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SAMMANFATTNING
Arbetet undersöker hur förhållningssättet till 

vinterklimatet i stadsbyggande har utvecklats 

samt hur vintern och dess relation till 

stadsbyggande påverkar användningen och 

den fysiska utformningen av staden. En 

bredare litteraturstudie har genomförts och 

sedan kompletterats och exemplifierats i en 

fallstudie av Luleå.  

 

Resultatet visar att det finns en grundhänsyn 

till en plats specifika klimat i det traditionella 

byggandet, men den blev överkörd av den 

stora urbaniseringen som startade efter 

andra världskriget. Utformning och design 

av våra städer har istället styrts av ekonomi 

och industriell tillväxt. Idag har ökande 

klimatförändringar och miljöproblem lett till 

ett växande fokus och medvetenhet kring 

klimatfrågor där även vinterns 

förutsättningar fått en tydligare ställning 

inom stadsbyggande, framför allt i norra 

Sverige.  

 

Användningen av staden ändras under 

vintern då både intensiteten och typen av 

aktiviteter förändras. Klimatet gör att man 

inte tillbringar mer tid än nödvändigt 

utomhus. Vi har idag även stora möjligheter 

att nästan helt undvika att vara utomhus och 

har på så vis blivit mer eller mindre klimat- 

och väderoberoende, men det finns ett stort 

värde i att vara utomhus även vintertid. 

 

Det finns stora skillnader kring 

uppfattningen om vintern. Många 

människor har en ”sommarmentalitet” och i 

stadsbyggande arbetar man ofta utifrån att 

staden ska fungera på samma sätt under 

vintern som på sommaren. Ofta är det andra 

värden och aktiviteter som blir viktiga under 

vintern och den rent fysiska förvandlingen 

innebär också att strukturer och stråk inte 

behöver vara detsamma under sommar och 

vinter.  

 

Luleå är idag ett gott exempel på hur man 

arbetar med sina naturliga förutsättningar 

och använder vintern till något positivt och 

unikt. 
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ABSTRACT
This report aims to study the relationship 

between the winter and urban planning. The 

work studies how the climate factors have 

been dealt with historically in urban 

planning, and furthermore how this effects 

the use and shape of urban spaces during 

winter. A wide study of literature has been 

done and exemplified in a case study of the 

city of Luleå in Northern Sweden. 

 

The result shows that there has been a great 

respect to climate and nature in traditional 

building but during the urbanization after 

World War II it was forgotten. Urban 

development has generally been controlled 

by growth and economy. However as 

climate change and environmental problems 

have grown more severe also the emphasis 

and awareness of climate has grown 

stronger, and as a part in this has winter also 

gained a more clear part in urban planning. 

 

Both the intensity and type of activities 

change during winter. The winter climate 

makes you not want to spend more time 

outside than necessary. We have the 

possibility today to almost entirely avoid 

being outside and have in this sense become 

more or less climate independent. However 

there is a great value to be outside also 

during winter. 

 

There are large differences in the perception 

of winter where a lot of people have a 

“summer mentality”. Urban planners often 

work in the way that the city more of less 

should work the same way in winter as in 

summer. However there are often other 

values and activities that become important 

during the winter and the clear physical 

change in the landscape also contributes to 

that fact that structures and paths not 

necessarily have to be the same in summer 

and winter. 

Luleå is today a fine example on how to 

actively work with their natural climate they 

land use the winter as something positive 

and unique. 
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FÖRORD 
Jag har alltid haft en kärlek till vintern, men 

som uppväxt i en storstad har vintern inte 

alltid varit särskilt positiv och attraktiv i 

vardagen. Efter flera år på 

ingenjörsprogrammet inom arkitektur i 

Luleå har min relation till vintern blivit både 

intensivare, tydligare och mer 

mångfacetterad. Därför föll det sig ganska 

naturligt att studera hur och vilken roll 

vintern har i stadsbyggande. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla i min närhet 

som stöttat mig och hjälpt mig utveckla och 

fördjupa mitt arbete. Det är tydligt att 

vintern påverkar och engagerar de flesta på 

ett eller annat sätt, både positivt och 

negativt. Jag vill även rikta ett särskilt tack till 

min handledare Björn Ekelund 
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1. INLEDNING 
1.1. Bakgrund 

De senaste hundra åren har teknik och 

utveckling förändrat vårt användande av 

staden. De flesta aktiviteter som tidigare var 

nödvändigt att göra ute på stadens gator och 

torg, såsom handel, nyheter och transport, 

har idag flyttats inomhus eller kan till stor 

del även göras virtuellt (Gehl, 2007). Vi har 

stora möjligheter att nästan helt undvika att 

vara utomhus och har på så vis blivit mer 

eller mindre klimat- och väderoberoende. 

Åtminstone kan man säga detta på en 

mindre skala. I ett större perspektiv är vi helt 

i händerna på eskalerande 

klimatförändringar som är långt ifrån 

kontrollerbara.  

 

Att skapa hållbara och levande städer anser 

de flesta är viktigt. En grundförutsättning 

för detta är att börja med att se till de 

naturliga förutsättningarna varje plats ger. Ju 

extremare klimatet är på en plats desto 

viktigare och mer utmanande blir det att 

förhålla sig till det (Culjat & Erskine, 1988). 

Vintern är den årstid som generellt fått 

minst fokus i stadsbyggande, men som är 

högst relevant för oss på våra nordliga 

breddgrader (Pressman, 1988a). Då rådande 

klimatförändringar spår extremare väder 

framöver är det hög tid att vinterns 

förutsättningar får det utrymme den kräver i 

planeringen i städer med vinterklimat stor 

del av året.  

 

Byggnader och bebyggelse i nordliga klimat 

har generellt planerats och byggts utifrån 

”sydländska” principer där den varmare 

säsongen stått i fokus. Dessa principer har 

inte alltid fungerat på ett bra sätt utifrån de 

förutsättningar som existerar i nordliga 

vinterklimat, vilket i sin tur resulterat i bland 

annat stort resursanvändande och ett 

minskat användande av städers utemiljöer 

vintertid (Zrudlo, 1988). 

 

Man kan se relationen mellan oss människor, 

vår byggda miljö och klimatet från två håll. 

För det första hur klimatet påverkar oss, vår 

livsstil och användning av vår byggda miljö. 

Kan vi utifrån dessa reflektioner samarbeta 

med klimatet i utformning av bebyggelse för 

att skapa funktionella och attraktiva 

utomhusmiljöer? För det andra är det viktigt 

att reflektera över hur vi, vår livsstil och 

byggda miljö påverkar klimatet. Kan vi i 

utformning av bebyggelse även samarbeta 

med klimatet för att minska vår 

klimatpåverkan? (Westerberg, 1993) 
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1.2. Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur 

förhållningssättet till klimatet - med 

tyngdpunkt på vintern - i stadsbyggande har 

utvecklats samt hur vintern och dess relation 

till stadsbyggande påverkar användningen 

och den fysiska utformningen av staden.  

 

1.3. Frågeställningar 

Hur har förhållningssättet till (vinter)klimat i 

stadsbyggande utvecklats? 

 

Hur påverkar vintern och förhållningssättet 

till vintern användningen av staden? 

 

Hur påverkar vintern och förhållningssättet 

till vintern den fysiska utformningen av 

staden? 

1.4. Fokus och avgränsningar 

Arbetet fokuserar på utomhusmiljöerna i 

staden och geografiskt på nordliga städer, 

vinterstäder, där det råder vinterklimat stor 

del av året. Därför utgår exempel och studier 

främst från Nordamerika och Skandinavien. 

En mer ingående fallstudie fokuserar på 

Luleå i norra Sverige där även mer ingående 

tre avgränsade stadsrum i centrum studerats. 

1.5. Disposition 

Första delen av den här rapporten 

presenterar bakgrund och teori kring hur 

stadsbyggandet förhållit sig till klimatet 

genom historien och idag. Vidare undersöks 

hur användandet och formen påveras av 

denna syn och vintern i sig självt. 

 

Andra delen av rapporten exemplifierar 

teorin genom en fallstudie av staden Luleå. 

Utifrån teorin i första delen jämförs och 

analyseras hur Luleå kommun förhåller sig 

till vintern i sitt stadsbyggnadsarbete samt 

hur det idag ser ut vintertid på tre olika 

offentliga utemiljöer i Luleå centrum. 

 

Sista delen är slutsatser och en diskussion 

kring resultatet samt arbetets metod och 

process. 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

2. METOD
2.1. Litteraturstudie 

En bredare litteraturstudie har genomförts 

för att få en bakgrund, allmän kunskap och 

finna olika exempel och teorier om ämnet. 

 

Sökning efter litteratur har gjorts främst i 

Luleå universitetsbiblioteks databas ”Primo” 

för att hitta både tryckt litteratur och 

elektroniska publikationer samt till viss del 

Kungliga tekniska högskolans 

arkitekturbibliotek för att komplettera några 

tryckta källor. Vidare har databaser för 

vetenskapliga artiklar som ”Web of Science” 

och ”Scopus” används, men det har funnits 

ett begränsat urval vetenskapliga artiklar 

inom området. Även sökmotorn ”Google” 

har använts för att hitta ytterligare spår och 

elektroniska källor.  

 

Exempel på sökord som använts är följande: 

Winter cities, vinter städer, klimat städer, urban 

climate, klimat planering, klimatanpassning, 

vinterklimat städer, winter urban planning 

Litteratursökningen ledde fram till ett antal 

böcker, rapporter och artiklar där detta 

arbete huvudsakligen utgår ifrån och 

refererar till följande:  

 ”Cities Designed for Winter” (samlade 

texter) 

 ”The Northen Cityscape: Linking design to 

climate” (Norman Pressman)  

 ”Klimatplanering – fysik eller symbolik?” 

(Ulla Westerberg) 

 ”Ralph Erskine – arkitekt” (Mats Egelius) 

 

2.2. Fallstudie 

För att mer konkret exemplifiera de teorier 

som fås fram genom den breda 

litteraturstudien har det gjorts en fallstudie 

av Luleå, som är en tydlig vinterstad. På 

grund av arbetets omfattning valdes tillsist 

att göra en ganska bred och översiktlig 

fallstudie i två skalor.  

 

På den större skalan har den innefattat 

studier av offentliga dokument, planer och 

information som inhämtats och laddats ner 

från Luleå kommuns hemsida. Denna 

information har kompletterats med kortare, 

informella samtal med personer på Luleå 

kommun.  

 

Platsanalyser 

På en mindre skala i fallstudien har analyser 

gjorts av den fysiska miljön på tre olika 

offentliga stadsrum i Luleå centrum. 

