Velayat park
En plats för gränsöverskridande möten mellan
människor med olika socioekonomisk status

Hamon Abbasi

Civilingenjör, Arkitektur
2017
Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

VELAYAT PARK

EN PLATS FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE MÖTEN MELLAN
MÄNNISKOR MED OLIKA SOCIOEKONOMISK STATUS
HAMON ABBASI, 19880315
© Hamon Abbasi, 2017
Kontakt: hamon.abbasi@gmail.com
Examinator: Kristina L Nilsson
Handledare: Björn Ekelund
Examensarbete, 30 hp
Civilingenjör Arkitektur 300hp
Alla bilder och illustrationer är författarens egna om inget annat anges
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Avdelningen för arkitektur och vatten
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå, Sverige
Telefon + 46 (0)920 - 491000
www.ltu.se

c

FÖRORD

Det här examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts som avslutande del inom utbildningen Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet.
Tack till min handledare Björn Ekelund, för goda råd och inspiration
under hela arbetet. Ett stort tack även till David Chapman, Saeed
Ebrahimabadi och Erik Hidman för er hjälp och stöd när det verkligen behövts. Slutligen vill jag även tacka min familj för deras stöd
och framför allt min släkt i Iran för deras tid och hjälp med att ha
bistått med information, material och guidade turer under mitt besök
i Teheran.

Hamon Abbasi

d

SAMMANFATTNING

Teheran, Irans huvudstad stad har genomgått en kraftig urbanisering under det senaste seklet, vilket har orsakat en okontrollerbar
urban tillväxt. Dålig reglering och tillsyn över denna tillväxt har gett
upphov till rad miljöproblem som höga luft- och vattenföroreningar.
Detta har i sin tur föranlett en urban tillväxt upp mot bergen i norr,
där läget och miljön är bättre. Dock har detta tryck på att utveckla
i norr utökat stadens segregation och skapat en tydlig klasskillnad
mellan norra och södra delarna av staden.

platsstudier och intervjuer på plats i Teheran, samt en integrationsanalys utifrån space syntax för att utforska tillgänglighet och testa
stråkbildningar och kopplingar in till den nya parken.

Med bakgrund till detta och till kontexten av Teherans som en extremt förtätat stad med begränsad grönyta, ser staden en möjlighet
av att omvandla en oanvänd militär flygplats bland de södra distrikten i staden till en ny urban park.

Denna analys satte ramverket för gestaltningsförslaget, vars visualisering och program presenterar en idé för hur fallstudieområdet kan
utformas som en ny urban stadspark.

Detta examensarbete syftar till att visa förslag på återtagande av
det 270 ha stora före detta flygfältet och vidareutveckla det till en
urban park som förstärker och knyter samman omgivande stadsdelar.
Vidare syftar arbete till att utifrån teori- och analysdelen få en
förståelse om hur öppna fält kan bli lyckade publika/gröna platser
i samhället samt med de verktyg som tagits fram utforma ett gestaltningsförslag för parken.

Utifrån studien går det att påvisa hur och varför staden har utvecklats samt klarlägger en relation mellan att bo de södra distrikten
som är låginkomstområden med att även ha sämre tillgång till offentliga- och rekreationsytor.

Slutsatsen är att för att kunna utveckla nya platser eller förnya
befintliga områden krävs hänsyn till den urbanmorfologiska utvecklingen. Detta inkluderar även den socio-ekonomiska processen och
socio-ekologiska processen. Utöver detta dras slutsatsen att en ekologisk grundsyn ihop med en förståelse för den fysiska miljön, den
geografiska identiteten och människorna i sammanhangets behov
behövs föras samman för att planera och utforma parker och urbana
rum.

Det analytiska arbetet är indelat i en utredande- och en undersökande del. Den utredande delen inkluderar omfattande litteraturstudier,
datainsamling och kartläggning för utredning av stadens urbanmorfologiska utveckling som beaktar den fysiska och socio-ekonomiska
processen. Den undersökande delen har bestått av inventeringar,
e

ABSTRACT

Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the
last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor
regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. In turn, this has
led to urban growth towards the mountains in the north, where the
environment is better. However, this pressure to develop in the north
has increased segregation of the city and created a clear social division of class between the northern and southern parts of the City.
In light of this, and in the context of Tehran as an extremely dense
city with limited green space, the City sees a possibility in transforming an unused military airport in the southern districts of the city
into a new urban park.
This master thesis explores how to reclaim the 270Ha former
airfield and develop it as an urban park with strengthened links to
surrounding neighbourhoods.
The work aims to gain an understanding of how large vacant areas
can become successful public areas and green places in the community. The work is based on urban theory and site analysis and brings
forward design proposals for the park.

Tehran, as well as integration analysis with space syntax to explore
accessibility and connections in the new park.
Throughout the study shows how and why the city has evolved and
highlights a connection between living in the southern districts, which
are low-income areas, with also having poor access to public and
recreation areas.
This analysis forms the foundations for the design proposal, visualizations and programs presented about how the area can be designed as a new urban city park.
In conclusion, the study highlights that in order to be able to develop
new places or renew existing area’s, consideration must be given to
urban morphological development. This includes the socio-economic
and socio-ecological process. It further concludes, that a ecological
viewpoint together with a understanding of the physical environment,
the urban landscape identity and the need of people in the context
needs to be brought together to plan and create parks and urban
spaces

Analysis work is divided into an investigative and exploratory stage. The investigative part includes literature studies, data collection
and mapping of the city’s urban morphological development, taking
into account physical and socio-economic processes. The exploratory part consisted of inventories, site studies and interviews in
f
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INLEDNING
BAKGRUND

En stor urbanisering sker runt om i världen. Storstäder blir allt större
och trycket på exploateringsytor inne i städerna blir allt högre. Denna snabba expansion av städer och urban befolkningstillväxt är ett
globalt fenomen, men som särskilt spridit sig till utvecklingsländerna
(Tilaki, Abdullah, Bahauddin, Hedayati, 2014). Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) så kommer 60 % av världens befolkning att bo
i städer år 2025 (UNDP, 2006).
Irans urbanisering har genomgått olika typer av omvandlingar under
det senaste seklet relaterat till diverse händelser på nationell och
internationell nivå. Händelser i form av maktkupper, nya industrialiseringars strategier, nya jordreformer, revolutioner och krig har lett
till att människor från hela Iran har migrerat till landets maktcenter
Teheran i hopp om ett liv med bättre förutsättningar (Tilaki, Abdullah, Bahauddin, Hedayati, 2014). Dessa händelser har lett till en
okontrollerad urban tillväxt som i sin tur har orsakat att flera informella bosättningar skapats inuti och runt om staden (Tilaki, Abdullah,
Bahauddin, Hedayati, 2014),
Historiskt sett utvecklades Teheran i enlighet med dess läges naturliga struktur, men har med de nya stadsutvecklingarna och ändring
av markanvändning under de senaste decennierna, steg för steg
försummat de ekologiska strukturerna och de historiskt viktiga trädgårdarna och givit upphov till en rad miljöproblem (Bahrami, Salehi,
Jafari, Irani Behbahani, 2012). I Teheran lider man av höga luft- och
vattenföroreningshalter på grund av den extrema urbanisering och
man är i dagsläget omnämnd som en av världens mest trafikerade
och smogfyllda städer (Mehdipour, Rashidi Nia, 2014). Detta är en

av orsakerna till stadens exploatering i nordliga riktning, mot bergen
där läget är bättre och framför allt där luften och vattnet inte är lika
förorenat. Investeringarna kretsar inte bara kring bostäder, utan även
om fördelning av infrastruktur, rekreationsplatser och som i sin tur
leder till den segregation och klasskillnad som går att urskilja mellan
norra och södra Teheran (Mehryar, Sabet, 2012).
Detta fenomen i kombination med en stad som innehåller en del
övergivna och underutnyttjade platser ger upphov till en rad kritiska
och intressanta frågeställningar ur ett stadsplaneringsperspektiv.
Runt om i världens städer finns det områden som är öronmärkta.
Exempel på den här typen av områden är nedlagda industriområden,
infrastrukturer och militära anläggningar som lämnat sina spår. Dessa
områden är symboler för frammarsch, triumf, stolthet, smärta och
oförutsedda konsekvenser av militär aggression. Men i övergiven
form blir områdena spökstäder som förstör stadsdelar och splittrar
upp hela samhällen. Samtidigt skapar de övergiva områdena förutsättningar för någonting nytt och folkligt att växa fram, med nya
förtecken för samhällsutveckling.

De så kallade ”Brownfield developments”, omvandling av industri
områden, kan förklaras som områden som en gång i tiden demonstrerat landets maktposition och fungerat som ett exkluderande
område i samhället, varit bortglömda, men som nu är och kan bli den
länkande pusselbiten i sin omgivning.
Omvandling av områden som innehåller industriellt och giftigt avfall,
infrastrukturer som inte längre används, eller mark som påverkats av
krig, naturkatastrofer eller glömska, är ur ett hållbarhetsperspektiv en
av de främsta utmaningarna för dagens stadsplanerare och arkitekter. Dessa försummade platser som oftast har en negativ inverkan på
miljön och dess omgivning, är fortfarande en del av vårt historiska
och kulturella arv och bör även fortsättningsvis vara så, fast i ny
form, nya symboler och nya stadsideal.

Det är inte alltid tänkt att människor skall vandra omkring i den här
typen av områden, men det är någonting exalterande och frigörande
att befinna sig och röra sig på platser man inte är ämnad för. Platser
med industri, järnvägar, broar, kanaler, kloaker, hamnar, dammar,
elnät och flygplatser är anläggningar och platser som är skapade
för den allmänna nyttan, dock är de samtidigt platser som oftast
fungerar som bäst då allmänheten håller sig borta.
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SYFTE, MÅL & FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet är att studera och föreslå hur stora öppna fält kan omvandlas till en attraktiv park som mötesplats för olika socioekonomiska
befolkningsgrupper. Detta görs genom fallstudie av Velayat park, ett
före detta militärt flygfält i Irans huvudstad Teheran.
Avsikten är att gestalta ett förslag om hur området skulle kunna
återtas av invånarna och att inrätta Velayat park som en plats för
gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status och att stärka de omkringliggande bostadsområden med
låg social klass, utifrån livskvalitet, status och identitet.
Syftet är också att visa hur Velayat park kan bidra till att förstärka
och knyta samman omgivande stadsdelar.

De frågeställningar som tagits fram för detta projekt är:
Hur kan en park gestaltas för att skapa mötesplatser för olika
socio-ekonomiska samhällsgrupper och ge dem tillgång till grönyta?
- Vilka har tillgång till grönyta i Teherans mindre välbärgade distrikt
16, 17 och 19?
- Hur tar man sig till parken från de intilliggande distrikten och in i
den?
- Hur kan man utveckla det stora öppna fältet till en park som attraherar olika socioekonomiska samhällsgrupper?

Målet är att dels att visa hur öppna fält kan bli lyckade publika/
gröna platser i samhället, och dels att utforma ett gestaltningsförslag
för Velayat park med hjälp av de verktyg som tagits fram från teorioch analysdelen.
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METOD
Litteraturstudie

Teori- och litteraturstudier har gjorts för att få en förståelse om hur
staden utvecklats ur ett historiskt perspektiv, samt vad områdets och
dess intilliggande distrikt har för relation till resterande stad. Studierna syftar till att förstå de problem och frågeställningar som kan
uppstå vid urban utvidgning. Litteratur söktes genom sökmotorerna
Google Scholar, Scopus, Web of Science och Libris. De sökord
som använts är brownfield, persian gardens, qanats, urban planning,
urban form, urban development, urban landscape, identity, green
space, public space och socio-economic problems.

