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Abstract
The mixed city is an expression that today is used frequently by 
Swedish city planners. It is part of  a vision about returning life to 
the cities. However, one of  the major obstacles for the realisation 
of  the mixed city are safety distances to noisy and disturbing work-
places. The intention of  this masters thesis is to study if, and sub-
sequently how, these functions can be part of  the city or whether 
they should be located to the city fringes. 

The thesis starts off  by studying literature about the planning 
history of  Sweden from the early 19th century to the planning of  
today. The chapter ends by presenting the guidelines that regulates 
planning of  noisy and disturbing workplaces today. This is intended 
to provide an understanding as to why the city´s workplaces are 
situated where they are.

Following this, the mixed city concept is studied, and its history and 
expression presented. The literature study ends by by identifying 
the advantages and disadvantages of  combining noisy and disturb-
ing workplaces with housing. The results point to a lot of  benefi ts, 
but there are also some serious disadvantages to deal with. One of  
the most important advantages is to make the everyday activities 
for the citizens, while the biggest disadvantage is the higher amount 
of  heavy traffi c close to residences. 

To show how these theories can be realised, an area of  central 
Gothenburg was examined as a case study. The chosen district was 
Ringön, a central employment area with a signifi cant number of  
workplaces that can give rise to disturbance. Ringöns potential as a 
mixed are of  the city was studied by interviewing Bo Aronsson at 
Centrala Älvstaden and Roger Strömberg at BRG and also through 
a survey of  business owners in Ringön. The results identify the 
opportunities and challenges of  achieving a mixed city in Ringön, 
and combining this with disturbing workplaces. Ringöns greatest 
opportunity to make this work is its close proximity to the central 
parts of  Gothenburg and other parts of  Hisingen. The largest 
obstacle to overcome is the barriers that isolate Ringön. 

The thesis fi nishes by stating that noisy and disturbing workplaces 
have a place in the mixed city and suggest that further research 
should focus on how the actual form of  this kind of  city will take. 
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Sammanfattning
Blandstad är ett begrepp som används frekvent inom ramen för 
stadsplanering idag. Det är en vision som kommer med löften om 
hur ett förlorat stadsliv ska återkomma. Men ett av de stora hindren 
för ett verkligt genomförande är de skyddsavstånd till störande verk-
samheter som tagits fram i tidigare planeringsmetoder. Syftet med 
detta arbete är att undersöka om, och i så fall var, dessa störande 
verksamheter har en plats i staden eller om de ska förpassas till 
stadens periferi. 

Arbetet inleds med en litteraturstudie som presenterar hur plan-
eringen av arbetsplatser ändrats från tidigt 1800-tal fram till 
idag. Kapitlet avslutas med att presentera de riktlinjer som fi nns 
angående planering av störande verksamheter idag. Denna del ger 
en förståelse till varför stadens arbetsplatser ligger där de gör idag. 

Sedan studeras blandstadsbegreppet, var det kommer ifrån och vilka 
uttryck den ger staden. Litteraturstudien avslutas med att för- och 
nackdelar med integrering av bostäder och störande verksamheter 
i staden identifi erats. Resultatet visar att det fi nns mycket att vinna 
på att låta de störande verksamheterna ta plats i blandstaden, men 
även att det fi nns ett antal nackdelar som måste beaktas. De vikti-
gaste fördelarna som framkommit är att synliggöra vardagens aktiv-
iteter för medborgarna och att motverka ett polariserat samhälle, 
medan nackdelarna främst är att en tyngre trafi k tar plats bland 
bostäderna. 

För att visa på hur dessa teorier kan användas i praktiken har en 
falllstudie gjorts. Denna använder sig av området Ringön i närheten 
av centrala Göteborg. Valet föll på Ringön på grund av att det är 
ett område som idag innehåller en mängd störande verksamheter 
och kan komma att bli ett av Göteborgs mest centrala områden i 
framtiden tack vare sin närhet till centrum. I exempelstudien har 
det ingått intervjuer med Bo Aronsson vid Centrala Älvstaden 
och Roger Strömberg med syftet att ta reda på stadens vilja med 
området, samt en enkätundersökning hos de företagare som verkar 
på Ringön för att få deras bild av sitt område. Det framkom att 
Ringön är en naturlig del i stadens fortsatta utveckling tack vare 
sin närhet och tillgänglighet till både centrum som viktiga områden 
på Hisingen, men samtidigt fi nns kraftiga barriärer som skär av 
Ringön från desamma. 
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Rapporten avslutas inte med att ifrågasätta de störande verksam-
heternas roll i blandstaden, resultatet visar att den är given, utan 
vilka tillvägagångssätt som passar bäst för att öka acceptansen för 
mer levande stadsdelar. Slutsatsen är att det är upp till den enskilde 
invånaren att välja sitt boende och företags placering beror främst 
på lönsamheten på platsen. Därför bör det vara intressant att utreda 
hur en framtida blandstad kan gestalta sig då de för- och nackdelar 
som framkommit i denna rapport beaktas. 
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Förord
Staden har lika många sidor som det fi nns invånare, alla har sin egen 
bild av den stad de lever i. Staden är en arena som har trollbundit 
mig och fortsätter dra min uppmärksamhet till sig desto mer jag 
studerar den. 

Detta är mitt examensarbete i utbildningen Civilingenjör Arkitektur 
vid Luleå Tekniska Universitet och omfattar 30 högskolepoäng. Det 
har genomförts vid Göteborgs Stadsbyggnadskontor.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka först och främst min handledare 
Lisa Wistrand på Göteborgs kommun som alltid haft tid för att få 
mig förklara mina tankar och fyllt på med fl er därtill. Tack även till 
övriga på översiktsplaneavdelning för insiktsfulla fi karaster. Särskilt 
tack till Robin Sjöström för våra långa, men väldigt givande, dis-
kussioner på kontoret. Jag vill även tacka Emil Jessen för att du 
alltid tog dig tid för att lyssna på mina utläggningar i korridorer och 
under luncher. 

Professor Kristina L Nilsson, tack för din handledning från Luleå 
Tekniska Universitet. 

Till Fredrik Spjut, tack för att jag måste förklara allt fem gånger. Du 
har lärt mig att aldrig presentera ett halvfärdigt argument. 

Ett otroligt stort tack till min underbara sambo Maria Svanborg 
som tvingats kommentera och lyssna på mina idéer när kontoret 
stängt för dagen. 

Andreas Lindström
Uddevalla, februari 2011
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Stadsplanering har genom tiderna använt olika metoder, men alltid 
haft invånarnas bästa som mål. Detta är viktigt att ha i minnet när 
man kommenterar dagens städer. Idag präglas många svenska städer 
av de skyddsavstånd som tagits fram för att skydda invånarna mot 
oönskade störningar, så som buller eller utsläpp. Detta beskyddande 
sätt att planera är en av anledningarna till att städer idag breder ut 
sig mer och mer i ett fenomen som på engelska benämns ”urban 
sprawl” (Olsson, 2002). 

Men det fi nns en vision som dagens planerare förhåller sig till, 
visionen om blandstaden. Det är en sammansatt och komplex 
vision, men det centrala i den är liv i stadens alla delar genom att 
blanda olika typer av funktioner, bostadstyper och i slutändan olika 
människor. Begreppet blandstad eller blandad stad har nästan lika 
många betydelser som det fi nns människor som använder det. 
Vissa menar att blandstaden är ett sätt att bygga, ett medel, likt 
trädgårdsstaden. Där fi nns fysiska exempel på hur, vad och var man 
ska bygga för att skapa blandstaden. Andra menar på att bland-
staden är en idé eller snarare en vision som baseras på, till viss del, 
nostalgiska värden. Där det inte är det byggda som är det viktigaste 
utan hur det istället används och framförallt vilka som använder 
det.

Fokus i det här arbetet ligger på att studera blandningen av stadens 
funktioner och då främst hur arbetsplatser integreras med bostäder. 
I visionen om blandstaden fi nns ett problem, att alla verksamheter 
i staden inte är lika och deras olika krav och/eller störningar på sin 
omgivning gör det mer eller mindre problematiskt att integrera dem 
med bostäder eller andra verksamheter. Många fall av omvandling 
från centralt belägna, äldre verksamhetsområden till stadsområden 
med blandad stadsbebyggelse har lett till en utträngningseffekt 
(Göteborgs stad, 2010). Detta leder inte till en ny typ av planering, 
utan snarare en anpassning av tidigare planeringsideal. En typ av 
post-zonerad stad istället för en blandstad.
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka hur blandstadsvisionen 
behandlar arbetsplatser och då särskilt störande verksamheter. 

Frågeställning:  Hur kan störande verksamheter
   integreras i blandstaden?

Vidare frågeställningar är att undersöka vilka för- och nackdelar 
som kan identifi eras då bostäder integreras med dessa typer av 
verksamheter? Vissa verksamheter kanske inte har några fördelar 
alls av denna typ av planering, fi nns det verksamheter som inte bör 

integreras med bostäder? 

1.3 Mål
Målet med detta examensarbete är att involvera verksamheter som 
idag anses som störande i debatten om hur framtidens blandstad 
kan se ut. Genom att utföra en fallstudie på Ringön i Göteborg 
kan även arbetet fungera som inspirationsdokument för Göteborgs 
stads fortsatta stadsutvecklingsarbete. 

1.4 Fokusering och Avgränsningar
Denna rapport tar avstamp i att den blandade staden är något att 
eftersträva och fokuserar på att belysa hur blandstadskonceptet 
förhåller sig till störande verksamheter som fi nns i stadsmiljön. 
Med störande verksamheter menas verksamheter som kan vara 
störande för omgivningen genom buller, lukt, vibrationer, strålning, 
ljus eller liknande. Rapporten är avgränsad till att behandla de 
processer som styrs med de planverktyg som kommunerna har till 
sitt förfogande.  

I den fallstudie som genomförts har Ringön (Göteborg) valts, på 
grund av att det är ett äldre arbetsplatsområde som har utpekats 
som ett utvecklingsområde av Göteborgs stadsbyggnadskontor. 
Arbetet kommer inte att gå in på djupet av fastighetsekonomin, 
utan nöjer sig med att nämna den som en aspekt.