Platserna som har valts är välkända och 

välbesökta platser med olika karaktärer; den 

breda gågatan, den slutna stadsparken och 

det öppna hamnområdet.  Dessa platser har 

analyserats utifrån tillgänglighet, 

mångfunktionella ytor och klimatanpassade 

funktioner. Information till analyserna har 

framför allt införskaffats genom 

observationer på plats. Dessa observationer 

noterades och fotograferades vid flera 

tillfällen, mellan november 2012 och januari 

2013. 
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Klimatsimuleringar 

Vidare har klimatsimuleringar gjorts av dessa 

tre avgränsade platserna. Klimatsimuleringar 

har gjorts i programvaran Vasari, med 

avseende på vind- och solförhållandena 

vintertid för att se hur utformningen på 

plasterna och dessa klimatfaktorer påverkar 

varandra.  
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3. TEORI
 

 

Detta kapitel är uppbyggt i tre delar där 

relationen mellan vintern och stadsbyggande 

undersöks utifrån ett ganska brett 

perspektiv. Den första delen presenterar hur 

förhållningssättet till klimat – med 

tyngdpunkt på just vintern - i stadsbyggande 

utvecklats. De andra två delarna undersöker 

hur användandet och formen av staden 

påverkas av vintern i sig och av 

förhållningssättet till den. 

 

 

 

 

Figur 1. Luleå. 
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3.1. Klimatsynen i stadsbyggande 

Klimat och vinter 

Klimat är ett abstrakt ord som används i 

många sammanhang. Klimat är i detta arbete 

den karaktäristiska variationen i 

klimatelementen, som lufttemperatur, 

luftfuktighet, sol- och vindförhållanden, 

nederbörd och lufttryck. Klimat under ett 

enstaka tillfälle kallas väder där klimat är en 

beskrivning av vädrets långsiktiga 

egenskaper mätt med statistiska mått. 

Klimatet kan därför bara "observeras" 

indirekt, genom insamling och analys av 

väderobservationer under en längre tid 

(Westerberg, 1993).  

 

Man kan även tala om olika klimatskalor där 

markoklimat är klimatet i en region, 

lokalklimat menar klimatet i till exempel en 

stad och mikroklimat kan vara klimatet på en 

uteplats. Klimat i människors och 

byggnaders skala och som beskrivs på ett 

relevant sätt för planering och 

byggnadsutformning kallas närklimat. Till 

skillnad från mikroklimat menas med 

närklimat de klimatförhållanden som 

påverkas av den fysiska planeringen 

(Westerberg, 1993).  

 

Vinter i Sverige definieras enligt SMHI som 

den tid när dygnsmedeltemperaturen under 

en längre tid är under 0°C. Det finns även en 

kalendarisk definition som säger att vintern 

omfattar månaderna december, januari och 

februari (SMHI, 2013a). 

 

Sydliga förebilder 

Ett problem är och har varit att många 

nordbor, trots att de bor i vinterstäder med 

subarktiska klimat, har en viss 

”sommarmentalitet” (Pressman, 2005). 

Denna attityd speglas även hos många 

planerare i nordliga städer. Utopier för 

nordlig bebyggelse baseras generellt på att 

tillfredsställa ”sydländska behov” i en 

”obehaglig miljö” (Philips, 1988) eller 

fokuserar helt på den varmare årstiden. Det 

har varit en begränsad medvetenhet och 

kunskap om hur man kan jobba med just 

vinterklimatets förutsättningar. Den 

information och kunskap som existerat och 

som legat till grund för de flesta principer 

och teorier kring stadsbyggande är generellt 

utformad för varma klimat (Pressman, 

1988a).  

 

Svensk-brittiske arkitekten Ralph Erskine 

har uttryckt problemet såhär: 

 

”De människor vars byggnader vi brukar 

härma har regniga vintrar medan vi har 

snö. Längre söderut försöker man skydda 

sig mot solen; hos oss är solen alltid en 

vän…Vi borde vara uppmärksamma på 

hur italienarna, spanjorerna och även 

araberna kan anpassa sig till sin 

omgivning; men vi borde inte imitera de 

former de använt för att möta sin speciella 

situation. Om vi på norra latituder kan bli 

deras efterföljare och tillämpa deras 

attityd genom att rimligt anpassa oss till 

naturens hinder, kommer vi oundvikligen 

att också finna den passande formen med 

tiden.” (Egelius, 1988) 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grad_Celsius
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Traditionellt byggande 

I traditionell bebyggelse kan man se att det 

finns en hänsyn till klimatets förutsättningar. 

Man använde välkända former som var 

anpassade till platsens klimat och 

tillfredsställde de lokala behoven genom att 

direkt spegla livets funktioner och 

aktiviteter. I byggnaderna integrerades 

sociala värden, byggnadsmaterial, 

orientering, läge och klimat på ett unikt sätt 

utifrån de lokala förutsättningarna 

(Pressman, 1988a).   

 

Traditionell bebyggelse ses av vissa som 

resultatet av en evolutionsprocess där de ur 

klimatsynpunkt bästa lösningarna överlevt, 

vilket gjort att arkitekter sedan en lång tid 

tillbaka inspirerats och tagit lärdom av denna 

bebyggelse (Westerberg, 1993).   

 

Ett exempel på traditionellt byggande där 

man tagit hänsyn och tillvara på 

vinterklimatets förutsättningar är igloon. 

Igloon har stor inre rymlighet, men liten 

utsatt fasadyta och den halvsfäriska formen 

drar nytta av snöns isolerande förmåga. 

Ingången är vänd bort från vinden och 

skyddas av en tunnel som också hindrar den 

varma luften att strömma ut (Egelius, 1988). 

 

 
Figur 2. Igloo. 

 

Även klimatanpassningar i större skala kan 

man härleda långt tillbaka i tiden. Frågan hur 

klimatet påverkar människan har varit aktuell 

sedan Antiken. Dels genom Hippokrates 

övergripande teorier om klimat och hälsa 

från ca 350 f.Kr (Westerberg, 1993) och 

några hundra år senare av Vitruvius genom 

rekommendationer om hur man bör 

orientera gatorna utifrån bland annat sol och 

vindriktningar (Mårtelius, 1989).  

  

Urbanisering och modern stadsplanering 

Med den industriella revolutionens intågande 

under 1800-talet försvann mycket av den 

grundläggande klimathänsyn som funnits i 

traditionellt byggande. När många 

människor flyttade in till städerna för att 

jobba i fabriker, började bostäder och 

fabriker slumpmässigt byggas upp i och runt 

staden. Man tappade kontrollen över stadens 

tillväxt och expansion vilket gav ett större 

behov av att planera staden för att få 

kontroll över utvecklingen (Eek, 1988).  

 

I den moderna stadsplanering som växte 

fram i samband med detta var framför allt 

infrastruktur viktig (Zrudlo, 1988). 

Bestämmelser för markanvändning och 

segregerade funktioner var också centrala 

delar i denna planering och man skapade 

isolerade industriområden, bostadsområden 

och affärsområden som länkades samman 

med ett transportsystem. Liten eller ingen 

hänsyn togs till klimatet eller lokalklimatet 
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när man placerade ut dessa områden. Det 

var andra faktorer som tillgänglig ekonomisk 

expansion av infrastruktur som vägde tyngre 

(Eek, 1988). 

 

Teknik och pengar 

Den industriella revolutionen och tekniska 

utvecklingen har också gett möjligheter att 

minska hänsynen till klimatet. Framför allt 

två tekniska uppfinningar har gjort att 

klimatet kunnat ignoreras och gjort oss i 

princip klimatoberoende. Den första är bilen 

som gjorde att utomhusmiljöer och städer 

inte planerades utifrån människans 

perspektiv längre. Det blev lätt att 

transportera sig från en inomhusmiljö till en 

annan, utan att behöva ha någon större 

kontakt med utomhusklimatet. Den andra är 

avancerade värme- och kylningssystem som 

kunde ge oss behagliga inomhusklimat året 

runt (Erell, 2008).  

 

Då framför allt många nordliga länder tidigt 

blev industrialiserade och idag är 

högteknologiska och välutvecklade 

ekonomier med höga levnadsstandarder 

(med vissa undantag i till exempel Kina och 

delar av f.d. Sovjet) har ignoreringen av 

vinterklimatet varit mest påtaglig (Pressman, 

1995). Människor i industrialiserade länder 

spenderar i genomsnitt mindre än 10 % av 

sin tid utomhus (Thorsson, Lindqvist, & 

Lindqvist, 2004). Det är möjligt att bygga in 

hela kvarter eller även bostadsområden 

(Pressman, 1995). En extrem utopi 

föreslagen i Ryssland var att bygga en hel 

”inomhus-stad” (Zrudlo, 1988). Med teknik 

och pengar finns knappt några gränser för 

vad som kan byggas. 

 

Stadsutveckling är driven till stor del av 

ekonomiska medel (Erell, 2008). Detta gör 

att andra värden och faktorer som till 

exempel klimat inte prioriteras. 

 

Funktionalism och miljonprogram 

Under 1920- och 30-talet kom 

funktionalismen och förde in klimatvärden 

som sol, ljus och luft i städer och bostäder. 

Komfort var viktigt, men då handlade det 

främst om klimatet inomhus. För att uppnå 

detta förlitade man sig på tekniken och 

utomhus hade klimatet främst ett värde som 

inspirationskälla och förevändning för 

formen. Storskaliga bostadsområden 

byggdes på 60- och 70-talen upp utifrån 

dessa principer, (Westerberg, 1993,) bland 

annat det så kallade Miljonprogrammet i 

Sverige.  

 

Miljonprogrammet var en omfattande 

bostadssatsning där man byggde en miljon 

nya bostäder på tio år, mellan 1963 och 

1973. Programmet var ett svar på den stora 

bostadsbristen i landet under 1950 och 

1960-talen vilket var en följd av den 

explosionsartade expansionen av industrin 

och medföljande massinflyttning till städerna 

(Eek, 1988).  

 

Varken energibesparing eller 

klimatanpassning diskuterades i 

miljonprogrammet. Det fanns helt enkelt 

inte utrymme att ta hänsyn till den detaljen, 

utan det som styrde expansionen var 

tillgången på mark (Eek, 1988).  
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Dessa områden har kritiserats mycket, inte 

minst för sina utemiljöer. De höga husen 

gjorde det skuggigt och blåsigt och de 

hårdgjorda ytorna med lite växtlighet bidrog 

till att göra klimatet extremt, för hett när 

solen låg på och ingen växtlighet som 

mildrade vindens och skuggans verkningar. 