Axialanalys

För att hitta potentiella starka stråk från omgivningen in till Velayat
park och en förbättrad integration mellan de olika distrikten och deras bostadsområden, så har en axialkarta av fallstudieområdet med
en 2 km radie tagits fram för att göra en analys av dess rumsliga
integration. Genom en Space syntax axialanalys så är det möjligt
att urskilja viktiga stråk utifrån dagens stadsstruktur och även se
hur effekterna av nya stråk till och från, samt inuti parken, påverkar
integrationen mellan distrikten.

Datainsamling & kartläggning

Syftet med denna analys är att se hur man genom ett förändrat integrationsmönster i Velayat park kan möjliggöra ett bättre
människoflöde mellan de frånkopplade områdena.

Inventering, platsstudier & intervjuer

Space syntax är ett analysverktyg framtagen av Bill Hiller och hans
kollegor vid University College London, där metoden handlar om
att hitta mätbara samband mellan människors beteenden inom rummen i den byggda miljön (Ekelund, Koch, 2012). Den rumsliga integrationen påvisar vilken närhet rum inom en stad, område eller hus
har i förhållande till varandra. Detta mått på närhet, resulterar i att
stadsrummen såsom gator och torg får olika värden utifrån hur goda
kopplingar de till andra stadsrum. I en axialanalys utförs en karta
av linjer som representerar alla gator, rum och torg. Analysen av
fallstudieområdet gjordes utifrån gång- och cykelvägar. Varje linje
kan jämföras med en siktlinje i gaturummet. Där siktlinjen avbryts, där
avbryts även linjen i axialkartan och ifall ett annat rum tar vid efter
gatusväng, så tas nästa linje vid i analysen och representerar därmed en riktningsförändring längs färden.

En socioekonomiskstudie över Teheran har gjorts med fokus på
distrikten runt om projektområdet, för att förstå vikten av Velayat
park´s roll i en stad som brottas med segregation, klassamhälle, luftoch vattenföroreningar samt förlust av åkermark. Kartläggningen och
datainsamlingen ska ge en inblick i vem som har tillgång till vad och
hur levnadsförhållandena är i Teheran i stort och specifikt distrikten
16, 17 och 19.

Under december månad 2014 utfördes en inventering av stadsstrukturen i Teheran, med fokus på fallstudieområdet och den centrala
delen av staden. Arbetet utfördes genom observationer på plats
och dokumentation i form av fotografering, intervjuer och analys av
platskvaliteter, karaktär och identitet. De studier av fallstudieområdet och dess omgivning utfördes för att få en förståelse om den
urbana kontexten, människors behov och användning, samt förhållandet mellan att förtäta eller icke förtäta med byggnader eller grönsla
för att skapa en ökad integration i området.

Urbanmorfologisk analys

Undersökningen av platsen kommer att beakta de fysiska och socioekonomiska drivkrafter som legat till grund för den form som
skapats (Kostof, 1991; Carmona, 2003) och försöka identifiera de
viktigaste inslagen i befintliga mönster av gator, kvarter, tomter och
öppna platser som man kan bygga vidare på för att utveckla framtidens morfologi av det tidigare flygfältet (Hebbert, 2014).
Urbanmorfologi är studier om form utav mänskliga bosättningar och
processen kring deras bildning och omvandling. Ordet urban kommer
från det latinska urbanus, som själv kommer från det latinska urbs, som
betyder stad. Urban avser en stad eller ort, motsatsen till landsbygden. Gäller en relativt tät, blandad bebyggelse och gator som är
väl använda av människor till fots, till skillnad från förorten (Cowan,
2005). Morfologi (nylat. morphologi´a, av morfo ’-form’ och grekiska
-logi´a ’-lära’, ’-vetenskap’, av lo´gos ’ord’) betyder formlära, vetenskapen om formbyggnad och formutveckling. Termen myntades av
Johann Wolfgang von Goethe, den tyske författaren och polyhistor,
vars vetenskapliga intressen inkluderade geologi. Goethe föreslog
morfologi som möjlig allmän vetenskap om de levande organismers
yttre form.
En urbanmorfologisk studie syftar till att förstå den rumsliga strukturen och karaktären av ett stadsområde, stad eller by genom att
undersöka mönster av dess beståndsdelar och processen för dess
utveckling. Detta kan innebära en analys av fysiska strukturer i olika
skalor samt rörelsemönster, markanvändning, ägande och kontroll.
En analys av specifika bosättningar brukar genomföras med kartografiska källor och utvecklingsprocessen härleds från jämförelse av
historiska kartor och typologin studeras för utformningsprocessen,
genom klassificering av byggnader och urbana inslag.
3

FALLSTUDIEOMRÅDE

I fallstudien har ett område i södra Teheran, markerat i figur 1, vid
namn Velayat park valts ut som fokusområde i detta examensarbete.
Området tillägnades för att bygga Irans första flygplats år 1922,
kallat Ghale Morghi, men blev kort därefter istället ett militärt flygfält och frånkopplad från resten av staden som ett militärt skyddsområde. Platsen var en garnison för marscherande soldater och
landning av militära flygplan och helikoptrar.
Området är idag cirka 270 hektar stort, har en oval form och tillhör
distrikt 19. Den är även omsluten i väst, norr och öst av de tätbebyggda distrikten 16 och 17, som huvudsakligen likt distrikt 19
bebos av låginkomsttagare i den södra delen av Teheran.
Efter år av kamp tog Teheran kommun år 2010 över äganderätten
för Ghale Morghi. Man döpte om området till Velayat park och
har en önskan om att sammankoppla området med resten av staden,
med viljan att öppna upp den för allmänheten genom att skapa en
urban park med inslag av funktionsblandade byggnader och aktiviteter.

Figur 1. Satellitkarta över Teheran där Velayat park är utmarkerad.
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TEHERAN I SIFFROR
Teheran med en befolkning på 8,4 miljoner är den största staden
i Iran, i västra Asien, bland de 3 största i mellanöstern, och topp
30 bland världens storstäder
Staden är belägen 105 km söder om Kaspiska havet

70 km nordöst av staden finns toppen av Demavend, som med sina
5610 m är världens 12e högsta bergstopp utifrån dess primärfaktor

På 50 år har stadens befolkning ökat med 6 miljoner människor.

20 km rakt norr om staden befinner sig Tochals bergstopp på
3964 m och dess skidort är den 6e högsta i världen

DET Finns ett flertal städer i närheten av Teheran som inkluderas i dess metropol. Karaj ligger 40 km till väst med över 1,8
miljoner invånare och Eslamshahr i söder med nära 400 000
invånare.

Omgiven av Alborzbergen, befinner sig Teheran i en sluttande dal
som sträcker sig från 1900 m.ö.h. till 1000 m.ö.h
Stadskärnan av Teheran befinner sig 10 km norr om det forntida
mediska imperiets huvudstad Ray
Teheran är landets 32a huvudstad i ordningen

Den högsta månads medeltemperatur är 36 grader och den
lägsta -1 grader.
Under 2011 dog ca. 4500 människor till följd av Teherans luftföroreningar.

80 % av stadens luftföroreningarna orsakas av 4 miljoner
bilar ute på gatorna. Återstående 20 % kommer från industriella utsläpp.
Mellan 2014 och 2015 hade Teheran 16 dagar med god luftkvalitet, 233 dagar med måttlig och 116 ohälsosamma dagar
av förorenatluft.
Teheran är beläget mellan 3 stora förkastningar, där var och
en kan skada staden Kraftigt i och med en jordbävning
Staden består av 22 distrikt
5
5
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TEHERAN FÖRR
FRÅN RAY (RHÁGAI) TILL TEHERAN

Teheran är beläget mellan den södra sluttningen av Alborzbergen
och den nord-västliga gränsen till den centrala saltöknen Dashte-Kavir. Historiskt sätt befinner sig Teheran på en strategisk och
symbolisk viktig plats, i korsningen av den nord-sydliga handelsvägen, mellan Kaspiska havet och Persiska viken och Sidenvägen som
sträckte sig från Europa till östra Asien (Ganji, 2015). Dess position
och förbindelsefunktion förklarar varför denna plats och region varit
bebodd av mänskliga bosättningar så långt som 12000 år tillbaka
i tiden (Teheran kommun, 2015).
Teheran var från början beskriven som en av små byarna till den
forntida staden Ray, vars område varit befolkad sedan 6000 år
tillbaka. Teheran var beläget norr om Ray och försedde området
med frukt och grönsaker tack vare sina goda vattentillgångar och
odlingar. (Planhol, 2004). Fram till år 1220 då Mongolerna erövrade Ray och förstörde den kraftigt och till viss del även dess byar,
så var Teheran fortfarande en liten by, och enligt dokumentation så
fanns det andra byar närmare bergssluttningen som var både större
och viktigare än Teheran (Ganji, 2015). Staden Ray blev aldrig sig
själv igen och istället från att ha varit Teherans föregångare och regionens äldsta stad, så skulle den komma att slukas upp av Teheran,
som under dem kommande hundra åren skulle komma att växa från
en liten by till en metropolis (Teheran kommun, 2015).

eller delvist bebyggd under jorden. Dessa underjordiska bostäder
var spridda men samtidigt tätt inhägnade vilket ur säkerhetsperspektiv gav byborna trygghet, men denna företeelse var även vanlig i
norra Persien som ett sätt att klara sig mot frosten under vintertiden
(Planhol, 2004).
Teheran har under större delen av sin historia varit beskriven som
en by, men under ett besök av den kastilianska ambassadören Don
Ruy Gonzáles de Clavijo år 1404 så benämns Teheran för första
gången som en stad. Han beskrev staden som stor, utan en stadsmur,
vacker och med mycket grönt (Ganji, 2015).
Enligt uppgifter bodde Clavijo vid sin vistelse i ett av de kungliga
Timuridiska residensen. Clavijo positionerade residensen ungefär 8
km norr om Ray, jämför man denna information med den Yaghoot
Homavi uppgav ungefär två sekel tidigare, så kan man se en skillnad på 2 km i deras uppskattningar. Redan då kan man urskilja en
vilja att utveckla staden i nordlig riktning, mot bergen och det friska
vattnet som flödar ner, ett fenomen som bestått under hela Teherans
historia och legat till grund för utvecklingen av dess urbana form
(Planhol, 2004).

ALBORZBERGEN

GAMLA
STAN

RAY
Figur 2. Sattelitkarta över Teherans där Ray är markerard i relation till resterande
staden.

Först under 1200-talet återfinns dokumentation om Teherans fysiska
och urbana form. Yaghoot Homavi beskriver Teheran som en köping
och med ett ungefärligt avstånd på 6 km till Ray. Byn är väldigt stor
och består av 12 kvarter, där majoriteten av bebyggelsen är helt
7

FRÅN KÖPSTAD TILL HUVUDSTAD

I och med Teherans strategiska gynnsamma läge som knytpunkt med
likartade långa avstånd till andra stora städer och provinser som
Mashhad, Mazandaran och Tabriz, samt med sina vackra trädgårdar och goda jordmån fick Shah Tahmasb I från Safavid dynastin
upp ögonen för Teheran (Habibi, Hourcade, 2005). Det första
storskaliga stadsprojektet i Teherans historia genomfördes år 1553
på order av just Shah Tamasb Safavid, med byggandet av en kvadratisk stadsmur med en port på varje sida, i enlighet med mönstret
av gamla persiska städer (Madanipour, 2005). Inuti stadens murar,
med 114 torn och fyra portar, uppförde man en basar, moskéer och
skolor, Teheran hade nu i och med denna stadsomvandling befäst
sig som en stad (Habibi, Hourcade, 2005).

