tid. Denna dimension handlar om hur 
människor upplever och värderar den omkringliggande 
miljön. Platser som upplevs vara positiva bjuder in till 
aktivitet, prisar denna och ger en känsla om samhörighet.  

Hur autentisk en plats är bestäms av besökaren och 
baseras på platsens upplevda kvalitet och mening. 
Carmona et al. (2003) hävdar dock att det inte är en 
fråga om en plats är autentisk eller inte utan att det finns 
grader i hur autentisk upplevelsen av en plats är.

den sociala dimensionen
Den sociala dimensionen handlar om relationen mellan 
platsen och människorna som befolkar den. Carmona 
et al. (2003) menar att det finns olika idéer för hur den 
fysiska miljön påverkar mänskligt beteende. Vissa menar 

att människor är passiva och att den fysiska miljön låter 
forma mänskligt beteende. De hävdar att människor inte 
är passiva och att vi påverkar vår omgivning på samma 
sätt som vår omgivning påverkar oss.

Carmona et al. (2003) avslutar med att konstatera 
att den sociala dimensionen handlar om värderingar 
och att val i utformningsprocessen i hög grad påverkar 
individer och grupperingar i samhället. Vi bör eftersträva 
tillgängliga, trygga, säkra och rättvisa offentliga rum men 
tyvärr kan ekonomiska och sociala trender göra denna 
strävan svårare och svårare. 

den visuella dimensionen
I detta kapitel diskuteras den visuella eller estetiska 
dimensionen av urban design. Arkitektur beskrivs ofta som 
den enda verkligt publika och för alla oundvikliga formen 
av konst i det offentliga rummet. Carmona et al. (2003) 
delar upp den visuella dimensionen i fyra delar: estetiska 
preferenser, mönster och ordning, hårda belagda ytor och 
vegetation. Hårda belagda ytor beskrivs som exempelvis 

byggnader eller markbeläggningar.

Carmona et al. (2003) menar att alla dessa element 
bör beaktas inom urban design. Arkitekturen bör inte 
ta överhanden i det offentliga rummet men samtidigt 
verka för att ge platsen mening, identitet och image. 
De relaterar till Tibbalds gyllene regel för urban design 
om att “platser betyder mest” men avslutar med att dra 
slutsatsen att byggnader, det offentliga rummet och dess 
innehåll bör ses som en enhet och samverka för att skapa 
en dramatik, vara intressant för betraktaren och för att 
stärka platsbildningar i stadsrummet.

den funktionella dimensionen
I denna dimension beskriver Carmona et al. (2003) hur 
platser fungerar och hur en designer kan verka för att 
skapa bättre platser. I ett funktionalistiskt perspektiv 
sker utformningen utifrån en eller flera planerade och 
specifika aktiviteter. Det finns en tudelning om hur en plats 
och miljöer utformas. Antingen utgår utformningen från 
hur människor kan tänkas använda sig av en plats eller 
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så bortses detta och reduceras till andra estetiska och 
tekniska kriterier som exempelvis trafikflöden.

Carmona et al. (2003) menar att det finns en fara 
med att prioritera estetiska, funktionella, tekniska eller 
ekonomiska aspekter i en designprocess. De beskriver 
ett exempel inom utformningen av farthinder som ur en 
trafikingenjörs perspektiv kan sträva för att endast lösa 
ett problem - att sänka hastigheten för fordonstrafiken. En 
designer kan istället se ett mervärde i detta trafikhinder, 
diskutera dess material och kanske skapa ett kombinerat 
hinder och övergångsställe. Sanningen är att detta 
oftar resulterar i en kompromiss men att man bör sträva 
efter att nå ett resultat som verkar i flera snarare än en 
dimension.

den temporära dimensionen
Även om gestaltning ofta betraktas i tre dimensioner, 
beskriver Carmona et al. (2003) urban design som en 
fyrdimensionell process där den fjärde dimensionen är tid. 

I detta kapitel behandlas tid som en dimension inom urban 
design, hur platsers använding skiljer sig åt under dygnets 
alla timmar och hur stadsmiljöer förändras över tid.

I beskrivningen av tid och dess påverkan på staden menar 
Carmona et al. (2003) att tid kan innebära förändring 
och det finns olika typer av förändring. Förändring kan 
ske i cykler, på grund av speciella händelser eller på 
grund av nya ideal och idéer.  
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Vision Luleå 2050 är ett program framtaget av Luleå 
kommun i dialog med medborgare och näringsliv. 
Programmet är ett strategiskt dokument som beskriver 
kommunens visionsmål och framtidsbilder för Luleå fram 
till år 2050 (Luleå kommun, 2008).  

Programmet är tänkt att fungera som ett underlag för 
strategier, program, planer och mål. Programmet är ett 
riktmedel för en hållbar utveckling för en mer attraktiv 
kommun (Luleå kommun, 2008).

Luleå kommun har valt att följa de tre 
utvecklingsområdena för hållbar utveckling: social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Inom social 
hållbarhet är målet ett gott liv för medborgarna och “god 
livsmiljö” ska verka som ledord. Ekonomisk hållbarhet 
syftar till en god ekonomisk tillväxt för att säkra välfärd 
och ge en social trygghet. Ekologisk hållbarhet handlar 
om att ge miljön en allt större plats i all planering där alla 
ingrepp får plats inom ramen för ekosystemets gränser 
(Luleå kommun, 2008)

I programmet beskrivs regionen som viljestark och 
växande med utrymme för både stad och land och 
Luleå kommun anger sig själva som en av de viktigaste 
kustregionerna i Sverige (Luleå kommun, 2008). 

I programmet beskrivs hur Luleå idag präglas av olika 
drivkrafter, nytänkare och hur de ungas påverkan är en 
källa till förändring och utveckling. Regionens geografiska 
läge anses vara en fördel med närhet till vatten och 
naturområden. Kontrasten mellan stad och land anses 
skapa möjligheter för regionens alla medborgare och 
närheten mellan stad, land och vatten genererar goda 
kvaliteter. Det subarktiska klimatet ger staden ytterligare 
kvaliteter vintertid genom tillfälliga mötesplatser och 
färdvägar som isbanan och isvägarna (Luleå kommun, 
2008). 

Luleå kommun (2008) betonar vikten av ett fortsatt 
arbete med tydliga metoder och ansvarsfördelning 
för att följa upp programmet. I programmet beskrivs 
de huvudmålområden som ständigt ska upprättas och 

revideras efter visionens antagande. Exempel på några 
huvudmålområden är tillväxt, befolkning, näringsliv, 
boende och infrastruktur (Luleå kommun, 2008).

Utifrån ramarna för Vision Luleå 2050 utformade Luleå 
kommun sex fördjupade program vilka ger en mer 
detaljerad beskrivning av de strategier som föreslås. 
Program C - Kuststaden Luleå är ett av programmen och 
antogs av kommunfullmäktige 2013 (Luleå kommun, 
2008).
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Program C - Kuststaden Luleå togs fram av Luleå kommun 
2013. Programmet syftar till att beskriva långsiktiga 
strategier för utveckling av kuststaden Luleå och är en 
del i kommunens gällande översiktsplan. Med riktlinjer 
från Vision Luleå 2050 beskriver detta program mer 
definierade prioriteringar för Luleås framtida utveckling 
(Luleå kommun, 2013)

Programmet kan betraktas som en utvecklingsplan för 
centrumhalvön och framhåller skärgården som en av 
stadens viktigaste tillgångar. Programmet fokuserar på 
frågor angående bebyggelse, vattennära lägen, det 
offentliga rummet, trafik och är tänkt att ligga som grund 
för planering och utveckling under de kommande åren 
(Luleå kommun, 2013).

Luleå kommun (2013) har en målsättning om en mer 
livfull stadskärna med bilfria stråk som med enkelhet 
skall leda gång- och cykeltrafikanter (GC-trafikanter) 
till och från de större bostadsområdena. Kuststadens 
atomsfär ska förstärkas genom en tätare kontakt mellan 

skärgård och centrum och på så sätt bidra till en mer 
positiv utveckling av staden som helhet. Om det upplevda 
avståndet mellan universitetet och centrum minskar 
genereras ett mer pulserande stadsliv och stärker Luleås 
identitet som universitetsstad. Programmet visar på olika 
informativa illustrationer, bland annat en karta över olika 
utvecklingsområden i centrum (se figur 3).

Södra Hamnen skall fungera som porten mellan skärgård 
och centrum, sommar och vintertid, för att uppmuntra 
till besök i skärgården. Skärgårdsidentiteten ska även 
avspegla sig i stadens uttryck exempelvis inom arkitektur, 
konst, skyltning och kultur (Luleå kommun, 2013).
 
För att öka antalet besök i skärgården föreslås en ökning 
av antalet småbåtshamnar, skoterleder och isvägar. 
Skärgårdstrafiken sammanlänkas med kollektivtrafiken för 
att underlätta resmöjligheterna (Luleå kommun, 2013).

Då Luleå har ambitionen att fortsätta växa och samtidigt 
minska transportbehoven anses en förtätning av centrum 

figur 3.

Utvecklingsområden 

inom Luleå centrum.

Bildkälla: Luleå 

kommun (2013).
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omvandlas med en blandad bebyggelse av bostäder, 
handel och kontor (Luleå kommun, 2013). 

Luleå kommun (2013) förklarar hur en utbredning av 
handel utvecklar och stärker stadslivet. Storgatan ska 
kompletteras med andra affärsstråk med butikslokaler i 
bottenplan och butiksingångar mot gatan. Då Storgatan 
idag nästan är ensam med den typen av verksamheter 
kommer en komplettering hjälpa till att bredda centrum.

Nya parker skall etableras vid större 
exploateringsområden. Etableringen av parker är en 
strategi för att stärka stadslivet och utveckla den sociala 
hållbarheten i staden (Luleå kommun, 2013). 

Vad gäller infrastrukturen i centrum beskriver Luleå 
kommun (2013) hur Bodenvägen, Namnlösa gatan, 
Skeppsbrogatan, Rådstugatan, västra delen av 
Sandviksgatan och Södra Hamnleden fortsatt ska vara 
huvudgator och fungera som genomfarter och förbindelser 
mellan de olika stadsdelarna. Programmet tar upp hur 

vara en nödvändighet. En förtätning av centrumhalvön ska 
gynna och bevara de viktiga vy-stråk som finns i stadens 
centrum (se figur 4). Luleå kommun (2013) beskriver att 
förtätning i första hand kommer ske på markytor som idag 
består av parkeringar och oanvända ytor. 

Den nya bebyggelsen ska spegla sin samtid och ta 
hänsyn till platsens prägel, omkringliggande byggnaders 
skala och struktur. I programmet förklaras hur högre 
bebyggelse kan lokaliseras till platser som inte medför 
allt för ogynnsamma förhållanden för omkringliggande 
bebyggelse som till exempel skuggbildning (Luleå kommun, 
2013).  

Större exploateringsområden finns utpekade runt centrum 
(se figur 5) där omvandling av industrimark och utfyllnad 
av vattenområden föreslås för utveckling av dessa 
områden. Störande och ytkrävande verksamheter som 
exempelvis bensinstationer, industrier och hamnområden 
ska omlokaliseras då de inte anses vara i behov av 
ett centrumnära läge. Dessa områden skall etappvis 

figur 4.

Karta över vy-stråk 

som bör bevaras på 

stadshalvön. Bildkälla: 

Luleå kommun (2013).
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genomfartstrafiken på dessa huvudgator bildar en 
barriärverkan (se figur 6), men att denna ska lösas genom 
fler passager och övergångsställen, smalare gatusektioner 
och andra hastighetsdämpande åtgärder (Luleå kommun, 
2013).

Storgatans gågata ska fortsätta användas till torghandel 
och marknader. I utvecklingen av nya områden ska nya 
torg planeras, speciellt vid vattennära lägen där utblickar 
över vatten finns (Luleå kommun, 2013)

figur 5.

Karta över tre större 

exploateringsområden 

i Luleå centrum som 

anses viktiga för en 

förtätning av centrum. 

Bildkälla: Luleå 

kommun (2013).

figur 6.

Karta över 

huvudgatorna som 

ska fungera som 

genomfartstrafik men 

tillika barriär. Bildkälla: 

Luleå kommun (2013).
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c a p c a l Capcal är ett kapacitets- och 
framkomlighetsberäkningsprogram för trafikkorsningar 
från Trivector. Programmet behandlar olika typer 
av trafikkorsningar med väjningsplikt, stopplikt, 
cirkulationsplatser och trafiksignaler. Programmet används 
av kommuner, Trafikverket och konsulter. Med hjälp 
av trafikmängder och uppgifter om en trafikkorsnings 
geometri kan parametrar som belastningsgrad, kapacitet, 
fördröjning och kölängder beräknas ned på körfältsnivå 
(Trivector, 2015). Programmet verkar genom att indata 
förs in grafiskt under fem olika flikar:

geometri/Översikt
Under denna flik beskrivs korsningens form. I programmet 
väljs korsningens typ och geometriska parametrar. De 
parametrar som kan ställas in är till exempel antal körfält, 
tillåtna svängriktningar, körfältsbredd, körfältslängd, 
svängradie, anslutningsvinkel och hastighet (Olstam et al., 
2010).

trafikflöden
Utifrån uppgifter om trafikmängder matas trafikflödet 
in i denna flik.  (Olstam et al., 2010). Beroende på 
korsningens geometri och antal körfält kan trafikflödet 
delas upp i riktningar med hänsyn till det givna 
trafikflödet.

signal
Under fliken ‘Signal’ beskrivs korsningens signalreglering 
(Olstam et al., 2010).

beräkningsvariabler
Här matas indata för körfältsval i cirkulationsplats in 
(Olstam et al., 2010).

ådt- och kostnadsberäkning
För en ÅDT-beräkning (ÅrsDygnsTrafik) krävs ytterligare 
indata med uppgifter som exempelvis vägmiljö och 
korsningstyp (Olstam et al., 2010).