(Westerberg, 1993) 

 

Inglasning och energikris 

Under senare delen av 1900-talet var det en 

trend att hantera klimatets obehagligheter 

genom att glasa in miljöer. Detta skapade 

skapa sociala uterum, men där man var 

skyddad från vind, kyla, nederbörd och 

föroreningar. Det skedde både i liten skala 

genom att glasa in verandor och liknande på 

hus och i större skala genom inglasning av 

shopping center och hela gågator (Eek, 

1988). Inglasning av kommersiella miljöer – 

köpcentrum och så vidare – fick dock 

motstånd för att de utmanade det offentliga 

livet ute på gatorna. Man menade också att 

man sätter det offentliga rummet i händerna 

på det privata och fokus ligger på att 

spendera pengar vilket inte gör dessa platser 

tillgängliga för alla (Westerberg, 1993). 

 

Det har varit mycket energikrävande 

lösningar för att skapa sig goda klimat, men 

innan energikrisen år 1973 fanns det nästan 

obegränsad tillgång – både ekonomisk och 

fysiskt – av energikällor (Pressman, 1988b). 

Energikrisen blev ett genombrott för olika 

teorier och metoder om klimatanpassning 

och energihushållning. Den ledde till ett ökat 

intresse för ekologiskt byggande och 

”öppnade upp ögonen för det moderna 

samhällets avigsidor, resursslöseriet, 

miljöförstöringen och de globala 

orättvisorna, där energianvändningen intar 

en särställning” (Westerberg, 1993). 

  

Bioklimatisk urbanism 

Efter energikrisen har också det som 

kanadensaren Norman Pressman kallar för 

bioklimatisk urbanism förespråkats från flera 

håll. Med detta avser han att klimatfaktorer 

ska integreras i design och stadsplanering. 

Han menar att man genom att utgå från 

klimatfaktorer vid till exempel val av plats 

och orientering, urban form och densitet, 

användande av naturliga och 

människoskapande typografier, vegetation, 

utomhusmiljöers karaktär, typ och placering 

av öppningar, byggnadsmaterial, färger osv, 

kan undvika de negativa effekterna av 

klimatet och dra fördel av de positiva och på 

så sätt skapa bättre stadsmiljöer (Pressman, 

2005). 

 

1982 var Pressman själv med och startade en 

organisation i Kanada där fokus var på just 

frågor kring hur man kan skapa levande 

städer under vintern (The Winter Cities 

Institute, 2013). Ett liknande initiativ togs 

samtidigt även i Japan med ett forum för 

utbyte av erfarenheter och idéer kring 

stadsbyggande i hårt vinterklimat (World 

Winter Cities Association for Mayors, 2011). 

En pionjär inom att bygga utifrån klimatet är 

arkitekten och klimatplaneringsteoretikern 

Victor Olgyay som på 60-talet skrev boken 

Design for Climate. Han var påverkad av 

funktionalismens klimatintresse, men 

kritiserade resultatet. Han menar att vi ska 

bygga våra hus genom att arbeta med och 



 

 10 

inte mot de naturliga krafterna. 

Inspirationen säger han sig ha hämtat från 

djurens och växternas anpassning till sitt 

omgivande klimat. Med hjälp av 

klimatkunskap anser han att man utan 

komplicerad teknik kan skapa bättre 

komfortförhållanden än med 

schablonmässiga uppvärmnings- och 

luftkonditioneringsanläggningar. Det var 

dock först i samband med energikrisen som 

Olgyays idéer fick fotfäste (Olgyay 1963, se 

Westerberg, 1993). 

 

Ralph Erskine är en annan föregångare kring 

arkitektur i just vinterklimat. Han menar att 

klimatet är en basfaktor i den naturliga 

miljön, och en parameter i all arkitektur och 

urban design och ju extremare klimat desto 

viktigare blir det att svara mot klimatet 

(Culjat & Erskine, 1988). Hans filosofi har 

varit att ha harmoni med tekniska, politiska 

och ekonomiska krav. Huvudprinciperna är 

att ha ett året-om användande som är i 

samklang med naturen, involverar 

användarna och har en kulturell kontinuitet 

– vilket innebär att former, volymer, 

texturer, färger, byggnadsmaterial och 

stadsrummen speglar landskapet och det 

kulturella arvet av platsen (Pressman, 1994). 

 

Klimatförändringar och ökad 
miljömedvetenhet 

Samhället påverkas på många sätt av ett 

klimat i förändring och framförallt påverkas 

sektorer där beslut och agerande kan få 

långsiktiga konsekvenser, som inom 

stadsbyggande (SMHI, 2013b) Frågor kring 

miljö och klimat har idag en särplats. 

Miljömedvetenheten har ökat väsentligt, 

både professionellt och hos allmänheten, 

och miljöfrågor finns numera på många 

punkter inskriven i lagen. (Westerberg, 1993) 

 

”Då man tidigare i historien mer 

fokuserade på hur klimatet påverkar oss är 

den kritiska frågan idag mycket hur vi 

påverkar klimat. Hur kan vi bygga och bo 

på ett mer resurshushållande sätt?” 

(Westerberg, 1993) 

 

I och med ett allmänt fokus och en stor 

medvetenhet kring klimatfrågor har också 

vinterns förutsättningar fått en tydligare 

ställning inom stadsbyggande. 
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3.2. Användning av staden under vintern 

Aktiviteter i staden 

I det offentliga rummet förekommer olika 

typer av aktiviteter som har olika 

förutsättningar och syften. Utifrån danske 

arkitekten Jan Gehl kan man dela in dessa 

aktiviteter i två huvudgrupper – nödvändiga 

och frivilliga. 

 

De nödvändiga aktiviteterna är de 

vardagssysslor som man är tvungen att 

utföra för det dagliga livet, ex. gå till skolan, 

vänta på bussen, handla osv. Dessa 

aktiviteter sker oavsett kvaliteten på den 

fysiska miljön (eller klimatet och vädret) för 

att människor är tvungna att göra dem (Gehl 

Architects, 2005). 

 

De frivilliga aktiviteterna är de aktiviteter 

som människor får lust till när 

klimatförhållandena, omgivningen och 

platsen är inbjudande, vilket innebär att 

dessa aktiviteter är bra indikatorer på hur bra 

stadsrummet fungerar (Gehl Architects, 

2005). 

 

Under början av 1900-talet dominerade de 

nödvändiga aktiviteterna gaturummen, men 

idag har stadslivet förändrats. De 

nödvändiga aktiviteterna sker fortfarande 

eftersom människor måste ta sig till jobbet, 

skolan, handla och så vidare, men de har 

minskat då aktiviteter som handel, nyheter 

och transport flyttats inomhus. Däremot har 

de frivilliga aktiviteterna fått större plats i 

stadsrummen. Eftersom de frivilliga 

aktiviteterna är något människor själva väljer 

att göra ställer det högre krav på 

stadsrummens standard och utformning, och 

är också mer beroende av väder och klimat. 

I linje med detta förändrade användande av 

stadsrummen har därmed klimatet blivit 

 

Figur 3. Stadslivets utveckling de senaste hundra åren (Gehl Architects, 2005). 
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viktigare i skapandet av levande städer, 

eftersom det påverkar uppkomsten av den 

övervägande majoriteten av aktiviteterna 

(Gehl, 2007). 

 

Termisk komfort 

En viktig del i att skapa stadsrum av god 

kvalitet är att tillgodose komfort. Termisk 

komfort innebär den subjektiva upplevelsen 

av att klimatet känns lagom varmt eller kallt. 

Denna subjektiva upplevelse bestäms av 

klädsel och aktivitet, lufttemperatur, 

strålning, luftfuktighet och vind 

(Westerberg, 1993).  

 

Forskning om termisk komfort utgår från 

åtminstone tre olika aspekter: en fysikalisk 

aspekt där människan ses som en 

klimatmaskin, en fysiologisk aspekt där de 

mätbara fysiologiska reaktionerna studeras 

och en psykologisk aspekt som relaterar 

subjektiva upplevelser till mätbara 

förhållanden i omgivningen (Westerberg, 

1993).  

 

Utifrån de två första angreppssätten kan 

mänskligt välbefinnande bland annat mätas 

med vad man kallar effektiv temperatur där 

vindhastighet kombineras med temperatur 

och luftfuktighet (figur). Detta visar att 

vinden är en av de mest kritiska faktorerna i 

nordliga vinterklimat. 

 

Att mäta utomhuskomfort är väldigt 

komplext då det är många faktorer som 

spelar in och föränderligheten är stor och 

snabb. Variationerna när det gäller det 

termiska klimatet beror dock i stor 

utsträckning på sol- och vindförhållanden. 

Därför ger enbart variationen mellan sol och 

skugga, blåst och lä oftast en tillräckligt god 

bild av hur komfortförhållandena varierar. 

Att beräkna var och när skuggan faller är ett 

relativt enkelt problem och att åstadkomma 

lä över begränsade ytor är för det mesta 

möjligt. Kanske måste man dock ibland 

offra andra saker som utsikten (Westerberg, 

1993). 

 

Med hjälp av komfortsamband och 

kunskaper om både byggnadsfysik och 

människans värmebalans kan man skapa 

väsentliga förbättringar av 

utomhuskomforten under förutsättningar att 

vädret är klart och solen skiner (Westerberg, 

  Figur 4. Diagram över den effektiva temperaturen beror på vindhastighet och lufttemperatur (SMHI, 2003).  
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1993). En undersökning gjord i Sverige visar 

att generellt börjar parkbänkar användas vid 

en temperatur runt +10 grader, medan i mer 

soliga och välskyddade lägen används redan 

vid lägre temperaturer (Åslund, 2005). 

 

Även Pressman och Erskine konstaterar att 

man genom att planera och bygga efter 

närklimaten på varje plats kan 

utomhussäsongen förlängas markant 

(Pressman, 1995), (Culjat & Erskine, 1988).  

 

Människan och vintern 

Då människor reagerar ganska likartat i 

fysiologiskt hänseende är de kulturella och 

geografiska skillnaderna i subjektiva 

komfortvärderingar större (Westerberg, 

1993). Studier med intervjuer och 

klimatmätningar på offentliga utemiljöer i 

fem städer i Europa har visat att termisk 

komfort varierar med både klimat och 

kultur. Människor verkar anpassa sig efter 

klimatet de är vana vid (Nikolopoulou & 

Lykoudis, 2006). 