(grannskap) bestående av en tätbebyggd struktur av smala slingrande gränder och gårdshus.
Under det kommande seklet stagnerade Teherans utveckling och
staden fungerade mestadels som en temporär vistelseort för dåtidens Persiska makthavare. Teheran genomgick en förnyelse omkring
1760, då Karim Khan Zand restaurerade staden efter kriget mot afghanerna och deras ockupation årtionden tidigare. Han renoverade
även det gamla kungliga citadellet i norra staden, med förhoppning
om att göra Teheran till huvudstad för sitt rike. Så blev inte fallet,
utan det dröjde till 1786 då Agha Mohammad Khan Qajar kröntes
till att styra landet och utnämde Teheran till landets huvudstad och
Golestan palatset i citadellet blev hans residens (Habibi, Hourcade,
2005). Det gamla Teheran var uppbyggd av många små spridda
byar, med stora områden av trädgårdar, skogar och ängar som skiljde dem åt. Ungefär en tredjedel av ytan bestod av fysiska byggnader och resten av urbana gårdar och odlingsmark, vilket förklarade
bilden av Teheran som en trädgårdsstad (Faryadi, Taheri, 2009).

Under Shah Abbas I Safavids styre tillkom en stor trädgård vid namn
Chahar Bagh (en stor trädgård uppdelad i fyra gårdar), ett statligt
residens och ett Chenarestan (en dunge av platanträd) på platsen av
de dåvarande kungliga residensen (Ganji, 2015).
På 1600-talet uppmättes stadens ungefärliga yta till 4,5 km² med
runt 3000 hushåll, staden kom dock att fortfarande under de kommande hundra åren att betraktas som en medeltida trädgårdsstad,
d.v.s. där majoritet av ytan upptogs av grönska och vatten, när det i
själva verket fanns yta att rymma mer än 100 000 invånare innanför murarna (Planhol, 2004).

Figur 3. Ett av Teherans äldsta stadskartor med den gamla stadsmur och den kungliga citadellen och
basaren inuti det. Daterad år 1858. Bildkälla: Kaveh Farrokh.

Teheran hade en liknande struktur med många av dåtidens historiska
städer i samma region. En linjär basar kopplade samman den södra
porten med ett kungligt citadell i norr, som omgavs av fem mahalleh
8

Figur 4. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 1867. Röd cirkel visar Velayat park.
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EN SIDOBLICK MOT VÄSTVÄRLDEN

Under Qajar dynastin började en ny era, bilden av ett outvecklat,
fattigt och inte så välmående stad, förutom det kungliga citadellet
som agerade som ett eget distrikt inuti staden, kom att suddas ut
(Habibi, Hourcade, 2005).
I och med sin nya roll som huvudstad kom Teheran att växa kulturellt,
socialt och ekonomiskt. Folkmängden ökade från 15000 invånare i
början Qajar dynastin till nästan det tiodubbla runt 1860-talet, med
en tiondel av befolkningen bosatta utanför stadens murar (Madanipour, 2006). Staden behöll sin medeltida strukturella form fram till
1868, då Naser al-Din Shah Qajar påbörjade stadens andra stora
stadsplaneringsprojekt genom historien. Man började genom att ta
bort den gamla stadsmuren från Safavid dynastin på 1500-talet
och ersätta den med en större oktogon formad stadsmur, med 12
portar (Madanipour, 1998). Moderniseringen av huvudstaden tog
12 år och den nya urbana ytan blev fyra gånger så stor som den
tidigare med en area på 18,4 km² (Habibi, Hourcade, 2005).

arkitekturstilar och lärdom från västvärlden. Nyklassicismen, den
västliga arkitekturstilen som var en pånyttfödelse av antikens klassiska motiv, var en sådan stil som kom att inspirera prägla den nya
moderna iranska arkitekturen och bli en stor del av landets arkitektur
i helt sekel framöver (Farahi, 2012).

Innanför den nya stadsmuren ersattes gamla vägar och gränder med
ett centralt torg, nya byggnader och gator (Madanipour, 2006).
Transformationen skedde främst i de nya norra kvarteren där det
byggdes utländska ambassader och de första flervånings- och moderna byggnaderna med belysta gaturum (Habibi, Hourcade, 2005).
Det fanns en stark efterfrågan på modernisering i landet och man
började gå ifrån de forna religiösa och sociala traditionerna och
istället snegla på västvärldens ideal (Ganji, 2015). Arkitekturstudenter som varit och studerat utomlands, förde med sig nya influenser,
Bildkälla: Kaveh Farrokh.
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Figur 5. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 1930. Röd cirkel visar Velayat park.
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ÖST BLIR VÄST

Efter att ha agerat slagfält under första världskriget mellan Ryssland och Storbritannien, befann sig landet i ett väldigt ostabilt läge
(Madanipour, 2010). Pahlavi dynastin tog över makten i landet
från 1925 och inledde en ny era av modernisering. I början av
1930-talet genomgick Teheran sitt tredje omfattande stadsplaneringsprojekt, med rivningen av stadsmuren och dess 12 portar från
Qajar perioden (Madanipour, 1998) och implementeringen av
rutnätsstaden ovanpå den gamla staden med inspiration från andra
stora kända städer i västvärlden. (Madanipour, 2010).

sering (Habibi, Hourcade, 2005). Implementationen av nya avenyer
och boulevarder i Haussmann´s stil från Paris, ovanpå den gamla
stadsstrukturen öppnade upp stadsmönstret och tillät en tillväxt i alla
riktningar (Madanipour, 2010). De nya boulevarderna utgick från
stadskärnan; Enghelab avenyn sträckte sig från väst till öst och passerade genom hela staden, Karegarvägen kopplade ihop Teherans
Universitet med järnvägsstationen och Valiasrsgatan skapades för
skapa en länk mellan stadskärnan och de nordliga semesterorterna
(Habibi, Hourcade, 2005).

Under Pahlavi dynastin och Reza Shahs första år genomgick landet
en övergångsperiod från feodalism (Ganji, 2015) till ett fokus på
sekularisering och nationalism, med en utökad byråkrati och administrativ centralisering för att förstärka Teherans position och integration med resten av landet (Madanipour 2006). Reza Shah Pahlavi
inledde en storskalig industrialisering, där man byggde järnvägar
och även satsade på utbildning. Under 1930-talet ökade protesterna mot shahens diktatur och 1935 bytte landet namn från Persien till
Iran (Iranchamber, 2015).

Från att ha haft en befolkning på 210 000 invånare fördelat på
10 distrikt innanför stadsmuren 1921, utökades denna siffra till
310 000 invånare under 30-talet på 46 km² efter borttagningen
av muren (Seifolddini, Mansourian, 2014).

Tidig modern arkitektur introducerades i Iran från studenter som studerat utomlands (Farahi, 2012), men det var inte bara inom arkitekturen som det skedde en förändring, utan även kulturellt och religiöst
pågick det en konflikt mellan traditionella- och västerliga sekulära
värderingar (Ganji, 2015).
Pahlavi ämbetet anlade nya lagar och regler som låg till grund för
den radikala stadstransformationen i form av expansion och urbani-

Ju större staden blev och expanderas, desto tydligare blev varje
områdes identitet och funktion. Från att ha haft i stort sett allting, det
vill säga olika funktioner, verksamheter och människogrupper inom
ett inramat område, så började en polarisering ta vid. Man kunde
urskilja en separation mellan de rika och fattiga, där de norra nya
områdena togs an av de som förespråkade det moderna, samtidigt
som traditionalisterna blev kvar att verksamma och bo i de äldre
delarna av staden, där konsekvensen blev en minskning i livskvaliteten (Madanipour, 2006; Habibi, Hourcade, 2005).

Figur 6. Uppbrytningenav stadsmuren har skapat två axlar. En mellan nord och syd, samt en mellan
öst och väst. På kartan kan man även urskilja de olika kungliga palats som byggts och placerats i
asnlutning till bergets anklar. Ytterliggare en demostration om att stadens gyllene läge är beläget i
de norra delarna. Bildkälla: Atousha Marzban.
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Figur 7. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 1940. Röd cirkel visar Velayat park.
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EFTERKRIGSSTADEN

Andra världskriget stoppade de flesta förändringarna och stadens
utveckling avstannade till en viss del vid Enghelab avenyn i norr och
järnvägsstationen i söder (Habibi, Hourcade, 2005). Men befolkningstillväxten fortsatte och runt 1940 så hade Teheran en befolkning på 540 000. År 1941 skedde ett tronskifte och Mohammad
Reza Shah Pahlavi tog över tronen från sin far (Seifolddini, Mansourian, 2014; Madanipour 2006). 1958 lät den nya Shahen bygga
sig ett nytt kungligt residens i Niavaran trädgården i norra Teheran,
samma område som Naser al-Din Shah Qajar använde som semesterort (Iranreview, 2015).
Efterkrigstiden kännetecknades av en period med snabb och oreglerad urban tillväxt genom tveksamma stadsplaneringsprojekt (Madanipour, 2010). Men efter kuppen började en ny era av socio-ekonomiska ändringar, med stora investeringar i den industriella sektorn,
där till exempel det traditionella jordbruksproduktionen kom att
ersättas med industriell produktion och ett kapitalistiskt system infördes i landet (Seifolddini, Mansourian, 2014). Nya industriområden
utvecklades i väst och sydväst om staden och skapade många nya
jobbtillfällen (Seifolddini, Mansourian, 2014; Madanipour, 2006).
I den första officiella folkräkningen 1956 var Teherans befolkning
1,5 miljoner och stadens yta hade vuxit till 100 km² (Roshan, Zanganeh Shahraki, Sauri, Borna, 2009).

Bildkälla: Mahmoud Pakzad.
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Bildkälla: Mahmoud Pakzad.
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Figur 8. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 1956. Röd cirkel visar Velayat park.
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REVOLUTIONERNAS UTFALL
Den vita revolutionen tog vid 1963 och lade grund för en ny
urban textur i Teheran. Ett av utfallen från revolutionen var en ny
jordreform som omfördelade och styckade upp jordbruksmark från
feodala markägare till mindre bönder (Madanipour, 2010). Detta
frigjorde ytterligare arbetskraft från landsbygden, som lockades
till huvudstaden med alla dess nya investeringar och arbetsmöjligheter (Madanipour, 2006). Detta kan även urskiljas i den officiella
folkräkningen 1966 som uppger att mer än hälften av Teherans
invånare som då var 2,7 miljoner, var födda utanför stadens gränser
(Teheran kommun, 2015).
Bostadsutvecklings- och byggnadssektorn växte under denna era,
där den nya tillströmmen av människor i staden skapade ett stort
behov av bostäder. Dock skapades ytterligare konflikter och gap
mellan de olika sociala klasserna, då behovet framför allt tillgodoseddes i stadens nordliga riktning för den bättre bärgade befolkningen (Habibi, Hourcade, 2005).
Konsekvenserna av att staden växte på ett osammanhängande sätt
i alla dess olika riktningar, uppenbarade sig när den började fogas
samman med många av de omkringliggande byarna och antalet
förortsområden utökades i snabbare takt än staden kunde hinna
med (Roshan, Zanganeh Shahraki, Sauri, Borna, 2009; Madanipor,
2006).
Den ökade sociala segregationen, förstörelsen av förortsträdgårdar
och grönområden, kulminerade till en punkt där Teherans kommun
förstod de extrema riskerna med en fortsatt tillväxt utan rättsliga
ramar för planering. Den vice borgmästaren kommenterade stadens
okontrollerade tillväxt år 1962 med att säga; byggnader och
bosättningar har utvecklats av vem som helst som velat, hur som helst