Efter genomförd beräkning visar Capcal på 

framkomlighetsdata som kapacitet, belastningsgrad, 
kölängd, fördröjning och andel som stannar. I fall då 
endast en bedömning av den nuvarande eller framtida 
korsningens kapacitet är det främst belastningsgrad (B = 
flöde/kapacitet) och kölängd som är av intresse (Olstam 
et al., 2010). Resultatet av belastningsgraden bedöms 
enligt följande:

B < 0,5  God standard
0,5 < B < 0,7 Mindre god standard
B > 0,7  Låg standard

Kölängderna studeras för att se till att körfält och 
tillfarters längd är tillräckligt långa med hänsyn till de 
fordon som köar. Vid en påträffat hög trafikbelastning 
över eller nära ett hävdar Ostam et al. (2010) att det 
finns en stor osäkerhet i den analytiska modellen som 
Capcal använder sig av. Enligt Olstam et al. (2010) 
finns osäkerheter i beräkningsmodellens antaganden 
och föreslår en alternativ modell som till exempel 
mikroskopisk trafiksimulering för att bättre beskriva en 
överbelastad trafiksituation. 
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r E a l i s t i s k 
s t a d s a n a l y s

k a r l  o t t o  E l l E f s E n 
d a g  t v i l d E

1 9 9 1

Realistisk byanalyse eller realistisk stadsanalys är en 
metod för att analysera stadens arkitektur. Metoden kan 
användas dels för att samla information om arkitektur 
men också för att beskriva och tolka olika arkitektoniska 
fenomen. Metoden syftar till att arbeta fram ett generellt 
underlag för såväl förslagsställare och beställare. 
Metoden är ett resultat av ett forskningsarbete och 
har testats i kurser på Norges tekniska högskola (NTH) 
(Numera Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, 
NTNU) (Ellefsen & Tvilde, 1991).

Modellen baseras på arkitekturens inre logiska 
sammanhang och hur stadens arkitektur har utvecklats 
genom tiden. Här ses staden som fysiskt fenomen och 
ett uttryck för mänsklig kultur. Ellefsen & Tvilde (1991) 
menar att den mänskliga kulturen har utvecklat bestämda 
mönster som stadens olika fysiska ordningsprinciper är 
exempel på. 

Metoden syftar till att beskriva stadens arkitektur som ett 
logiskt system och ser staden som en historisk produkt. 

Metoden kan anpassas på olika sätt för att på bästa sätt 
beskriva det område som den appliceras på (Ellefsen & 
Tvilde, 1991). 

I huvudsak består metoden av fyra hierarkiska steg:

historisk utveckling av stadens form
Den inledande delen av analysen syftar till att visa hur 
stadens form har utvecklat sig genom tiden. Med hjälp av 
historiskt kartmaterial, beskrivningar och studier av staden 
rekonstrueras stadens fysiska utveckling.

stadens överordnade strukturella element
Genom att studera det historiska kartmaterialet kan 
primära element för stadens utveckling hittas. Dessa 
är katalysatorer i staden och verkar som generatorer 
för dess form. Elementen kategoriseras sedan efter hur 
de påverkat utvecklingen till exempel genom speciella 
händelser (som stadsbräder) eller styrande planer.

stadens bebyggelsestruktur
Syftar till att finna stadens fysiska organisationsprinciper. 
Bebyggelsestrukturen beror på regler och principer. 
Dessa parametrar kan finnas i stadens rum och förklarar 
byggnaders samband med helheten. 

avgränsning av homogena områden
Delar av staden med en klart strukturell, typologisk och 
morfologisk homogenitet avgränsas som ett enhetligt 
område. Dessa områden är autonoma och undersöks 
enskilt.

De fyra stegen bidrar tillsammans till att beskriva 
och dela in fallstudieområdet och kan användas som 
bakgrundsmaterial till nya projekt (Ellefsen & Tvilde, 
1991).
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v i k t i g a  b E g r E p p primära element
I varje stad finns primära element som har påverkat 
den fysiska utvecklingen av staden. Primära element 
karaktäriseras av dess beständighet och påverkar 
stadens form strukturellt. 

bebyggelsestruktur
Beskriver bebyggelsens geometriska ordningsprinciper i 
respektive del av staden. 

tomtstruktur
Beskriver uppdelningen av tomter i staden. Förändringar i 
denna struktur anses vara en av de viktigaste faktorerna i 
en stads utveckling.

topologi
Topologi är i den här kontexten en term som beskriver 
rumsliga sammanhang. Topologin kan sägas vara 
systemet av stadsrum. 

bebyggelsemönster
Beskriver en princip som bebyggelsen inom en 
struktur (exempelvis rutnätsstuktur) är ordnad efter. 
Bebyggelsemönster härleds till exempel efter vilken 
princip tomtuppdelningen har genomförts med eller på 
vilket sätt enskilda tomter är bebyggda. 

typologi
Typologi beskriver principer om hur byggnader är 
sammansatta till exempel principen för byggnadens form.

morfologi
I analysen beskriver begreppet morfologi variationen 
av formspråket inom en typologi. Variationer med 
utgångspunkt i geografi, topografi, tid och individuella 
beslut.

ikonografiska drag
De ikonografiska dragen är meningsbärande tecken eller 
symboler av social eller kulturell karaktär. Dessa drag kan 
exempelvis vara en lokal byggnadstradition.
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s t a d s a n a l y s

I detta avsnitt beskrivs analysområdets historiska 
utveckling, dess urbana form, dagens homogena områden 
och dess bebyggelsestruktur. Analysen baseras på 
metoden för realistisk stadsanalys.

Denna narrativa analys baseras på historiska kartor och 
gör nedslag i åren 1750, 1866, 1896, 1922, 1949 
och 2015.
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figur 8.

Civitas nova Lulhlae 

eller Luleå nya stad.

Bildkälla: Wikimedia 

Commons

figur 7.

Civitas vetus Luhlae 

eller Luleå gamla stad. 

Bildkälla: Wikimedia 

Commons
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Luleå är ursprungligen ett namn för Luleälven och antas ha 
sitt ursprung från samerna. Namnets urprungliga betydelse 
är omdiskuterad men en rimlig tolkning av ordet är 
skogssamernas älv (NE, 2015). För ungefär 1000 år 
sedan, med en havsnivå 10 meter högre än idag, var 
stora delar av Lulebygden belägen under vatten. Luleå 
som först anlades i nuvarande Gammelstads kyrkstad 
var endast en liten ö i Luleälvens mynning (Luleå kommun, 
2012).

Freden i Nöteborg år 1323 mellan Sverige och Ryssland 
innebar en omstrukturering av landets gränser. Gränserna 
upplevdes vara diffusa och den svenska kungen gav bort 
Luleå älvdal till ärkebiskop Olof den vise för utvidgning 
av kyrkan. Kyrkan byggde enklare träkyrkor och år 
1339 hålls för första gången en gudstjänst i Luleå (Luleå 
kommun, 2012).

Under 1400-talet påbörjas byggnationen av Norrlands 
största medeltida kyrka, Gammelstads stenkyrka, som 
kom att invigas år1492 (Luleå kommun, 2015). Platsen 

som kyrkan byggdes på kom att verka som ett andligt, 
politiskt och kommersiellt centrum (Karlsson & Gradin, 
2007) och år 1621 utfärdade sveriges kung, Gustaf II 
Adolf, stadsrättigheter till Luleå (Luleå hembygdsförening, 
1987). 

I och med stadsrättigheterna kunde staden på ett bättre 
sätt tjäna politiken och 1600-talets merkantilistiska 
idéer. Som enda hamnstad vid socknen och sockenkyrkan 
blev Luleå den första köpstaden i regionen (Luleå 
hembygdsförening, 1987). 

År 1649 flyttades Luleå ut till dagens placering på 
stadshalvön. Landhöjningen hade resulterat i att viken in 
till Gammelstads kyrkstad blev för grund för insegling av 
handelskeppen (Luleå hembygdsförening, 1987).

År 1653 och bara fyra år efter att staden hade flyttats 
inträffade den första stadsbranden och kort därefter, år 
1657, inträffade nästa brand som innebar att delar av 
staden flyttade tillbaka till den gamla platsen. Först på 

1690-talet kom återuppbyggnaden av staden på halvön 
att färdigställas (Luleå hembygdsförening, 1987).

I verket Suecia antiqua et hodierna av Erik Dahlberg 
illustreras storslaget Luleås två städer, Luleå gamla stad 
(Gammelstads kyrkstad) och Luleå nya stad (Se figur 7-8). 
Verket gavs ut år 1716 och innehöll 400 kopparstick 
och 353 planscher av svenska städer, slott och 
herresäten (NE, 2015). 

f r å n  m E d E l t i d 
t i l l 

s t o r m a k t s t i d
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1750 1866 1896 1922 1949 2015

Arean av Luleås centralhalvö har ökat 

med 40 % sedan 1866.

figur 9.

Illustration av 

strandlinjens 

förändring. Bildkälla: 

Luleå stadsarkiv. 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.

s t r a n d l i n j E
Skala 1:10 000
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s t r a n d l i n j E n Vatten har en central roll i Luleås identitet, utveckling och 
historia. En gång en nödvändighet för stadens fortsatta 
utveckling till de rekreationella egenskaper som stadens 
invånare värdesätter idag.

Strandlinjen är brytpunkten mellan stad och älv eller stad 
och fjärd och har förändrats genom tiden. Genom att 
samla in kartmaterial från förr har en bild över Luleås 
expansion kunnat beskrivas. Luleås stadshalvö har växt 
med ca 40% sedan år 1861 och säkert mer därtill sett 
från att den nya staden anlades år 1649.

Förutom utfyllnad av mark så påverkar landhöjningen 
stadens konturer. Landhöjningen är som störst längs 
Bottenvikskusten med ca 1 cm/år (Lantmäteriet, 2015). 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(2012) kommer Luleå ha en landhöjning om 77 cm 
fram till år 2100 vilket betyder att strandlinjen kommer 
att fortsätta att förändras med eller utan utfyllnad av 
vattenområden.
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1750

f i g u r E - g r o u n d  d i a g r a m 
l u l E å  1 7 5 0
Skala 1:10 000

Kring stadens torg samlas viktiga 

funktioner och byggnader som tullstaket, 

tullportar, kyrka, rådhus och skola.

figur 10.

Illustration av Luleå 

stad år 1750. 

Underlaget beskriver 

inte hela stadshalvöns 

form, därav illustreras 

endast en del av 

halvöns form. Bildkälla: 

Luleå stadsarkiv. 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.
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Efter en mödosam start med flera stadsbränder utvecklas 
den nya staden långsamt under 1700-talet (Karlsson & 
Gradin, 2007). Stadens geografiska utbredning sträcker 
sig från dagens placering av Domkyrkan i öst och 
Tullgatan i väst. (Luleå hembygdsförening, 1987).

Staden var smutsig och boskap gick löst mellan gårdarna. 
De rika handelsmännen hade sina gårdar vid Norra 
Hamn. De fattigare invånarna som mest bestod av fiskare 
och hantverkare bodde vid den södra hamnen (Luleå 
hembygdsförening, 1987).

Stadshalvön var smalare och vikarna som trängde långt in 
är idag utfyllda och bebyggda (Luleå hembygdsförening, 
1987). I jämförelse med Gammelstads kyrkstad mer 
organiska och till viss mån radiella struktur där gatorna 
sträcker sig från en mittpunkt, kyrkan, framgår det i figur 
10 (t.v.) att den nya staden planerades med en annan 
mer rationell struktur. Planen tar en form av ett rutnät, med 
oregelbundna tomtstorlekar och kvartersformer. Kyrkan 
har en central roll, placerad på höjden av halvön och 

verkar som stadens viktigaste nod. 

Intill kyrkan finner vi ett torg. Kring torget samlas viktiga 
funktioner och byggnader som förutom kyrkan innefattar 
tullstaket, tullportar, rådhus och skola. Norra- och Södra 
Kyrkogatan (nuvarande Stationsgatan resp. Köpmangatan)  
löper förbi torget i öst-västlig riktning och är viktiga 
huvudgator (Karlsson & Gradin, 2007). 

Stadens entré från land tros vara genom tullporten öster 
om kyrkan. Gatan väster om torget som sträcker sig från 
norr till söder ser i figur 10 (t.v.) ut att vara en viktig led 
in till stadens centrala funktioner. Gatan är bredare än 
närliggande gator och kanske var detta huvudgatan från 
stadens hamnar till torget?. Gatans placering förmodas 
motsvara nuvarande Rådstugatans.

År 1756 upphör det Bottniska handelstvånget och 
handeln med norrländska varor behöver inte längre gå via 
Stockholm. Konjukturen vänder, det byggs runt om i staden 
och Gustafskyrkan i sten ersätter den tidigare träkyrkan 

d E n  n y a  s t a d E n
1 7 5 0

(Karlsson & Gradin, 2007).

År 1762 inträffar en stadsbrand där två tredjedelar av 
staden brinner ned och Luleå återuppbyggs för en fjärde 
gång (Luleå hembygdsförening, 1987). Från en befolkning 
av ungefär 200 personer vid 1600-talets slut ökar 
befolkningen kraftigt under under 1700-talets andra hälft. 
År 1770 uppgår antalet invånare till 650 personer och 
år 1805 till 950. Stadens upplevs nu, för första gången, 
vara för liten (Karlsson & Gradin, 2007).

År 1791 fastställs en ny stadsplan för Luleå. Planen 
är en strikt rutnätsplan med rätvinkliga kvarter och 
paralella gator. I den nya stadsplanen byter den 
tidigare huvudgatan, Norra Kyrkogatan, namn till 
Lilla Köpmangatan. Nuvarande Storgatan får namnet 
Stora Köpmangatan och blir därmed stadens främsta 
handelsgata (Karlsson & Gradin, 2007).
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1866 

f i g u r E - g r o u n d  d i a g r a m , 
l u l E å  1 8 6 6
Skala 1:10 000

Streckat område i rött beskriver stads-

branden år 1887s utbredning.

figur 11.