 

I samspelet mellan människan, klimatet och 

den fysiska strukturen kan man urskilja olika 

dimensioner, en biologisk, en materiell och 

en kulturell. Den biologiska dimensionen 

syftar till den direkta och kroppsliga 

påverkan klimatet har på sinnestillstånd, 

kroppsaktivitet och upplevelser. Vi 

integrerar medvetet och omedvetet med 

klimatprocesserna där den (medvetna) 

komfortupplevelsen varierar med situation 

och person på ett sätt som inte bara kan 

förklaras i fysikaliska och biologiska termer 

(Westerberg, 1993). 

 

Klimatets materiella dimension relateras till 

den fysiska strukturen, som till exempel 

skridoskois, och måste i något sätt aktiveras 

eller värderas av individen. Den kulturella 

dimensionen fungerar som ett filter av 

kunskaper och erfarenheter som bestämmer 

hur vi till exempel upplever och värderar 

klimatet (Westerberg, 1993). 

 

Vad gäller vinterklimatet är det lätt att få ett 

negativt förhållande till det. Framför allt i 

stadsmiljö. Vinter är i många urbana 

områden litet uppskattad förutom av en liten 

klick som inte kan vänta på att få ta fram 

sina snowboards, skidor med mera. De som 

påverkas mest negativt är de ”sårbara” 

grupperna i samhället; barn, äldre, 

funktionshindrade, kollektivtrafikanvändare, 

cyklister, gångtrafikanter och hemlösa. 

Utifrån ens intressen, bakgrund, karaktär, 

kulturella erfarenheter, ålder, välmående och 

allmänna läggning kan vintern vara antingen 

en fröjd eller misär (Pressman, 2005). 

 

En studie som gjorts i Luleå och Göteborg 

visar att det är skillnad hur mycket tid man 

spenderar utomhus och uppfattar vintern 

beroende på om man anser sig vara en 

”stadsmänniska” eller ”naturmänniska”. De 

som anser sig som ”naturmänniskor” 

spenderar mer tid ute och är mer positiva till 

vinter, snö och mörker och kan se det 

”dåliga” vädret som en positiv utmaning. 

Däremot spenderar ”naturmänniskorna” 

som det sig låter sin tid mer utanför staden. 

Klimatet gör det svårt att leva det ”klassiska 

stadslivet” under vintern i en stad med långa 

och kalla vintrar. Därför är det kanske 
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viktigare att tillgodose och tillgängliggöra 

mer naturliga miljöer där och främja 

”naturmänniskornas” attityder och aktivitet 

(Westerberg, 2009). 

 

Aktiviteter under vintern 

Vintern har stor inverkan på aktiviteterna i 

den offentliga miljön. Gångtrafikmätningar 

gjorda i Stockholm år 1991 visar att det är 40 

% mer gående under sommaren än på 

vintern och i själva city lite drygt 25 % fler 

(Gehl Architects, 2005). Observationer på 

Ströget i Köpenhamn visar ännu större 

skillnader, då antalet människor är det 

dubbla under de varma månaderna jämfört 

med under vintermånaderna. (Culjat & 

Erskine, 1988). 

 

Även typen av aktiviteter ändras under 

vintertid. Aktiviteter som att stå och titta 

eller prata, sitta och äta eller dricka, 

”happenings” som utställningar, 

demonstrationer och så vidare försvinner 

helt. Klimatet gör att man inte tillbringar 

mer tid än nödvändigt ute. Det är inte 

många som bara ”hänger” på vintern.  

Människor rör sig helt enkelt främst bara 

från en plats till en annan. Dessa aktiviteter 

som försvinner går under kategorin frivilliga 

(Culjat & Erskine, 1988).  

 

Det unika vinterlandskapet ger trots kyla och 

andra väderparametrar också stora 

möjligheter till rekreativa utomhusaktiviteter 

som skidåkning, skridskoåkning och så 

vidare. Liksom vi i norra regioner ser de 

sydliga breddgraderna som exotiska turistmål 

kan vinterstäder vara mål för en vinterturism 

och arena för evenemang och festivaler som 

utnyttjar vinterns möjligheter.  

 

Tillgänglighet 

En anledning till minskade aktiviteter 

vintertid är att tillgängligheten påverkas i 

stor grad. Snö och is kan i många fall vara ett 

hinder i form av halka, ojämna underlag, 

istappar och nederbörd. Även hårt väder 

med kyla och vind försvårar 

framkomligheten och gör att det varken är 

behagligt eller alltid säkert att röra sig 

utomhus (Åslund, 2005). 

 

Även mörkret bidrar negativt till rörligheten 

under vintern. Det blir svårare att se och 

orientera sig vilket också skapar otrygghet 

och rädsla hos många. Frånvaron av 

sittplatser och vilomöjligheter gör också 

staden mindre tillgänglig. Parkbänkar tas 

vintertid oftast bort eller är översnöade och 

svårtillgängliga på grund av att de inte 

snöröjs (Åslund, 2005). 

 

Snö och is kan även öka tillgängligheten 

genom att skapa nya ytor, som till exempel 

när vatten fryser till is eller när snötäcket 

lägger sig och möjliggör för transport, 

rörelse och lek (Åslund, 2005). 

 

Hälsa 

Vintern försvårar tillvaron för många både 

fysiskt och känslomässigt. Tillgången till 

lättillgängliga rekreationsmöjligheter blir 

sämre under vintern och även de spontana 

utomhusaktiviteterna minskar. Hårt väder 

och svårt väglag kan för äldre och 

rörelsehindrade leda till ofrivillig isolering i 

hemmet då utevistelse blir obehaglig eller till 

och med omöjlig. Detta verkar både 
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frustrerande och understimulerande. Även 

graden av sinnesintryck minskar under 

vintern då variation i färger, lukter och ljud 

reduceras (Åslund, 2005). 

 

Westerberg (1993) frågar varför är det 

egentligen nyttigt att vara ute? Finns det 

något djupare värde i det naturliga 

uteklimatet till skillnad från det jämna 

inneklimatet? Denna fråga kan vridas och 

vändas på och ge flera svar. Generellt är 

människokroppen inte gjord för att vara 

inomhus i vältempererade och 

luftkonditionerade miljöer. 

Människokroppens mekanismer är formade 

för de naturliga klimat- och ljusväxlingarna 

som sker utomhus.  

 

Något som är viktigt för oss människor är 

solljuset. Det är vanligt med ökad trötthet 

under vinterhalvåret, där vissa drabbas av 

mer uttalade och återkommande depressiva 

besvär, så kallad årstidsbunden depression, 

på engelska seasonal affektive disorder eller 

SAD. Oftast under senhöst och vinter 

framträder besvären, då man ofta får 

otillräcklig exponering för solljus. 

Årstidsväxlingarna mellan ljus och mörker 

verkar ha ett starkt samband med SAD. 

Årstidsbunden depression förekommer 

knappast kring ekvatorn men blir vanligare 

ju längre norr- respektive söderut man 

kommer (Pressman, 1995). 
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3.3. Vintern som formgivare 

Den unika vintern 

Vintern är unik på många sätt och behöver 

inte förknippas med det mörka och dystra 

utan istället med till exempel sin klara 

atmosfär, solsken som reflekteras på snön, 

norrsken, friskhet och kraft (Pressman, 

2005). Vinterstäder har många fördelar och 

möjligheter som borde utnyttjas och 

dessutom redan finns där och därmed är 

”gratis” (Philips, 1988).  

 

”Variationer i väder, årstider och mörker 

ger också en unik och spännande dynamik 

i det naturliga landskapet. Stormar, vind, 

regn, snö, is, dimma, moln och solsken 

skapar nyanser i landskapet, inklusive 

byggnader och instängda plaster. Cykliska 

variationer av årstider reflekteras i 

dramatiska klimatskiftningar, förändrade 

färger, former och växtlighet. Ljusets 

variation med ljus och mörker, morgon 

och kväll, gryning och skymning skapar 

nya stämningar och former i både byggd 

och naturlig miljö” (Pressman, 1988a).  

 

Att skapa inbjudande utomhusmiljöer i 

städerna vintertid handlar inte heller bara 

om det rent fysiska, utan också om att ändra 

inställningen till den kalla säsongen. Genom 

att hylla vintern med karnevaler, festivaler, 

konstverk i is och snö kan man inte bara 

uppnå en attitydförändring till vintern, dessa 

initiativ kan också ge städerna en unik 

identitet och ekonomiska vinster (Pressman, 

2005). 

 

Vind, sol och snö 

Utformningen bör utgå ifrån de naturliga 

element som platsen ger. De mest angelägna 

klimatelementen att förhålla sig till i nordliga 

vinterklimat är vind, sol och snö.  

 

”Vinden är en dynamisk kraft som 

påverkar både byggnader och människor, 

den ökar energiförbrukningen, sprider 

och ventilerar bort luftföroreningar och är 

slutligen en energikälla. Solstrålningen kan 

betraktas ur lika många olika synvinklar” 

(Westerberg, 1993). 

 

Inomhus, utomhus och mittemellan 

Man kan se två ytterligheter att hantera 

vinterklimatet i stadsbyggande där den ena är 

att man bör anpassa sig till klimatet genom 

att inte överbeskydda människan från 

naturen. Den andra innebär en ignorans av 

klimatet genom att tillgodose skydd mot 

oönskade element i form av artificiella 

miljöer (tunnlar, skywalks, arkader, gallerior 

och skärmtak) (Pressman, 1994).  

 

Utifrån detta är det nödvändigt att 

undersöka och förstå två typer av sociala 

rum som existerar i städer; utomhus och 

inomhus. Det första syftar till de icke-

bebyggda delarna i staden, utrymmet mellan 

husen som ofta förknippas som det 

offentliga och där påverkan av klimatet är 

stor. Det andra refererar till 

högteknologiska, energikrävande miljöer 

som ofta förknippas som privata och där 

klimatets påverkan helt kan elimineras. Det 

är viktigt att skapa en balans och relation 

mellan dessa två, där det inte bara handlar 

om att vara antingen inne eller ute. 
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Utomhusmiljöer för sociala möten måste 

lokaliseras, designas och utrustas för att 

förlänga utomhussäsongen och främja 

sociala aktiviteter under vintern, även om 

det inte behöver ske med samma intensitet 

som under sommaren. Dessa 

utomhusmiljöer kompletteras sedan med 

inomhusmiljöer (Culjat & Erskine, 1988) 

och miljöer däremellan. Det viktiga är att ge 

alternativ och utgå från de förutsättningar 

klimatet ger på varje plats för att tillgodose 

en optimal balans mellan skydd mot de 

obehagligheter som vintern ger och 

exponering för fördelarna (Pressman, 

1988a).  