man velat och var som helst man velat. Och därigenom skapat en
stad som i själva verket är flera små städer kopplade till varandra
på ett osammanhängande sätt (Madanipour, 2006).
1968 togs ett viktigt steg i planeringen av Teheran, då man utarbetade stadens första översiktsplan i ett samarbete mellan Aziz Farmanfarmaian Associates i Iran och Victor Gruen Associates i USA,
under ledning av Fereydun Ghaffari, en iransk stadsplanerare (Seifolddini, Mansourian, 2014; Madanipour, 2006). Även om större
delen av idéerna från översiktsplanen stannade kvar på ritningarna,
så kom de att påverka stadens framtida planering (Habibi, Hourcade, 2005). De fysiskt tydligaste dragen som kom att implementeras
i staden, var de amerikanska stadsplaneringsidéerna om ett nätverk
av motorvägar för att koppla samman frånkopplade delar av staden
(Madanipour, 2006).
Som en åminnelse av det persiska rikets 2500 årsdag, lät man
uppföra stadens första symbolbyggnad 1971. En 50 meter höga
marmorklädd torn fungerade som Teherans nya stadsport och stod
arkitekturmässigt ut i en relativ monoton stad. Byggnaden döptes
först som en hyllning till kungen, men kom att byta namn efter revolution till Azaditornet (Frihetstornet) (Payvand, 2015)
Efter 1973 kom staden att transformeras till den storstad den är
idag i och med landets oljeboom (Madanipour, 2010). I och med
stadens expandering kom Teheran att inkludera satellitstäderna
Tajrish, Vanak, och Rey, samt alla deras mindre byar (Teheran kommun, 2015). Planerna för Teherans tunnelbanesystem startade under
70-talet av Shahen, innan den kommande revolutionen och skapandet av den Islamska republiken Iran, men på grund av finansiella
problem kom det att dröja nästan 30 år innan den första sträckan

öppnades upp för allmänheten (Urbanrail, 2015).
Stadens nya och större areal möjliggjorde att fler migranter ville
flytta dit och testa lyckan. Den nya folkräkningen år 1976 visade
att den nya storstaden hade en befolkningsmängd av 4 530 223,
av vilka endast 2 495 052 var födda i Teheran (Teheran kommun,
2015).
Under 70-talet framstod Teheran alltmer som en dualistisk stad, där
de välmående bodde i norr och de mer behövande i söder. De olika
samhällsklasserna hade vardera sitt center, den gamla staden med
basaren huserades av låginkomsttagarna, området kring Enghelab
avenyn och Jomhuri avenyn av medelklassen och fem kilometer ytterligare norr ut så rörde sig överklassen med internationella familjerna
(Habibi, Hourcade, 2005).
Motsättningar inom landet ökade ständigt som ett resultat av det
upplevda diktatoriska styret från Shahen. I Tehran hade Enghelab
avenyn delat upp staden i två delar efter att Shahen hade lämnat
sitt hem i det gamla citadellet och flyttat till Niavaran palatset i norr
(Habibi, Hourcade, 2005). Efter två års kraftiga demonstrationer i
Iran störtades monarkin och ersattes av en stat som lade mer fokus
på religiösa och parlamentariska idéer än tidigare (Madanipour,
2006).
En av konsekvenserna ur ett stadsplaneringsperspektiv av revolutionen 1979 blev att den översiktsplan som tagit fram 1968 och
som skulle gälla i 25 år kom att negligeras. Detta kulminerade i en
kraftig ökning av olovliga byggnadsprojekt, som resulterade i nya
förorter i Teherans södra och västra hörn (Habibi, Hourcade, 2005).
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Bildkälla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 Kaveh Farrokh. 9, 10 & 11 Wikimedia Commons.
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Figur 9. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 1976. Röd cirkel visar Velayat park.
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Teheran kommun misslyckades med sina satsningar med att kontrollera och reglera en okontrollerad tillväxt av staden och man kom att
bli tvungna att expandera stadens yta från 225 km² till 520 km²
och från 12 till 20 distrikt (Roshan, Zanganeh Shahraki, Sauri, Borna,
2009; Madanipour, 2006). Stadens utvidgning resulterade i att
120 byar och två städer kom att tillhöra Teheran kommun (Roshan,
Zanganeh Shahraki, Sauri, Borna, 2009).
De åtta nya distrikten skapades framför allt i söder om staden. De
skiljer sig ur ett socioekonomiskt perspektiv, då de kom att framför
allt husera många migranter från landsbygden och flyktingar från
Afghanistan (Mehrayar, Sabet, 2012). Idag är dessa distrikt stadens
mest befolkningstäta områden och befolkas till stor del av låginkomsttagare (Habibi, Hourcade, 2005).
Efter revolutionen pågick ett åtta år långt krig mot Irak mellan
1980-1988, där landets ekonomiska utveckling avstannade (Madanipour, 2006). Detta var även tidsperiod där en kraftig migration
skedde runt hela Iran, där bönder flyttade till städer och folk från
mindre städer flyttade till storstäderna i jakt på jobb och bättre liv
(Yaghoubkhani, 2012). Som huvudstad och landets starkaste ekonomiska fäste, sökte sig folk i första hand till Teheran där makthavarna
utlovade billigare boenden och arbetsmöjligheter (Madanipour,
2006). Fram till mitten av 80-talet hade innerstadens tillväxthastighet saktats ner, medans storstadsregionens fortsatte att öka. Efter
1986 års folkräkning som uppgav en befolkning på över 6 miljoner invånare så kom tillväxthastigheten även att gradvis sjunka för
Tehran metropolis (Madanipour 2006).
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Bildkälla: 1. Bolbolaan/Flickr, 2. Mohammad Reza Shahrokhinejad/
Tasvir Magazine, 3. Kaveh Farrokh, 4. Vahid Salemi/AP.

Figur 10. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 1996. Röd cirkel visar Velayat park.
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TEHERAN METROPOLIS
Under efterkrigstiden på 90-talet påbörjades en normalisering och
återuppbyggnad av landet och Teheran (Madanipour 2010). Tidsperioden för översiktsplanen från 1968 gick ut 1993 och den nya
reviderade versionen som togs fram kom att bli nekad av Teherans
kommun (Habibi, Hourcade, 2005). Kommunen tog istället själv
fram en strategisk plan från 1996-2001, där man istället för att
bestämma staden framtida markanvändning, skapade en serie strategier och principer för att tackla stadens nuvarande och framtida
problem (Madanipour, 2006). Denna plan kom senare att förlängas
för ytterligare 25 år, och förutom att tillhandahålla nödvändig infrastruktur såsom vägar, tunnelbanor och avloppssystem, tillkom rekommendationer avseende omvandling av militära områden till offentliga
platser och en utveckling av politiken kring frågor om urban hälsa,
transport, grönområden, kultur historiska områden, samt en separat
kulturarvsenhet (Habibi, Hourcade, 2005).
Under 2000-talet kom kommunen att lätta på gränsen för stadens
exploateringstal och man tillät en högre bebyggelsetäthet i staden
(Madanipour, 2006). Detta gjordes inte ur ett stadsplaneringsperspektiv, utan endast för att säkra den egna kommunens ekonomi
(Habibi, Hourcade, 2005). Att exploatörer kunde bygga högre
byggnader genom att betala böter och avgifter till kommunen, samt
utan att behöva visa vad för inverkan deras projekt hade på den
omgivande miljön, var någonting som blev hårt kritiserat av invånarna och samtidigt uppskattades av exploateringsföretagen och
byggindustrin (Madanipour, 2006). Teherans stadssiluett framför
allt i de norra delarna och dess urbana form kom att transformeras
drastiskt under en kort period, med tillförsel av höghus och bredare

vägar (Habibi, Hourcade, 2005). Teherans stadsgränser kom att
expanderas ytterligare för att rymma stadens 22 distrikt (Madanipour 2006). 2006 års folkräkning uppgav att stadens befolkning
var över 7,7 miljoner fördelat på över 700 km² (Roshan, Zanganeh
Shahraki, Sauri, Borna, 2009).
Traditionellt sett har Teheran varit en relativ låg bebyggd stad på
grund av seismiska aktiviteter i regionen, men i ett steg att utveckla staden och samtidigt tillgodose befolkningsökningen så tillkom
nya moderna höga bostadshus och skyskrapor (Habibi, Hourcade,
2005). Staden Teheran har inte drabbats av en kraftig jordbävning
sedan år 1830 (Hamzehloo, Vaccari, Panza, 2007).
I ett steg att modernisera Teheran, påbörjades i slutet av 90-talet
planer på att addera en ny symbolbyggnad i stadsbilden för att
förstärka stadens status regionalt och även internationellt (Habibi,
Hourcade, 2005). Den nya symbolbyggnaden Miladtornet stod
klart 2008 i nordvästra delen av staden (Zafarani, Ghorbani-Tanha, Rahimian, Noorzad, 2008). Tv-tornet är 435m högt och är det
tredje högsta tornet i mellanöstern och det sjätte högsta i världen
(Tehran Milad Tower, 2014).
Det senaste stora projektet som placerat Tehran på världskartan är
Tabiatbron. Det är en 270 meter lång gångbro som befinner sig i
den övre delen av staden i jämnhöjd med Miladtornet och blev färdigställd och invigd 2014 som Teherans tredje symboliska byggnadsverk. Bron vars namn betyder natur, sträcker sig över en motorväg för att länka samman två parker och är internationellt prisad för

sin konstruktion och arkitektur (ArchDaily, 2015).
2011 års officiella folkräkning visade att Teheran som tätort har
en befolkning på över 8 miljoner inom en area på 730 km² och att
hela storstadsområdet i sin tur har en befolkningsmängd på över 12
miljoner fördelat på 13 700 km² (Statistical center of Iran, 2011).
Även ifall staden i stort är mer integrerad och till viss del demokratisk än tidigare, så lider den fortfarande av social polarisation, höga
mark- och fastighetspriser, tung trafik, kraftiga luftföroreningar och
är överlag dåligt planerad inför en potentiell kraftig jordbävning
(Madanipour, 2006).
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Figur 11. Teherans befolkningstillväxt under historiens förlopp. Källa: Teheran kommun.
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Figur 12. En illustration över Teherans morfologiska utveckling runt 2015. Röd cirkel visar Velayat park.
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Bilder på Teherans stadsform (2014).
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DEN HIERARKISKA TOPOGRAFIN
Teheran har en stadssiluett där de norra stadsdelarna stegvist
sträcker sig upp för bergen till omkring 1900 m.ö.h. och där staden i söder vid 1100 m.ö.h. planar ut i jordbruksmark och senare
fortsätter ut i ökenlandskap. På de södra slätterna där Velayat
park befinner sig så kan man på en klar dag se bergstopparna och
bergskedjan sträcka sig från norr till nordöst, likaså även hur staden
sakta reser upp mot bergets anklar. Stadens lutning definierar Teherans stadsutveckling genom berggrundvattnets naturliga flöde. Teheran började ta form för århundraden sedan på platsen där vatten
från qanaterna, de underjordiska kanalerna uppenbarade sig. Ett av
stadens äldsta bostadsområden i gamla stan heter Oudlajan, vilket
översätts till platsen för distribution av vatten.
Idag kan staden inte längre expandera utmed de södra slätterna på
grund av den höga grundvattennivån och det ökenartade landskapet. Mot de norra och östra höjderna kan inte heller staden växa
då man i princip byggt upp mot bergsväggen. Utan stadens framtida
utvecklingsmark har de senaste decennierna legat åt väst på grund
av dess mer gynnsamma geografiska förutsättningar.
Höjdskillnaden mellan norra och södra Teheran är 800 m och några
av de fysiska skillnader som kan urskiljas är bland annat skiftningar
i väder, bättre vegetation, landskap och bostadsklimat närmare de
högre höjderna. Rör man sig från norr till söder så faller hela Teheran inom ens perspektiv. Gör man den motsatta resan, så kan man
observera skillnader till det bättre i klimatförhållanden, fastighetsvärden, tillgänglighet för olika tjänster och sociala förhållanden ju
högre upp man kommer.