Illustration av Luleå 

stad år 1866. 

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv. Editerad 

av Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.
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Mellan år 1808 och 1809 dras Sverige in i konflikten 
mellan England och de allierade Frankrike och Ryssland. 
Luleå och kustlandet ockuperas av Ryssland under 
sommaren år1809 och när freden senare infiras blir 
Norrbotten ett eget län (Luleå hembygdsförening, 1987). 

I mitten av 1800-talet har staden växt och bebyggelsen 
sprider sig utanför gränserna för stadsplanen från år 
1791. Efter en orolig inledning på seklet drabbas 
befolkningen av missväxt under 1830-talet. Efter att 
Luleå blir länets residensstad år 1856 vänder konjukturen 
och flera industrier, läroverket och stadens första lasarett 
etableras (Karlsson & Gradin, 2007).

Med den vändande konjukturen ökar också befolkningen. 
År 1850 uppgår befolkningen i staden till 1250 
invånare (Karlsson & Gradin, 2007).

Med låga trähus och smala gator präglas staden 
under 1800-talets början av en 1700-talskaraktär 
(Luleå hembygdsförening, 1997). Staden breder ut 

i n n a n  b r a n d E n
1 8 6 6

sig från strandkanten i väst till nuvarande Kungsgatan 
i öst. Nuvarande Storgatans betydelse förstärks med 
länsresidensets strategiska placering i dess västra ände. 

Arbetet med den nya stadsplanen påbörjades år 
1856 och tomter, kvarter och gator namnges nu 
officiellt och systematiskt. Stadsplanen fastställs av 
Kungl. Maj:t den 21/1 1859 och det är nu Storgatan 
och Skeppsbrogatan får sina namn. Efter att tidigare 
numrerat fastigheter och tomter individuellt för varje ny 
uppmätning och plan införs ett primärkartverk med ett fast 
numreringssystem (Karlsson & Gradin, 2007).

Med hänvisning till 1874 års byggnadsstadga för rikets 
städer införs år 1875 en byggnadsordning för Luleå 
stad. Byggnadsordningen kom att för första gången 
med reglerande medel styra gestaltningen av stadens 
bebyggelse gällande material, utformning, placering och 
dimensioner (Karlsson & Gradin, 2007).

Även om Luleå har drabbats av många bränder genom 

åren så är det stadsbranden under sommaren år 1887 
som anses vara “den stora stadsbranden”. Branden 
ödelagde 18 kvarter och 75 av statens gårdar (Luleå 
hembygdsförening, 1997). Gustafskyrkan skadades och 
revs som en påföljd av branden (Karlsson & Gradin, 
2007).

Även om rutnätsplanen går att skönja i stadens mer 
centrala delar, kring kyrkan, anses den fortfarande inte 
vara konsekvent i sitt utförande. Anledningen till denna 
oregelbundenhet anses kunna relatera till stadshalvöns 
topografi.
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1896

Järnvägen kommer till staden i och med 

anläggandet av malmbanan år 1888. År 

1894 anktyter Luleå till norra stambanan. 

Stadsplanen och gatunätet för 

Gültzaudden anpassas till områdets 

topografi och bryter stadshalvöns rutnäts 

riktning. Ändringen genomförs under 

1870-talet.

Ur askan växer en ny stad fram. Nu rätas 

slingriga vägar ut och staden utformas 

med ett strikt rutnät.

f i g u r E - g r o u n d  d i a g r a m , 
l u l E å  1 8 9 6
Skala 1:10 000

figur 12.

Illustration av Luleå 

stad år 1896. 

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv. Editerad 

av Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.
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Stadsbranden sammanfaller med något av en industriell 
revolution i Norrbotten. Gruvbrytningen i Malmberget tar 
fart och Luleå kom att bli utskeppningshamn för malmen 
(Karlsson & Gradin, 2007). 

År 1877 börjar diskussionerna om att förlägga ett 
valsverk i Luleå. Verket placeras till slut på Altappen i 
Luleå skärgård (Hansson, 1987).

I mars år 1888, året efter stadsbranden, anländer det 
första malmtåget med 1000 ton malm till staden (Luleå 
hembygdsförening, 1997). Anläggandet av malmbanan 
från Gällivare till hamnen på Svartön bidrar till ett 
uppsving i konjukturen då nya industrier etablerar sig och 
framtidstron är stor i staden (Karlsson & Gradin, 2007).  

Ur askan växer en ny stadsplan fram. Stadens ekonomiska 
tillväxt och brandens förödelse ger möjligheter att 
utforma en stad som speglar tidens tankegångar och 
ideal. Planen fastställdes redan året efter branden och 
kom att innehålla breda esplanader och som en följd av 

brandens framfart breddades gaturummen. Planen var 
en strikt rutnätsplan och gator som tidigare slingrat sig 
fram som en följd av stadshalvöns topografi rätades ut 
(Karlsson & Gradin, 2007).

Efter järnvägens tillkomst byggs också ett stationshus i 
Luleå. Enligt Lindgren (2005) planerades stationshuset att 
placeras i Storgatans östra ände. Under byggnationen av 
stationshuset uppkommer problem kring dess placering. 
Bromssträckan in till stationen anses vara för kort och 
byggnaden flyttas till sin nuvarande plats i änden av den 
nuvarande Stationsgatan.

I figur 12 (t.v.) ses att bebyggelsen på Gültzaudden 
ordnar sig efter en rutnätsstruktur i en annan riktning 
än bebyggelsen på stadshalvön. Under 1870-talet 
genomförs en ändring av stadsplanen som tidigare 
förespråkat en utvidgning av stadens befintliga rutnät. Den 
nya planen syftar till att anpassa gatunätet till terrängen 
(Palmgren, 1991). 

E f t E r  b r a n d E n
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Järnvägens intåg innebär ett stort uppsving för byggandet 
och planering av nya stadsdelar (Luleå hembygdsförening, 
1997). Den nya staden byggs i trä och sten. Det är nu 
stadsdelarna Svartöstaden, Östermalm, Bergsviken och 
Karlsvik uppstår och börjar bebyggas (Karlsson & Gradin, 
2007). 

År 1883 står den nya kyrkan, Oscar Fredriks kyrka, klar. 
Kyrkan ritades av arkitekt Adolf Emil Melander (Svenska 
kyrkan, 2015) och kom att kallas Luleå domkyrka i 
och med att staden blir eget stift och första biskopen 
installeras år 1905. Elverket invigs år 1885 och kort 
därefter introduceras elektrisk gatubelysning (Karlsson & 
Gradin, 2007).

År 1894 anknyter Luleå till norra stambanan. Med 
många nya arbetstillfällen stiger invånarantalet i rask 
takt under 1800-talets sista år. Från ett invånarantal på 
3000 tredubblas befolkningen till 9000 (Karlsson & 
Gradin, 2007).
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figur 13.

Vy mot Oscarsvarv 

omkr. 1890. Fotograf: 

Henry Tegström & Co

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv
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figur 14.

Vy mot Oscarsvarv 

omkr. 1908. I 

bakgrunden syns 

Luleå bryggeri. 

Även saluhallen syns 

till vänster i bild. 

Fotograf: Henry 

Tegström & Co

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv
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1922

f i g u r E - g r o u n d  d i a g r a m , 
l u l E å  1 9 2 2
Skala 1:10 000

figur 15.

Illustration av Luleå 

stad år 1922. 

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv. Editerad 

av Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.

Den nya hamnpiren i Södra hamnen med 

hamnspår, långkaj och lyftkran står färdig 

år 1904. 
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Framtidsandan fortsätter in på 1900-talet. Staden satsar 
på infrastruktur och i seklets början byggs bland annat 
hamnspåret och kajen i Södra Hamnen, vattenverket i 
Furunäset, en vattenreservoar på Mjölkuddsberget och 
vatten- och avloppsledningar dras i staden (Palmgren, 
2006).

Luleå Järnverk AB bildas i början av 1900-talet. Hösten 
år 1906 sätter verket igång sin verksamhet i Karlsvik. 
Krigsåren 1916-1917 ökade efterfrågan på järn vilket 
ledde till en större produktion och högre lönsamhet. 
Optimismen var stor och planer för en expansion av 
verksamheten upprättades. Tyvärr kom konjukturen att 
sjunka under 1920-talet och bolaget försätts i konkurs år 
1925 (Hansson, 1987). 

I Södra Hamn står år 1904 en hamnpir, hamnspår och 
långkaj klar. Året därpå färdigställs även en lyftkran 
(Luleå kommun, 2015). Det pågick en debatt i staden 
om var hamnspåret skulle förläggas. Handelsmännen 
vid Norra Hamn argumenterade för att tågspåret skulle 

dras dit och att lastning och lossning av varor skulle ske 
därifrån. Efter 300 år har Norra Hamn gjort sitt och fick 
lämna över rollen som stadens primära handelshamn till 
Södra Hamn (Luleå hembygdsförening, 1997).

År 1916 är det bostadsbrist i Luleå. Kommunalt 
bostadsbygge föreslås som en lösning och 20 lägenheter 
står klara i kvarteret Lejonet år 1918 (Luleå kommun, 
2015).

Staden moderniseras under 1900-talets första hälft 
och förutom satsningar på infrastruktur och industrier 
växer viktiga instutitionsbyggnader fram. Folkbanken 
(f.d. Landstingshuset), Sveriges riksbank, Domkapitlet, 
Norrbottens kurirens byggnad och det första Fritz Olsson 
huset uppförs (Karlsson & Gradin, 2007). En ny byggnad 
som innehåller både stadshus och stadshotell tornar 
upp efter Storgatan och en saluhall i närheten av Södra 
Hamnen invigs (Palmgren, 2006).

E t a b l E r i n g E n  a v 
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I figur 15 (t.v.) ses nu en utpräglad platsbildning i 
Storgatans östra ände. Platsen som idag innefattar kv. 
Loet och Floras kulle betecknas som Järnvägstorget och 
är en rest från den tid då järnvägsstationen planerades i 
Storgatans östra ände (Lindgren, 2005)

Med hänsyn till gatornas bredd i figur 15 (t.v.) tros 
nuvarande Kyrkogatan och Nygatan vara viktiga gator 
som sammanlänkar såväl Norra som Södra Hamnen med 
stadens mer centrala delar.
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figur 16.

Vy från kyrkan 

mot Oscarsvarv. 

I förgrunden 

Fiskarhamnen och 

Saluhallen. Fotot 

bedöms vara från 

omkr. 1920. Fotograf: 

Henry Tegström & Co

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv
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figur 17.

Flygfoto över staden 

från väster. Fotograf: 

Aero Materiel AB 

Stockholm. Bildkälla: 

Luleå stadsarkiv
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1949

f i g u r E - g r o u n d  d i a g r a m , 
l u l E å  1 9 4 9
Skala 1:10 000

figur 18.

Illustration av Luleå 

stad år 1949. 

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv. Editerad 

av Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.

Med hjälp av färja tog sig Luleborna 

över till Bergnäset. Färjeläget kom senare 

att ersättas av Bergnäsbron.
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Förslaget om att etablera ett tackjärnsverk i Luleå leder 
till en livlig debatt i Sveriges riksdag under slutet av 
1930-talet. Hittills har försök om att framställa järn i 
Norrbotten inte varit lyckosamma och många tveksamma 
röster om förslaget höjs. Valet att förlägga järnverket i 
Luleå kan sammanfattas med att det fanns en vilja om att 
framställningen av tackjärn skulle ske inom landet för att 
säkerställa tillgången av råvaran för järnindustrin. Andra 
världskriget stod för dörren och tackjärnsverket skulle 
också öka försörjningsmöjligheterna i Norrbottens län. 
Andra argument som lyftes fram relaterar till tillgången av 
vattenkraft och billig energi (Hansson, 1987).

År 1941 påbörjas bygget av Norrbottens Järnverk 
AB (NJA) och tackjärnsframställningen blir en basnäring 
för staden. I samband med järnverkets färdigställande 
etableras de två militära förbanden F21 och Lv7 i Luleå 
(Luleå hembygdsförening, 1997). 

Invånarantalet ökar och år 1943 påbörjas en diskussion 
om byggandet av ett nytt stadshus. Förvaltningslokalerna 

som delades med Statshotellet bedömdes otillräckliga 
och de anställda kände sig trångbodda. Förutom ett 
stadshus (1957) byggs även ett varmbadhus (1957), 
daghem (1951) och en ny brandstation (1965) (Larsson, 
2004).

Bergnäsbron invigs år 1954 och ersätter färjetrafiken 
mellan stadshalvön och Bergnäset. I innerstaden 
färdigställs posthuset år 1953 och inomhusgallerian 
Shopping år 1955 (Karlsson & Gradin, 2007). 

Av regionalpolitiska skäl ska en ny teknisk högskola 
startas i norra Sverige. I konkurrens med Umeå, Sundsvall 
och Östersund inrättas Luleå tekniska högskola år 1971. 
En livlig debatt om var högskolan skulle placeras äger 
rum och staten erbjuder sig att tvångsinlösa centralt 
belägen mark nära seminariet. Kommunen valde att 
placera högskolan i utkanten av staden på Porsöområdet. 
Beslutet med högskolans placering grundade sig i att man 
då inte visste hur stor den kommande högskolan skulle bli 
och valde då att placera den där det fanns tillgänglig 

E f t E r k r i g s t i d E n  o c h 
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mark för ytterligare expansion (Carlsson, 1996).

I figur 18 (t.v.) är rutnätet utpräglat och består endast av 
några få slutna kvartersbildningar. Flera av de centrala 
kvarteren har endast två slutna sidor. 