 

Vinteranpassad urban design 

I nordliga regioner med vinterklimat är det 

viktigt att utveckla arkitektur, strukturer och 

urbana former som är direkta uttryck de 

krav och den verklighet som dessa platser 

har, och inte en önskan efter något annat 

(Pressman, 2005). Med utgångspunkt från 

att ha en balans mellan att ge skydd mot de 

obehagligheter som vinterklimatet ger och 

exponering för fördelarna samt med hänsyn 

till de tre nyckelfaktorerna sol, vind och snö 

presenteras nedan exempel och idéer hur 

urban design kan anpassas efter 

vinterklimatet. 

 

Orientering och form 

Att bestämma läge för en ny byggnad eller 

hel stad är en avvägning mellan faktorer som 

till exempel lokal topografi, befintliga 

byggnader, servicebehov, 

stadsplanebestämmelser, fin utsikt och 

klimatfaktorer. I vinterklimat är det viktigt 

att undvika värmeförluster så därför blir 

vindskydd och solinstrålning två viktiga 

faktorer (Egelius, 1988). 

 

”Här ska hus och städer öppna sig som 

blommor mot vårens och sommarens sol, 

men också som blommor vända ryggen 

mot skuggor och kalla nordanvindar, 

genom att erbjuda solvärme och 

vindskydd på sina terrasser, gårdar och 

gator.” (Egelius, 1988). 

 

Idealstaden på nordliga latituder är byggd på 

en sydsluttning där det ges mest sol när 

vintersolen står lågt. Hur olika 

Figur 6. Placera höga byggnader på den norra sidan av 

gator och öppna platser eller ”trappa ned” byggnader ger 

bra solexponering. 

 

Figur 5. Låg och tät bebyggelse ger bäst lokalklimat 

utifrån ett vindperspektiv samt gruppera byggnader med 

samma höjder. 
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klimatfaktorer som vind, temperatur och 

luftfuktighet samverkar är viktigt att beakta 

då starka vindar på fjälltoppar och hög 

luftfuktighet i dalar inte nödvändigtvis gör 

platsen med högst temperatur mest 

komfortabel och bäst lämpad för bebyggelse 

(Egelius, 1988). 

 

Kontinuerliga studier av lokalklimaten i 

form av vindtunnlar, sol- och skuggstudier 

samt simuleringar av snödrev och 

ansamlingar kan assistera i att effektivt 

planera platser i detalj utifrån de specifika 

klimatförhållandena där (Pressman, 1994). 

Dessa studier kan resultera i noggranna val 

av typ och placering av vegetation, 

vindskydd, träd, häckar, väggar, staket och 

placering av byggnader för att ge bättre 

lokalklimat. Exempel hur vegetationen kan 

användas är att plantera barrträd som 

skyddar mot vinden under vintern och 

lövträd som släpper igenom solljus när de 

tappar löven (Winter city design guidlines, 2000). 

 

Kompakta huskroppar är att föredra om 

man vill minska värmeförluster, men 

samtidigt vill man absorbera så mycket sol 

som möjligt. För att undvika skuggor krävs 

då mycket utrymme mellan husen (Egelius, 

1988). Kompakta stadsformer ger ett bättre 

skydd mot till exempel vind och gör det 

lättare för människor att röra sig per fot eller 

med cykel mellan olika funktioner (Winter city 

design guidlines, 2000). Fler mångfunktionella 

byggnader som innehåller varierande 

funktioner och aktiviteter minskar man 

nödvändigheten att gå utomhus då man kan 

koncentreras till en eller en liten grupp av 

byggnader (Pressman, 1994). 

 

Genom god placering och utformning av 

byggnader kan snön lägga sig på tak och mot 

norrväggar och användas som ett isolerande 

element (Egelius, 1988). 

 

Tillgänglighet och mobilitet 

För att göra staden mer tillgänglig kan skydd 

mot klimatet övervägas på flera nivåer och 

av varierande grad. Ovan jord kan man 

bygga skywalks, under jord tunnlar och 

underjordiska system av gallerior samt på 

gatunivå kolonnader, tak, arkader och 

gallerior. Infällbara tak som automatiskt 

öppnar och stängs genom sensorer som 

känner av väderförhållanden är en teknisk 

lösning som kan övervägas, men kräver 

ekonomisk utvärdering då det är en kostsam 

lösning (Pressman, 1994). Utemiljöer med 

gott lokalklimat bör utvecklas tillsammans 

med slutna och halvslutna offentliga platser 

för att länka grundläggande mobilitet, som 

hållplatser för kollektivtrafik, institutionella 

funktioner, arbetsplatser och så vidare 

(Pressman, 1994). 

 

Vinterorienterad skötsel av infrastruktur och 

effektiva metoder för snöröjning och upplag 

genom till exempel snösmältande utrustning 

på takytor, trottoarer, körbanor, gator och 

offentliga platser. En förbättrad ergonomisk 

design kan också uppnås genom bättre 

material som reducerar halkrisk samt 

hjälpmedel som handtag och ramper till 

äldre, funktionshindrade med flera 

(Pressman, 1994). 

 

Kollektivtrafik ska vara bekvämt och 

tillgängligt med tätare turer och kortare  
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Figur 7. Inglasad skywalk som skyddar mot snöovädret. 

 
Figur 8. Vintercykling. 

 
Figur 9. Att strategiskt placera vindbarriärer och tillgodose 

platser för snölagring kan reducera kostnaderna för snöröjning 

samt göra staden säkrare och mer tillgänglig (Winter city 

design guidlines, 2000). 

 

väntetider under vintertid samt att hållplatser 

vid framför allt hög-intensiva stopp och 

knutpunkter bör vara uppvärmda och 

vindskyddade (Pressman, 1994). Att även 

utvecklade och underhållna skidspårsystem 

så dessa kan användas inte bara för 

rekreativa syften utan också för transport 

(Pressman, 1994).  

 

Visuella miljön 

Is och snö kan användas på ett kreativt sätt 

och inte bara ses som hinder. Dels skapar de 

trevliga visuella intryck på egen hand, men 

kan även manipuleras och förstärkas genom 

skulptering och ljussättning (Pressman, 

2005). 

 

Under mörka perioder är viktigt med 

belysning och det går att vara mycket kreativ 

i ljussättning och färgsätta skulpturer, 

fasader och infrastruktur. Även 

ljusdekorationer för olika festivaler och 

högtider som till exempel jul (Winter city 

design guidlines, 2000). 

 

Större användning av färg i byggnader och i 

urban design ger en livligare stadsbild och 

varma färger är ofta mer intressanta i 

vinterlandskap än kalla. Speciella strukturer 

som broar är bra ställen att använda färg på, 

eller gatulampor och gatumöbler. Andra 

färgglada inslag kan även ske genom 

temporära saker som banderoller, flaggor, 

väggmålningar och skulpturer . 

 

 

Figur 10. Ishotellet i Jukkasjärvi. Ett kreativt sätt att 

använda is och snö.  

 
Figur 11. Färgglada fasader i kontrast till den vita snön i 

Trondheim.  
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Rekreation och fritid 

Ett tydligt system av parker, öppna platser 

och vattenfronter kan utvecklas mer 

fantasifullt genom användning av is, snö, 

vind och sol som positiva delar hela året. 

Även klimatkontrollerade parker som 

vinterträdgårdar inomhus kan övervägas för 

att vintertid kunna tillgodose behagliga 

platser att sitta, prata och koppla av på 

(Pressman, 1994). 

 

Även ge mer möjligheter till 

vinterorienterade utomhusaktiviteter genom 

till exempel isplaner, skridskobanor, 

slalombanor, skidhopp, skidspår och så 

vidare (Pressman, 1994). 

 

 
Figur 12. Skridskoåkning i strålkastarljus i Central Park, 

New York.  

 
Figur 13. Skidåkning i Hammarbybacken, Stockholm. 
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Figur 14. Exempel hur några av dessa principer kan tillämpas i ett gaturum och på en öppen plats. Exempel tagna från planeringsdokument för Edmonton och St.Johns i Kanada.
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4. FALLSTUDIE: LULEÅ 
 

 

Denna fallstudie är uppbyggd av två delar. 

Den första studerar stadsbyggande och 

vintern i Luleå i en större skala medan den 

andra delen studerar mer detaljerat och 

konkret tre avgränsade offentliga stadsrum i 

Luleå centrum.  
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4.1. Historia och klimat

Historisk utveckling 

Staden Luleå grundlades runt 

medeltidskyrkan i Gammelstad år 1621. 

Handel och sjöfart var viktiga verksamheter 

för staden, men hamnen blev för grund för 

större skepp och 1649 flyttades staden till 

sitt nuvarande läge på en halvö i Luleälvens 

mynning (Luleå kommun, 2013a). 

 

Luleå var från början en mycket liten stad 

med endast några hundra människor. 

Utvecklingen gick långsamt och ännu i slutet 

av 1700-talet hade Luleå endast bykaraktär. 

År 1780 hade Luleå fortfarande bara730 

invånare (Luleå kommun, 2013a). 

 

Luleå drabbades hårt av stormakttidens krig 

och senare av ryska härjningar. Staden 

drabbades även av svåra bränder. Sommaren 

år 1887 ödelade en stor stadsbrand stora 

delar av staden (Luleå kommun, 2013a). 

 

En stor del av befolkningen försörjde sig 

under denna tid på jordbruket. Under 1830-

talet led en stor del av Luleåborna nöd på 

grund av missväxter och ett antal 

hjälpaktioner kom till utifrån. Det satsades 

pengar i bland annat varvsindustri och med 

nya kunskaper utvecklades och 

effektiviserades också jordbruket under 

denna tid och Luleåbygden upplevde en 

kraftig ekonomisk tillväxt (Luleå kommun, 

2013a). 

 

Under 1900-talet ersattes jordbruket alltmer 

med industriell verksamhet. Med 

malmbanan kunde Luleå järnverk invigas år 

1906, men dess historia blev kort. På 1940-

talet byggdes Norrbottens järnverk (NJA) 

upp, numera SSAB Luleå. Detta fick en 

avgörande betydelse för Luleå som blev 

allmänt känd som "stål- och hamnstaden". 

Utvecklingen och expansionen från 1800-

talet och framåt har gjort Luleå till den 

ledande staden i Norrbotten (Luleå 

kommun, 2013a). 