Berget 3964 m.ö.h.

20 km rakt norr om staden befinner sig Tochals bergstopp på 3964 m och dess skidort är den sjätte högsta i världen.

Vecket 1900-1600 m.ö.h.

På de högre höjderna av lutningen, blir vädret lite kyligare och stora vattentillgångar möjliggjorde att större skogspartier och fruktfyllda byar
uppstod förr i tiden. Ytan längs bergsvecket var historiskt sätt dominerad av grönskande byar likt Tajrish och idag finns en viss del av grönskan fortfarande kvar, men majoriteten av de gamla trädgårdarna har blivit uppslukade av tomter med höghus och villor som rest sig upp mot
bergets anklar.

Övre delen av staden 1600-1300 m.ö.h.

Teherans tidigare utspridda förorter som med tiden kommit att slukats upp av själva staden, uppstod från influenser från den amerikanska
drömmen av en öppen och utvidgad stad som är tillgänglig via bilen.
Även här har byggnader som höghus och hyreshus bytt ut de många historiska trädgårdar och odlingsområden som präglat dessa områden,
men även privata hus och gårdar fick vika sig då trycket på landområden var massiv i och med urbaniseringen och till följd den extrema
förtätning staden som tog vid.

Nedre delen av staden 1300-1100 m.ö.h.

Dessa regioner har bördiga jord och en vänligare lutning som tillåtit ett produktivt jordbruk genom historien.
Under 1900-talet övergavs Teherans mitt av de med bättre socioekonomisk status för de norra delarna av staden, med möjlighet till att
lämna tätheten och skapa den ”nya staden” med höghus och större modernare villor uppe på höjderna.

Slätterna 1100 m.ö.h.

I södra Teheran, förbi dess förorter och jordbruksfält, samt bortom den nya internationella flygplatsen börjar ökenlandskapet ta vid. Likt
bergen agerar öknen som en barriär och trycker in staden i ett hörn, där det geografiska läget skapar en väldigt speciell situation för en allt
växande metropol.

Med andra ord så är stadens topografi en spegling av dess sociogeografiska topografi.
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3964 M

TOCHAL BERGSTOPP

BAME TEHERAN PARK
UTKIKSPLATS

1900 M
SA'DABADS SLOTT
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FOTEN AV ALBORZBERGEN
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CHAMRAN MOTORVÄG

VALIASRGATAN
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AZADITORNET

TEHERAN BASAR
TEHRAN JÄRNVÄGSSTATION
VELAYAT PARK

1100 M

Figur 13. Illustration över Teherans topografi och placering av stadens mer ikoniska byggnader och platser.
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Bildkälla: Hansueli Krapf.
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”I Orienten bygger man först en stad. Sedan drar man fram gator genom den.
Staden kanske är gammal; står på sitt eget avskräde
genom tusentals år, sina egna sjunkande murar, skärvor, arkeologglädje, lera, stum jord som stampats hård över så många liv,
dagar och dödar. I prången mellan husen har man gått den vana
vägen hem.
Men nu behövs det gator för fordveåttan och vanguarden
och mercedesbenzen och pobedan. Det finns ingen anledning att
inte dra dem med linjal. De gamla husen som ligger i linjalens
väg sjunker ned i jorden, det skulle de ändå ha gjort, men nu gör
de det på en gång och i rättning, det är den nya tiden. Så lägger
man asfalt på, så att de inte skall växa upp igen.
Såret i gatans sträckning ärras, läkes under bildande av
butiksvävnad – öppningarna täpps till, småhandlare och lapphantverkare etablerar sig i bodar och kyffen längs den nya leden. Bakom deras rygg ligger staden som förut, med förvirrade
gränder och blinda murar.
Detta är den typiska orientaliska gatan, men ingenstädes
har den nått en så konsekvent utformning som i Persien. Detta
är naturligt om man tänker på landets nyaste historia och den
framlidne diktatorns temperament.”
- Willy Kyrklund, Till Tabbas

Bildkälla: Laurent C. L.
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TEHERANS GATOR
Förändringen av Teherans urbana morfologi har varit extrem under
det senaste seklet, där höghus och motorvägar har bytt ut fruktträdgårdar och småskalig bebyggelse och därigenom oundvikligt nog
satt sina spår i stadsmiljön (Madanipour, 2010).
Detta har varit följderna av en kortsiktigt och hackigt samhällsutveckling i landet, där avsaknad av kontinuerlig planering och ordning
funnits inom stadsplaneringen. Det kortsiktiga samhället existerade
eftersom de fastighetsägande samhällsklasserna inte förblev densamma efter en eller två generationer. Egendom och socialklass var
någonting kortsiktigt, för att de betraktades som personliga privilegier snarare än ärvda och oantastliga sociala rättigheter. (Urschel,
2004).
Den urbana formen gick från en- och två vånings byggnader med
fokus på det invändiga, till högre och mer öppna byggnader. Ett
skifte skedde även från att ha framför allt levt i enfamiljshus till att
bo i lägenhet i höghus, i en stad som länkades samman med en infrastruktur baserad på bilisten. Detta kan ses som ett direkt resultat av
den extrema befolkningstillväxt och det medföljande trycket av dess
behov. (Madanipour, 2010).
Den industrialiserade revolutionen och processen för kapitalisering
tog aldrig vid i Iran till stor del på grund av den oförutsägbara och
osäkra laghållningen i landet. I ett samhälle där maktskiften kunde
ske utan lagar och regler och människors egendomar och besparingar kunde fråntas utan förklaringar, var det inte konstigt att det saknades ackumulation och en långsiktig tillväxt. Denna osäkerhet spred
sig till alla områden såsom stadsplanering och byggnadsbranschen,
där resultatet blev att saker och ting inte planerades och byggdes
med tanke på kontext, hållbarhet och långsiktighet. (Urschel, 2004).

Innan Teheran öppnades upp med hjälp av nya riktlinjer och förlorade stora delar av sin identitet genom rivning av byggnader och
monument i den äldre delen av staden, så hade den länge kvar sina
drag av en tidstypisk islamsk stad. (Madanipour, 2010). Staden
hade länge en mur, ett citadell där makten centrerades, moskéer,
torg, mindre bostadsområden och en basar. De essentiella dragen
av persisk arkitektur och hem hade varit desamma i över 4000
år, med vikt snarare på de interiöra ytorna än de exteriöra. Detta
föregick islam och var mer rotat ur ett kulturellt och miljömässigt
perspektiv, där innergårdar med inslag av vatten och grönska var
fundamentala inslag av persisk arkitektur. (Urschel, 2004).
Arkitekturen från de klassiska perioderna i landets historia, mynnar
sig ur tron på en imaginär värld som existerar mellan det rationella
och sinnevärlden (Farahi, 2012). Denna mellanliggande värld kallas
för alam-e mesal och kommer från gamla persiska filosofiska och religiösa tankarna, där verkligheten uppfattas ur tre perspektiv. Dessa
tre stadier är, den materiella världen, det gudomliga och alam-e
mesal, den mellanliggande världen där de två verkligheterna återspeglas och länkas samman. (Sierakowska-Dyndo, 2013). I alam-e
mesal bryts det materiella ner till dess ursprungliga ide, där den ger
intellektet form, dimension och riktning. Den förenar själ och kropp.
(Farahi, 2012).

förr, vilket har legat till grund för skapandet av denna fascinerande
och polariserade stad.
Under 150 år har Teheran varit en kontinuerlig byggarbetsplats,
dock på grund av diverse kupper, revolutioner, krig och extrem
migration. Allting förutom själva byggarbetsplatsen har förändrats
och bytts ut och detta tillsammans med att stadens befolkning ökat
under samma period från 150 000 till över10 miljoner, har skapat
en stad som inte längre är hälsosam att bo i.
Ur ett hållbarhets perspektiv, så krävs det att man börjar planera
utifrån människan och kontexten igen. För att återinföra Teherans
identitet som trädgårdsstad i denna extremt tätbebyggda stad som
törstar efter vatten och som är i andnöd efter frisk luft, krävs det att
man börjar återinföra stadens glömda och osynliga infrastrukturer.
Detta för att kunna bryta upp den extrema bebyggelsetäthet som
råder med hjälp av öppna och gröna ytor så att staden kan återupplivas och ett mer demokratisk samhälle från bergen ner till slätterna
kan börja formas.

Iransk arkitektur kom att genomsyras av denna kreativa värld fram
till introduceringen av nyklassicismen från västvärlden i slutet av
1800-talet (Farahi, 2012) och trots att öst och väst kom att mötas
i Teheran, så förenades de aldrig tillräckligt för att skapa en ny
egen entitet under det kommande seklet (Gharipour, Ozlu, 2015).
Den orientaliska inmurade staden omvandlades till en utåtriktad och
öppen stad på ytan. Men inuti staden hus och väggar levs livet som
Bildkälla: Darius Bashar, Flickr.
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Figur 14. En morfologisk representation av områdena omkring Velayat park.
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Bilder på Teherans stadsliv (2014).
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LIVSSITUATIONEN I TEHERAN

Stadens historiska utveckling har skapat en fragmenterad stadsbild
som är resultatet av en klar geometrisk planering kombinerad med
en inte lika planerad stadsutglesning. Med hjälp av information från
Teheran kommun, så har en kartläggning av stadens olika distrikt
gjorts för att få en tydligare förståelse av stadens socioekonomiska
förhållande.
Utifrån figur 16 kan man urskilja att det är till öst och söder om stadens centrala kärna som det är som mest befolkningstätt, medans de
nya distrikten fortfarande har en lägre befolkningstäthet. Ett av distrikten stadens lägre befolkningstäthets värden är distrikt 19. Detta
kan förklaras med att större delen av dess yta upptas av områden
utan bebyggelse som just Velayat park och Teherans centrala frukt
och grönsaks basar.
Bilden av att det är fler välbärgade i norr och låginkomsttagare i
söder styrks av figur 17, som tydligt visar hur övre delen av Teheran har klart lägre arbetslöshet jämfört med resten av staden.

Figur 22 och 23 visar att det finns ett klart behov av offentliga ytor
och rekreations ytor, framför allt i de extremt tätbebyggda distrikten
16 och 17 och till viss del distrikt 19. Distrikt 19 har en väldigt
tät bebyggelse, men på grund av dess stora areal längs den södra
stadsgränsen, innehåller distriktet stora öppna fält som påvisar att
relationen mellan bebyggd yta och öppna ytor, är bättre jämförelse
med distrikt 16 och 17, vilket inte riktigt stämmer, då dessa ytor
inte ligger lätt tillgängliga mellan bebyggelserna utan snarare är de
fält längs stadsgränsen som kopplas ihop med det landskap utanför
staden.
Distrikten 16, 17 och 19 är bland de mest tätbebyggda och befolkningstäta områdena i Teheran, figur 24 och figur 25 förklarar
till viss del deras livssituation som kan beskrivas i stora drag som
hus med låg standard, migranter och att befolkningen tillhör stadens
låginkomsttagare.