Längs Storgatan omsluter nya etableringar gaturummet. 
Under 1970-talet pågår en debatt om Storgatan, som 
delas av bilister och gående, ska bli gågata. I en artikel 
i  Norrbottens kuriren (1975, 25 oktober) beskriver 
Holmström köpmännens syn på gatans omvandling. 
Köpmännen bedöms i överlag ha en positiv inställning 
men Storgatans bredd, angöring för nyttotrafik och 
avstånden mellan parkering och butiker tas upp som 
problem för den nya gatans utformning. Stora delar av 
Storgatan blir tillslut gågata år 1979 (Luleå kommun, 
2004).
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figur 19.

Vy från kyrktornet mot 

Södra hamnen. Till 

vänster i bilden syns 

hamnpiren. Bilden är 

tagen den 17 augusti 

1953. Fotograf: 

Ateljé Espling

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv

figur 21.

Vy från kyrktornet 

mot Svartön. Bilden 

är tagen den 17 

augusti 1953. 

Fotograf: Ateljé 

Espling. Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv

figur 20.

Flygfoto över Södra 

hamn och Oscarsvarv 

omkr. 1950. Fotograf: 

Redaktör Carl 

Josefsson. Bildkälla: 

Luleå stadsarkiv
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figur 22.

Vy från kyrktornet 

mot Oscarsvarv. 

Salutorget och 

saluhallen finnes i 

bildmitt. Fotograf: 

Ateljé Espling.

Bildkälla: Luleå 

stadsarkiv
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figur 23.

Samling av rubriker 

från Norrbottens 

kuriren, NSD, 

Kooperatören och 

Norrbottens Järnverk 

AB. Fullständiga 

bildkällor anges i 

referenslistan. Editerad 

av Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.
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Varvsleden kan ses som en produkt från den trafikring 
som planerades runt centrumhalvön under 1970-talet 
(Eldebrink, 1972, december). Den nya leden invigdes 
år 1980 och de järnvägsspår som tidigare löpt från 
banvallen till Södra Hamn ersattes av en fyrfilig trafikled 
(Norrbottens kuriren, 1979, januari). 

Idén om att filtrera trafiken genom rutnätsstaden 
tillfredsställde inte tidens planerare och därför skulle 
trafiken dirigeras runt stadskärnan med hjälp av den så 
kallade trafikringen. Via prognoser om ett kraftigt ökande 
antal fordon var avsikten för planen att få en jämnare 
trafik till och förbi centrum. Längs med ringen planerades 
parkeringshus vilka ansågs bidra till ett jämnare 
trafikflöde i staden (Luleå kommun, 1975).

Under början av 1970-talet är rapporteringen om Luleås 
pågående och förväntade expansion optimistisk om än 
problematisk. I en artikel i Norrländska Socialdemokraten 
menar Eldebrink (1974, februari) att Luleå centrums 
serviceutbud bör byggas ut med 20-25 procent fram 

till år 1980. ”Smygkontorisering”, ”trafikinfarkt” och 
mängden service anses vara nötter för planerarna att 
knäcka med målet att bli ”Norrbottens Stockholm”. 

Denna optimism tros hänga ihop med planerna för 
Stålverk 80.  Beslutet om stålverkets placering kom 
i Riksdagen den 28 maj 1974. Luleå, vid Luleälvens 
mynning och Bottenvikens strand ansågs vara en ideal 
plats för det nya stålverket. Här fanns erfarenheten, 
yrkeskunnandet och den elkraft som krävdes för att 
driva verksamheten. Med 2700 anställda skulle det nya 
stålverket innebära en stor tillväxt för Luleå stad och 
kommun (NJA, 1975). Kommunalråden Nils Malmgren, 
Sven Köhler och Aron Marklund beskriver år 1975 
staden som i en fas av kraftig expansion och att Luleå 
stod inför en intensiv utbyggnadsperiod. Prognoser om en 
befolkning på ca 95 000 år 1985 styrde planarbetet 
(Luleå kommun, 1975).

Men arbetet med upprustningen av centrum och 
anpassningen för det växande antalet invånare innebar 

o m  v a r v s l E d E n , 
u p p r u s t n i n g E n  a v 
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att mycket av den äldre bebyggelsen i centrum revs till 
förmån för ny infrastruktur och bebyggelse. 

Mellan åren 1960 till 1970 rivs mer än 40% av de 
svenska städernas äldsta bostadsbestånd. I Luleå uppgår 
siffran till 70% eller mer (Johansson, 1997). Intresset för 
bevarandefrågor växte fram ur rivningsvågen. Almstriden 
i Stockholm och ockuperingen av Haga i Göteborg 
bidrog till ett bredare engagemang för frågan (Larsson, 
2015). Även i Luleå höjdes röster. Som en reaktion 
på Ebeneserkyrkans planerade rivning till förmån för 
ett varuhus höjs röster om att ”rivningsraseriet” och 
”Grävskope-Aron” måste stoppas (Norrbottens kuriren, 
1979, mars). 

Den borgerliga regeringen beslöt sig att avbryta 
projektet om Stålverk 80 under hösten år 1976 till följd 
av den rådande lågkonjunkturen (Ne, 2015). I efterhand 
betraktas satsningen med det nya stålverket som en del 
av en utopi om en fortsätt svensk industriell expansion 
(Sjögård, 1999). 
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2015 

f i g u r E - g r o u n d  d i a g r a m , 
l u l E å  2 0 1 5
Skala 1:10 000

figur 24.

Illustration av Luleå 

stad år 2015. 

Bildkälla: Luleå 

kommun (2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.

Norra hamn verkar som stadens kulrurella 

centrum. Här finns både Norrbottensteat-

ern och Kulturens hus.

Bergnäsbron invigs år 1954 och ersätter 

färjetrafiken mellan stadshalvön och 

Bergnäset.
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Under slutet av 1900-talet upplever staden en jämn 
tillväxt (Karlsson & Gradin, 2007).

Under 2010-talet befinner sig Luleå i en stark 
tillväxtperiod. Luleå tekniska universitet slår rekord i antal 
ansökande studenter (SR, 2013) och invånarantalet ökar 
stadigt (Luleå kommun, 2015a). Kommunens projekt “10 
000 nya Luleåbor” följer riktlinjerna i Vision Luleå 2050 
och syftar till att bereda plats för nya invånare (Luleå 
kommun, 2013). 

År 2015 tilldelas Luleå kommun priserna ”Årets 
tillväxtkommun” samt “Årets superkommun i Norrland”. I 
motiveringen till priset “Årets tillväxtkommun” framhålls 
Luleås framgångrika övergång från “järn- och stålstad till 
kunskaps- och IT-stad” (Luleå kommun, 2015b). 

Förutom det växande universitetet anses etableringen av 
Facebook och dess serverhallar på Porsön bidra till den 
positiva andan och beskrivningen av Luleå som IT-stad.
Staden har idag två tydliga entréer i form av Bergnäsbron 

från väst och Bodenvägen från norr. Entréerna upplevs 
som spektakulära åtminstonde för den som äntrar staden 
i ett fordon. 

Från Bodenvägen leds bilföraren eller passageraren 
in i staden på en fyrfilig trafikled. En GC-bana avskild 
från trafikleden med hjälp av ett staket skyddar och 
hindrar GC-trafikanter från att korsa vägen utanför 
markerat övergångsställe. Under infarten tornar 
stadshalvöns silhuett fram över Norra Hamn och 
andra identitetskapande byggnader som Kulturens hus, 
Norrbottensteatern och Domkyrkan tar plats. 

Entrén från väster över Bergnäsbron karakteriseras av 
ett vidsträckt panorama och brons bågformar. Från 
bron ses älven, stadshalvön med det gamla bryggeriet 
och Domkyrkan. Ut mot fjärden ses isbrytarna och 
Svartöstadens industri.
 
Genomfarten mot Malmudden, vars ursprung tidigare 
har behandlats, består av Södra Hamnleden och 

l u l E å  i d a g
2 0 1 5

Sandviksgatan. Med en fyrfilig trafikled emellan upplevs 
Bergnäsbron (två filer) och Södra Hamnledsbron (två filer) 
som två begränsningar för trafikens flöde på vardera 
sida om genomfarten. Denna genomfart upplevs som en 
barriär mellan staden norr och söder om leden.

Staden har en tydlig blockstruktur och en majoritet av 
kvarteren i stadens centrum har en helt omsluten perimeter. 
Rutnätsplanen är tydlig och endast ett fåtal byggnader 
bryter vy-stråken ut mot fjärden och älven i nord-sydlig 
riktning.
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figur  25.

Befolkningsutveckling 

i Luleå 1626-2014 

(Luleå kommun, 2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.

Luleå kommun bildas år 1969 efter 

en sammanslagning av Luleå stad, 

Nederluleå och Råneå kommun.
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figur  26.

Illustration av 

homogena områden.

Bildkälla: Luleå 

kommun (2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.

norra hamnen

Kv. Kolstrasten

malmudden

oscarsvarv

Kv. Guldfågeln, Nätvingen & 

Fjärilen

gültzauudden

Kv. Måsen, Lommen, Tärnan, Knipan, 

Ejdern m.fl.

södra hamn

Kv. Thule

Östermalm

Sundshusen

oscarsvarv

Kv. Hägern

h o m o g E n a  o m r å d E n
Skala 1:10 000
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södra hamn
Kv. Thule

Bostadskomplex orienterat 
mot Gråsjälsfjärden och Luleå 
skärgård. Det postmodernistiska 
bostadskomplexet i kvarteret Thule 
skiljer sig från övriga stadens 
kvartersbildningar i både skala 
och uttryck (Karlsson, 2013). 
Komplexet slutfördes år 1993 och 
är byggt i en skala motsvarande 
tre kvarter i bredd. Mot Södra 
Hamnleden upplevs kvarteret slutet, 
privat och stänger av två gator i 
rutnätsstrukturen. Komplexet är byggt 
över den tidigare djuphamnen som 
är utfylld.

Östermalm
Kv. Sundsgården

Punkthus intill Skurholmsfjärden. 
Punkthusen är placerade på delvis 
utfylld mark i Skurholmsfjärden. 
Byggnaderna byggs under 
1990-talet och består av 48 
lägenheter för seniorboende (Luleå 
kommun, 1991). Byggnaderna 
upplevs vara postmodernistiska i sitt 
uttryck och dess inglasade balkonger 
verkar som ett bestående element i 
fasadbilden. Byggnadernas karaktär 
påminner om kvarteret Thule om än 
i mindre skala. Bebyggelsen är inte 
inordnad i Östermalms rutnätsstruktur.

oscarsvarv
Kv. Guldfågeln, Nätvingen och 
Fjärilen

Bebyggelsen i kvarteren består av 
friliggande bostadshus med tomter 
som vätter ut mot Luleå skärgård. 
Majoriteten av dessa byggnader 
upprättades under 1940-talet 
som bostäder för befäl vid 
Norrbottens flygflottilj, F21 (Luleå 
Hembygdsförening, 1997). Dessa 
byggnader har en mycket egen 
karaktär i förhållande till omgivande 
lamellhus och är inte inordnade 
i innerstadens rutnätsstruktur. 
Bostäderna och dess tomter upplevs 
privata i förhållande till omgivande 
bebyggelse.

I en homogen del av staden 
sammanfaller vissa drag hos 
bebyggelsen. Områden med en 
klart strukturell, typologisk och 
morfologisk homogenitet avgränsas 
som ett enhetligt område. Fysiska 
kännetecken som kan sammanfalla är 
tidpunkt för byggnation samt sociala 
och organisatoriska förhållanden 
(Ellefsen & Tvilde, 1991).

I denna analyssekvens redogörs 
homogena områden i vattennära 
läge, dess bebyggelseform och 
organisatoriska förhållanden.
Analysen över Luleå centrumhalvö 
resulterade i sju olika 
områdesindelningar. 

h o m o g E n a 
o m r å d E n

figur  27-29

Bildkälla: Blomweb 

(2015). Editerad av 

Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.
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gültsauudden
Kv. Måsen, Lommen, Tärnan, Knipan, 
Ejdern m.fl.

Stadskvarter med friliggande 
stadsvillor. Rutnätsplanen är 
anpassad till uddens riktning och 
bryter av mot övriga stadens 
riktning. Stora huvudbyggnader och 
tomter ger en individuell karaktär till 
området. En stor del av bebyggelsen 
tillkom under sent 1800-tal 
och bostadsområdet utgör en 
kulturhistoriskt värdefull miljö (Luleå 
kommun, 1995).

malmudden
Kv. Malmbanan

Flerbostadshus orienterade mot 
Skurholmsfjärden. Bebyggelsen 
på Malmudden sammanfaller med 
NJAs expansion under 1950-talet 
(Norrbottens byggmästareförening, 
u.å). De låga lamellhusen är 
tvåspännare och fasaderna 
pryds av puts, burspråk och små 
utanpåliggande balkonger.

norra hamnen
Kv. Koltrasten

Loftgångshus med terrassplan 
orienterad mot Stadsviken. 
Byggnaderna är i suterräng med 
fem våningar mot vattnet och fyra 
våningar mot staden (Luleå kommun, 
1986). Byggnaderna upprättades 
åren 1988-1989 och delar av 
kvarteret består av utfylld mark (Luleå 
kommun, 1986). Med tegelfasad 
i olika kulör samt dekormotiv, 
brutet tak och loftgång upplevs 
byggnaderna vara tidstypiska.

oscarsvarv
Kv. Hägern

Lamellhusbebyggelse orienterad mot 
Gråsjälsfjärden och Luleå skärgård. 
Lamellhusen i kv. Hägern uppfördes 
under 1970-talet. Stora delar av 
området består av utfylld mark.
Bebyggelsen präglas av 
funktionsuppdelning och lägenheterna 
vätter snarare mot innergården än ut 
över fjärden. Bebyggelsen upplevs 
inte vara väl integrerad i staden 
(Luleå kommun, 2011).

figur  30-33

Bildkälla: Blomweb 

(2015). Editerad av 

Joakim Carlsson & 

Johan Johansson.
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b E b y g g E l s E s t r u k t u r
Skala 1:10 000

figur  34.