 

Idag har Luleå, med sina ca 74 000 invånare, 

utvecklats till ett teknologiskt centrum där 

Luleå tekniska universitet (LTU) som 

startade 1971 har haft en betydande roll i 

utvecklingen (Luleå kommun, 2013a). 
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Klimat

Luleå har en stor variation i klimatet mellan 

årstiderna, med mörker och ljus, kyla och 

värme, gröna och vita landskap. Längsta 

årstiden är vintern som ofta sträcker sig från 

november till april. Normalt har Luleå 

mellan 150 – 175 dygn med snötäcke per år 

(dvs. minst 5 månader) (SMHI, 2013c). 

 

Det är stor skillnad i ljus mellan sommar och 

vinter. Från december till mitten på januari 

är solen som längst uppe i ungefär 4 timmar. 

 

Vinden påverkar Luleå centrum mycket då 

den ligger på en halvö med lätt kuperad 

terräng. Centrumhalvön är även uppbyggd 

av en distinkt rutnätsplan vilkens öppenhet 

mot vatten i både söder, norr och väst vilket 

bidrar till att vindarna kan eskalera och den 

kylande effekten blir extra stor.  

 

 

 
Figur 15. Medeltemperatur. 

 

 

 
Figur 16. Nederbörd. 

 

 

 
Figur 17. Soltimmar. 

 

 

 
Figur 18. Vindrosor för Luleå.
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4.2. Vintern i Luleås stadsbyggande 

Visioner, planer och initiativ 

Det finns ett tydligt tänk på vinter i Luleås 

offentliga dokument för planering och 

byggande. Luleå identifierar och profilerar 

sig som en vinterstad och en destination året 

runt. I visionsdokumentet Vision Luleå 2050, 

som ligger till grund för Luleås nya 

översiktsplan, beskrivs vinterns fördelar så 

här: 

 

”Snö och is ger ljus i vinterns mörker. De 

vidsträckta isarna och de snöbeklädda 

skogarna ger ett unikt friluftsliv och nya, 

tillfälliga mötesplatser. Vårt subarktiska 

klimat gör oss till ett exotiskt besöksmål, 

där snö och is formar landskapet i en 

ständig förnyelse. Vi är vida kända för vår 

förmåga att utveckla och skapa spänning 

med kontrasten mellan ljuset och mörkret 

och att ta vara på polarskymningens 

ljusspel.”(Luleå kommun, 2008). 

 

I vidare dokument i denna översiktsplan 

skriver man om ”kontrasten mellan sommar 

och vinter samt våra möjligheter till både 

upplevelser och rekreation förstärker vår 

särart”, ”lyfta identiteten som kuststad året 

om”, ”hålla pulsen uppe både sommar och 

vinter” samt ”ge förutsättning för en 

besöksnäring som stärker Luleå som 

destination året runt.” 

 

I Stadsmiljöprogrammet för Luleå Centrum, ett 

mer detaljerat program för Luleås centrala 

delar, beskrivs stadens identitet som tre olika 

städer; rutnätstaden, sjöstaden och 

vinterstaden. Det betonas att ”stadens 

klimatförutsättningar är en central 

utgångspunkt i utformningen av 

stadsmiljön.” och att det är viktigt ”att ha en 

god belysning i stadsrummen och att ge 

skydd mot vind.” (Luleå kommun, 2004) 

 

Det finns flera initiativ för att främja 

utomhusaktivitet på vintern. 

Fritidsförvaltningen i kommunen har en 

satsning på vinterturism och friluftsliv 

vintertid både i staden, skärgården och runt 

staden. Andra initiativ är att Luleå 

Stassteater bland annat har julspel utomhus i 

Stadsparken samt evenemang som 

julmarknad, SM i snöbollskrig och annat 

(Luleå kommun, 2013b). 

 

Vinteranpassad urban design 

Orientering och form 

I Stadsmiljöprogrammet för Luleå Centrum 

beskrivs dess läge och form så här: 

 

”Att centrum ligger på en halvö gör 

staden särskilt utsatt för vindar. 

Rutnätsplanens öppenhet mot vattnet är 

en tillgång, men bebyggelsemönstret 

bidrar också till att vinden förstärks på 

vissa gator. Det gäller framförallt de 

bredaste gatorna i centrum. 

Alléplanteringar kan bidra till att minska 

blåsigheten på dessa gator genom att 

träden bryter upp vinden. För att inte öka 

blåsigheten bör man på centrumhalvön 

generellt undvika att bygga hus som är 

påtagligt högre än de omgivande husen. 

Höghus för ner kraftiga vindar till 

markniva och försämrar därmed 

lokalklimatet.” (Luleå kommun, 2004) 
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Figur 19. 1790 års stadsplan för Luleå. Den 

karaktäristiska rutnätsplanen. 

 

 
Figur 20. Luleås rutnätsplan idag. 

 

Den första stadsplanen ritades samma år 

som staden flyttades. Den ritades av Erik 

Eriksson Njure i linje med rådande ideal 

som en rutnätsstad med räta vinklar och 

korsande gator där gatorna var av enhetlig 

bredd och kvarteren bestod av två tomtrader 

(Ahlberg 2005, se Wikstr, 2010).  

 

En ny stadsplan ritades 1790 där man 

försökte räta upp gatorna och ytterligare 

fullgöra den ursprungliga rutnätsplanen öster 

om kyrkan (Ahlberg 2005, se Wikstr, 2010).  

 

Ytterligare en ny plan ritades efter branden 

år 1887 då man började bygga upp de 

förstörda delarna på nytt. Denna plan utgick 

även den från rutnätsstrukturen men med 

bredare gatorna, så kallade brandgator, där 

några med dubbla trädrader i mitten (Lule 

Hembygdsförening 1997, se Wikstr, 2010). 

 

Från mitten av 1900-talet och framåt har 

staden genomgått många och omfattande 

förändringar. Detta till följd av det ökande 

bilinnehavet då mycket av den äldre 

bebyggelsen har rivits för att ge plats åt 

ökade trafikmängder, parkeringsplatser och 

varuhus. (Lule Hembygdsförening 1997, se 

Wikstr, 2010). 

Tillgänglighet och mobilitet 

I en undersökning av Lulebornas resvanor 

från 2010 konstateras att det är stora 

skillnader mellan hur de transporterar sig 

sommar- och vinterhalvåret. Bilåkandet ökar 

naturligtvis vintertid. Sommartid är 

Luleborna ganska bra på att cykla, men 

under vintern är det framför allt cyklisterna 

som väljer andra transportmedel (Luleå 

kommun, 2010). 

 

 

        
 
 

Figur 21. Lulebornas resvanor sommar och vinter. 

 

Centrumhalvön och de centrala 

funktionerna är relativt koncentrerade vilket 

minskar avstånden att röra sig och 

underlättar att ta sig mellan olika aktiviteter 

och funktioner per fot eller med cykel. 
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Luleå har en snöröjningsplan, där man bland 

annat prioriterar gång- och cykelvägar. Man 

planerar för snöröjningen genom att bland 

annat ha speciella platser för snöupplag och 

dagvattenbrunnar på grönområden där man 

ska lägga snö (Svensson, 2012).  

 

I Stadsmiljöprogrammet skriver man om vikten 

av att underhålla promenadstråk hela året: 

 

”Viktiga promenadstråk under sommaren 

bör fungera även under vintern. En 

fullständig strandpromenad runt 

centrumhalvön bör därför vinterväghållas 

i hela sin längd.” (Luleå kommun, 2004) 

 

I form av skydd mot klimatet finns det gott 

om inomhusgallerior i centrum. Delar av 

Storgatan har även utskjutna tak närmast 

fasaderna. Det går också värmeslingor längs 

hela Storgatan för att hålla gågatan närmast 

fasaderna snöfri under vintern. Största delen 

av Storgatan och några angränsade gator är 

även bilfria. 

 

Inga busskurer är uppvärmda och 

exempelvis vid den största knutpunkten för 

busstrafiken på Smedjegatan finns det bara 

takskydd vilket bidrar till att det blir relativt 

blåsigt. 

 

Parker och andra naturområden anpassas för 

vintern genom att man bland annat tar bort 

bänkar. Detta för att de inte utnyttjas och då 

bara är i vägen, vid till exempel snöröjning. 

Vanligtvis tas bänkarna in i 

september/oktober, men det blir alltid en 

avvägning för att de ska kunna utnyttjas 

maximalt om det kommer soliga 

senhöstdagar, samtidigt som man vill ta in 

dem innan de fryser fast (Svensson, 2012). 

 

I Stadsmiljöprogrammet tar man upp att det 

också finns ett behov av sittplatser hela året: 

 

”Idag tas nästan alla sittbänkar in för 

vintern i centrum. Behovet av sittplatser 

finns dock under hela året. Särskilt de 

platser i staden som är soliga under 

vårvintern skulle behöva vintersittplatser. 

Sådana platser är till exempel i Södra 

hamnen och Storgatans solsida.” (Luleå 

kommun, 2004) 

 

Tillgängligheten till vattnet och isen är och 

ses också som viktig: 

 

”De möjligheter som vintern ger skulle 

kunna utnyttjas ännu mer. En viktig 

åtgärd är att underlätta för människor att 

ta sig ner på isen på fler ställen än idag. 

Det kan åstadkommas genom att man 

anlägger trappor, ramper eller bryggor 

som kan användas både under sommar 

och vinter för att nå vattnet/isen.” (Luleå 

kommun, 2004) 

  

Visuella miljön 

Den visuella miljön behöver under fina 

vinterdagar inte så mycket hjälp. Snö och 

rimfrost bidrar på egen hand till ett magiskt 

vinterlandskap. Men Luleå är även ett bra 

exempel på att använda snö och is på ett 

kreativt sätt. Sedan 1984 byggs till exempel 

varje vinter ett snödjur i Stadsparken och 

isskulpturer placeras ut på flera ställen  

 

Sedan 2011 har Luleå även haft en 

ljusfestival under sista veckan i oktober.  
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Figur 22. Snödjuret i Stadsparken 

 
Figur 23. Installation under ljusfestivalen ”Luleå i nytt ljus”.  

 
Figur 24. Isbanan. 

Syftet är att man vill få ut människor även på 

kvällarna under denna mörka tid, vilket 

också är väldigt viktigt ur 

trygghetsperspektiv. Vissa saker från 

ljusfestivalen får även stanna kvar resten av 

säsongen och den är ett tillfälle att testa olika 

ljusinstallationer för att se vilka som 

fungerar bra att bevara (Svensson, 2012). 

 

Då stor del av året kräver konstgjord 

belysning majoriteten av dygnet har Luleå 

sedan 2011 börjat med att släcka all 

gatubelysning mellan första maj till sista 

augusti för att spara på energi och miljö 

(Luleå kommun, 2013c). 