I figur 21 kan det utläsas att distrikt 16, 17 och 19 har förutom
distrikt 12 i gamla staden den högsta hushållsdensiteten per bostad
i hela Teheran. Man kan även se i figurer 18, 19 och 20 att detta
kombineras med att dessa områden jämförelse med de i norra och
västra delen av staden också har större fördelning av lägenheter
med mindre kvadratmeter, och i sin tur färre andelar av stora lägenheter, som istället domineras i de distrikt mellan Enghelab avenyn
och bergen.
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Personer per hektar
1-70
70-130
130-200
200-300
300-400

Figur 15. Karta över Teherans distrikt.

Procent
1-3
3-6
6-9
9-14
14-24

Figur 18. Karta över fördelning av bostäder med 75-85 kvm.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Figur 16. Karta över befolkningstätheten i Teherans olika distrikt.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Procent
3-10
10-17
17-29
29-40
40-76

Figur 19. Karta över fördelning av bostäder med 100-150 kvm.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Procent
1-6
6-7
7-9
9-12

Figur 17. Karta över stadens arbetslöshet i procent.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Procent
1-2
3-4
4-9
9-12
12-20

Figur 20. Karta över fördelning av bostäder med 200-300 kvm.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Hektar

Figur 21. Tabell över hushållsdensitet per bostad bland Tehereans distrikt.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Figur 22. Tabell över publika ytor och rekreationsytor bland Teherans distrikt i hektar.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.

Figur 23. Förhållandet mellan bebyggd yta och öppna ytor bland Teherans distrikt.
Källa: Teheran kommun, 2006. Editerad: Hamon Abbasi.
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Figur 24. Karta över population och boende information. Källa: Teheran kommun. Editerad: Hamon Abbasi.

Figur 25. Byggnadstyper.
Källa: Teheran kommun. Editerad: Hamon Abbasi.

65 år och äldre, vuxna 14-65, singlar, verksamma inom hälso och fastighetsbranschen,
arbetsgivare, befolkning med universitetsutbildning, bostäder med fler än 6 rum,
centralvärme

Moderna och utrustade byggander och bostäder

Vuxna 15-64 år, verksamma inom service sektorn, befolkning med gymnasialutbildning,
hög nivå av läs- och skrivkunnighet, bostäder med stålkonstruktion, kök och badrum,
centralvärme

Likt ovan, fast med mer betong konstruktioner i förorten och bostäder utrustade med gas

Hög befolkningstäthet, migranter från de kaspiska provinserna, verksamma inom den
kommersiella sektorn, arbetslöshet, låg nivå av läs- och skrivkunnighet hos kvinnor,
bostäder byggda innan 1966, semi motståndskraftiga material

Väl utrustade bostäder, nya och traditionella byggnader med semi motståndsmaterial

Barn 0-14 år, hushåll med fler än 8 personer, gifta kvinnor under 19 år, migranter från
landsbygden, migranter från Azerbaijan, verksamma inom transport och industri sektorn,
befolkning med grundskoleutbildning

Hög andel nya bostäder fast med semi motståndsmaterial, enkelrum och hyrda

Nya bosättningar, ej specifik data

Byggnader innan 1966 och med låg motståndsmaterial
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”Det orientaliska huset öppnar sig inåt. Det västerländska huset
öppnar sig utåt. Det västerländska huset ställer ut sig på samma
sätt som de västerländska kvinnorna med balkonger, bärbuskar
och televisionsantenn. Det orientaliska huset visar endast den
blinda muren, den stängda dörren.
Som ett myrhål i gatans vägg är grändmynningen, ingången till murarnas, de stängda dörrarnas värld.
Här har man ingenting att göra, om man inte är väntad. Väntad
bakom någon bestämd dörr, utan namnskylt, som öppnas när
man bultar med portklappen i form av en hand. Här visas ingenting. De blinda husen trycker sig mot varann, kittar ihop sig.
I nyckfulla skäl och krökar tvingas man än hit än dit tills orienteringen går förlorad. Likt en drucken vacklar gränden vidare
mellan murar.
Av deras tillvaro som lever därinnanför förråder muren
ingenting. Det kan vara fattiga människor som lever hopstuvade
i ett rum med lerväggar och utan andra ägodelar än en matta
och ett fyrfat. Det kan vara välbärgade personer med tjänare
och guldfiskar, som låter sina barn studera i Amerika.
Huset öppnar sig inåt. Dess hjärta är trädgården, som i
utformning kan variera från en pelargonia i kruka till mera påkostade arrangemang. Boningsrummen har ofta parallella dörrar till trädgården med fönsterrutor i pannån. En sorts loggia
med träpelare är även vanlig. Mitt på gården är dammen, med
eller utan guldfiskar.
- Willy Kyrklund, Till Tabbas
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QANATS

DE OSYNLIGA RUINERNA I DET MODERNA TEHERAN

Iran består av öken och berg, ett klimat som fick den persiska
civilisationen att uppfinna qanaten för 3000 år sedan. Qanaten
är ett omfattande underjordiskt nätverk av kanaler som skapar en
tillförlitlig vattenförsörjning till bosättningar och bevattning av områden i varma och torra klimat, där det underjordiska förhållandet
minskar risken för avdunstning i ett hett och blåsigt öknen (Daneshmir,
Spiridonoff, 2012). Qanaten leder grundvatten från underjordiska
akvifer belägna vid bergsfoten via handgjorda tunnlar ner till slät�terna (Mesocity, 2012). Sjuttio procent av alla Irans städer ligger i
närheten av ett berg (Mesocity, 2012) och alla av Irans äldsta storstäder var fulla av qanater (Daneshmir, Spiridonoff, 2012). Det finns
50 000 qanater i Iran (Daneshmir, Spiridonoff, 2012) varav över
700 finns glömda i Teheran (Mesocity, 2012) med en ungefärlig
total längd av 2000km (Daneshmir, Spiridonoff, 2012).
Från qanatens utlopp flödar vattnet nedför genom ytliga kanaler
som kallas jubs. Vattnet rinner genom jubs och via sidogrenar tillförs
vattnet till grannskap, trädgårdar och fält. Detta fenomen medför att
städer och byar utvecklas i relation till markens lutning, för att skapa
den mest effektiva vatten distributionen i ett skiftande terräng (Kheirabadi, 1991).
Teheran är strategiskt positionerad i exakta axeln av Tochalberget
och Darband vattendalen, denna historiska korridor sträcker sig 30
km vertikalt från bergen ner till den gamla staden Ray (Mesocity,
2012). Där vatten uppenbarar sig finns liv och med Teherans läge
mellan berg och slätt möjliggjordes skapandet av qanaten, då alla
qanater utgår från vattendaler eller i närheten av dem (Mesocity,

2012). Eftersom qanatens funktion är beroende av gravitation och
inte pumpning, kom lägets axiala sluttning vara av största vikt och
senare även till grund för hur Teherans urbana morfologi utformats.
Staden började ta form först där vattnet uppenbarade sig i gamla
Teheran, men har genom historiens förlopp stegvis flyttat sig mer
norrut, närmare vattnets källa. Med tiden har man lämnat avlagringar,
historiska fragment efter sig, då man ständigt tittat uppåt, med liten
åtanke och reflektion av det bakom sig och därigenom skapat en
segregerad och polariserad stad allt eftersom.

Återanvändningen av dessa qanater kan bli ett i stegen för att
koppla samman staden och integrera dess olika delar. Med hjälp
av dessa qanat kanaler och vattnets flöde från norr till söder, så
kan man återuppliva den nedre delen av staden med skapandet av
gröna korridorer, där man återanvänder stadens spillvatten till att
vattna Teherans parker och återinföra de historiskt viktiga inslagen
som jubsen i samhället igen.

På grund av den extrema urbanisering staden genomgått, så har man
inte klarat av att utveckla avloppsnätet i takt med byggandet av
byggnader och motorvägar (Tajrishy, Abrishamchi, 2005). Staden
har inverterats de senaste decennierna. Teherans mitt övergavs och
den ”nya staden” byggdes på de norra höjderna av staden, där
qanat kanalerna löper under jorden.
Den oerhörda mängd spillvatten denna metropolis öser ner i marken
och ibland direkt i qanat systemet har resulterat i att en artificiell
sjö har skapats några få meter under staden och som är flera hundra
meter djup (Mesocity, 2012). Eftersom Teheran saknar tillräckligt
med avloppsreningsverk, så hamnar spillvattnet från hushåll i läckage
gropar och kloakbrunnar, vilket lett till att stadens grundvattennivå
ökat till den grad att 60-70 % av stadens vatten slutligen tränger
sig igenom marken och orsakar strukturella och miljömässiga problem (Tajrishy, Abrishamchi, 2005).

Figur 26. Ett tvärsnitt över uppbyggnaden av en klassisk qanat. Bildkälla: The Center for Afghanistan
Studies.
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Figur 27. Illustration över Iran.
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Figur 28. Illustration över Irans topografi.
Bildkälla: MesoCity, 2012. Editerad: Hamon Abbasi.

Figur 29. Karta över Teherans qanater. Bildkälla: MesoCity, 2012.
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”Den persiska rännstenen har i själva verket helt andra och förnämare anor än den europeiska och ännu i sin förnedring, sölad,
förvandlad till en ränna för gatans smuts och avfall bevarar den
sina gamla traditioner och sitt namn: den kallas på persiska dju
– bäcken.
Ja, det stadsbäcken, den bäck som en gång gav staden liv
just här vid bergets fot, den frisa ådern, tvätterskornas bäck,
stadsbäcken som förnedrats i människornas tjänst mellan
Ilissós och Djūbāre. Och som miljonstaden med dess damm, bilar
och avskräde ännu blott vore en dröm, som om man vore i den
lilla byn där bäckens hastigt rinnande vatten under popplarna
för undan smuts och lera, så går man ned till den cementerade
rännan och diskar sitt husegård, sköljer teglasen, gör toalett och
tvättar grönsaker. Det gäller att passa på, ty vattnet dirigeras i
tur och ordning till olika distrikt.”
- Willy Kyrklund, Till Tabbas

Bildkälla: Kaveh Farokh & Wikipedia commons.
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DEN PERSISKA TRÄDGÅRDEN
ETT PARADIS PÅ JORDEN

Ordet paradis kommer stegvist från engelskans paradise, där innan
från franskans paradis, som i sin tur kommer från latinets paradisus samt
grekiskans parádeisos (παϱάδεισος), vilka ursprungligen ärvde ordet
från persiskans paridaēza ( )سیدرپsom betyder inhägnad, park (SAOB,
1952).
”Den persiska trädgården har sedan tidernas begynnelse varit ett lånat
landskap, en värld av perfekt harmoni där klimatet är måttligt, växtlivet är
rikligt och ett jämnt ljus alltid glimmar” (Faghih, Sadeghy, 2012, p. 40).

Den första persiska trädgården dateras till 600 f. Kr i staden Pasargadae i forntida Persien (Farahani, Motamed, Jamei, 2016).
Trädgårdens funktion och utformning var baserad på gamla litterära
källor från Mesopotamien och Persien (Gharipour, 2013), där tanken är att platsen ska vara ett himmelskt landskap som för samman
materia och mening från bägge världar i en utopisk oas (Farahani,
Motamed, Jamei, 2016).
”De grönskande trädgårdar av gamla Persien är ett bevis på den kulturens
högt utvecklade uppfinningsrikedom och förmåga att inte bara tillförse och
leda vatten och bevattna marken i en ovänlig miljö, utan även omvandla
den till ett konstgjort paradis” (Faghih, Sadeghy, 2012, p. 40).