Illustration av 

bebyggelsestruktur.

Bildkälla: Luleå 

kommun (2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.
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b E b y g g E l s E s t r u k t u r

l E g E n d

Bebyggelsestruktur beskriver bebyggelsens geometriska 
ordningsprinciper i respektive del av staden (Ellefsen 
& Tvilde, 1991).  I figur 34 (t.v.) markeras stadens 
ordningsprinciper utifrån en klassificering av stadens 
struktur och typ av bebyggelse. I figur 35-43 (t.h.) visas 
stadens monument.

Figur  35-43

Bildkälla: Bild 35 & 

36 är författarnas 

egna. Övriga bilder 

går under Wikimedia 

Commons.

35. Hamnkranen 37. Bergnäsbron

39. Domkyrkan 40. Järmvägsstationen

43. Norrbottens teatern

41. Stadshuset

42. Länsresidenset

36. Norrbottens museum

38. Kulturens hus

1. MÅL
1.1 Monument

2. LINJÄR
2.1 Bebyggelse längs gata/strand

3. LAMELL / KAM
3.1 Lamellhus
3.2 Flerbostadshus 

4. ORTOGONAL
4.1 Kvarterhusbebyggelse
4.2 Småhusbebyggelse

5. RUMSLIGT
5.1 Park
5.2 Torg

7. PUNKT
7.1 Punkthus 
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7. PUNKT
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r E f E r E n s p r o j E k t

I detta avsnitt behandlas fyra olika referensprojekt. 
Referensprojekten är vattennära etableringar i Oslo, 
Amsterdam, Malmö och Tromsö.
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r E f E r E n s p r o j E k t
b j ø r v i k a 

( f j o r d b y E n )
o s l o

n o r g E

Bjørvika är en av elva ingående delar i Fjordbyen, ett 
stadsutvecklingsprojekt som sträcker sig från Frognerkilen 
i väst till Sydhavna i sydost längs Oslofjordens strand 
(Oslo kommune, 2015).

Programmet för Fjordbyen godkändes av Byrådet i 
Oslo år 2008. Bjørvika är det enskilt största området 
i Fjordbyen och har en yta på ungefär 69,7 ha (Oslo 
kommune, 2015).

Planen för en del av området har utformats av estudio 
Herreros. Arkitekten menar att utformningen av planen 
gav möjligheter att utveckla ett komplett stadsfragment i 
en enklav och att området kommer stärka Oslos image i 
framtiden. Den urbana form som utarbetats syftar till att 
dynamiskt kommunicera med närliggande bebyggelse och 
inte isolera sig från den omkringliggande staden (estudio 
Herreros, 2015). 

Planen innehåller ett antal typologier vilket genererar en 
variation av skala och densitet. Stor vikt tros ha lagts i att 

värna om historiska värden genom att bibehålla siktlinjer 
från viktiga omkringliggande byggnader (se figur 46).

Från att platsen tidigare dominerats av hamnverksamhet 
planeras området rymma 7000-8000 boende 
och 15 000-20 000 arbetande. Förutom boende 
och arbetsplatser rymmer området även viktiga 
kulturbyggnader som den norske Opera (färdigställd 
2008), Ballet og Kulturhistorisk Museum och med planer 
för Deichmanske bibliotek och Munch-museet (Oslo 
kommune, Plan og byggningsetaten, 2008). 

Genom att förlägga E-18 i en tunnel under fjorden 
försvinner stora trafikgenomfarter från området. 
Lokaltrafik och GC-trafikanter prioriteras i stadsrummet. 
Parkeringstalet för området uppgår till 0,6 
parkeringsplatser per 100 m2 boendeyta (Oslo kommune, 
Plan og byggningsetaten, 2008).

figur 44.

Barcode av MVRDV 

är en del av Bjørvika. 

Bildkälla: MVRDV 

(2015) 
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figur 46.

Situationsplan Bjørvika

Skala 1:10 000

Bildkälla: estudio 

Herreros (2015)

figur 45.

Översiktsbild Bjørvika

Bildkälla: Oslo 

Kommune (2015)

figur 47.

Utvecklingsplan för 

Fjordbyen.

Bildkälla: Oslo 

Kommune (2015)
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r E f E r E n s p r o j E k t
b o r n E o -

s p o r E n b u r g
a m s t E r d a m

n E d E r l ä n d E r n a

Borneo-Sporenburg är en stadsdel i den östra delen av 
Amsterdams hamn. Arbetet med de två halvöar som bildar 
området påbörjades 1992 och har en yta på ungefär 
30 ha.

Områdets utformning utgick från en studie av arkitekten 
Rudy Uytenhaak. Uytenhaak har tidigare visat att det 
går att uppnå hög densitet genom att organisera mindre 
enfamiljshus i ett kompakt system av tomter som kontrast 
till högre flerfamiljhus (CABE, 2015).

Utgångspunkten för den plan som utformades av West 
8 var att området skulle inrymma vattenrelaterade 
aktiviteter och 2500 bostadsenheter med en densitet på 
100 enheter/ha (West 8, 2015). Dessa bostadsenheter 
kom att repeteras med variation i det enskilda uttrycket 
över halvön. Arkitekten beskriver projektet som ett urbant 
experiment där området på håll upplevs som en homogen 
massa men vid närmare anblick visar en stor variation 
och upplevelsekvalitet. Tre stora skulpturala kvartersblock 
bryter områdets dominerande struktur orienterade mot 

viktiga noder kring området. Dessa kvartersstrukturer står 
upplyfta på en sockelvåning innehållande parkering och 
handel. Arkitekten hävdar att interaktionen mellan dessa 
kvartersstrukturer och bostadsenheter bildar ett enhetligt 
stadslandskap som erbjuder hög orienterbarhet (Geuze, 
1995).

Gatorna är elva meter breda och leder biltrafik genom 
hela området (Geuze, 1995). Stadsdelen har en urban 
karaktär men vissa menar att området saknar butiker och 
faciliteter som man kan förvänta sig i en stadsdel av 
denna storlek. Trots att området ligger ca 15 minuter 
med cykel från centrala Amsterdam kan detta leda till att 
invånarna blir beroende av privata färdmedel (som bilar) 
vilket i sin tur kan innebära trafik- och parkeringsproblem 
(CABE, 2015).

figur 49.

Broarna som 

sammankopplar 

landmassorna verkar 

som viktiga länkar.

Bildkälla: West 8 

(2015)

figur 48.

Fasadliv. Bildkälla: 

West 8 (2015)
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figur 50.

Flygbild över området. 

Bildkälla: West 8 

(2015) 

figur 51.

Inverterat figure-

ground diagram

Skala 1:6000

Bildkälla: West 8 

(2015) . (Bilden visar 

privata och semi-

privata utomhusmiljöer)
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r E f E r E n s p r o j E k t
b o 0 1

m a l m Ö
s v E r i g E

Västra hamnen i Malmö har sedan 1800-talets 
andra hälft fyllts ut för att ge plats till hamn och 
industriverksamheter. År 2001 hölls den europeiska 
bostadsmässan Bo01 i Västra hamnen med temat 
”Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- 
och välfärdssamhället”. Förutom utställningsområdet 
upprättades en helt ny stadsdel som vi idag referer till 
som Bo01 (Malmö stad, 2015).

Planprogrammet för Bo01 bygger på en idé om att 
skapa en variationsrik stadsmiljö. Högre byggnader 
fungerar som en skyddande mur mot havets vindar och 
innanför muren är bebyggelsen lägre och tätare (Malmö 
stad, 2015). Idén kan härledas från arkitekten Ralph 
Erskines planer för vinterstäder i både Svappavaara 
och Resolute Bay. Utgående från ett rutnät upplevs 
stadsplanen vara oregelbunden med smala gränder och 
variation i hushöjd (Malmö stad, 2015). 

Arkitekten Klas Tham beskriver i en intervju i tidningen 
Arkitekten (september, 2011) att planens form uppkom 

av det vindutsatta läget och platsens storskalighet. Kring 
området löper stora huvudgator vilka ger plats för en 
mindre och myllrande form i områdets inre.

I en artikel i Arkitekten menar Hellqvist (september, 
2011) att bomässa-byggen får en speciell känsla och att 
det är ett undantagstillstånd inom byggbranschen. Stora 
resurser, höga målsättningar och en snäv tidsram kan ge 
blandade resultat. För en fortsatt utveckling av Västra 
hamnen planeras en annan typologi något som Hellqvist 
beskriver som “stort, rejält och en smula klumpigt”. 
Hellqvist anar att den nya utformningen kan bero på 
“byggföretagens motvilja mot små markanvisningar”. 

Bo01 området täcker en yta av 22 ha av Västra 
hamnens totalt 187 ha (Malmö stad, 2015). Färdigt 
utbyggd kommer Västra hamnen husera ca 10 000 
boende och 20 000 arbetande och studerande (Malmö 
stad, 2003). Vid färdigställande av Västra hamnen 
föreslås ett parkeringstal på 0,2 bilplatser per anställd 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010).

figur 52.

Konceptskiss över 

Bo01. Bildkälla: 

Human Habitat av 

Klas Tham (2010)
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figur 54.

Vy över Bo01.

Bildkälla: Malmö stad 

(2015)

figur 55.

Figure-ground diagram 

över Bo01. Bildkälla: 

Human Habitat av 

Klas Tham (2010)

figur 53.

Kajlandskap. Bildkälla: 

Malmö stad (2015) 
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r E f E r E n s p r o j E k t
s t r a n d k a n t E n

t r o m s Ö
n o r g E

Tromsö är en stad i norra Norge med ett invånarantal 
på 70 818 invånare (2003) varav 57 015 i staden 
(Nationalencyklopedin, 2015).

Projektet ”Spelet om Tromsö” verkade för att finna 
metoder för att återupptäcka staden och förstå dess 
utveckling genom att studera olika delområden. Resultatet 
av projektet blev en markanvändingsplan och en 
spekulativ bild över hur framtiden i Tromsö kan komma 
att se ut (Braathen, 2015). I detta projekt identifierades 
Strandkanten som ett potentiellt utvecklingsområde.

Strandkanten är ett nytt bostadsområde strax utanför 
Tromsö centrum beläget på ett utfyllt område i 
Tromsösundet. Området ses som en viktig del i stadens 
utvecklingsstrategi som bygger på en idé om att staden 
ska växa från centrum och således stärka centrumnära 
verksamheter och minska behovet av transporter. 
Strandkanten förväntas efter färdigställande inneha 900 
bostäder på en yta av 8,8 ha (70ºN Arkitektur, 2008).

Planprogrammet arbetades fram genom ett samarbete 
mellan offentlig och privat sektor. En debatt om hur 
planprogrammets ambitioner uppnåtts pågår och kritiker 
menar att många kvalitéer har förbisetts till förmån för 
vinstintressen (Godø, 2015).

Flera arkitekter har varit involverade i projektet. Bland 
dem Dahl + Uhre arkitekter, Boarc, Voll Arkitekter, Code: 
arkitektur och 70ºN Arkitektur (70ºN Arkitektur, 2008).

figur 56.

Innergård. Bildkälla: 

Ljusarkitektur (2015)
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figur 59.

Vy över strandkanten. 

Bildkälla: Strandmo, J., 

Tomassen, T. (2015, 

29 januari).

figur 58.

Strandpromenad.

Bildkälla: Ljusarkitektur 

(2015).

figur 57.

K9 bostäder av 70°N 

Arkitektur. Bildkälla: 

70°N Arkitektur 

(2015) 



78



79

s y n t E s

I avsnittet sammanfattas stadsanalysens resultat och 
referensprojekten från föregående avsnitt. Med hjälp 
av metoden för Problem seeking sammanställs resultatet 
från analysen och formulerar gestaltningsförslagets 
målsättningar.
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Luleås bebyggelse kan idag upplevas som både brokig 
och variationsrik. Den stad vi ser på stadshalvön består 
främst av en strikt rutnätsstruktur som på sina ställen 
förändras och ibland faller isär. Rutnätets tydlighet 
förstärks av de många blockstrukturer som identifieras 
kring två axlar, en öst-västlig längs Storgatan och en 
nord-sydlig längs Smedjegatan. Byggnaderna inom denna 
struktur byggs främst under 1900-talets andra hälft då 
staden moderniseras och omkring 70% av stadens äldsta 
bostadsbestånd rivs. Längs halvöns stränder finner vi ett 
antal etableringar av varierande karaktär och uttryck som 
uppstått från mitten av 1900-talet. Halvöns yta växer, 
strandlinjen förändras med tiden och stadens nya mark 
ser ofta till att bebyggas.

Enligt Kostof (1991) är staden aldrig en avslutad eller 
fullbordad produkt. I avsnittet Stadsanalys ses att tankar 
och idéer om hur staden ska formas och verka har 
förändrats flera gånger. Stadens har omformats genom 
upprättandet av nya stadsplaner, nya rön och speciella 
händelser. 

s y n t E s Storgatan blev efter livlig debatt äntligen gågata 
år 1979. Stråket upplevs vara stadens viktigaste 
med funktioner och institutioner som spänner från 
handel till stadshus. I Storgatans västra fond finner 
vi Landshövdingens residens och i öster vätter gatan 
mot busstationen Loet och järnvägen. Den viktigaste 
centrala punkten på Storgatan anses vara i korsningen 
Storgatan-Rådstugatan. I denna punkts direkta närhet finns 
Stadshotellet, Stadshuset och Stadsparken som är tre 
viktiga symboler för Luleå som stad. 

Rådstugatan vätter mot Norrbottensteatern och 
Teaterkajen i norr och har där en bestämd riktning och 
karaktär. Kanske var det längs denna gata som fiskare 
och handelsmän från såväl Södra som Norra Hamnen 
promenerade upp till torget under 1700-talets första 
hälft. Gaturummet längs Rådstugatans södra del förändras 
och faller isär efter korsningen Rådstugatan-Stationsgatan. 
Mot öster vätter gatan mot en rad av husfasader och till 
väster öppnar sig ett kvarter med två bensinmackar. En 
stor skillnad i bebyggelsens densitet upplevs. 