14

1.5 Metodbeskrivning
Arbetet inleddes med litteraturstudie och intervjuer. För att ta fram 
förslag på lösningar  gjordes en fallstudie på ett utvecklingsområde 
i Göteborgs stad. Med fallstudien som underlag utarbetades det 
tre stycken förslag på lösningar i tre olika skalor som presenteras i 
slutet på arbetet. 

1.5.1 Litteraturstudie
När väl inriktningen hade bestämts följde en litteraturstudie för 
att få insikt i vad blandstaden kan vara och hur planeringshistorien 
sett ut hittills i Sverige. Litteraturstudien syftade även till att reda ut 
vad som defi nierar störande verksamhet och hur dessa behandlas i 
planeringen.

1.5.2 Intervjuer
Vidare genomfördes två intervjuer med Roger Strömberg vid 
Business Region Göteborg för att få en klarare insikt i regionens 
näringsliv och en intervju med Bo Aronsson vid Centrala Älvstaden 
för att diskutera Göteborgs stads utveckling samt möjligheter att 
utveckla blandstaden. 

1.5.3 Enkätundersökning
En enkät togs fram i samarbete med Översiktsplaneavdelningen vid 
Göteborgs stads stadsbyggnadskontor. Syftet med enkäten var att ta 
reda på vad de som arbetade och drev egna företag i Ringön tyckte 
om den fysiska strukturen och deras yttre arbetsmiljö. Enkäten 
delades sedan ut till deltagarna under ett möte med Backa Ringöns 
Företagarförening. Svaren som inkom analyserades och företagar-
nas åsikter sammanställdes för att ge deras syn på den miljö de 
arbetar i. 

1.5.4 Analys av resultat
Som avslutning på teoridelen sammanställdes de teorier och åsikter 
som framkom under litteraturstudien och intervjuerna som för- och 
nackdelar med att integrera störande verksamheter i blandstaden. 
Detta kapitel svarar på frågan om just vilka för- och nackdelar som 
kan identifi eras. 
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1.5.5 Fallstudie
Kraven för fallstudien var i början av arbetet att den skulle göras 
på ett område som hade förutsättningar för både arbetsplatser och 
bostäder och det skulle vara ett område som låg inom Göteborgs 
kommun. I fallstudien undersöktes Ringöns fysiska struktur. En 
enkätundersökning om de som driver företag på Ringön hade 
syftet att visa de styrkor och svagheter området har idag enligt 
de som arbetar där. Även delar av de två intervjuerna behandlade 
Ringöns karaktär och framtid. Fallstudien syftar till att identifi era 
vilka möjligheter och utmaningar som fi nns för en integrering av 
blandstad med de befi ntliga verksamheterna på Ringön.

1.5.6 Förslag på lösningar
Förslagsdelen presenterar tre förslag som baseras på de för- och 
nackdelar som presenteras i teoridelen tillsammans med de 
möjligheter och utmaningar som framkommit i fallstudien. 
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2. Teori
2.1 Arbetsplatsens historia
2.1.1 Stadens uppkomst
Staden har historiskt sett funnits relativt kort tid i mänsklighetens 
historia. I väldigt lång tid bodde människorna i gårdar kring den mark 
de brukade eller vid de vattendrag de fi skade ur. Storgårdar växte till 
byar och med utvecklingen förfi nades metoderna för brukandet av 
naturen. Detta ledde till att man producerade överskott och kunde 
sälja detta vidare. Godset exporterades längs handelsvägar som gick 
mellan byarna och där dessa korsades byggdes omlastningsplatser 
och varulager. Kring dessa funktioner växte nya fram, så som 
marknader och hantverkare, och de som arbetade med detta bodde 
ofta i, eller vid, sina arbetsplatser. Till en början skedde all handel 
eller hantverk i kvartersstruktur kring ett torg eller vid stränderna 
där varor kunde skeppas in och ut ur staden (Troedson, 1995). 

Under denna tid levde fortfarande majoriteten av folket utanför 
staden och hade inget utbyte av den. Men i och med industriali-
seringen började en infl yttning till städerna som fortsätter ännu 
(Troedson, 1995). 

Figur 2.1.
Den medeltida staden var en knutpunkt 
för handel och kultur, i stadens centrum 
fanns kyrkan (efter Björk & Reppen, 
2000, s. 15)
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2.1.2 Fram till 1874 års byggnadsstadga
Innan 1600-talet hade städerna vuxit fritt. Stadens gator och 
byggnader låg anpassade till terrängen vilket medförde snirkliga 
gator och gränder. Det fanns ett tullstaket som en både fysisk och 
administrativ gräns kring staden. Under 1600-talet började man att 
anlägga en rutnätsstruktur när man byggde nytt. Detta tillämpades 
även vid uppbyggnader av städer som brunnit ned (Troedson, 
1995). 

Fram till slutet av 1800-talet styrdes stadens utveckling genom 
centralt framtagna stadsplaner, främst utifrån militär ingenjörskonst. 
Detta ändrades 1874, då den första byggnadsstadgan utkom, den 
bestämde stadens form till kvarter i ett rutnätsmönster, men sa 
inget om vilka funktioner som skulle fylla dessa kvarter. Detta gav 
till följd att nya näringar kunde ta plats var som helst i staden. I 
princip kunde samma typ av verksamhet återfi nnas både i stadens 
periferi som i den gamla stadskärnan. Det som avgjorde företagens 
placering vid den här tiden var transporterna och ekonomin, den 
billigaste marken valdes och närheten till de större transportlederna 
prioriterades. Oftast förlades industrierna i närhet till järnvägen, 
hamnen eller längs med de gamla landsvägarna. Inom planområde-
na varvades hyreshus med fabrikshallar vilket skapade ett intensivt 

Figur 2.2.
Under 1600-talet konstruerades planer 
i rutnätsstruktur för att skapa en 
gemensam kultur i ett Sverige i ständiga 
krig (efter Björk & Reppen, 2000, s. 17).
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och varierat liv i staden. Eftersom det vanligaste transportsättet för 
tiden var till fots eller cykel bodde de fl esta arbetarna i anslutning 
till sina arbeten och arbetsstadsdelar uppstod därmed i närheten till 
industrierna. 

Kvaliteten och ordningen på arbetarnas bostäder varierade 
beroende på vem som uppfört dem. När företagen byggde för sina 
anställda var det i regel bättre ordnat jämfört mot de förstäder där 
det blev ett mer blandat och osorterat byggnadsbestånd. Utanför 
planområdet hamnade mer skrymmande industrier och det som 
ansågs vara hälsovådligt, till exempel gjuterier, slakterier tegelbruk 
och liknande. Utanför detta hamnade sedan den tekniska verksam-
heten så som energiproduktion och renhållningsverk. Detta var 
början till klassningen av vilka verksamheter som bör separeras 
från invånarna.

Figur 2.3.
Efter 1874-års byggnadsstadga reglerades 
endast hur kvarterens form till en rut-
nätsstruktur. Detta  bidrog till att fl era 
olika typer av verksamheter sökte sig till 
staden, vilket gjorde att staden växte utåt.  
(efter Björk & Reppen, 2000, s. 19).
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Kring sekelskiftet utökades separeringstänkandet och anläggningar 
som lasarett, sanatorium, epidemisjukhus och regementen plan-
erades utanför staden som egna bruksorter med industrihus, kontor, 

ekonomibyggnader och bostäder (Troedson, 1995). 

2.1.3 1931 års stadsplanelag
Under 1930-talet utvecklades tankarna om att dela in staden i zoner 
och 1931 års stadsplanelag tog fasta på funktionalismens zoner-
ingsideal. Det var först nu det behövdes en särskild planering för 
industriell verksamhet. Under detta decennium uppmärksammades 
fördelarna med att koppla ihop orter genom en sammanhållen 
regional planering, vilket resulterade i att landsvägsnätet utvecklades. 
Det var även nu som biltransporterna började bli ett alternativ till 
järnvägen. 

Figur 2.4.
Industrialiseringen från början på 
1900-talet satte sina spår i staden. Från 
30-talet började industrier separeras 
från bostäder, vilket uttryckte sig genom 
särskilda industri- och bostadsområden. 
(efter Björk & Reppen, 2000, s. 21). 
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2.1.4 1947 års byggnadslag
För att kunna möta den stora efterfrågan av varor som uppstod 
efter andra världskriget genomfördes en modernisering av den 
svenska industrin. Detta underlättades med de förändringar som 
kom i och med 1947-års byggnadslag. Nu fi ck kommunen plan-
monopol, generalplaneinstitutet kom till och detaljreglerna utveck-
lades. Fortfarande hade de fl esta arbetsplatserna liknande gatumått 
och kvartersstruktur som bostadsområdena och majoriteten av de 
anställda hade cykelavstånd till sina arbetsplatser. De nya arbets-
områdena som kom till vid den här tiden var ofta i formen av en 
industripark. 

Fram till 1970-talet utvecklades industriområdet. Stadens planerare 
fl yttade ut dem från sina tidigare centrumnära lägen vid bangårdar 
och hamnar till mer renodlade industriområden som låg utanför 
staden vid de större transportlederna. Planeringen karaktäriserades 
numera av större enheter, kvarter och tomter. Vid den här tiden 
var det inte längre fabrikshallar som utgjorde arbetsområdena utan 
de större industrihallarna, vändplatser och uppställningsplatser för 
långtradare och lagerutrymmen. En till ny företeelse i planeringen 
var alla de parkeringsplatser som skulle planeras in. Numera körde 
både kunder och anställda bil till sitt arbete (Troedson, 1995).

Under dessa årtionden dominerades planeringen i de svenska sam-
hällena av funktionalismen, vilken prioriterade motorism, gatorna 
breddades, nya breda stråk drogs genom staden, den gamla lands-
vägen rätades ut eller fl yttades helt och nya infarter och utfarter 
drogs till och från städerna. Detta gällde även planeringen av arbets-
platsområdena. Under denna tidsperiod kom fl era transportföretag 
och bilservicenäringar till, t.ex. åkerier, speditionsanläggningar, 
bussgarage, bilförsäljare med sina kontor och verkstäder, tillverkare 
av tillbehör och bildelar och bensin- och servicestationer. 