 

Rekreation och fritid 

Vattnet är en av Luleå centrums största 

tillgångar och finns närvarande i alla 

riktningar. I Stadsmiljöprogrammet betonas isen 

som ett viktigt offentligt rum: 

 

”Sjöisen utgör ett av de viktigaste 

offentliga rummen i centrum och används 

för utflykter, fiske, skidåkning, 

skotertrafik och skridskoåkning. Under 

årens lopp har travlopp, rockfestivaler 

och fisketävlingar hållits på isen. 

Möjligheterna att använda isarna på ett 

ännu bättre sätt bör utredas mer. (Luleå 

kommun, 2004) 

 

Luleå har ett parkprogram för natur- och 

grönområden. I detta program betonas 

återigen användning under hela året, det vill 

säga även vintertid. Det byggs bland annat 

upp lekplatser för barnen i snön (Luleå 

kommun, 2013d). 

 

Runt om staden finns flera isplaner och 

längdskidspår finns på Ormberget och 

Mjölkuddsberget (Svensson, 2012). 
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4.3. Vintern i tre olika offentliga stadsrum 

 

 
1. Storgatan 

 
2. Stadsparken 

 
3. Norra Hamn 
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Storgatan

Storgatan är Luleås huvudgata och viktigaste 

affärstråk. Den är en stark axel från öst till väst 

och sträcker sig genom hela centrumhalvön. Den är 

ett tydligt gångstråk både sommar och vinter och de 

centralaste delarna av gatan är bilfria.  

 

Tillgänglighet 

Storgatan är lättillgänglig med både bil, 

kollektivtrafik, cykel och per fot och kopplar 

samman flera transportpunkter som 

järnvägsstationen, busstationen och 

lokaltrafiknätet. En tydlig uppdelning i 

markläggningen (och vintertid hur ytorna 

snöröjs) ger utrymme för både 

gångtrafikanter och cyklister. På vintern gör 

värmeslingor i gatan att sidorna är snöfria 

gångstråk (figur 27) medan mitten av gatan 

plogas och sandas för att vintercykling ska 

kunna ske. Delar av gatan tillåts också vara 

snötäckta för att ge möjlighet även till 

exempelvis sparkåkning. Närmast många av 

byggnaderna skjuter taken ut och skyddar 

gångtrafikanterna till viss del mot regn och 

snö.  

 

Majoriteten av bänkarna står kvar året om, 

men brukas sällan vintertid då de inte heller 

snöröjs ordentligt (figur 26). Även 

cykelställen står hela året och används till 

viss del även vintertid. 

 

Mångfunktionella ytor och klimatanpassade 
funktioner 

Många nödvändiga aktiviteter sker på 

Storgatan då de flesta butiker, restauranger 

och även kontor ligger där. Det breda 

gaturummet ger många möjligheter även till 

frivilliga aktiviteter. Dessa sker framför allt 

under sommaren då gatan kantras av 

uteserveringar och bänkarna används. 

Vintertid är dessa aktiviteter begränsade, 

men enstaka marknader och spontana möten 

gör att de ändå existerar. 

 

Dubbla trädrader ska minska 

vindhastigheterna i det breda gaturummet. 

Lövträden som kantar gatan tappar sina löv 

vintertid och släpper då igenom mer sol. 

Blomsterarrangemangen byts vintertid ut 

mot planteringar som tål vinterklimatet för 

att ge fortsatt grönska. 

 

 
Figur 25. Storgatan. 

 
Figur 26. Snötäckta bänkar. 

 
Figur 27. Värmeslingor gör delar av gatan snöfri. 
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Sol- och vindstudie 

De låga byggnadshöjderna, framför allt i 

samband med det breda gaturummet, ger 

gatan relativt god solexponering, men med 

den låga solvinkeln vintertid är det knappt 

någon sol alls som smiter ner i gaturummet, 

förutom i korsningarna. Bättre blir det 

framåt vårvintern i mars. 

 

Byggnadshöjderna är liknande och att 

Storgatan går i öst-västlig riktning är relativt 

bra utifrån vindsynpunkt. Vindriktningen är 

vintertid framför allt från norr och nord-

väst. De räta vinklarna gör dock att vinden 

smiter in från korsade gator och framför allt 

korsningarna blir väldigt vindexponerade. 

 

  

 

Figur 29. Skuggstudie. Storgatan kl. 12.00 1 mars. Grå ytor är i skuggade. 

 

Figur 28. Skuggstudie. Storgatan kl. 12.00 21 december. Grå ytor är i skuggade. 

 

Figur 30. Vindförhållanden på Storgatan vid vindriktning från norr och en vindhastighet på 12 m/s. 

 

0,0 m/s 

50,0 m/s 
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Stadsparken

Stadsparken är Luleås mest centrala park. Det är 

en anlagd park på ungefär 1 ha och ska även 

fungera lite som det torg Luleå centrum inte har. 

Det planeras i dagsläget för en ombyggnad av 

parken där man bland annat vill skapa tydigare 

entréer till parken och där tanken är att skapa ”en 

plats som grönskar året om i en stad där vintern är 

lika betydande som sommaren.” 

 

Tillgänglighet 

Parken ligger centralt i centrum, vid 

stadshuset och stadshotellet, med koppling 

mot Domkyrkan och Storgatan samt både 

Norra och Södra hamn. Parken är lätt att ta 

sig in i då den ligger på samma nivå som 

omslutande gator med entréer i alla 

riktningar.  

 

Huvudstråken genom parken snöröjs och är 

upplysta. När hösten kommer tar man in alla 

bänkar i parken för att underlätta 

snöröjningen. När snön sedan lagt sig bygger 

man istället upp nya bänkar i snö och ställer 

ut stockar att sitta på.  

 

Mångfunktionella ytor och klimatanpassade 
funktioner 

Det finns relativt stora gräsytor som kan 

utnyttjas för lek och aktiviteter även när de 

snötäcks vintertid. Parken har även en 

offentlig lekpark, men den snöröjs inte och 

utnyttjas därav lite vintertid. Sedan år 1984 

har man varje år byggt upp ett stort djur i 

snö och is, som också blir en ny lekplats för 

barnen. Belysning sätts upp i flertalet träd i 

parken och under december månad används 

utomhusteatern till att spela en julkalender 

(figur 31). 

 

 
Figur 31. Julkalender i december. 

 
Figur 32. Huvudstråken i parken snöröjs. 

Figur 33. Isskulpturer. 
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Sol- och vindstudie 

Den låga solvinkel gör att vintertid är 

solexponeringen i parken relativt låg trots 

flertalet lövträd som släpper igenom mer ljus 

när de tappar löven vintertid. Bättre blir 

förhållandena under vårvintern.  

 

Utöver de inramade byggnaderna skyddas 

parken av barrträd som kan agera 

vindbarriärer även vintertid. Stadshuset är en 

av de högsta byggnaderna i Luleå. 

Kombinationen med en öppen yta som 

parken utgör framför korsningen gör denna 

hörna i korsningen Rådhusgatan-Storgatan 

till en mycket blåsig del. 

 

 

 

 

Figur 35. Skuggstudie i Stadsparken kl. 12.00 1 mars.  

Grå ytor är i skuggade. 
Figur 34. Skuggstudie i Stadsparken kl. 12.00 21 december.  

Grå ytor är i skuggade. 

0,0 m/s 

50,0 m/s 

Figur 36. Vindförhållanden i Stadsparken vid vindriktning  

från norr och en vindhastighet på 12 m/s. Träd och buskage  

bidrar dock till att ändra vindförhållandena. 
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Norra Hamn

Norra hamn är en entré mot vattnet och skärgården. 

Vattnet är det som lockar sommartid liksom isen 

gör vintertid. Området har också stor kulturell 

betydelse med både Norrbottensteatern och Kulturens 

hus. 

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till Norra Hamn begränsas 

kraftigt av en trafikbarriär i form av 

Skeppsbrogatan som går längs hela vattnet. 

Har man däremot kommit över på rätt sida 

finns det flertalet trappor och ramper att nå 

strandbryggan från. På vintern blir även hela 

fjärden tillgänglig via ramper ned på isen och 

den upplogade isbanan runt centrum. 

 

Norra hamn har rustats upp och fått ett lyft 

med förbättrade stråk och fler möjliga 

sittplatser, både primära och sekundära, i 

form av trappor och kanter (figur 38), i olika 

riktningar. Då strandpromenaden som 

huserar alla sittplatser inte snöröjs blir de 

dock svårtillgängliga vintertid.  

Mångfunktionella ytor och klimatanpassade 
funktioner 

De stora ytor isen ger öppnar upp stora 

möjligheter till diverse aktiviteter. En isbana 

för skridskoåkning plogas upp. Denna bana 

fungerar även som ett promenadstråk och 

bredvid banan går det utmärkt att åka både 

skidor och spark. Längs med isbanan byggs 

det upp vindskydd och grillplatser. Isen blir 

den stora mötesplatsen framför allt när solen 

kikar fram under vårvintern.  

 

Isen i norra hamn används också som plats 

för olika evenemang som till exempel SM i 

snöbollskrig. 

 

  

 

 
Figur 37. Stora ytor av is och snö. 

 
Figur 38. Gott om sittmöjligheter, men de tillgängliggörs ej 

vintertid då de inte snöröjs. 

 
Figur 39. Isbanan är ett attraktivt stråk framför alt under 

vårvintern.
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Sol- och vindstudie 

Norra hamnområdet är väldigt 

klimatexponerat, på gott och ont. I och med 

det geografiska läget och de stora öppna 

vattenytorna kan området bli väldigt utsatt 

för vindpåverkan. Det finns dock bra 

möjligheter till lä längre upp mot 

byggnaderna, men norrläget medför att det 

blir skuggigt framför allt närmast 

husfasaderna och med den låga solvinkeln 

vintertid kastas skuggorna långt ut i hamnen. 

Under vårvintern kan man dock få många 

soltimmar i det öppna hamnområdet. 

 

 

 

Figur 42. Skuggstudie i Norra Hamn kl. 12.00 21 december. Grå ytor är i skuggade. 

Figur 40. Skuggstudie i Norra Hamn kl. 12.00 21 december. Grå ytor är i skuggade. 

0,0 m/s 

50,0 m/s 

Figur 43. Vindförhållanden i Stadsparken vid vindriktning från norr och en vindhastighet på 12 m/s.  
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5. SLUTSATSER
Hur har förhållningssättet till (vinter)klimat i 
stadsbyggande utvecklats? 