Korsningen Rådstugatan-Södra Hamnleden upptar 
nästkommande kvarter och gående hänvisas till en 
gångtunnel under trafikleden. En mindre grönyta återstår 
innan vatten möter upp i söder. 

Kartmaterial från 1800-talet visar att det på denna 
plats funnits fiskelägen och mindre kajer. Under början 
av 1900-talet upprättas en saluhall i kvarteret, med de 
nuvarande bensinmackarna, och en fiskarhamn i söder. 
Med hamnspåret, hamnkajen och hamnpirens upprättande 
förändras området och får en mer industriell karaktär. Den 
yta som tidigare bestått av industri och hamnverksamhet 
kom senare att upptas av Södra Hamnleden en led som 
verkar som en barriär mellan staden, vattnet och de 
etableringar som befinner sig i dess närhet.

Kostof (1992) menar att en anpassning av tillväxt längs 
älvar och vatten är vanligt fenomen och speciellt i 
Sverige. Med hänvisning till detta faktum studerades fyra 
olika referensprojekt av nya etableringar i vattennära 
läge. 
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I fallet Bjørvika i Oslo tampades planerarna med ett 
liknande om än större trafikproblem. Genom området 
gick E18 längs Oslofjordens strand en trafikled som nu 
går i en tunnel under fjorden. Detta ger möjligheter till att 
prioritera GC-trafikanter och lokaltrafik i stadsrummet 
något som ger helt nya förutsättningar för utformningen av 
den nya stadsplanen. 

Utformningen av Borneo-Sporenburg består till stor del 
av en typologi. Likformade bostadsenheter varieras i 
husens individuella uttryck och erbjuder på så vis en 
upplevelsekvalitet för såväl boende som besökare. 
“Mattan” av enheter som rullats ut bryts sedan upp av tre 
stora skulpturala block och interraktionen mellan dessa 
skapar en spänning och hög orienterbarhet.

Variation är också en viktig del i Klas Thams plan för 
Bo01. Här har området utformats med ett tydligt grepp 
för att erbjuda områdets inre delar skydd från havets 
vindar. Högre byggnader verkar som en mur mot det 
omkastade rutnätets inre delar. Efter 150 år möter nu 

staden havet i Malmö och området är en stor attraktion 
under soliga sommardagar.

Trots den knapphändiga information som finns tillgänglig 
om projektet Strandkanten i Tromsö beskriver arkitekterna 
70ºN Arkitektur projektet som en viktig del i stadens 
utvecklingsstrategi. Här finns en idé om att staden 
ska växa från centrum, att detta stärker centrumnära 
verksamheter och att det minskar behovet av transporter. 
Dessa transporter kan tolkas vara de som boende i 
staden tar till och från handelsområden då behovet av 
transporter in till staden med varor kan förväntas öka 
med det ökande utbudet.

Med hänvisning till ovan samt de forskningsfrågor som 
ställs i arbetets inledning ligger detta material till grund 
för gestaltningsförslaget. I analysen behandlas Luleå stads 
historiska utveckling och exempel på hur variation och 
upplevelsekvalitet uppnås ges ur referensprojekten. 

I kommande avsnitt presenteras en sammanfattad 

version av målen för gestaltningsförslaget inriktat på 
fallstudieområdet med hjälp av metoden för Problem 
seeking.
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p r o g r a m m E r i n g mål fakta behov

funktion Förslaget lägger an mot staden 
och centrum genom Rådstugatan. 
Bostäder, handel och kontor är 
funktioner som erbjuds i bebyggd 
form. Rummet närmast vattnet blir 
publikt.

Idag upplevs området närmast 
området som ödsligt. Bra utblickar 
mot fjärden anses vara områdets 
största styrka. Idag verkar endast 
Storgatan som representativ 
stadsgata.

Platsen behöver en attraktiv 
stadsgata som verkar för att bjuda in 
och skapa rörelse ned mot området. 
Storgatan behöver ett komplement 
som representativ stadsgata i nord-
sydlig riktning.

Människor

Aktiviteter

Förhållande

form “En del av staden”.  Förslaget vävs in 
i den befintliga stadsbilden och ger 
området en tydlig identitet.

Stadshalvöns konturer är 
föränderliga. Barriärverkan från 
Södra hamnleden innebär ett hinder 
för den fysiska kopplingen till 
området.

Platsen behöver en tydlig 
koppling och riktning mot befintlig 
bebyggelsestruktur.

Läge

Miljö

Kvalitet

Ekonomi För etableringen i Södra hamnen bör 
exploateringsgrad motsvara vad som 
är normalt för en centralt belägen 
tomt i Luleå. Kostad för utfyllnad och 
spontning jämförs med ett befintligt 
kvadratmeterpris för tomtmark.

En etablering av byggnader i ett 
nuvarande vattenområde kan verka 
kostsam men kan också innebära ett 
mervärde för närliggande områden 
och staden i övrigt.

Förslaget behöver visa på ett 
mervärde och skapa möjligheter som 
motsvarar förslagets storlek.

Exploateringsgrad

Mervärde

Genomförbarhet

tid En tydlig anknytning till platsen och 
stadens historiska och framtida 
utveckling är en förutsättning för 
förslaget.

Luleå stads befolkningsutveckling 
bidrar till en positiv anda och planer 
på förtätning och expandering av 
staden finns.

Fler bostäder och ett levande 
centrum som inte försvinner där 
Storgatan slutar.

Dåtid

Nutid

Framtid

Tabell 1. Programmering.
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koncept problem

Rådstugatans identitet förädlas 
och blir till en renodlad stadsgata. 
Gaturummet definieras och de 
representativa funktionerna i gatans 
norra del speglas, om än i annan 
form, till gatans södra del.

Hur kan Rådstugatan omdefinieras för 
att gynna en utfyllnad i Södra hamn?

Stadens rutnät appliceras på 
ny etablering och mynnar ut i 
utfyllnadsområdet i Södra hamnen. 

Hur utformas bebyggelsen för att bli 
en del av staden?

En exploatering med hänsyn till 
ekonomisk genomförbarhet. En 
attraktiv gestaltning för såväl 
invånare som investerare.

Hur kan ett mervärde gestaltas och 
hur kan området utformas för att ge 
mervärde?

Föränderligheten i stadshalvöns 
kontur ses som en trend och förslaget 
visar på möjligheter för en ytterligare 
expansion - genom utfyllnad och 
förtätning.

Hur gestaltas förslagets strandlinje 
med hänsyn till stadens historiska 
utveckling?

Programmeringen av 
gestaltningsförslaget baserad på 
metoden för Problem Seeking (Peña, 
2012). Peña (2012) delar upp 
gestaltningsprocessen i två olika 
skeden, programmering och design. 
Syftet med programmeringen är att 
upprätta en problemformulering som 
designprocessen sedan löser. 
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g E s t a l t n i n g s f Ö r s l a g

I detta avsnitt presenteras konceptets olika delar 
för det angivna området och det resulterande 
gestaltningsförslaget.
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k o n c E p t s k i s s
Skala 1:10 000

storgatan

från bergnäsbron

från malmudden, hertsön etc. 

rådstugatan

Ny etablering i Södra hamnen

norrbottensteatern

stadshotellet

domkyrkan

stadshuset

landshövdingsresidenset

figur  60.

Konceptillustration. 

Bildkälla: Luleå 

kommun (2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.
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k o n c E p t b E s k r i v n i n g Punkten i korsningen Rådstugatan-Storgatan identifieras 
som en av stadens viktigaste. För att förstärka 
Rådstugatans karaktär i fallstudieområdet bebyggs kv. 
Korpen och kv. Vråken och sluter på så vis gaturummet 
mot söder. Södra Hamnleden rätas ut och omformas till 
en stadsgata som följer stadens kvartersstruktur snarare 
än dagens utformning som mer härleder tankarna till en 
större trafikled. Trafiklösningen frångår riktlinjerna i Luleå 
Vision 2050 och filtreras nu genom stadens rutnät istället 
för att bryta dess struktur.

Här blir passager för GC-trafikanter i samma plan 
som trafiken och fler möjligheter att korsa vägen ges. 
Rådstugatan förlängs och övergår i en publik yta innan 
vattnet tar vid.

Mitt i den nya kvartersbebyggelsen tornar en högre 
byggnad. Denna byggnad verkar som en målpunkt 
eller nod och bidrar till en ökad orienterbarhet och ger 
området en säregen identitet. Det nu slutna gaturummet 
tillsammans med denna målpunkt tros främja rörelse och 

hjälper stadens invånare att röra sig till det nya området. 
I denna byggnads direkta närhet finns busshållplatser och 
här blir lokaltrafikens andra stopp efter ankomsten till 
Luleå över Bergnäsbron.

Med Rådstugatans förstärkta karaktär, målpunkter och 
ökad aktivitet i området förstärker gatans betydelse som 
en av Luleås viktigaste i nord-sydlig riktning .

Den nya etableringen verkar för att bli en del av staden. 
Till skillnad mot närliggande bostadskomplexet i kv. Thule, 
som upplevs vända ryggen mot staden, förhåller sig de 
nya kvarteren till omkringliggande bebyggelse i både 
storlek och höjd. I gatuplanet förläggs handel och mer 
besöksintensiva näringar som kompletterar det övriga 
utbudet i staden.  

Ytorna närmast vattnet blir publika och tanken är 
att området verkar som en förlängning av den 
strandpromenad som i väster omger stadshalvön. 
Mitt i området leds vattnet in i den publika platsen i 

Rådstugatans förlängning. 

Närheten till omkringliggande rekreationsstråk bidrar 
till områdets attraktivitet. Under vintern löper isbanan 
strax utanför området och en av dess ändar vid Södra 
Hamnkajen. Från utfyllnaden är det lätt att ta sig ut på 
isen i två av indragningarna trappas kajkanten ned för att  
säkerställa en enkel entré.

Vi har tidigare visat att strandlinjen förändras kontinuerligt 
i Luleå. Till skillnad från många andra tidigare 
utfyllningar dras vattenspegeln in i utfyllnadsområdet i 
både Rådstugatans förlängning och mot Varvet väster 
om området. Dessa indragningar innebär att vattnet 
ytterligare exponeras och att tillgängligheten av 
närliggande platser ökar.



88

k o n c E p t d i a g r a m
Skala: 1:4000

rådstugatan

stadsparken

storgatan

m
ot bergnäsbron

m
ot m

alm
udden, h

ertsön etc. 

södra hamn

Utfyllnad/Ny bebyggelse

Öppet vystråk mot Gråsjälfjärden 

och Luleå skärgård.

kv. korpen & vråken

Ny kvartersbebyggelse

figur  61.

Illustration av 

konceptdiagram.
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södra hamn

Utfyllnad/Ny bebyggelse

kv. korpen & vråken

Ny kvartersbebyggelse

domkyrkan

stadshuset

norrbottens teatern

stadshotellet

stadsparken

historisk bebyggelse

hamnkranen

a x o n o m E t r i
Skala: Ej skalenlig

figur  62.

Illustration av 

axonometri.
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kvartErsmått

maximEra ljusinsläpp Öppna ändar

programmEring

EntréEr

hÖjdvariation lokal anpassning

kvartErsblock kvartEr mEd innErgård

Utformningen av områdets nya kvarter bygger på 
en enkel idé om att skapa en variationsrik miljö som 
följer stadens befintliga kvartersmått. Utgående från 
en kvartersstruktur med kringbyggda gårdar maximeras 
ljusinsläppet till denna genom att kvarterets södra och 
västra sidor smalnar av. För att bibehålla en volym och 
fotavtryck som förhåller sig till omkringliggande kvarter 
ökar byggnadskroppens bredd på kvarterets norra 
och östra sida. Kvarterets ändar öppnas och skapar 
möjligheter för genomströmning och öppnar upp för 
verksamheter i kvarterets inre. 

På de två resulterande huskropparna placeras entréer 
ut för tilltänkta verksamheter och trapphus för bostäder. 
En programmering av kvarterets funktioner och division 
av byggnadens fasad utförs för att erbjuda ett 
omväxlande uttryck. Ytterligare varieras dessa enheters 
höjd vilket tillsammans med fasadens division skapar 
intressanta möjligheter för takterrasser och andra sociala 
mötesplatser för boende och ibland besökare. En lokal 
anpassning till platsens förutsättningar och planens idé 
utförs sedan för att skapa en upplevelserik miljö.

90/100m
60/90m

figur 63.

Illustration av 

kvarterskoncept.

k v a r t E r s k o n c E p t
Skala: Ej skalenlig 
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b o s t ä d E r

62.0%
k o n t o r

16.8%
h a n d E l / r E s t a u r a n g
12.9%
g a r a g E
8.4%

f u n k t i o n E r
Skala: Ej skalenlig

Den nya bebyggelsen syftar till att blanda olika 
verksamheter med boende för att skapa en levande 
stadsdel under såväl vardagar som helger. 

Förslaget innebär en förtätning där bostäder prioriteras 
då upp emot 70% av bebyggelsens BTA består av 
bostäder. I områdets yttre placeras handel längs 
Rådstugatan, Stationsgatan och Södra hamnleden. Inom 
området fokuseras handel och restaurangverksamheter 
kring torget och i områdets sydöstra hörn.
Kontorsverksamheter fokuseras främst till områdets höga 
målbyggnad.

Med denna uppdelning av funktioner i området uppnås ett 
parkeringstal på 0,6 per 100 m2 boendeyta.

funktion yta (m2)

Bostad 64 232

Kontor 17 368

Handel/Restaurang 13 343

Garage 5066

tabell 2. Funktionsfördelning.

figur 64.