I de gamla stadskärnorna, som var anpassade för gående och 
cyklister, upplevdes det nu plötsligt som trångt och ej funktionellt 
då invånarna förutsattes använda bilen för att transportera sig inom 
staden. Men detta var inte ett större problem än att nybyggna-
tioner förlades utanför staden istället. Tack vare bilen och en 
utbyggd kollektivtrafi k kunde nu befolkningen bo betydligt längre 
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från sin arbetsplats och städerna växte utåt. Detta tillsammans 
med att både privata och statliga verksamheter effektiviserat sin 
organisation ledde till en utveckling av allt större produktions-
centra och kommunala anläggningar. Från 70-talet och framåt 
gick produktionen och konsumtionen mot att basera sig på en 
bilburen befolkning. Eftersom arbetsplatserna fl yttats ut från 
staden tar den tyngre trafi ken numera vägen förbi staden, vilket i 
sin tur gör att staden fått en ännu mer uppdelad karaktär. Trots att 
zoneringsprincipens intentioner var hälsosamma, hygieniska och 
funktionella städer där invånarna skyddades från den ohälsosamma 
trafi ken genom separering, blev resultatet att staden växte ifrån den 
mänskliga skalan mot att bli ett trafi klandskap. 

Funktionalismens synsätt har funnits kvar till våra dagar. Till 
exempel kan många av kommunernas översiktsplaner sägas vara 
en sorts zonering, där kartan över staden delas in i zoner som fylls 
med olika funktioner, detta blir gestaltningen av den uppdelade 
staden (Troedson, 1995). Men dagens planeringsideal börjar skifta 
emot en mer blandad bebyggelse där bostäderna integreras med 
arbetsplatserna.

Figur 2.5.
I slutet av 1900-talet formades växte 
staden i periferin både på grund av den 
allmänna tillgången till  bilen och på 
grund av att industrin byggdes ut i de 
industriparker som låg utanför staden. 
Under denna tid kom växte även externa 
handelscentrum fram. (efter Björk & 
Reppen, 2000, s. 23).  
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2.1.5 Plan- och bygglagen, 1987
Slutet av 1900-talet präglades av en insikt i hur den industriella 
livsstilen påverkade miljöerna kring oss. Hållbar utveckling blev ett 
begrepp och som ett barn av sin tid kom Plan- och Bygglagen till 
1987. Den ersatte 1947-års byggnadslag och 1951-års byggnads-
stadga. Förutom att enskildas intressen skulle beaktas strävades det 
efter en mer blandad miljö. Lagtexten ändrades från ”planläggning 
skall, främja god bostads-, arbets-, trafi k-, och fritidsmiljö” till att 
“planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, 
kommunikations- och andra anläggningar” (Troedson, 1995). 

Debatten om staden visar att det fi nns sociala, ekologiska och eko-
nomiska argument för en ökad blandning. Som exempel framförs 
identitet för området, begränsning av buller, en jämnare trafi k-
belastning, dygnsutjämnad energiförbrukning, bättre underlag för 
service med mera. Problemet är att denna blandning ofta hindras 
av fi nansiella och administrativa problem. Det är ofta billigare att 
bygga storskaligt, det är få som vill bo vid buller och lagstiftningen 
hindrar genom sitt skydd (Troedson, 1995).

2.1.6 Planering av verksamheter fram till idag 
Idag arbetar betydligt fl er inom kunskaps- och serviceyrken än inom 
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produktion av varor. Även inom industrin har andelen tjänstemän 
ökat mycket. Detta beror till stor del på hur industriföretagens 
organisationer förändrats under senare år. Till exempel bildas 
dotterbolag med specialiserade funktioner, säljavdelningar och 
utvecklingsavdelningar utgör självständiga enheter och organisa-
tionerna blir plattare och får vidgade arbetsinnehåll. Detta leder till 
att industrins krav på lokaler och lokalisering ändrats, till exempel 
passar kanske försäljningskontoret bättre i centrum än ute vid 
fabriken och utvecklingsavdelningen kan gynnas av att ligga nära ett 
universitet eller högskola. När de stora företagen bryts ned i mindre 
enheter kan man lättare integrera dessa verksamheter i staden. 

Men det fi nns även en betydande del småföretag och egenföretagare 
i dagens Sverige. Företagsstrukturen i dag består till 70 % av 
småföretag med färre än 10 anställda (Göteborg, 2010).
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Boverket har i skriften “Bättre plats för arbete” (1995) tagit fram 
principer för hur verksamhet med olika störningspotential ska 
behandlas i planeringen. Dessa baseras på att verksamheterna 
förläggs i fyra olika typer av områden, från det mest störande stor-
industriområdet till det minst störande “arbetsområde med små 
risker”, vilket kan förläggas intill ett bostadsområde. Nedan följer 

förklaring på kriterierna för de fyra olika områdena.

1. Arbetsområde med små risker (Industrikvarter)
Omfattar verksamheter som, genom utomhusaktiviteter, 
transporter och utsläpp, ger små risker för miljö, hälsa och 
säkerhet men ändå bör placeras i särskilda kvarter. Ett sådant 
verksamhetskvarter kan normalt ligga intill ett bostadsom-
råde. Kvarteret kan trafi kmässigt försörjas från samma 
matargata som ett bostadsområde. Typiska verksamheter är 
småverkstäder, grossister, etc. Riktvärde för skyddsavstånd 
är 50 m till närmast liggande verksamhet.

2. Arbetsområde med vissa risker
Omfattar bl.a. egentliga industriområden med egen 
trafi kförsörjning och oftast egen infrastruktur. Här kan 
förekomma en del störningar som t.ex. utsläpp, lukt eller 
buller. Riktvärde för skyddsavstånd är 200 m till närmast 
liggande verksamhet. Riktvärde för skyddsavstånd vad gäller 
farliga godstransporter är 100 m.

3. Arbetsområde med betydande risker
Omfattar industriområden etc. med krav på större sky-
ddsavstånd, ofta pga. betydande risker för lukt, stoft eller 
processbuller. Verksamheterna placeras i områden med direkt 
anslutning till större trafi kleder. Riktvärde för skyddsavstånd 
till närmast liggande verksamhet är 500 m. Riktvärde för 
skyddsavstånd vad gäller farliga godstransporter är minst 
100 m.

4. Storindustriområde
Omfattar verksamheter som är speciella eller mycket störande 
för omgivningen. Dessa placeras i stora industriområden med 
direkt anslutning till det överordnade vägnätet. Riktvärde för 
skyddsavstånd är 1 000 m till närmast liggande verksamhet. 
Riktvärde för farliga godstransporter är minst 100 m.

Figur 2.6. Bebyggelsetyp med rekommenderade
avstånd. (Troedsson, 1995)
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2.1.7 Sammanfattning
Stadens form är inte beständig till sin karaktär, utan den anpassas 
över åren till vad dess invånare behöver och i takt med hur omvärlden 
förändras. Hittills har industrialiseringen spelat en mycket stor roll i 
hur staden formats. Under det gångna århundradet har våra städer 
upplevt en omfattande omorganisation. Industrin har fl yttats från 
landsbygden in i staden, för att sedan fl yttas ut till stadens periferi 
för att idag till stor del fl yttats till så kallade “låglöneländer”. Idag 
står vi inför ett problem med de skyddsavstånd som tagits fram, 
dessa bidrar till stora städer utan sammanhang och främjar ett 
bilburet liv. 
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2.2 Blandstaden
2.2.1 Ursprung
För att reda ut begreppet blandstad bör man börja med Jane Jacobs 
som i början av 60-talet skrev boken “The Death and Life of  Great 
American Cities” (1961/2005). Där är Jacobs egen gata i New York 
i centrum och från den förklarar hon hur en stad fungerar enligt 
henne, hon lägger tonvikten vid dem som bor och jobbar i staden 
och hur viktigt det är att vardagslivet fungerar för dessa. Hon var 
en stor motståndare till den zonering som tillämpades inom planer-
ingen vid den här tiden i USA:s amerikanska städer. Detta hade 
skapat stadskärnor som endast hade en dagbefolkning och ansågs 
vara otrygga miljöer när kontorstiden var över.

Hennes bok är mer en problematisering än en färdig checklista för 
de som jobbar med planering, men hon lyfter fram några verktyg 
för att skapa vad hon kallar för ”city-diversity”. Vilket lämpligen 
översätts till stadsmångfald eller mer passande här; blandstad 
(Jacobs, 1961/2005). 

Hennes principer är i grunden baserade på att minska bilens 
dominans till fördel för de gående, men även av hur viktigt det är att 
äldre byggnader sparas och att det fi nns både primära och sekundära 
funktioner i ett område. Båda två av dessa strategier har som mål 
att skapa en större mångfald. Enkelt förklarat blir konsekvensen 
att spara äldre byggnader en möjlighet till lägre hyror vilket tillåter 
en bredd av människor eller företag i olika ekonomiska situationer. 
Detta ger att man i en mindre skala kan få samma fl yttkedja som 
i en större. Det skapar även en visuell dynamik och låter historien 
göra sig sedd i området (Jacobs, 1961/2005). 

2.2.2 Stadens funktioner
En primär funkton genererar människor till eller genom en plats, 
det kan vara arbetsplatser, bostäder eller vissa former av kulturella 
institutioner, t.ex. museum, skolor eller bibliotek. När en primär 
funktion existerar tillsammans med en annan primär funktion, som 
lockar folk till sig, men under andra tider får man en mångfald av 
primära funktioner. Detta bidrar till en jämnare belastning under 
dagen och skapar ett underlag för sekundära funktioner. Till exempel 
om arbetsplatsen ligger nära bostaden kan området upplevas 
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tryggare tack vare att det både fi nns en dag- och nattbefolkning på 
platsen, men det skapar också ett underlag för affärer där man kan 
handla livsmedel på hemvägen eller lunchrestauranger. Detta bidrar 
också till den mångfald som Jacobs beskriver. 