Man kan konstatera att det finns en 

grundhänsyn till klimatet i det traditionella 

byggandet, men den blev överkörd av 

urbaniseringen som skedde efter andra 

världskriget. Industrialismen har förbättrat 

levnadsstandarden för de flesta människor i 

de länder den skett, men har också lett till 

ökade komfortanspråk med en större 

separation och minskad hänsyn för naturen. 

Utformning och design av våra städer har 

istället styrts av ekonomi och industriell 

tillväxt. Under de senaste 20-30 åren har det 

vuxit fram både ett större intresse och 

kunskap kring hur vintern kan integreras i 

stadsbyggandet.  

 

Med rådande klimatförändringar och det 

allmänna klimatfokus som existerar idag är 

en del i utvecklingen att i stadsbyggande utgå 

och utnyttja de naturliga förutsättningar som 

olika platser ger. För en hållbar utveckling av 

vinterstäder både socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt innebär att hänsyn måste tas till 

vinterklimatet. Att enbart förlita sig på 

högteknologiska lösningar och försöka 

”bygga bort” klimatet, som idag ofta är 

väldigt energikrävande, är inte långsiktigt 

hållbart ur någon av dessa tre aspekter. Det 

är högst väsentligt att skapa goda 

möjligheter till sociala möten ute i staden 

genom skyddande och attraktiva 

utomhusmiljöer samt planera och bygga 

byggnader så man utnyttjar klimatet för att 

minska energianvändandet. Det finns teknik 

och kunskap för att bygga in oss i stora 

inomhusmiljöer och göra oss oberoende av 

uteklimatet, men det globala klimatet kan vi 

inte ignorera. Det är en komplex avvägning 

mellan oberoendet och anpassningen. Det 

finns ingen väg tillbaka, men vilken väg ska 

vi ta framåt? Det behövs finnas en balans 

mellan ny teknik och traditionell 

byggnadskonst. Innan vi har tillräckligt bra 

teknik och energilösningar kanske vi inte 

heller ska bygga så utmanande. 

Självklart är klimatfaktorn bara en av 

parametrarna i stadsbyggande. Det är många 

avvägningar som måste göras mellan både 

form, funktion, estetiska uttryck, kostnader 

och miljöpåverkan. Utnyttjas klimatet på ett 

bra sätt kan dock till exempel både 

kostnader och miljöpåverkan mildras samt 

unika former och estetiska uttryck tas fram. 

 

Min uppfattning är att Sverige, Skandinavien 

ändå har kommit ganska långt i att ta in 

vintern i stadsbyggandet. Framför allt på 

senare tid har flera kommuner, främst i 

norra Sverige, börjat jobba medvetet och 

aktivt med sin vinter. Luleå är idag ett gott 

exempel på hur man arbetar med sina 

förutsättningar och använder vintern till 

något positivt och unikt. Många av de 

punkter som tas upp som goda exempel i 

litteraturen kan återses i Luleå.  
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Hur påverkar vintern och förhållningssättet 
till vintern användningen av staden? 

En viktig del av att skapa levande städer 

under vintern är att förändra attityden till 

denna årstid. Det gäller inte bara hos 

professionella planerare och arkitekter utan 

kanske behöver vi också omvärdera de 

allmänna komfortideal vi människor har. 

Det är inte bara byggande som behöver 

klimatanpassas utan även våra livsstilar. 

 

Komfort och uppfattning hör till stor del 

ihop och är påverkbar på flera sätt. Genom 

att skapa positiva trender kopplat till vintern 

i exempelvis mode och livsstil – i form av 

varma kläder, skidåkning med mera – kan 

vintern få en annan status. Människor är 

väldigt trendkänsliga, börjar några följer 

andra efter.  

 

Många människor spenderar nästan hela 

livet inomhus i ett artificiellt klimat. Det 

finns ur flera perspektiv – socialt, hälsa, 

säkerhet och så vidare – stort värde i att vara 

ute. Inomhusmiljöer som kräver 

uppvärmning och luftkonditionering har 

även sitt pris då den stora 

energianvändningen påverkar miljön, vilket i 

sin tur slår tillbaka negativt kring både hälsa 

och ekonomi. 

 

Det handlar dock inte om att tvinga 

människor att vara ute, utan ge människor 

möjligheter och goda val till att vilja vara ute. 

Det är viktigt att dessa möjligheter finns 

både utomhus och inomhus, samt i 

gränslandet mellan inomhus och utomhus. 

Viktigaste är att det sker aktiviteter, att det är 

mycket människor i omlopp, även till och 

från inomhusaktiviteter. Att det finns 

möjligheter till social interaktion och sociala 

möten.  

  

Vintern påverkar tillgängligheten och 

framkomligheten negativt genom svåra 

väglag, hårt väder och mörker. Både för att 

skapa en fungerande vardag där nödvändiga 

aktiviteter kan ske på ett bra sätt och för att 

ge möjligheter till frivilliga rekreativa 

aktiviteter är det grundläggande att tillgodose 

behoven av framkomlighet och 

tillgänglighet.  

Hur påverkar vintern och förhållningssättet 
till vintern utformningen av staden? 

Vinterklimatet påverkar den fysiska 

strukturen på olika sätt, på. Det förvandlar 

vatten till is, regnet blir till snö och ligger 

kvar på marken, växtlighet dör och så vidare. 

Detta sker på gott och ont. Vintern ger både 

försämrad framkomlighet och unika 

möjligheter till rekreation och aktiviteter. I 

Luleå ger framför allt tillgången till vattnet 

och skärgården vintertid stora is- och 

snöytor. Unika kvalitéer uppstår när snö och 

is öppnar upp nya ytor och skapar nya 

former. Dessa nya element som naturen 

medför kan utnyttjas på ett mer kreativt, 

effektivt och unikt sätt istället för att ses 

som problem och där fokus är på att 

eliminera och ta bort det vintern ger. Vad 

gäller exempelvis snö bör man hitta en 

balans och dynamik mellan torra och 

snöbeklädda ytor där snön inte bara plogas 

bort och läggs på hög. 

 

Vi behöver också omvärdera våra idéer om 

hur staden ska fungera under vintern. Det 

finns en enad uppfattning om att vintern är 

och ska ses som något positivt. Däremot 

finns det fortfarande en låsning vid att 
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vintern ska vara och fungera som sommaren 

i staden. Man ser staden som något statiskt 

där man tänker att samma platser ska 

fungera på ungefär samma sätt sommar och 

vinter. Man borde istället börja med att 

undersöka och analysera vad som händer 

med staden under de olika årstiderna och ha 

det som utgångspunkt. Det kan vara helt 

andra stråk och platser som blir viktiga och 

fungerar bra på vintern. Om man tar Luleå 

som exempel så är isen runt staden platsen 

där människor spenderar tid utomhus och 

där det sker så kallade frivilliga aktiviteter. 

Detta fenomen kan ses i andra vinterstäder. 

Friluftsaktiviteter och aktiviteter utanför 

själva stadsstrukturen lockar mer vintertid. 

Genom vintersportanläggningarna och 

bättre tillgänglighet till naturområden kan 

man bättre integrera och tillgängliggöra 

friluftsaktiviteter som skidåkning, 

skridskoåkning i själva stadsstrukturen och 

vardagen i staden. 

 

Luleå har fördelen att ha fyra distinkta 

årstider där vintern kan ses som den längsta 

och kanske mest unika. Möjligheterna att 

skapa en stad där man både sommartid kan 

ha den mer ”klassiska stadslivet” i 

stadskärnan med uteserveringar och så 

vidare och samtidigt skapa miljöer runt 

staden som ger liv under vintern.  

 

Att skapa stimulerande stadsmiljöer som 

fungerar även vintertid kräver flera åtgärder 

med varierade funktioner på olika platser. 

Generellt är det viktigt att ge människor 

platser i vardagen som tillgodoser behoven 

av sol, lä, lek- och sittplatser. För att öka 

tillgängligheten och framkomligheten är 

snöröjning av yttersta vikt. För detta är även 

belysningsåtgärder viktiga, vilket också 

bidrar positivt till trygghet och stämningen i 

staden. Den visuella miljön kan också 

förbättras med färgglada inslag och 

utsmyckningar med eld, is och snö.  
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6. DISKUSSION 
Om metoden och processen 

Att göra en litteraturstudie ger en bred och 

översiktlig inblick i ett ämne. Det har dock i 

detta fall varit svårt att hitta och få tag på 

relevant litteratur. Mycket av den litteratur 

som finns domineras främst av några få 

nordamerikanska författare med fokus på 

nordamerikanska förhållanden. 

Klimatförhållanden i Skandinavien och i 

Nordamerika kan i många fall ses som 

liknande, men det finns många kulturella 

skillnader. Utifrån detta var det svårt att 

bedöma om det som beskrevs var 

applicerbart även på Sverige. Det har även 

varit svårt att hitta litteratur som är mer 

dagsaktuell då mycket är daterat för 10-30 år 

sedan. Ämnet är på ett sätt inte så 

tidsbundet vilket gör att teorierna är aktuella 

även idag. 

 

Om resultatet 

De flesta vinterstäder har fyra årstider på ett 

år. Det är av vikt att arbeta utifrån ett året-

runt-perspektiv där det handlar om att 

planera och bygga efter klimatet över hela 

året. Denna studie har fokuserat helt på 

vintern som ofta är den årstid som fått minst 

fokus tidigare i de flesta städer. Beslut kring 

design och utformning av städer och dess 

utemiljöer måste avvägas utifrån hela årets 

klimat (och många andra aspekter som 

ekonomi med mera). Många åtgärder som 

presenterats kring vinteranpassning kan 

bidra till sämre förutsättningar de andra 

årstiderna. Resultatet utgår även ifrån 

generella teorier och åtgärdsförslag som 

måste vägas mot varje specifik plats 

förutsättningar. 

 

Klimatet är svårt att beskriva i teoretiska 

modeller, då det inte kan registreras vid ett 

enstaka tillfälle. Beräkningar av 

medianvindar beskriver inte variationen i 

vindriktningar och hastighet, innehåll av 

värme, regn, snö med mera som 

verkligheten uppvisar.  Dessutom är det 

många andra – både fysiska och mer 

symboliska – faktorer som påverkar hur 

klimatet sedan faktiskt upplevs. 

 

Om fortsättningen 

En utmaning för framtiden kan vara är att 

skapa en attraktiv stad även under 

mellanperioderna, då snön inte lagt sig än 

eller smält bort, men det fortfarande är 

kyliga temperaturer, mörker och pinande 

vindar. Vad har dessa perioder för kvaliteter 

som kan göra att människor vill vara ute i 

staden (eller utanför stadsstrukturen)? 
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