Funktionsfördelning.
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rådsrugatan

kyrkogatan

n
ygatan

sm
edjegatan

sandviksgatan

stationsgatan

III-VI

IV-VI

VII-VIII

IV-VI

XVI

VII-VIII

VII-VIII

VII

VII-VIII
V-VIII

V-VIII
II

köpmangatan

västra varvsgatam

södra hamnleden

figur 65.

Illustration av 

situationsplan.
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Den nya bebyggelsen föreslås att bestå av husvolymer 
som varierar från 12 till 16 meter i bredd. För att den 
nya kvartersbebyggelsen ska förhålla sig till närliggande 
kvarter och ge ett omväxlande uttryck varieras höjden 
från tre till åtta våningar. De stora byggnadskropparnas 
fasader delas upp och utformas med ett individuellt 
uttryck som tillsammans med den öppna kvartersstrukturen 
syftar till att skapa en föränderlighet. 

I utvalda kvartersbyggnaders markplan längs Södra 
Hamnleden, Stationsgatan och kring områdets nya torg 
planeras handel och besöksintensiva näringar.

En högre byggnad placeras mitt i området intill korsningen 
Sandviksgatan-Rådstugatan. Byggnadens höjd är väl 
tilltagen och ger ett bidrag till stadens siluett. Denna nod 
verkar som ett centrum för handel och kontorsverksamhet 
i området och omsluts av en park som sedan mynnar ut 
i ett torg mot utfyllnadens bebyggelse. Förutom handel 
i byggnadens första plan innehåller komplexet även 
parkeringsplatser i två plan under mark och kontorslokaler 

s i t u a t i o n s p l a n
Skala: 1:3000

i den övre delen.  

Utfyllnaden i fjärden förhåller sig till omgivningen och 
lämnar en större vattenspegel mot Södra Hamnplan. 
Hamnplanen med kranen och sitt industriella arv är en 
tilltänkt port mellan stad och skärgård. Här ges plats för 
en småbåtshamn samt skärgårdsbåtar och det gamla 
hamnkontoret får stå som fond för den nybildade viken. 

För att ge området ett mer organiskt uttryck har 
utfyllnaden även ett mindre indrag mot Oscarsvarv. Här 
stegas man ned mot vattennivån och erbjuds kontakt med 
vattnet sommartid och med isen vintertid. 

I områdets mitt har ett mer märkbart och generöst indrag 
utformats för att ytterligare exponera vattnet och öka 
tillgängligheten för människor som lever och verkar i 
området eller i staden. I det nya områdets sydöstra hörn 
bryter en mindre målbyggnad vystråket längs Kyrkogatan. 
Denna målbyggnad verkar som hamnrestaurang i ett 
attraktivt läge med utsikt över fjärd och Södra Hamnplan.

Torget sträcker sig mot söder från områdets högre 
byggnad och möter en U-formad kvartersstruktur. Torgets 
storlek förhåller sig till den omgivande bebyggelsen 
och proportionen mellan dess storlek och omgivande 
byggnaders höjd är 2:1. Ytan är flexibel och här föreslås 
aktiviteter som exempelvis torghandel ta plats. Efter att 
saluhallen i området kom att rivas under 1900-talets 
senare hälft har nu liknande typer av verksamheter 
möjlighet att återvända till platsen.

På nästkommande uppslag visas ett fyra olika 
illustrationer som beskriver områdets känsla och uttryck.
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figur 66.

Fågelperspektiv.
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figur 67.

Vy från vatten.
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figur 68.

Illustration av torg.
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figur 69.

Fasadillustration
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6,5 ha
65 000 m2 1,46

26,3 % byggnader

70,3 % övrigt

3,4 % torg

area

Programområdet har en total area på 
ca 6,5 ha. 

fördelning

Utav en markarea på 6,5 ha består 
26,3 % av byggnader och 3,4 % 
torgyta.

Exploateringsgrad

Förslaget resulterade i en 
exploateringsgrad på 1,46. 
Exploateringsgrad beskriver täthet 
och är kvoten mellan sammanlagd 
bebyggd bruttoarea och områdets 
area (Bodin et al., 2015).

f Ö r s l a g E t  i 
s i f f r o r
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s k a l a

bo01, malmö
Illustrerad area, 22 ha

bjørvika, oslo
Illustrerad area, 38 ha

kv. thule, luleå
Illustrerad area, 3 ha

nytt förslag södra hamn, luleå
Illustrerad area, 6,5 ha

borneo-sporenburg, amsterdam
Illustrerad area, 30 ha

Genom att jämföra 
gestaltningsförslagets storlek med 
andra referensprojekt ges en bättre 
känsla av platsen och förslagets 
skala. Jämförelsen resulterar i att 
förslaget är ungefär dubbelt så stort 
som det närliggande bostadsområdet 
Tutti-frutti men är mycket mindre 
än de andra internationellt 
uppmärksammade referensprojekten 
som används för detta projekt.

figur  70-74

Fullständiga bildkällor 

anges i referenslistan. 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.
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GSPublisherEngine 487.52.56.100
GSEducationalVersion

Spontning och krönbalk med 

korrosionsskydd i skvalpzon. 

Grund stödpålas till berggrund

u t f y l l n i n g s p r i n c i p
Skala: 1:500

Den princip som väljs för utfyllnad av vattenområdet är 
spontning. Spontning är en typ av stödkonstruktion som 
används där det kan ske förskjutningar i jordlager till 
exempel vid anläggning av kajer, broar och bostadshus 
med parkering under mark. Sponten kan vibreras, borras 
eller slås ned till berggrunden för att ta upp tryck från 
jordmassor eller vattenmassor vid schaktningsarbeten 
(Aarsleff, 2015).

Den konstruktion som rekommenderas av Aarsleff 
Grundläggnings AB för detta fall är en stålspont med 
bakåtförankring, pågjutning för korrosionsskydd i 
skvalpzon och krönbalk. Denna typ av konstruktion kostar 
ca 70 000 kr/krönmeter exklusive fyllningsmaterialet 
bakom sponten (J. Engdahl, personlig kommunikation, 16 
oktober 2015).

En kostnad för fyllningsmaterial är svår att uppskatta. 
Denna kostnad beror mycket på tillgången av bra 
fyllnadsmaterial och hur lång transporten är från källa 
till utfyllnadsplatsen. I områdena kring stadshalvön 
finns morän vilket lämpar sig som utfyllnadsmaterial. 
Fyllnadsmaterialets kvalitet bestämmer om byggnadernas 
grund behöver stödpålas. Påträffas material med en hög 
kvalitet behöver stödpålning inte vara nödvändig (H. 
Mattsson, personlig kommunikation, 15 oktober 2015).

För förslaget krävs omrking 635 krönmeter spont vilket 
resulterar i en kostnad på 44 450 000 kr.

Fyllning

Djup: ca 8-12 m

Morän

Lera/Silt/Sand

Bergrund

figur 75.

Principskiss för 

utfyllnad. 
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Denna kalkyl är framtagen för Luleå tekniska universitet 
och används som kursmaterial i kursen F7008B 
Arkitektoniskt byggnadsprogram. Kalkylen är en 
överslagskalkyl med estimerad indata för att ge en 
indikation om en byggnation av en planerad byggnad 
eller bostadsområde är lönsam. Kalkylen tar ej hänsyn till 
markkostnad och bör användas med reservation för dess 
riktighet. 

Kalkylen redovisar ett negativt nollresultat år ett på 
-1052 tkr. Denna kalkyl kan komma att visa på ett 
helt annat resultat om istället bostadsrätter väljs som 
upplåtelseform.

Vid jämförelse av ett tomtpris i Luleå på 3125 kr/m2 
(H. Walloschke, personlig kommunikation, 24 september 
2015) och kostnad för spontning av utfyllnadsområdet 
uppgår kostnaden för 30 700 m2 mark till 95 937 
500 kr till skillnad mot spontningens 44 450 000 
kr. Om utfyllnadsområdet anskaffas kostnadsfritt 
resulterar skillnaden mellan kostnad för spontning och 
köp av beredd mark till 51 487 500 kr. Beroende på 
utfyllnadens kostnad kan det betyda att en utfyllnad är 
billigare än köp av existerande mark i staden.

E k o n o m i bta tkr/m2 bta s:a tkr

Bostäder 64 232 25 1 605 800 (Hyresrätt) 

Kontor 17 368 27 468 936

Butiker 13 343 20 266 860

Garage 8706 10 87 060

S:A 103 649 2 428 656 produktionskostnad inkl. 25% BH kostnad och 25% moms

Avskrivning 2,0 % 48 573

Räntor 3,0% 72 860

Drift och underhåll 41 460

Summa kostnader tkr/år 0,4 162 892

boa/loa tkr/m2 s:a tkr

Bostäder 57 809 1,8 104 056 (Hyresrätt)

Kontor 12 158 2,0 24 315

Butiker 12 009 2,5 30 022

Garage 7 835 0,44 3 448 (830 kr/plats)

S:A intäkter varmhyra tkr/år 161 840

Resultat tkr/år -1052

Kalkylen baseras på 3% ränta och visar “nollresultat” år ett. Ökad vinst kommande år vid fortsatt inflation. Minskad byggkostnad ansatt för 

butikerna - förutsätter stora butiker med få mellanväggar och lite installationer.

tabell 3. Ekonomisk sammanställning.



102

b E f i n t l i g
t r a f i k s i t u a t i o n

a

b
c

kapacitet per körfält / befintlig trafiksituation (rEsultat 1a , capcal)

Tillfart Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t ) Belastningsgrad Kölängd (antal fordon)

Medel

Kölängd (antal fordon)

90-percentil

A 1 R 316 1312 0.24 2.0 5.6

2 R 316 1312 0.24 2.0 5.6

3 V 317 669 0.47 2.4 6.7

B 1 H 98 224 0.44 1.9 5.5

2 V 33 241 0.14 0.6 2.3

3 V 33 241 0.14 0.6 2.3

C 1 H 237 1165 0.20 1.5 4.4

2 R 236 1312 0.18 1.5 4.4

3 R 236 1312 0.18 1.5 4.4

Totala kostnader/år inkl. olyckskostnader 8 644 819 kr

tabell 4. Kapacitetsberäkning för befintlig trafiksituation, Luleå kommun (2012).

Resultatet av en beräkning för den befintliga 
trafiksituationen för korsningen Sandviksgatan, Södra 
Hamnleden och Rådstugatan presenteras i Tabell 4. Ur 
tabellen utläses en mycket låg belastningsgrad på 0,44 
eller mindre. Ur trafiksynpunkt bedöms därför korsningen 
att ha en god standard.  

figur 76.

Illustration över 

befintlig trafiksituation. 

Bildkälla: Luleå 

kommun (2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.



103

f Ö r E s l a g E n
t r a f i k s i t u a t i o n

a
b

c

kapacitet per körfält / föreslagen trafiksituation (rEsultat 1a , capcal)

Tillfart Körfält Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t ) Belastningsgrad Kölängd (antal fordon)

Medel

Kölängd (antal fordon)

90-percentil

A 1 H 633 747 0.85 9.1 22.0

2 V 317 764 0.41 3.5 9.2

B 1 H 98 558 0.18 1.3 3.9

2 R 65 673 0.10 0.8 2.8

C 1 R 237 680 0.35 3.0 8.0

2 V 473 564 0.84 8.2 19.9

Totala kostnader/år inkl. olyckskostnader 21 185 042 kr

tabell 5. Kapacitetsberäkning för föreslagen trafiksituation, Luleå kommun (2012).

Resultatet av en beräkning för den föreslagna 
trafiksituationen för korsningen Sandviksgatan, Södra 
hamnleden och Rådstugatan presenteras i Tabell 5. 
Ur tabellen utläses en belastningsgrad över 0,8 i två 
körfält, vänstersvängfältet på Södra Hamnleden och 
högersvängfältet från Sandviksgatan. På grund av detta 
bedöms denna korsnings utformning ha låg standard ur 
trafiksynpunkt. 

figur 77.

Illustration över 

föreslagen 

trafiksituation. 

Bildkälla: Luleå 

kommun (2015). 

Editerad av Joakim 

Carlsson & Johan 

Johansson.
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a n a l y s ,  d i s k u s s i o n  & 
s l u t s a t s E r

I detta avsnitt förs en diskussion över arbetets 
genomförande. Resultatet av stadsanalysen diskuteras 
och metodvalet utvärderas. Ett resonemang kring 
gestaltningsförlagets genomförbarhet och olika aspekter 
ur dess resultat förs. 

I detta avsnitt besvaras de frågeställningar som arbetet 
syftar till att besvara.
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Det finns en mängd olika metoder och verktyg för 
att utföra stadsanalyser. Under vår utbildning har vi 
behandlat metoder som exempelvis Kevin Lynchs analys 
där stadens samtida innehåll och element studeras och 
klassificeras i fem olika kategorier (Lynch, 1960).

I detta examensarbete valdes en annan och för oss 
ny metod metoden för realistisk stadsanalys. Utifrån 
frågeställningen om hur en etablering i Södra Hamn kan 
formas med hänsyn till Luleås historiska utveckling och 
form ansågs analysmetoden tillämpbar. Analysen är väl 
dokumenterad, hierarkisk och baseras på fyra steg vilket 
resulterar i en narrativ process. 

Som med många andra analysmetoder är delar av 
denna analys subjektiv och i bestämmandet av stadens 
bebyggelsestruktur och homogena områden görs aktiva 
val för att beskriva och kategorisera en utvald del. 
Resultatet av analysen ställer inga krav och ger inga 
speciella riktlinjer för hur en vidare gestaltning bör 
förhålla sig till omgivande bebyggelse. Den eller dem 
som utför analysen anses därför vara helt fria i sin vidare 

o m  m E t o d v a l argumentation för hur ett nytt förslag bör utformas. 

Delvis betraktas analysen som en historisk beskrivning 
av staden, dess utveckling och drivkrafter. Beskrivningen 
anses vara användbar i att ge en förståelse för 
ett områdes utveckling och i vilken kontext ett 
gestaltningsförslag kan tas fram.