Sören Olsson, som forskat i sociala frågor kopplat till den fysiska 
miljön, håller med Jacobs, men framhåller också att blandstad 
refererar till ett begrepp som trädgårdsstaden, Villastad eller 
folkhemsförort. Det handlar enligt honom inte om staden som 
helhet, utan blandstaden handlar om planering i områden, stadsdelar 
eller delar av stadsdelar. Men trots detta tror Olsson att visionen 
om blandstaden kan bidra till att skapa mer levande stadsdelar, den 
närhet som skapas i blandstaden motverkar den uppdelning som 
separering orsakar och ger därmed staden en helhetskänsla och en 
känsla av sammanhang (Olsson, 2002).

En av de viktiga frågor som Olsson lyfter i frågan är den om 
hur folk vill leva, om invånarna inte vill handla i lokala butiker, 
äta på restauranger i området eller träffa människor som bor på 
samma gata fi nns heller ingen möjlighet att uppnå blandstaden. Då 
kommer istället husen som byggs endast stå kvar som ett konstverk 

att betrakta, medan stadens liv fi nns på en annan plats.

2.2.3 Förutsättningar för blandstad
Från stadsbyggnadsprojektet Norra Sorgenfri i Malmö framhålls  
ytterligare fördelar av blandstaden. De anser att det är viktigt att 
från stadens sida skapa förutsättningar för blandstadens variation 
genom att styra storleken på fastigheterna till mindre och speciellt 
anpassade till den typ av skala som området ska ha. Alltså, mindre 
fastigheter ger en fi nare väv, medan större fastigheter ger motsatsen. 
De motsätter sig den illusion av småskalighet som uppstår när endast 
en aktör står för byggandet i ett område. Men de framhåller också 
att det är mycket viktigt att man inte bara står för en romantiserad 
och nostalgisk bild av hur en stad ska se ut, det fi nns ekonomiska 
möjligheter och fördelar med denna typ av plan. Man skapar en 
grund för den småskaliga och kreativa ekonomin. För att lyckas 
med detta fi nns det vissa värden som inte kan förhandlas bort, det 
ska vara en viss del hyresrätter, små fastigheter och offentliga bot-
tenvåningar. Vilket får ekonomiska konsekvenser, i form av bygg-
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rättsvärden, merkostnad etc. men de kompenseras genom en ökad 
exploateringsgrad. 

Ett bra exempel på blandstaden är Kerstin Nilermarks exempel 
från Kanada (Hallemar, 2008). Vid en korsning av två större gator 
utanför centrum fanns en livsmedelsbutik, en bilmekaniker med en 
pub på baksidan, ett apotek, en bokhandel och vin- och spritbutik. 
Över gatan från bilmekanikern fanns ett kafé där kunderna kunde 
vänta på sin bil över en kopp kaffe. Närheten till trafi ken gör att 
en sådan här plats fungerar och att man i Sverige måste sluta lösa 
problem i planeringen genom att ta ut avstånd. 

En defi nition på blandstaden kan vara “en stadstyp där det fi nns 
förutsättningar för folk att mötas.” Enligt Rizell (Hallemar, 2008) 
är inte antalet funktioner det viktiga utan snarare att invånarnas 
målpunkter ligger spridda i staden och att resorna till dessa gör 
att invånarna möts i vardagen. En viktig faktor för att möjliggöra 
detta är att det ska vara lättare och attraktivare att använda sig av 
cykel eller att gå än att ta bilen i centrum utan att införa bilförbud 
i stadskärnorna.  

För att uppnå denna blandning av verksamheter är även skalan en 
viktig faktor. De verksamheter som fi nns i blandstaden måste passa 
in i kvarterens skala. Det innebär ofta att de små och medelstora 
företagen är de som förväntas i blandstaden. Då är det även viktigt 
att förstå de småskaliga verksamheterna, det är inte helt lätt att 
starta eller driva en liten verksamhet. Det måste fi nnas en förståelse 
för hur ekonomi och företagande fungerar för att skapa en stad 
med småskalig handel tillsammans med kraftigt begränsad trafi k. 
Blandstaden är som en kvartersstad där byggnaderna är en del av 
gatulivet med lokaler som ligger i plan med gatan och att allt är 
ganska småskaligt. Det är viktigt att det visas på utsidan vad verk-
samheterna gör (Hallemar, 2008). Dessa kriterier kolliderar med 
hur dagens planering ser ut i många kommuner där man bygger 
stora externhandels-områden vilket kräver stora trafi kleder, både 
för kunder och för varutransporter. 

I Göteborgs Stads gällande översiktsplan defi nieras blandstad som 
en stad med mer än bara blandade funktioner, det ska fi nnas ett 
stadsliv där alla får plats. De anser att blandstaden skapas genom 
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variationer mellan stort och smått i alla nivåer av planeringen. I den 
fysiska planeringen får detta formen av det fi nmaskiga kvarteret 
där man blandar upplåtelseformer, funktioner och åldern på dess 
byggnader. På stadens offentliga platser ska byggnaderna ha en 
publik bottenvåning och ett stort samspel mellan ute och inne. Över 
tiden kan byggnadernas funktioner skifta, vilket ger en variation 
över tiden (Göteborgs stad, 2009b).

2.2.4 Sammanfattning
Blandstaden handlar till stor del om de vardagsresor invånarna i 
staden gör, i en stad där fl er funktioner samsas om utrymmet kortas 
resorna ner och när avstånden krymper så ökar antalet spontana 
möten mellan människor. Även om man inte småpratar med alla 
man träffar så bidrar detta till att synliggöra andra människor som 
man lever tillsammans med i staden. Detta kan leda till en ökad 
förståelse för andra människor. Med kortare avstånd minskar även 
behovet av bilen och ett bättre underlag för kollektivtrafi ken.
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3.1 För- och nackdelar med integrering 
av störande verksamheter och bostäder
3.1.1 Indelning av för- och nackdelar
För att göra problemställningen konkretare delas de för- och 
nackdelar som kan uppkomma när arbetsplatser med störande 
karaktär inkluderas i blandstaden in i 4 kategorier: sociala, ekonom-
iska, ekologiska och rumsliga aspekter.

EKOLOGISK

HÅLLBARHET

SOCIAL

HÅLLBARHET

EKONOMISK

HÅLLBARHET

RUMSLIG

HÅLLBARHET

Figur 3.1. Hållbarhetsbegreppet
Ekologisk hållbarhet innebär att värna 
om jordens, vattnens och ekosystemens 
möjlighet att producera samt minska 
påverkan på människan och naturen. 

Den ekonomiska aspekten innebär hus-
hållning med de mänskliga och materiella 
resurserna på lång sikt. 

Social hållbarhet innebär att skapa ett 
samhälle som är stabilt och dynamiskt 
och som uppfyller de grundläggande 
mänskliga behoven. 

Rumslig hållbarhet innebär att skapa 
en byggd struktur i samhället som  är 
ett uttryck för sin tid, samtidigt som 
den fungerar i ett längre perspektiv 
(Ranhagen, 2006).

3. Analys



 31

3.1.2 Fördelar med integrering av störande verksam-
heter i blandstaden. 

Sociala fördelar

Jämlikhet
I blandstadens fi nns möjligheten för alla människor, oavsett 
ekonomisk, klassmässig och etnisk bakgrund, att dela stadens 
offentliga rum. Segregeringen i samhället beror till viss del på var 
människor bor, i en stad där invånarna endast träffar människor 
som liknar dem själva frodas fördomar. Om invånarna istället 
träffar personer från samhällets olika skikt fi nns det underlag för 
att en förståelse för andras situationer skapas (Olsson, 2002). 

Samhällsstruktur
En blandad bebyggelse där stadens och samhällets alla delar fi nns 
representerade bidrar med en transparens och att skapa en förståelse 
för hur samhället fungerar för invånarna i staden (Troedson, 
1995). 

Skala
Då staden idag hålls ihop av stora trafi ksystem, som är resultatet av 
en planering som bidrar till att staden som växer genom att fl yta ut 
i periferin (urban sprawl), fi nns det en styrka i blandstadens tätare 
bebyggelsemönster. Här fi nns närheten och att på en övergripande 
nivå skapa en mänskligare skala. Vardagsresorna slipper ske kors 
och tvärs genom staden. Istället fi nns vardagens målpunkter i det 
egna området eller stadsdelen och det gör att invånarna orienterar 
sig längs stråk i en mänskligare skala istället för de stadsövergrip-
ande trafi klederna och noderna (Olsson, 2002). 

Vardagsmöten
Stadens planerare kan bidra till att kvarter och stadsdelar där verk-
samheter och bostäder ligger jämte varandra och delar på den lokala 
service som erbjuds. Detta kan bidra till informella möten där rela-
tioner mellan grannar skapas eller förstärks. Särskilt viktigt är detta 
för småföretagare som i regel tillbringar mycket tid på arbetsplatsen 
(Birgersson, 1983). 
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Det är inte helt problemfritt, men när grannar känner varandra löser 
de oftast problemen bättre med diskussioner och tillsägelser än när 
myndigheterna blir inblandade (Törnqvist, 1983).

Ekonomiska fördelar

Transporter
Vid stadsförnyelse i centrala arbetsområden fi nns risken att 
verksamheter drivs ut till mer perifera lägen, eller i värsta fall ut 
ur kommunen, vilket leder till längre arbetsresor för personalen. 
Tillverkningsindustri med kunder i staden gynnas av att transporter 
av varor blir kortare, förutsatt att de verkar i en lokal marknad 
(Almér från Hallemar, 2008). 

Grogrund för småföretag
För små nystartade företag är ofta det enda alternativet att hyra 
lokaler i äldre arbetsområden där hyrorna generellt är lägre. De 
prioriterar hellre centrala lägen och låg hyra än hur lokalen ser 
ut (Birgersson, 1983). Enligt Troedson (1995) är en blandning av 
funktioner betydligt lättare att uppnå vid ombyggnationer än vid 
nyexploatering och detta bör ses som ett skäl integrera bostäder 
med verksamheterna i centralt belägna verksamhetsområden. Det 
fi nns även en ekonomisk styrka i tillgången till garage, källare eller 
andra liknande typer av lokaler i nära anslutning till bostaden. Dessa 
är startmiljöer för många mindre företag (Jarlöv, 1983).