Trädgården utformades utefter religionen Zoroastrismens principer
av ett universum uppdelat i fyra delar, i form av fyra säsonger eller
de fyra elementen: jord, eld, luft och vatten jord (Farahani, Motamed, Jamei, 2016).

Orden chahar och bagh på persiska betyder fyra och gård, sammansättningen blir chahar bagh, fyra trädgårdar (UNESCO, 2011),
vilket är den trädgårds stil som uppkom i Pasargadae (Farahani,
Motamed, Jamei, 2016).
Den persiska trädgårdens storhet grundar sig i kontrasten mellan
dess inre organisation, med inslag av vatten och vegetation och
dess yttre extrema klimatförhållanden (UNESCO, 2011). Ett land
där vädret skiftar från kraftiga vintrar med snöstorm, till stekheta
somrar med kraftiga sandstormar (Eduljee, 2005).
Vattentillförsel till parken löstes med hjälp av qanaten, de underjordiska tunnlarna med bergsvatten (UNESCO, 2011). Utan vatten ingen trädgård och till viss del så kom strukturen för trädgården att ske
i samverkan med bevattningssystemet (Farahani, Motamed, Jamei,
2016). Qanatens vatten uppenbarar sig oftast i trädgårdens centrala pool, som därefter distribueras ut i kanaler (UNESCO, 2011)
och de korsande vattenstråk som delar upp parken (Faghih, Sadeghy,
2012).
Introversion är djupt rotat i persisk kultur och iransk arkitektur, och
de persiska trädgårdarna följde samma koncept med icke transparanta väggar (Farahani, Motamed, Jamei, 2016). Väggarnas funktion
var inte endast tillför att skilja och definiera det sköna i parken mot
det vilda utanför, utan framför allt för att skydda växterna och blommorna mot vind och damm (UNESCO, 2011).

Att trädgården var inhägnad innebar att dess entréer fick en viktig
funktion med dess placering och synvinkel in i parken, oftast längs
med huvudvattenstråket mot paviljongen som stod placerad tillsammans med den centrala poolen i korsningen av de två axiala linjerna
(Farahani, Motamed, Jamei, 2016).
Typen av vegetationen och dess positionering är av yttersta vikt
för att kunna skapa skugga och minska avdunstningshastigheten, så
att trädgårdens mikroklimat med det konstgjorda ekosystemet kan
fungera som en tillflyktsort för avkoppling och svalka, som kontrast
till hettan utanför (UNESCO, 2011).
Den persiska trädgårdens funktion är inte endast att tillförse grönska
till besökarna, utan även att föra samman och skapa ett samspel
mellan människor och natur (Farahani, Motamed, Jamei, 2016) och
uppvisa en plats med uttryck för god miljömässig nytta (Faghih, Sadeghy, 2012). Parken uppvisar all persisk kultur och ingenjörskonst,
från implementeringen av ett sofistikerat vattenledningssystem, arkitektur och jordbruk till botanik. Naturliga element kombinerat med
människotillverkade komponenter skapar en unik miljö som reflekterar landets filosofiska, konstnärliga, symboliska och religiösa ideal
(UNESCO, 2011).
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TEHERANS GRÖNSKA

Förr i tiden var gamla persiska städer likt Teheran trädgårdsstäder
där naturen inte var avskilt från den urbana miljön. Staden beskrevs
som en grön fläck som var delad av en blå linje, vattendalen, mellan
berg och öken (Samei, 2013)
Under de senaste två seklen har Teheran expanderat från 5 km²
till 750 km², vilket är en 150 gånger så stor ökning (Laghai, Bahmanpour, 2012). Teheran stad är format genom utglesningen av de
äldsta byarna i området, som växte för att fylla tomrummen mellan
sig (Faryadi, Taheri, 2009). I och med stadens modernisering under
1900-talet och den okontrollerade befolkningstillväxten, så började man byta ut de gamla trädgårdarna med nya modernare hus,
höghus och nya vägar. Den enorma tillströmningen av människor till
staden tillsammans med en förändring av människors livsstilar, kom
sakta att bidra till dekonstruktionen av trädgårdsstaden (Samei,
2013), där gamla trädgårdar ersattes med parker inspirerade från
västvärlden och traditionen av den persiska trädgården kom med
tiden att falla i glömska (Bahrami, m.fl., 2012).
Stadens historiska urbana trädgårdar och odlingar blev ersatta av
bebyggelse och infrastruktur och istället uppkom Teheran metropolis som idag brottas med föroreningsproblem och befolkningstäthet
(Faryadi, Taheri, 2009). Ohållbar stadsutveckling, utan hänsyn till
Teherans ekologiska landskap har under de senaste årtionden skadat stadens och omgivningens ekosystem (Habib, m.fl., 2014). Fysisk
bebyggelse i städer har resulterat i en otillgänglighet till natur och
försvagat människors relation till den. Expanderingen av städer har
föranlett människor att bo i förortsområden vilket har orsakat förstö-

relse av urbana gröna områden och en ökad efterfrågan på landområde. Den höga efterfrågan för utvecklingsmark påverkade direkt
nedbrytningen av alla typer av grönytor som historiska trädgårdar,
moderna parker, öppna ytor, kullar, dalar och gränsskogar och gav
upphov till ett förändrat tillvägagångsätt kring markanvändning inom
Teheran (Laghai, Bahmanpour, 2012; Bahrami, m.fl., 2012).
De regioner i Teheran som har lägst grönyta per invånare och ytor
av tät vegetation är även de områden som är mest förorenade och
tätbefolkade (Faryadi, Taheri, 2009). Dem senaste två årtionden har
antalet parker i Teheran ökat i både lokal och regional skala för att
åtgärda en del av stadens miljömässiga problem, dock har distributionen och spridningen av dessa offentliga gröna ytor varit felaktiga
och istället resulterat i låga sociala och ekologiska effekter (Laghai,
Bahmanpour, 2012).
Användbar grönyta per invånare är utifrån studier lägst bland de
centrala distrikten av Teheran och framför allt de södra distrikten
16 och 17 lider av för låg grönkvot, i kombination med att vara
några av stadens mest befolkningstäta distrikt (Faryadi, Taheri,
2009; Laghai, Bahmanpour, 2012). Medelsiffran för grönyta per
invånare för hela Teheran är 6,4 m². Enligt World Health Organization borde varje stad ha ett minimum av 9 m² av grönyta per person,
en optimal mängd enigt dem vore mellan 10-15 m2 per person och
i Iran har man föreslagit 12 m², vilket påvisar hur låg den nuvarande
kvoten i staden är (Laghai, Bahmanpour, 2012).
Förutom att tillgodose invånarna med grönska så krävs också väl

fungerande och användbara parker som inte enbart erbjuder vegetation men som också ger socioekologiska och i längden socioekonomiska effekter i samhället. Grönområdena utpekade i figur 31 är
några av Teherans mest uppskattade, besökta och väl fungerande
parker och grönområden. Förutom Shahr park (Stadsparken) och Laleh park (Tulpanparken) som ligger i centrala Teheran i distrikt 6 och
12, så är dem andra populära och från stadens sida mer påkostade
och välplanerade parkerna stegvist utplacerade allt mer norrut mot
bergsfoten.
På grund av det fragmenterade ekologiska landskapet och den mer
prioriterade tungt belastade biltrafik har bostadsområden och grönområden i både en lokal och regional skala avskärmats från varandra. Tillgängligheten för individer och familjer att ta sig till parker så
vida man inte bor i direkt anslutning till dem är väldigt dålig när det
kommer till fots, cykel samt även kollektivtrafiken som i dagsläget
fortfarande är väldigt bristfällig i många delar av staden.
Då studier visar att nästan alla av Teherans distrikt, förutom distrikt
22, innehåller mindre än 10 % av öppna ytor för användning, i kombination med höga markkostnader och långa processer vid ändring
av markanvändning, så ser möjligheten till att utveckla stora grönytor
i Teheran i ett kortsiktigt perspektiv små ut. Däremot genom att öka
tätheten, den biologiska mångfalden och yta täckt av grönska i relation till gator, torg, skolor, andra offentliga platser och parker, i form
av t.ex. gröna korridorer så skulle det kunna ge kortsiktiga effektiva
lösningar som förbättrar Teheran stads och invånarnas livskvalitet
(Faryadi, Taheri, 2009).
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Bilder på parker och trädgårdar i Teheran (2014).
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Figur 31. Illustration över Teherans större grön- och rekreationsområden, samt 12 av stadens mer populära
parker och projektområdet Velayat park utmarkerade.
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AB-O-ATASH PARK

LALEH PARK

NAHJOL BALAGHE PARK

sfBildkälla: Foad Ashtari.

sfBildkälla: Saeid Hashemi.

sfBildkälla: Arian Ar.

SAEI PARK

SHAHR PARK

ERAM PARK

sfBildkälla: Ramin Shoraka.

sfBildkälla: Orijentolog.

sfBildkälla: Amin Gholamali.

QEYTARIYEH PARK

NIAVARAN PARK

ABSHAR PARK

sfBildkälla: Vahid Sheikhi.

sfBildkälla: Ramin Shoraka.

sfBildkälla: Ak Ba.

MELLAT PARK

sfBildkälla: Ramin Shoraka.

GOFTEGOU PARK

sfBildkälla: Saeid Hashemi.

JAMSHIDIYEH PARK

sfBildkälla: Amin Gholamali.
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Figur 30. Illustration över grönområdena omkring Velayat park.
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”Man sitter i rummet med dörren så att man kan se pelargonian, ty det är så rart med detta gröna. Människor från Nordens
frodiga länder uppfattar inte riktigt detta; de kommer från en
trakt där grönskan är en trivialitet, där hela landskapet är täckt
av en mångskiftande växtlighet. De har hört talas om persiska
trädgårdar och gör sig överdrivna föreställningar. Vad som konstituerar den persiska trädgården är icke blommorna, som finns
där, rabatten med penséer, plommonbuskarna, apelsinträdet,
inte ens guldfiskarna så typiska de än är, utan det är landskapet
utanför, det öde landet där trädgårdarna vattnas. Den persiska
trädgårdens själ är icke rosenbusken utan muren.
När man ser staden uppifrån bergen förnimmer man detta. Man ser den som ett mosaiksmycke av gröna och olikfärgade
bitar liggande i svackan mellan nakna gråa berg. Odlingarna i
stadens utkant är också muromgärdade; grönska och murar. [..]
Den persiska trädgårdens känsla av trygghet och otrygghet intill varannan såsom solhettan och den kalla skuggan.
Tryggheten i detta lilla mikrokosmos, under körsbärsträdet,
vid den stilla dammen, i murens skydd. Och otryggheten, ty hur
bräckligt är icke detta skydd av soltorkade tegel, av lera och
halm. […] Men om man kliver upp på den raserade muren får
man en utsikt över andra tak, ser topparna av andra körsbärsträd, sen skymten av en gavel med blå mosaik som vetter in mot
en annan gård, ett annat liv, samma liv, i sin oföränderlighet och
i sin växlings oföränderlighet horisontlöst enformigt, stagnerar,
oåtkomligt.
- Willy Kyrklund, Till Tabbas

Bildkälla: Nedre bild till vänster David Stronach & Ali Mousavi. Resterande Georg Gertster.
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VELAYAT PARK & DISTRIKT 16, 17 & 19
Distrikt 16

Distrikt 17

Distrikt 19

Area: 16,6 km²
Befolkning: 335 000

Area: 8,3 km²
Befolkning: 248 589

Area: 2,4 km²
Befolkning: 270 251

Området fyller en viktig funktion i staden på grund av sin positionering och innehar gamla bostadsområden med en stark urban identitet.
Två av Teherans äldsta och viktigaste basarer finns här och en stor
andel ekonomiska och handelsmässiga transporter sker genom detta
område. På grund av dess transportstråk till mindre och större basarer i och runt området, så upplevs distrikt 16 emellanåt som oorganiserat och väldigt trafikerad.