För att få en tydligare bakgrund till gestaltningsförslaget 
används en mer pragmatisk modell för att sammanfatta 
analysens resultat. Metoden för Problem seeking 
används här för att tydligt sammanfatta och skapa en 
problemställning som gestaltningsförslaget syftar till att 
lösa. Metoden är för oss välkänd och vi har använt oss 
av denna i tidigare kurser vid universitetet. Utan denna 
sammanfattning kan gestaltningsförslaget upplevas som 
riktningslöst. 

Med hänvisning till Carmona et al. och definitionen 
av urbanmorfologi (s. 26) anser vi oss i viss mån ha 
genomfört en urbanmorfologisk studie i vår analyssekvens. 
Indirekt genomförs en studie av stadshalvöns 

utvecklingsmönster och förändringsprocesser, form och 
bosättningars gestaltning. 

Analysområdets storlek beskriver vad vi uppfattar vara 
Luleå centrum. I analysen refereras även till områden 
belägna utanför analysområdet som anses vara viktiga i 
beskrivningen av stadens historiska utveckling. 

Vi har båda levt och verkat i Luleå under de senaste fem 
åren och ett genomgående tema under vår utbildning 
har varit att arbeta med projekt och platser i och runtom 
staden. Vi kan tänkas vara partiska i vårat sätt att 
ta oss an denna uppgift och flera av våra subjektiva 
bedömningar grundar sig på egna erfarenheter av staden.  
Om ett liknande arbete skulle ha gjorts på en annan stad, 
för oss okänd, tror vi dock att ett liknande resultat hade 
varit svårt att uppnå med denna snäva tidsram. Samtidigt 
som vi i detta arbete har fått frågasätta våra egna 
erfarenheter och åsikter hade en ny stad, sedd med “nya 
ögon”, inneburit mycket mer studier om hur den staden 
egentligen fungerar. 
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I litteraturen som studeras påtalas ständigt städers 
föränderlighet. Denna föränderlighet betraktas både 
positivt och negativt beroende på i vilket sammanhang 
som föränderligheten sker. I fallet med urban förnyelse 
ses föränderligheten som något negativt. I Luleå 
kritiserades rivningar av äldre bebyggelse under 
1970-talet (s. 59) och Kostof (1992) (s. 25) beskriver 
protester i USA där den urbana förnyelsen ibland 
jämfördes med bombningar från krig. Den negativa 
inställningen tros hänga ihop med att denna förnyelse, 
som det högljutt protesterades mot, i många fall saknade 
förankring i stadens historia och kultur. Under detta arbete 
har vi aktivt sökt efter bilder och kartor som visar hur 
Luleå har sett ut genom historien. Innan rivningsvågen var 
staden småskalig och hade en helt annan karaktär än 
dagens stad. Under 1970-talet när centrum omformades 
till den struktur vi idag ser kan vi förstå att det innebar en 
stor föränding för invånarna. Även om vissa uppfattade 
denna förändring som något positivt och att det innebar 
en förbättring och tillkomst för befintliga och nya 
funktioner så tror vi att detta också påverkar hur vi idag 
ibland kan uppleva stadens bebyggelse som historielös.

Med hänsyn till föränderligheten innebär ett 
utfyllnadsprojekt att bakomliggande bebyggelses 
företräde och utsikt till vattnet försämras och kanske 
försvinner. Kan detta betraktas som en förändring i den 
temporära dimensionen beskriven av Carmona et al. 
(2003) (s. 28)? Kostof (1992) (s. 22) menar att en 
koncentration av bebyggelse längs vatten inte är ett nytt 
fenomen och refererar till exempel i historien. Vi tror att 
en sådan påverkan kan motiveras med hjölp av Carmona 
et al. (2003) (s. 27) slutsats om den sociala dimensionen 
där det i detta fall kan beskrivas med hjälp av det finns 
ett ekonomiskt incitament att bebygga ytan framför dessa 
byggnader. 

Den teori som valts syftar till att undersöka fenomenet om 
städers uppkomst, vilka element som ingår i den och vilka 
samverkande dimensioner som formar en stad. Vi väljer i 
arbetet att basera vår senare markanvändning på stadens 
historiska utveckling snarare än utfrån en samtida stil eller 
ideologi. 
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g E s t a l t n i n g s f Ö r s l a g E t Då vi tidigare inte arbetat med stadsplaneringsprojekt 
på avancerad nivå gav detta examensarbete en unik 
möjlighet att förstå, beskriva och förhålla oss till några av 
de teorier som beskriver en stads utveckling. 

Tidigt i utformningsprocessen uppstod frågan om det var 
rätt att bygga vidare på den rutnätsstruktur som utgör 
stora delar av staden eller om vi skulle bryta den och 
forma ett område oberoende av omgivningen. Läget 
intill fjärden och placeringen mitt i staden ger platsen 
attraktiva förutsättningar. Vatten har en stor roll i stadens 
historiska utveckling och just närheten till vattnet anses 
vara en av de viktigaste kvaliteter som platsen har. Vi 
anser att vattenkontakten tillhör stadens alla invånare 
och att denna ska exponeras på ett sätt där så många 
människor som möjligt kan ta del utav den. Då stadens 
mest offentliga rum är gatan bör man därför kunna ta del 
av vattenutsikten därifrån. 

Området kom att förhålla sig till det omgivande 
rutnätet och kvarterens storlek är direkt hämtat från 
den omkringliggande staden. Närmare vattnet bryts 

denna struktur av en diagonal och två ytterligare 
byggnadskroppar är utplacerade innan vi möter vattnet. 

Gestaltningsförslaget är utfört på en övergripande 
nivå och spänner över flera olika discipliner. Trafik, 
utomhusmiljöer, byggnader, utfyllnad av vattenområden 
och ekonomi exempel på områden som behandlas. Att 
gestaltningsförslaget är presenterat på en ävergripande 
nivå anses positivt i detta tidiga skede och även om 
den enkla ekonomiska kalkyl som gjorts inte går ihop 
anses utformningen exponera de möjligheter som platsens 
vattennära läge innebär. 

Även om vattnet är nära ifrågasätter vi dess 
tillgänglighet. I förslaget får Södra Hamnleden en ny 
utformning som syftar till att minska vägens barriärverkan. 
Nu prioriterar vi inte längre bilen och minskar dess 
inflytande genom åtgärder som verkar för att gående 
och cyklister ska uppleva området som mer tillgängligt. 
En kapacitetsberäkning över korsningen Sandviksgatan, 
Rådstugatan och Södra Hamnleden visar att vår 
föreslagna trafiklösning är långt ifrån felfri och innebär 

en belastningsgrad motsvarande låg standard. Denna 
beräkning beaktar inte idén om att trafiken istället 
filtreras genom stadens rutnät. I indatan har trafikmängder 
motsvarande dagens situation använts och om trafiken 
i framtiden istället filtreras genom rutnätet bör också 
mängden trafik minska. 

Carmona et al. (2003) beskriver en problematik med 
omformandet av segregerande delar i staden (s. 26). Vi 
anser att Södra Hamnleden tydligt delar staden. Med 
hänsyn till stadens utformning markerar leden gränsen 
mellan två olika typer av bebyggelsestrukturer. Rutnätet 
och lamellhusbebyggelsen på Oscarvarv. Vi menar att 
denna led på så vis kolonialiserar stadsrummet och 
underordnar andra typer av transport. En exploatering 
av området söder om Södra Hamnleden innebär nya 
bostäder och kontor vilket i sin tur betyder att fler 
människor kommer röra sig i området. Även om fler 
passager och övergångsställen planeras för vittnar ledens 
storlek om vilket trafikslag som prioriteras i stadsrummet. 
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Fallstudieområdet kom under arbets gång att utökas. Från 
att till en början endast innefatta den del av området 
beläget i vattnet insåg vi att en utvidgning var nödvändig 
för att gestaltningsförslaget skulle verka som en del av 
staden. Med dagens utformning av Södra Hamnleden 
och den korsning som upptar nästan en helt kvarter norr 
om vattenytan hade ett förslag varit näst intill omöjligt 
att integrera i staden. Beslutet att utvidga området till att 
inkludera kv. Korpen och kv. Vråken gav oss helt andra 
möjligheter att påverka den väg som människor förväntas 
ta mellan området och stadens centrum. Beslutet om att 
utvidga området fick till följd att vi inte hade möjligheten 
att gå ned på den detaljnivå som vi under arbetets 
inledning hade förväntat oss.

Hur väl områdets utformning relaterar till staden är något 
som vi anser vara kopplat till en tolkning om hur denna 
gestaltning verkar som en del av eller en del i staden. 
Vi anser att den nya bebyggelsen är stadsmässig sett 
till dess uttryck, täthet och typen av verksamheter som 
planeras i området. Gestaltningen av byggnadskropparna 
skiljer sig något från stadens övriga bebyggelse. 

Byggnadernas material går att känna igen i den övriga 
staden men fasaduppdelningen och variationen i höjd är 
något som snarare är hämtad från Holland och Borneo-
Sporenburg. I plan ses de nya byggnaderna motsvara den 
omgivande bebyggelsens fotavtryck. 

Eftersom vi avser att erbjuda variation och 
upplevelsekvalitet i området har vi arbetat mycket 
med att dela upp och bryta ned större delar av 
byggnadskropparna och ge dem ett individuellt uttryck. 
Men hänvisning till Carmona et al. (2003) (s. 27) bör 
byggnader och det offentliga rummet samverka för att 
tillsammans skapa en dramatik och vara intressant för 
betraktaren. Med fasaduppdelning och höjdvariation, 
publika ytor närmast vatten, en mindre park och torg 
anser vi att vårt gestaltningsförlag erbjuder ett varierat 
stadsrum - åtminstonde sett till de funktioner som erbjuds. 

Upplevelsekvalitet är ett mer diffust uttryck som kan 
härledas till Carmona et al. (2003) (s. 27) och den 
perceptuella  dimensionen. Hur kan vi bedöma en plats 
autenticitet? Gestaltningsförslaget är grundat i en analys 

om Luleå stads historiska utveckling, utifrån riktlinjer 
i Vision Luleå 2050 men saknar information om vad 
boende i området och i staden kan tänkas vilja se. Då 
ingen dialog med stadens invånare ännu har hållits för 
detta område grundar sig vår tolkning av vad som är 
områdets upplevelsekvalitet på våra egna subjektiva 
bedömningar. Eftersom vi levt och verkat i staden 
under de senaste fem åren ingår förmodligen vår egen 
erfarenhet i utformningen och de val som gjordes.
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o m  f o r t s ä t t n i n g E n För delar av området finns en pågående 
detaljplaneprocess (A. Granljung, personlig 
kommunikation, 25 juni 2015) vilket betyder att den 
utformning som föreslås i detta gestaltningsförslag 
troligen inte kommer att realiseras. Trots detta anser vi 
att detta förslag kan användas för att vidare diskutera hur 
stadshalvön kan och bör utvecklas i framtiden. Eftersom 
gestaltningsförslaget följer riktlinjerna i Vision Luleå 2050 
anses arbetet, de frågeställningar som det syftade till att 
besvara, inte enbart vara värdefullt för den del av staden 
den appliceras på men också som underlag för andra 
framtida kustnära etableringar i staden. Arbetets analys 
är delvis mycket generell förutom den analyssekvens 
som beskriver stadens homogena områden i vattennära 
läge. Analysen kan därför användas för att förstå stadens 
utveckling och ett områdes kontext på andra platser än 
just Södra Hamn. 

Gestaltningsförslaget är utformat på en övergripande 
nivå och anses inte vara en färdig produkt. Ett vidare 
arbete föreslås innefatta grundligare studier om dess 
ekonomi och olika tekniska lösningar. Av de områden 

som behandlas anser vi att det främst är trafikfrågan 
och gestaltningens ekonomiska genomförbarhet som bör 
studeras vidare. 

I vidare studier bör det för trafikfrågan föras en 
diskussion om hur trafiken ska ledas genom staden i ett 
större perspektiv. Vill man verkligen fortsättningsvis leda 
all genomfartstrafik på ett antal större trafikleder eller 
bör trafikflödet delas upp och istället filtreras genom 
stadens rutnät? Resultatet på denna fråga anses ge 
förutsättningar för hur väl en etablering i Södra Hamn kan 
integreras och verka som en del i staden.

Om en utformning liknande vårt gestaltningsförslag vidare 
bearbetas borde en ny utredning gällande förslagets 
ekonomiska förutsättningar genomföras. Den enkla kalkyl 
som används för att beskriva förslagets ekonomi är en 
överslagskalkyl som bör betraktas med viss reservation. 
Kalkylen innehåller bland annat inte parametrar som 
markpris och kostad för utfyllnad. En jämförelse över 
förslagets utfyllnadskostnad och en kostnad för 
motsvarande markyta genomförs men kalkylen kan 

tänkas vara uddlös med tanke på att kostnaden för 
utfyllnadsarbeten inte ingår. Trots detta upplevs kalkylen 
ge en antydan på att utfyllnad inte automatiskt innebär en 
större kostnad men att att detta borde ses över vid ett 
fortsatt arbete.

Vid en eventuell fortsättning och byggande av denna 
utformning kan det tänkas att arbetet delas upp i olika 
faser. En fasning av till exempel kvartersbebyggelsen i 
kv. Korpen och kv. Vråken kan vid sitt färdigställande 
och försäljning finansiera delar av den resterande 
bebyggelsen. Vi ser dock svårigheter med en fasning 
av utfyllnadsområdet. Om utfyllnadsarbetet skulle delas 
upp i steg kräver detta onödigt arbete och ytterligare 
krönmeter spont för att sluta utfyllnaden.

Arbetet har ibland berört olika frågeställningar som ligger 
utanför dess ram. Frågor som exempelvis integration och 
mer detaljerade utredningar om förslagets beståndsdelar 
kan med fördel arbetas vidare med för att ytterligare 
beskriva hur en utformning i detta område kan komma att 
se ut.
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