Sekundär mångfald och tvärsektoriella kontakter
När en primär funktion, så som en bostad eller en arbetsplats, 
kombineras med en annan som drar människor till det offentliga 
rummet vid en annan tidpunkt uppstår en miljö som är gynnsam 
för sekundära funktioner, som till exempel mindre butiker och 
restauranger (Jacobs, 1961/2005). Om detta inte hålls tillbaka av 
statiska planer skapas en kreativ grund för företagsamhet för både 
stad och stadsdel (Göteborgs stad, 2010).
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Diversifi erad bostadsmarknad
Jacobs (1961/2005) anser att i en blandstad kan inte allt byggas 
nytt. Det är av högsta vikt att spara äldre delar om ett område ska 
förtätas. Där blir en lägre hyra och blir en bra startmiljö för nya 
företag. Gamla delar som blandas med nya ger även en diversifi er-
ing av de boende i området på samma grunder.

Ekologiska fördelar

Social kontroll 
När människor bor tillsammans och delar de offentliga rummen 
över en längre tid uppstår relationer mellan dem. På samma sätt 
som en granne säger till en annan om de lever om för mycket i 
sin lägenhet diskuterar grannarna till ett företag med detta om de 
störningar det skapar. Detta kan leda till en situation där företagare 
ser värdet av den goodwill i närområdet kring industrier vilket bidrar 
till att störningar i form av nedskräpning och miljöpåverkan hålls 
nere till ett minimum. Särskilt väl fungerar detta om företagaren i 
fråga bor i samma område (Jacobs, 1961/2005).

Ytkrav
I samhällen där funktionerna segregeras och sprids ut behövs större 
och större markanspråk. Detta är i längden ohållbart och bidrar till 
att värdefulla naturområden mellan stadsdelar till slut kommer att 
försvinna (Arnstberg & Bergström, 2001).

Miljöpåverkan
En samhällsplanering med fokus på tätare städer innebär att 
kollektivtrafi ken kan nyttjas effektivare, på bilens bekostnad. 
Genom eliminera behovet att ta bilen till jobbet minskas utsläpp 
av växthusgaser orsakade av biltransport till och från arbetet. Mer 
centralt belägna arbetsplatser betyder även kortare arbetsresor för 
de anställda. 
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Rumsliga fördelar

Givande miljöer
Törnqvist (1983) hävdar att områdets karaktär bidrar till att ge 
företagen som verkar i det en identitet och att detta även inne-
fattar områdets utseende, traditioner och hur människor utifrån ser 
på området. Om de störande verksamheterna tillåts blandas med 
bostäder bidrar de till att skapa en komplexare och mer omväxlande 
miljö för de boende samtidigt som de småföretagare som spenderar 
mycket av sin tid på arbetsplatsen kan dra nytta av de rumsliga 
värden som tidigare inte lagts mycket tanke vid i planeringen.

Komplexa miljöer
I en komplexare miljö lämnas mer utrymme för den som betraktar, 
det blir en plats för kreativitet och egna tankar. Miljöer som påvisar 
delens relation till helheten är mer stimulerande platser att vara 
på och blir därför intressantare än monotona miljöer (Arnstberg 
& Bergström, 2001). Detta kan uppnås genom en konsekventare 
funktionsintegrering och får resultatet att miljöerna främjar kreativ-

itet bland invånarna och företagarna (Göteborgs stad, 2010).

3.1.3 Nackdelar med integrering av störande verk-
samheter och blandstad

Sociala nackdelar

Trafi k
Trots att blandstadens vision innebär att många resor, särskilt 
arbetsresorna, görs kollektivt istället för med bilen kommer funk-
tionsintegreringen att bidra med främmande trafi k vid bostäderna 
detta orsakar trafi ksäkerhetsproblem, buller och avgaser (Troedson, 
1995). 

Livstil
Blandstaden bygger på ett deltagande från invånarna, idag väljs stora 
externa köpcentrum framför de lokala alternativen och invånarna 
besöker hellre nöjeskvarter inne i centrum än de som ligger i det 
egna området. Vilket leder till att mindre lokala verksamheter får 
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svårare att klara sig ekonomiskt och stadsdelen blir en plats där 
invånarna endast vistas för att sova om natten. Anledningen till 
detta är främst att handel, service och nöjen som samlas i kluster 
kan erbjuda ett bredare utbud än de lokala, mindre verksamheterna 
som ofta har ett snävare utbud. Detta möjliggörs av bilen, och en 
väl utvecklad kollektivtrafi k, som gör dessa externa, och centrala, 
områden tillgängliga för den stora mängden invånare. Men det 
skapar även ett liv spritt över staden som tar bort den sociala och 
lokala grund som blandstaden behöver. (Olsson, 2002). 

En annan negativ livsstilsaspekt på blandstaden är att den generar 
ett folkliv i bostadens närhet som alla inte anser vara en kvalité. 
För den enskilde invånaren kan detta snarare vara motsatsen till de 
kvaliteter man söker för ett bostadsområde då folkliv kan felaktigt 
översättas till “busliv”. 

Gentrifi ering
Nyskapade och kreativa lokaler och områden utsätts rätt snart för 
nästa del i utvecklingens process, gentrifi eringen. Det innebär att 
ett nyrenoverat område har en attraktionskraft och lockar dit en 
bred befolkning, då fastighetsmarknaden idag styrs av marknads-
krafter (kortfattat, priser bestäms av hur många intressenter som 
fi nns) stiger priserna och området befolkas av en grupp människor 
med liknande ekonomisk situation. Detta omvandlar området till 
ett monotont och likriktat område. (Jacobs, 1961/2005).

Ekonomiska nackdelar

Trafi k
I en blandad bebyggelse där verksamheter fi nns invävda i staden, 
reduceras lätt funktionen med dagens trafi knät. Matargatan och de 
stora lederna kommer fortfarande att vara viktiga ur ett logistikpers-
pektiv. Det blir en otillgänglighet för till exempel tillverkningsföretag 
som behöver transportera råvaror till sig och varor till kunder eller 
återförsäljare. Även transporten av personal kan vara ett problem. 
Personalintensiva verksamheter kan orsaka trafi kstockningar när de 
anställda ska ta sig till och från arbetet (Troedson, 1995).
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Upptagningsområde
Verksamheternas upptagningsområde påverkar vilka som besöker 
den, både arbetskraftsmässigt och kundmässigt. En verksamhet 
med kunder spridda över staden kommer således locka folk från 
spridda håll, om dessa inte kan använda det kollektiva transportnätet 
på ett effektivt sätt kommer de överge verksamheten eller ta bilen. 
Detsamma gäller arbetskraften, om de inte bor inom gångavstånd 
eller kan nyttja kollektivtrafi ken effektivt fi nns riskerna att de kör 
bil till arbetet eller i värre fall byter jobb. Vilket kan få en mindre 
fi rma att gå omkull (Troedson, 1995).

Utbyggnadsmöjlighet
Ett företags utveckling hänger till viss del på den lokal de har 
tillgång till. Förr eller senare kommer de växa ur sin lokal och får ett 
behov av att bygga ut eller fl ytta till en större. Därför är det viktigt 
att det fi nns fl exibla lokaler som tillåter sina brukare att nyttja dem 
så som de behöver, men det fi nns en gräns i blandstadens skala. Blir 
verksamheten för stor kan kravet på transporter och yta bli för stort 
för den småskaliga struktur som blandstaden är uppbyggd av. Detta 
innebär att det måste fi nnas andra möjligheter för dessa företag, 
kanske utanför blandstadsbegreppet (Birgersson, 1983). 

Gentrifi ering
Gentrifi eringen, förklarad ovan, har även en ekonomisk aspekt. I 
och med att ett område genomgår en upprustning och det anses 
bli ett bättre område kommer fl er att vilja bo eller ha sin verksam-
het i området. Detta medför att fastighetsägarna kan ta ut högre 
avgifter av de som använder lokalerna. Desto populärare område 
betyder desto dyrare område och detta ger i längden ett område där 
befolkningen är av liknande ekonomisk bakgrund. Detta exklud-
erar de som prioriterar låg hyra före represtentabelt läge (Jacobs, 
1965/2005).

 
Ekologiska nackdelar 

Fysiska hot och miljöpåverkan
Genom att integrera verksamheter som hanterar farliga ämnen eller 
bullrar och stör omgivningen utsätts befolkningen och naturen för 
risken att till exempel kemikalier läcker ut, att luften förorenas eller 
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påverkan av lågfrekvent buller. Detta kan leda till fysiska problem 
för de boende i området och irreversibel påverkan på naturens 
ekosystem. Förutom de direkta hoten från verksamheterna till-
kommer farliga transporter till och från vissa av verksamheterna. 
Även in- och utförsel av produkter till verksamheterna kan generera 
en stor mängd tyngre trafi k som kan vara störande och en negativ 
säkerhetsaspekt för boende i området. (Troedson, 1995). 

Förorenad mark
Ett problem vid nyexploatering i tidigare industriområden är mark-
föroreningar. Dessa kan ha uppkommit långt tidigare och inte upp-
märksammats om området nyttjats som verksamhetsområde under 
en längre tid. Dessa föroreningar kan sedan spridas vid till exempel 
grävarbeten. Att sanera förorenad mark för nytt bruk innebär ofta 
en stor kostnad. I planering av blandstad där verksamheter och 
bostäder delar mark eller kan där lokalens funktion kan komma att 
ändras över tiden är det viktigt att efterbehandlings- och föroren-
ingsfrågor lyfts redan under planeringsfasen. (Troedson, 1995).  

Rumsliga nackdelar

Identitet
Ett områdes status beror på vad människor utifrån anser om 
området. Detta är en del av identiteten för området. En annan, och 
större, del är områdets självkänsla eller självförtroende. Ett områdes 
identitet och status påverkar i hög grad identiteten hos dem som 
bor och verkar i området, men även tvärtom. Ett problem med den 
frihet som fi nns i blandstaden är att det lika gärna som en fi n mix 
av verksamheter och bostäder kan bli en koncentration av olika 
typer beroende på hur gynnsamma förutsättningarna är i området. 
Detta kan ge områden olika stämplar och sänka eller höja statusen 
på olika områden (Törnqvist, 1983). 
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3.1.4 Sammanfattning
Inom ramen för blandstaden ges utrymme för liv och rörelse. Men 
detta offentliga liv kan inte skapas av något, utom av sig självt. 
Däremot kan mer eller mindre gynnsamma förutsättningar skapas. 
Lyckas man med detta fi nns fl era fördelar och vinster att göra, men 
även några nackdelar att beakta. Blandstaden ger möjligheten till 
en plattare samhällsstruktur där människan ges större utrymme i 
förhållande till staden. Det skapas möjligheter till spontana möten 
mellan människor från olika bakgrunder, vilket kan inspirera 
till utbytande av idéer och värderingar. I blandstaden synliggörs 
individen, men även företagen. Då de inte ligger utanför staden i 
utpekade områden får de en tydligare plats i helheten, en kontext 
i staden. Ur ett ekologiskt perspektiv gynnas fotgängare och 
cyklister före bilburen trafi k då både arbetsresor kortas och andra 
vardagsmålpunkter blir lättare att nå. Det blir även ett gynnsammare 
läge för en kollektiv trafi k som fungerar dygnet runt då staden blir 
tätare. 

Eftersom visionen om blandstaden bygger på att invånarna 
accepterar den, är förankringen bland invånare och företag en 
grundpelare. Det måste fi nnas en vilja att arbeta, handla och roa sig 
lokalt. Detta är en fråga om livsstil, och svår att påverka. Ett annat 
problem är de logistiska problem som uppstår då staden blir tätare 
då transportsystemet idag är byggt för en större skala. Transporter 
av produkter till och från företag sker ofta i ett nationellt, om inte 
globalt, perspektiv. Städer är inte, och bör inte vara, självförsör-
jande utan behöver möjligheter att  transportera både varor och 
människor problemfritt genom staden. 
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4.1.2 Historia
Tingstadsvassen var i mitten av 1800-talet enbart vass och vatten, 
men under denna tid expanderade staden och sjöfarten krävde 
djupare farleder. Därför muddrades älven och massorna deponera-
des i Tingstadsvassen. 1880 påbörjades arbetet med att fylla ut 
vassen. För att kunna lossa muddermassor från alla sidor gjordes 
en kanal genom vassområdet. Denna kallades Ringkanalen och den 
ö som skapades mellan kanalen och älven kallades därför Ringön 
(Koucky, Petersson & Stenberg, 2005). 

E6E45 Figur 4.1.
Ringöns läge i staden i förhållande till de 
stora lederna och Göteborgs centrum. 

4.1 Ringön
4.1.1 Ringöns geografi 
Ringön är ca 1,3 km2 stort och är beläget i ett område av Göteborg 
som kallas Tingstadsvassen i stadsdelen Lundby. Det är 1,3 km 
fågelvägen till centralstationen, som ligger rakt söder om Ringöns 
mittpunkt (Göteborgs stad, 2008a).

4. Fallstudie Ringön

Figur 4.2.
Ringön 1927, i ovankant syns 
Ringkanalen. (Bild från Göteborgs 
Stadsbyggnadskontor)
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När marken var stabil nog att kunna bära mindre byggnader började 
företag etableras där under 1890-talet. Först ut var Göteborgs stads 
varv och en virkeshandel. I början av 1900-talet tillkom fl er företag 
och de första broarna kom till runt 1920. Tiden fram till 1930-talet 
präglades Ringön av varvsindustri, virkeshandel och oreglerad 
skjulbebyggelse. Det fanns även en stor del hemlösa som bosatt 
sig i övergivna båtar och trasiga skjul på ön. På 30-talet togs planer 
för hamnverksamhet på Ringön fram, i samma planering förlades 
industriverksamhet till området och Göta Älvbron diskuterades 
(Koucky, Petersson & Stenberg, 2005). 

1949 togs en ny stadsplan i bruk och där stod att Ringkanalen 
skulle fyllas igen och större delen av Ringön skulle användas till 
industrins ändamål under de kommande 25 åren. 1950 börjades 
kanalen fyllas igen och två år senare, när den var helt igenfylld, 
började vägnätet ta form. Detta ledde till en expansiv utveckling på 
Ringön, vilket tvingade bort de hemlösa som bebott ödetomterna. 
Sjöfartens utveckling i staden hade på 60-talet medfört att hamn- 
och varvsverksamheten fl yttats ut till Arendal. På 70-talet fanns det 
ca 200 företag med runt 2000 anställda och karaktären hade ändrats 
till avställningsplats, detta gjorde att den yttre miljön försämrades. 
Sedan 70-talet har inte området genomgått någon större förändring 
(Göteborgs stad, 2008a).

Figur 4.3. 
Ungefärlig gräns för Ringön och struk-
turbild över  byggnader, vägar och 
järnvägar. 
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4.1.3 Omvärldsanalys
Ringön ligger inom stadsdelen Lundby. Det är en stadsdel som 
geografi skt sett ligger mycket nära centrala Göteborg, men det är 
en stor skillnad i den byggda karaktären. Lundbys älvstrand är den 
del av norra älvstranden som syns från centrum, längs denna del av 
älvkanten fi nns endast industrier och till viss del kontor. Men bakom 
fasaden av industrier fi nns en blandad bebyggelse inom stadsdelen 
och det fi nns fl era fungerande centrum (Göteborgs stad, 2008a). 
Då både Tingstadstunneln och Göta Älvbron tar mark i Lundby 
gör detta stadsdelen till Hisingens entré. Göteborgs stad nämner 
att de ser en kommande exploatering och förtätning i Lundby och 
särskilt på älvens stränder. 

Tillsammans med de stadsdelar som gränsar mot älven bildas ett 
sammanhängande arbetsplatsområde längs älven. Detta har en 
historisk förankring i varvs- och hamnindustrin och har i modern 
tid möjliggjorts av att de stora transportlederna, hamnbanan och 
E6:an, ligger parallellt med älven. 

Figur 4.3.
Gräns för stadsdelen Lundby. 
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Det fi nns en önskan om att det vid nybyggnationer inte ska skapas 
miljöer som kan upplevas som baksidor. De verksamhetsområden 
som fi nns längs älven idag upplevs som nedgångna och otrygga vissa 
delar av dygnet. Men trots de stadsbyggnadsmässiga minustecknen 
fi nns en stor tillgång i dessa områden då många nya företag startar 
i dessa små industriområden (Göteborgs stad, 2008b).
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4.2 Intressenter
Birgersson (1983) identifi erar de viktigaste intressenterna i ett 
centralt beläget arbetsområde som: 

-  Företagarna
-  De anställda
-  Mark- och fastighetsägarna
-  Kunderna och leverantörerna
-  Eventuella boende
-  Övriga berörda kommuninvånare (de som passerar genom  
 och besöker området, de som bor/arbetar runt omkring  
 t.ex.)
-  Offentliga myndigheter, främst kommunala (som t.ex.  
 handlägger planärenden och byggnadslov, ansvarar för  
 näringslivspolitik, driver in skattemedel och ger   
 kommuninvånarna erfoderlig service)

Av dessa intressenter har företagarnas, myndigheternas och mark- 
och fastighetsägarnas åskiter och viljor tagits tillvara på i studien 
genom olika medel.

4.2.1 Företagarna
Företagarnas åsikter om sin arbetsplats och Ringön som område 
har utretts genom enkätförfrågning. De åsikter som presenteras 
nedan kommer från denna. 

Dagens invånare på Ringön har främst valt platsen på grund av den 
geografi ska placeringen, det handlade till lika delar om närheten till 
den egna bostaden, till centrum, till E6:an som transportled och till 
de kringliggande företagen. Men det fanns även några företag som 
hamnat där av en ren slump. De tillfrågade företagarnas historia 
på platsen var relativt blandad, det fanns helt nystartade företag, 
nyinfl yttade företag och de som funnits på Ringön sedan 15 år 
tillbaka och de fl esta hade ingen avsikt att fl ytta. De tillfrågade anser 
att de positiva aspekterna som bör lyftas fram är återigen närheten 
till centrum och den stora mixen av företag, medan de negativa 
aspekterna främst är att området upplevs som slitet och nedgånget. 
Ingen svarade att de upplevde den fysiska miljön som bra, utan 4 av 
10 tyckte den kändes negativ medan resterande varken tyckte den 
var bra eller dålig. Det önskades bättre kvalité på grönytor och mer 
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och bättre belysning i området. 7 av 10 anser att området känns 
otryggt just efter mörkrets inbrott och att de helst inte vill vistas på 
Ringön under kvällstid. En annan otrygghetsfaktor är att det fi nns 
skymda korsningar som skapar en dålig trafi kmiljö. Hur den fysiska 
strukturen på Ringön upplevs skiljer sig dock mellan de tillfrågade. 
Vissa tyckte att den är mycket bra, medan andra svarade att den är 
kaotisk och svårtydd. 
 

4.2.2 Fastighetsägarna
Göteborgs Stad äger majoriteten av fastigheterna på Ringön (se 
fi gur 4.4) därför har avgränsningen i detta examensarbete gjorts att 
behandla Göteborgs stad som ägare. 

Ringön

G
ötaälvbron

Göta Älv

T
ingstads-

tunneln

Frihamnsmotet

Ringömotet

Brunnsbomotet

Norr

Kommunal
fastighet

Privat
fastighet

Ungefärlig gräns 
för Ringöns 
arbetsplatsområde

Figur 4.4.
Ägandeförhållandet på Ringöns 
arbetsplatsområde. Fälten visar vilka 
delar av Ringön som ägs av kommunen 
respektive privata ägare. Fälten visar 
inte fastighetsindelning utan endast 
ägandeförhållande. 
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Göteborgs översiktsplan uttrycker en ambition att Göteborgs 
centrum ska utvecklas på båda sidor om Göta Älv genom att 
förbättra förbindelserna över älven för alla trafi kslag. Genom att 
utveckla Norra och Södra Älvstranden fi nns möjligheten att binda 
ihop stadens delar som idag delas av älven. Kommunen pekar ut 
Ringön som ett nyckelområde tillsammans med Gullbergsvass, 
Backaplansområdet, Gamlestaden och Mölndalsåns dalgång. I dessa 
områden fi nns ambitionen att bygga med inriktningen blandstad.  
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Figur 4.5.
Utvecklingsområden i anslutning till 
Ringön. 
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Den kommande bebyggelsen ska ske i mänsklig skala och främja ett 
offentligt liv på gator och torg. 

Dock ska Ringön främst tjäna som ett område för utveckling av 
småföretag och sedan på längre sikt en fortsättning av den älvnära 
blandstaden. I detta instämmer Strömberg (intervju november 
2010) och menar att Ringöns styrka i dagsläget är just den stora 
blandningen av mindre företag i olika branscher, området skulle 
kunna liknas med regionens näringsliv i miniatyr. Strömberg 
anser också att om förtätningen längs älvstränderna fortsätter och 
bostäder kommer närmare industrierna så fi nns det en stor risk att 
verksamheterna trängs undan på grund av stigande markpriser och 
klagomål från boende på buller och andra störningar.

4.2.3 Myndigheterna 
Samma lagar och regler gäller i Göteborg som i övriga Sverige, därför 
anses de riktilinjer för planering av stadsbebyggelse av bostäder och 
verksamheter som framkommit i kapitel 2.1, avsnitt 6, som gällande 
åsikter för de inblandade myndigheterna. 
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4.3 Möjligheter och utmaningar för bland-
stad på Ringön
Genom att ha studerat Ringöns brukare och några av dem som 
är inblandade i dess framtida brukande har möjligheter samt ut-
maningar till blandstaden identifi erats. Dessa är först och främst 
baserade på just de förutsättningar som fi nns på platsen och har 
framtagits med hjälp av intervjuer med Roger Strömberg som har 
insyn i Göteborgs näringsliv genom Business Region Göteborg. De 
arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning inom Göteborgsregionen. 
Bo Aronsson som är projektledare för projektet Centrala Älvstaden 
på Älvstranden Utveckling AB. Centrala Älvstaden har uppgiften 
från Göteborgs kommun att ta fram en vision och strategi för hur 
staden ska förhålla sig till älvens kanter. 

4.3.1 Möjligheter
Naturligt steg i stadens utveckling
Staden behöver plats för att kunna växa och eftersom den södra 
sidan av älvens kant är så pass utbyggd passar det bra att växa 
över till Hisingen. Då blir Ringön ett naturligt första steg, tack 
vare de förbindelser som i dagsläget fi nns (Tingstadstunneln 
och Götaälvbron). Det blir även en möjlighet att mentalt koppla 
Hisingen till staden (Aronsson, 2010).

Tillgänglighet
I Göteborgs stads kollektivtrafi kprogram K2020 säger man att 
Hjalmar Brantingsplatsen ska utökas och förstärkas i sin roll som 
knutpunkt. Detta ger Ringön en stor tillgänglighet, inte bara till 
centrum utan, till hela regionen med kollektivtrafi k (Göteborgs 

stad, 2009a). 
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Närhet
Av de tillfrågade företagarna på Ringön angav de fl esta att valet av 
lokalisering fallit på Ringön tack vare närheten till centrum. Detta 
är även en fördel om bostäder ska placeras i området, närheten 
till både vattennära läge och stadens centrum är viktiga aspekter. 
Enkätsvaren hänvisade även om att närheten till de stora lederna är 
till områdets fördel. 

Utrymme
I Göteborgs översiktsplan har det identifi erats att den norra 
älvstranden rymmer ca 25 000 nya lägenheter och 2 miljoner m2

ny verksamhetsyta. På Ringön skulle detta innebära 300 000 m2 ny 
bebyggelse. Detta kan översättas till 6000 lägenheter eller kontor på 
60m2 (Göteborgs stad, 2009b).
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Figur 4.6.
Målpunkter och dess innebörder i förhål-
lande till Ringön.  
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4.3.2 Utmaningar
Skyddsavstånd
De skyddsavstånd som tagits fram för störande verksamheter och 
farliga transporter gör att ett litet område som Ringön tappar mycket 
av den byggbara ytan. Figur 4.7. beskriver hur mycket av Ringöns 

Ringön
G

ötaälvbron
Göta Älv

T
ingstads-

tunneln

Frihamnsmotet

Ringömotet

Brunnsbomotet

Norr Område inom 100m 
från väg där 
transport av farligt 
gods kan ske.  

yta som inte bör innehålla bostäder på grund av skyddsavstånd från 
transportleder som kan transportera farligt gods. Av fi guren kan det 
avläsas att transporter av farligt gods bara längs Ringögatan som 
löper genom området otillgängliggör stora delar. Vidare tillkommer 
även de skyddsavstånd som verksamheterna genererar (Göteborgs 
stad, 2006).  

Figur 4.7.
Område av Ringön som blir otillgängligt 
för bostäder om gränsen på 100m för 
farliga transporter skall tillämpas. 
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Barriärer
Ringön är idag instängt av barriärer, vilket försvårar en naturlig 
koppling till omkringliggande områden. De stora barriärerna är 
Lundbyleden och järnvägen i norr. Trots att ett älvnära läge kan vara 
en stor kvalité fungerar älven idag som en barriär mellan Ringön 
och centrala Göteborg. Detta beror både på dåliga förbindelser 
över  den och att det fi nns få offentliga platser längs älvkanten. 

Detta bidrar till att hela Ringön kan upplevas som en barriär mellan 
områden längre in på Hisingen och Göta Älv.

Gentrifi ering
Om Ringön förtätas kommer det bli ett av de centrala områdena i 
Göteborg, med stor sannolikhet kommer fastighetspriser och hyror 
höjas till liknande nivåer som liknande områden har. Detta kan 
ha verka emot viljan att skapa den blandstad man eftersöker. Den 
företagsstruktur som området besitter idag kommer förmodligen 
att trängas utåt. 

Vägbarriärer

Järnvägs-

barriärer

Vattenbarriärer

Barriärer

Ringön

G
ötaälvbron

Göta Älv

T
ingstads-

tunneln

Frihamnsmotet

Brunnsbomotet

Norr

Figur 4.8.
Identifi erade barriär kring Ringön. 
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4.4 Förslag till genomförande
4.4.1 Övergripande
Under litteraturstudien framkom både för- och nackdelar för in-
kludering av verksamheterna i blandstadsvisionen. I detta kapitel 
kombineras dessa med de identifi erade möjligheter och utmaningar 
för blandstad på Ringön för att visa på hur en blandning kan ske 
på Ringön. 

Förslagen är indelade i tre nivåer där den mest övergripande är 
områdesnivå, där beskrivs förslag som innefattar hela Ringön och 
delar av kringliggande områden. I denna nivå beskrivs hur kvarteren 
samverkar i en helhet. Den mellanliggande nivån berör kvarte-
rens roll, i denna nivå beskrivs hur byggnaderna samverkar inom 
kvarteren. Den sista nivån är den mest detaljerade. På byggnads-
nivå presenteras förslag inom byggnader som kan bidra till att göra 
blandningen möjlig. 

Figur 4.9.
Illustration över de tre nivåer som 
förslagsdelen är indelad i. Områdesnivå, 
kvartersnivå och byggnadsnivå.
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4.4.2 Områdesnivå

1. Varierande bebyggelse
Ringön har möjlighet att även i fortsättningen innehålla en mängd 
olika funktioner. För att underlätta detta bör de mest ytkrävande 
verksamheterna, så som logistikföretag, förläggas i områdets 
östra del. Det ger dem en närhet till E6:an och resterande delar av 
industriområdena längs älven. Behovet av större ytor och tyngre 
transporter blir de enda faktorer som bidrar till funktionsseparering 

inom området. 

2. Tydlig struktur 
Ringön har redan i dagsläget en fungerande struktur i sitt rut-
nätsmönster, detta bör förstärkas ytterligare genom att ansluta 
fl er gator med varandra utanför huvudgatan (Ringögatan). Detta 
med målet att skapa en lättöverskådlig och beständig grund för 
framtidens bebyggelse. Ringögatan bör vara en bredare gata för att 
underlätta transporter genom området, medan sidogatorna mycket 
väl kan ha karaktären av stadsgator. För att öka framkomligheten 
för större transporter fasas kvarterens hörn av.  
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3. Överbygga barriärer och nyttja grannområdens styrkor
Då det fi nns tydliga och välfungerande centrum i den direkta 
närheten till området bör dessa nyttjas istället för att bygga ut 
ett nytt centrum inom området. Detsamma gäller med industri-
områdena uppströms längs älven, dessa kommer att bli en viktig 
del i de växande företagens fl yttkedjor. Företag kommer att växa ur 
de lokaler de har idag och förr eller senare kommer blandstadens 
skala att bli för liten, då behövs möjligheten till större lokaler utan 
att behöva fl ytta till perifera lägen eller utanför kommunen. 

Exempelvis bör järnvägen förläggas i en tunnel eller höjas upp 
för att komma över denna barriär, detta bidrar även till mer mark 
frigörs då järnvägen tar mycket mark i anspråk. 

Arbetsplatser Bostäder

Knutpunkt

kollektivtra�k Handel/Centrum
Centralstationen

Brunnsbo

Kvilletorget

Backaplan

Centrum

Ringömotet

Backadalens 

industriområde

G
ötaälvbron

Göta Älv

T
ingstads-

tunneln
Frihamnsmotet

Brunnsbomotet

Norr

Figur 4.10.
Viktiga kopplingar till omkringliggande 
målpunkter. Genom att bryta igenom de 
identifi erade barriärerna på dessa platser 

kopplas Ringön ihop med omgivningen. 
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4.4.3 Kvartersnivå

1. Blandning i kvarteren
Kvarteren bör innehålla en blandning av användare och byggnader, 
både gamla och  nya byggnader, stort och smått. Detta ger en 
dynamik i vardagen och möjligheter till de spontana möten som 
tidigare beskrivits. Just sparandet av äldre bebyggelse ger möjlighet 
till billigare lägenheter och lokaler. Det är på denna nivå som de 
störande verksamheterna ges plats i staden. 

2. Möjlighet till småföretagande
För att ge möjligheten till kreativitet och nyskapande måste det 
fi nnas tillgång till små billiga lokaler i direkt närhet till bostäderna. 
Det kan handla om lokaler som bostadsrättsföreningen äger i 
bottenplan av huset eller extra rum i anslutning till garage eller 
förråd. Dessa måste kunna inhysa mindre nystartade företag och 
framförallt inte begränsas av att de inte får vara störande.  

3.Bevara baksidorna
Många av de befi ntliga verksamheterna på Ringön idag kan utan 
problem integreras med bostäder. Däremot fi nns det de som är 
av mer störande karaktär. Förutom störningar genom buller, vibra-
tioner, lukter och trafi k fi nns även visuella störningar att beakta. 
Dessa bidrar till att skapa den oordning som karaktäriserar området 
idag och är ibland slutförvaring av skrot, men ofta nödvändig 
förvaring för företag med begränsad lokalyta. 

Om sådana miljöer placeras tillsammans förstärks uttrycket av kaos 
och oordning. Kvällstid brukas de sällan vilket kan försämra känslan 
av trygghet i området. Men de har ändå en plats i blandstaden genom 
att de visualiserar den arbetande vardagen. Det ger en koppling till 
mellan verksamheterna och deras grannar som passerar dem på väg 
till bussen eller spårvagnen. Om dessa miljöer som brukas kallas 
“baksidemiljöer” placeras vid fl öden av fotgängare minskar den 
otrygga känslan i området och bidrar till karaktären av en levande 
stad. Dessa miljöer fungerar även mycket bra som buffertzoner 
mot järnvägen och Lundbyleden.
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4.4.4 Byggnadsnivå

1. Tredimensionell fastighetsbildning
Tredimensionell fastighetsbildning ger möjlighet till att skapa 
fastigheter, inte bara i horisontellt led utan även, i vertikalt led. 
Detta ger till exempel möjlighet till att ha industrier i markplanet, 
sedan kontor i ett mellanplan och bostäder högst upp. I detta fall 
kan kontoren fungera som ett bullerbuffert för bostäderna och 
således minska de skyddsavstånd som annars krävs med tillräckliga 
skyddsåtgärder i byggnaden. Detta är något som är möjligt enligt 
gällande lagstiftning. 

2. Störningsdämpande konstruktioner
För att kunna integrera störande verksamheter med bostäder på 
byggnadsnivå behövs tekniska lösningar för att eliminera  ljudvibra-
tioner inom och utom huskroppen. Detta kan till exempel innebära 
konstruktioner som bygger på en upphängning av vibrerande lokaler 
så störningen minskas i byggnaden. Andra exempel är att sätta in 
fl erglasfönster för att minska störningar in och ut genom dem. Lika 
viktigt som att förebygga störningar mellan in- och utsidan är det 
med de störningar som fortplantas inom byggnaden. 

3. Placering av framsidor
Byggnaderna bör utformas så att entréer placeras mot gatan och 
utan parkeringar eller inhägnader framför. Dessa placeras in mot 
kvartersgårdarna där även lastkajer placeras och inkommande 
transporter tas emot. Detta minskar behoven av stängsel och 
avstängningar vilket skapar en känsla av öppenhet i området. De 
verksamheter som huserar i byggnadernas bottenplan bör visa sin 
verksamhet utåt, alltså inte ha stängda fasader utan insyn. Detta 
förstärker områdets karaktär av mänsklig skala. 
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5. Slutsatser
5.1 Frågeställning

5.1.1 Huvudfrågeställning

Hur kan störande verksamheter integreras i blandstaden?

Det fi nns möjligheter att integrera störande verksamheter i bland-
staden, det är nästan ett krav för att blandstadskonceptet ska bli 
komplett. Utan att involvera dessa element i staden blir inte bland-
staden mer än en variant av dagens separerade planering. Problemen 
som framkommit i rapporten består av en teknisk karaktär och en 
social. De förstnämnda motsättningarna är att gällande lagar och 
regler prioriterar en separering av stadens funktioner. Detta är ett 
problem som delvis kan lösas genom tekniska lösningar exempelvis 
buller- och vibrationsdämpande konstruktioner. Det fi nns också ett 
socialt motstånd till denna blandning, mesta dels beroende på en 
rädsla för att det ska bidra till ekonomiska och kvalitetssänkande 
konsekvenser i bostadsområdet. 

5.1.2 Underfrågeställningar 

Vilka för- och nackdelar kan identifi eras då störande verksamheter 
integreras i staden?

Tydligast framträder både för- och nackdelarna med integreringen 
av de störande verksamheterna för de enskilda människorna, men 
eftersom de är den vitalaste delen av staden är det relativt logiskt. 
Det är de som arbetar på företagen som drar nytta av kortare arbets-
resor, tryggare miljöer då fl er vistas på offentliga platser, effektivare 
kollektivtrafi k med mera. Det är även de enskilda invånarna som 
driver de företag som gynnas av den ökade mängden spontana 
möten och kreativa miljöer som kan skapas. Men det är även de 
som blir störda av fl er tunga transporter i närheten till bostaden, 
värdeminskningar av bostäder i en plattare bostadsmarknad och så 
vidare.
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Finns det verksamheter som inte bör integreras med bostäder?

Blandstaden är till stor del beroende av sin skala. För att ett liv ska 
uppstå i korsningar, på torg och längs med gator behöver staden 
vara anpassad till en mänsklig skala, där det faller sig naturligt att gå 
eller cykla. Vidare måste konsekvenser i händelse av en olycka vägas 
mot den samhällsnytta som staden får genom den blandade staden. 
Detta leder till att verksamheter med krav på stor yta (större indus-
trier) och verksamheter med betydande konsekvenser (kärnkrafts-
verk, raffi naderier etc.) bör placeras i andra lägen än i blandstaden.

5.2 Diskussion, kritik och fortsatta 
forskningsfrågor
Störande verksamheter har defi nitivt en plats i framtidens blandstad, 
och om de blir accepterade element i stadsbilden är frågan om de 
fortfarande betraktas som störande. En granne som spelar hög 
musik en fredag kväll eller piskar mattor en lördags morgon kan 
upplevas mer störande än en bilverkstad som har öppet dagtid på 
vardagar. 

Detta arbete har fokuserat på att studera vilka möjligheter som fi nns 
att integrera de arbetsplatser som klassas som störande idag med 
bostäder i blandstaden. Det har beskrivits ett antal konsekvenser 
med denna typ av planering, med en underliggande mening att det 
är den rätta vägen att gå. Det fi nns dock ett par aspekter som bör 
beaktas. 

a) Eftersom transporterna av varor inte bör minska kommer boende 
i närheten utsättas för en ökad mängd luftföroreningar från dessa. 
Det tillkommer även buller och vibrationer från dessa och det är 
en faktor som sänker kvaliteten jämfört med bostäder som ligger 
separerade från verksamheter av störande karaktär. Vilket leder till 
en faktor som arbetet står och faller med:

Än hur ädla mål den förespråkade integreringen har ligger det hos 
den enskilda människan att välja sitt boende.

b)  Vidare beror företagsplacering främst på lönsamheten. 
Rapporten har inte lagt mycket vikt vid lokaliseringsprinciper för 
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verksamheter. Det skulle vara intressant att med fortsatt forskning 
undersöka hur attraktiva bostadsområden kan samlokaliseras med 
attraktiva företagslokaliseringar. Som nämnt ovan spelar aktuell 
livsstil in i de val vi gör, både i var vi väljer att bo, men även var 
vi väljer att handla våra dagligvaror och spendera våra löner. Om 
tidsbesparing är den viktigaste faktorn i invånarens vardagsliv kan 
shopping i ett externhandelsområde väga tyngre än de fördelar som 
blandstaden ger och detta underminerar den ekonomiska grunden 
för blandstaden. 

Det är därför intressant att vidare undersöka hur de kvaliteter 
som externt belägna handelsområden besitter tas tillvara på i 
blandstadskonceptet. 
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7. Bilagor
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Bilaga 1
Enkät

1. Beskriv kort varför ert företag är placerat på Ringön? 

            _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

2. Vad tycker ni om Ringön i allmänhet?

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________ 

3. Vad tycker ni om Ringöns struktur? Hur byggnaderna  
 är placerade på tomterna och hur byggnaderna förhåller  
 sig till varandra. 

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

4. Vad tycker ni om Ringöns utemiljö? Gator, trottoarer,  
 kajer, grönområden och 
 O Bra
 O Dåligt
 O Varken eller
 O Ingen åsikt

 Kommentarer:__________________________________ 
 
 _____________________________________________

 _____________________________________________
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5. Hur länge har ert företag funnits på Ringön?

 _____________________________________________

 _____________________________________________

6. Hur länge har ert företag planer på att stanna? 
 O 1-5 år
 O 5-10 år
 O 10 år eller mer
 
7. Finns det ett behov av fl er platser att informellt träffa   
 andra företagare på Ringön? Exempelvis lunchrest-  
 auranger, träningshallar, gemensamma lokaler osv. 
 O Ja
 O Nej
 O Vet ej
 O Inte viktigt för oss

8. Tycker Ni att området känns otryggt någon gång under  
 dygnet? I så fall när?

 _____________________________________________

 _____________________________________________
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9. Markera på kartan platser som Ni tycker fungerar bra   
 eller dåligt. Det kan vara korsningar med skymd   
 sikt, nedgångna grönområden, dåliga cykelvägar och så  
 vidare. Skriv gärna vad markeringen betyder under.

Bra:     Dåligt:  

_____________________       _____________________

_____________________       _____________________

_____________________       _____________________

_____________________       _____________________

_____________________       _____________________