Blandningen av större och mindre stadsdelar till följd av de kraftiga
barriärerna av olika slag, har skapat en väldigt tätbebyggd miljö,
med få grönområden och ingen tydlig orientering i vägnätet. Förutom
handelmarknaderna i det nordvästra hörnet och de väldigt få parker
så domineras den resterande bebyggda miljön av bostäder.

Detta distrikt innehåller relativt nya bostadsområden med en glesare
struktur längs stadsgränsen, ett fåtal större gröna parker, jordbruksmark, fruktmarknader och Tehrans centrala frukt- och grönsaksbasar
i söder.

I slutet av 1990-talet skedde en förnyelse av området i och med
rivningen av slakthuset och ombyggnationen av flera bostadsområden. Andel grönområden ökades med Bahman park och Kulturhus
som en nybliven viktigt kulturell punkt i staden. Dock saknar alla
stadsdelar inom distriktet grönområden och tydliga kopplingar till
varandra.
Javadiyehs urbana struktur domineras av en kompakt rutnätsstad utan
några gröna öppna ytor och offentliga platser. Huvudvägarna i
rutnätet löper parallellt med Velayat park och hela området har en
stark inramad struktur som till stor del förklaras av de kraftiga bilvägar som omsluter Javadiyeh.
Nazi Abad separeras i norr från Javadiyeh och järnvägsområdet
genom den flerfiliga bilvägen. De norra delarna innehar industriområden och de större tydliga parkerna. Bostadsområdet kännetecknas
av en tät regelbunden rutnät med gröna publika innegårdar. Dess
aktivaste stråk är dem som går vinkelät från Velayat park.

Zamzam omges i ena sidan av den strikta järnvägsspår som fungerar
som en barriär mellan området och Fallah och på andra sidan separeras området från Velayat park av motorvägen. Det smalaste stråket mellan barriärerna omfattas i största grad av ett industriområde,
följt av en fotbollsplan och slutligen av Ghale Morghi tunnelbanestation. Därefter karakteriseras området av en blandad bebyggelse,
där kvarter med olika rutnätssystem flyter in i varandra och skapar
ett mer organiskt vägnät.
Zehtabi är en förlängning av Zamzam men med en mer strikt rutnätsstruktur. Huvudstråken som sträcker sig från grannområdet löper parallellt med motorvägen mellan bebyggelsen och Velayat park.
Fallah har ett oregelbundet rutnätssystem, där olika typer av kvartersstrukturer korsar varandra och skapar en blandning av längre och
kortare huvudstråk. Järnvägsspåren i norr och söder, samt den flerfiliga bilvägen i väst ger hela området en trekantig form som till viss
del förklarar den urbana form som är av en blandning av rutnätsstad
och ett organiskt framväxt stadsdel.

Shariati har två olika rektangulära rutnätsstrukturer, med dess huvudstråk löpandes parallellt med Velayat park från väst till syd och
där de sekundära stråken sträcker sig tydligt vinkelrät bort från
parken. Bägge rutnäten utgår från parkens form och bryter av varandra väldigt tydligt utan att skapa några mindre osammanhängande
kvarter.
Mellanrummet mellan parken och stadsdelen är som smalast här
och det finns en tydlig koppling från den urbana miljön in till parken.
Längs parkkanten så är stadsdelens urbana form relativt odefinierad,
med tomma ytor och brytningar i rutnätsstrukturen. Grönområdena
är relativt obefintliga här i den bebyggda miljön, förutom ett fåtal
fickparker här och var.
Khani Abad bryts av i tvådelar på grund av den kraftiga motorväg
som löper från norr till söder. I väst behålls den tydliga rutnät som
förlängts från Shahrak-e Shariati och i öst så förlängs den ytterligare
en bit innan rutnätet med hjälp av de vinkelräta huvudstråken ut från
Velayat park smälter samman med Nazi Abads rutnätssystem.
Abdol Abads väldiga tätbebyggda rutnätsstruktur med väl definierade
grönområden skapar tydliga rektangulära kvarter som formas av de
parallella och vinkelräta huvudstråken från Velayat park.
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Figur 32. Karta över distrikt 16, 17 och 19.

Figur 33. Karta över bostadsområdena i distrikt 16, 17 och 19.

Figur 34. Velayat parks strategiska position och relation till omgivningen.
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Bilder på Velayat parks omgivning (2014).
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17 MINUTER
BILTUR FRÅN
GAMLA TEHERAN

Järnvägsspår med järnvägsstation
Primära bilstråk

Tunnelbanelinje med hållplatser

Teherans basar i gamla stan

Stombusslinje med hållplatser
Figur 35. Illustration över områdets trafiksituation.

Figur 36. Illustration över områdets kollektivtrafiksituation.

Trafiksituation

Kollektivtrafik

På figur 33 ser man de kraftiga motorvägar och huvudsakliga bilstråk som
till stor del omsluter Velayat park. Bilvägarna i söder fortsätter ut ur staden,
medans den i norr fortsätter mot Mehrabad flygplats och Azadi torget. Den är
även en av få motorvägar som kopplar ihop norra och södra Teheran.

Enligt figur 34 går det att utläsa att Velayat park är tillgänglig på den västra
sidan via tunnelbanelinje 3 som sträcker sig från södra till norra Tehera. Lokala busslinjer finns tillgängliga runt om parken och i de intilliggande bostadsområdena. Norr om Javadiyeh går stombusslinje 4, som via Chamran motorväg
tar sig rakt upp till norra Teheran. Tunnelbanan tillsammans med stombusslinjen
är de snabbaste färdmedlerna för att transportera sig till t.ex. de övre delarna
av staden.
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Teheran Järnvägsstation
Ghale Morghi
Tunnelbanestation

Bahman Kulturhus
Teheran Universitet

Amir al Momenin Sjukhus

Medicinska fakulteten

Brandstation

Mofarra Sjukhus

Kontexten
Kontexten är att Velayat park ligger beläget i distrikt 19 i södra
Teheran mellan distrikt 16 och 17. Inom en radie av 100-500 m
finns ett par viktiga parker runt omkring Velayat park. Parkerna är
trots sina korta avstånd i dagsläget avskärmade från området. Detta
är en följd av områdets tidigare funktion som militär flygplats och
skyddsområde, som tillåtit att den kraftiga barrär bildats runt om
den. Distrikten runt Velayat park låg länge utanför Teherans stadsbild, med en vågrät gräns dragen vid Teheran järnvägsstation. Dessa
södra markytor var innan Teherans expansion ämnade för industrier,
jordbruk, slakteriverksamhet och handel som frukt och grönt. Detta
gav distrikten en viss karaktär som än idag går att urskilja bland de
tätbebyggda bostadsområdena.

Service- och underhåll av järnvägsfordon
Frukt- och grönsaksbasar
Bostadsområde
Outnyttjad mark
Industriområde
Park
Figur 37. Illustration över Velayat parks lokala relation till omgivningen.

57

Velayat park
Area: 2,7 km²
Omkrets: 6 km
Bygg år: 1922
Tidigare funktion: Militärt flygfält
Platsen mest karakteristiska drag är dess ovala form och de gamla
landningsbanorna. Områdets topografi är ett platt fält utan någon
nämnvärd vegetation. Sedan platsen bytt namn från Ghale Morghi
till Velayat park, så har den förvandlats från ett stängt, avgränsat
och ovälkommen område till ett stort vidöppet fält utan någon förankring till tid och rum. Ytan är i första hand inramad av bilvägar och
därefter av murar, stängda fasader och andra avgränsade ytor. På
grund av sin funktion som ett militärt flygfält, så har platsen fungerat
som ett skydds- och säkerhetsområde där inga civila människor har
haft någon som helst tillträde. Platsen har fungerat som en fort undantryckt all social och mänsklig verksamhet. Detta har gjort att även
om de omkringliggande bostadsområden inte ligger långt borta rent
fysiskt, så har de formats och skapats med ryggen mot flygplatsen
och förvandlat det till en bakgård, en yta man helt enkelt inte prioriterar och bryr sig om. Ett rum utan sammanhang och förankring till
någon slags skala, upplevs därmed otryggt och vilseledande.
Velayat park har idag kvar många av sina historiska byggnader, i
form av hangarer och flygtorn i det nordvästra hörnet, men även ett
par anlagda ytor för flygplan att parkera samt ett transportstråk
som löper runt hela området inuti.
Figur 38. Beskrivning av Velayat park nuvarande förhållande.
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Bilder på Velayat park (2014).
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RUMSLIG INTEGRATION
BRYT UPP BARRIÄRERNA

Axialanalysen över projektområdet är illustrerade i figur 38-41.
Figur 38 illustrerar situation idag, där de mest integrerade stråken
är de som utläses som orangea och rödfärgade. Vardera bostadsområde är relativt välintegrerade inom sitt distrikt, med undantag för
distrikt 16, vars bebyggelse sydöst om järnvägsspåret och nordväst
om motorvägen är dåligt integrerad med sin omgivning, på grund
av de stora barriärerna. Även parken är dåligt integrerad med de
omgivande områdena, vilket framför allt kan förklaras av den kraftiga motorväg som omsluter parken i stor grad. Parken är även längs
motorvägen i dagsläget tillgänglig via nio stycken gångbroar. I de
södra delarna av parken är inte själva bilvägen den största orsaken
till barriären mellan parken och distrikt 19, utan det är kvarteren och
byggnaderna som är utformade med deras baksidor mot parkens
riktning. Detta leder till att en mur av stängda fasader riktar mot parken, samt att gator och vägar inte sträcker sig ända fram till Velayat
park.
Några av de mest väl integrerade områdena i vardera distrikt,
ligger i anslutning parker. I distrikt 16 har vi Moallem park, i distrikt
17 leder dess mest aktiva stråken lodrät upp mot Sardar-e Jangal
park och Bahman park. Distrikt 19 har Shariati park som ligger inuti
områdets mest integrerade del. Emamyarigatan och Bist Metri-ye-Javadiyehgatan är de mest aktiva stråken inom Javadieyeh, som har
god integration inom sitt område, men som är avskärmad från sin
omgivning på grund av motorvägar och järnvägsspår.
Det som är intressant utifrån figur 39 är att det finns potential för
rörelse runt om parken. Det finns en yttre och inre serie länkar som

påvisar att det finns potential att planera och skapa integration med
Velayat park som en knytpunkt. Målet blir att koppla ihop Velayat
park med omgivningen, via grönområden A, B, C och D och skapa
ett en grön korridor. Varje grönområde fungerar som en nod i en
serie av länkar och starka stråk, exempelvis Emamyarigatan som
sträcker sig vertikalt bort från parken kan förlängas in i parken för
skapa axlar och tillgängliggöra rörelse mellan de i dagsläget avskärmade områdena.
Figur 40 illustrerar effekten av de förlängda stråken och den nya
rumsbildningen inuti parken. Från att ha haft ett par högt integrerade
stråk och fler lågt integrerade områden tidigare, så påvisar ändringarna i figur 40 att det finns potential för en mer jämnfördelad
integration över hela analysområdet. De förlängda stråken och de
nya kopplingarna har även skapat fler förutsättningar för en bättre
integration till parken och även inom parken. Velayat parks yttre rum
har fått en varmare färgton och parkens inre cirkel visar indikationer
på att bildningen av ett inre rum kan bli viktigt för parkens tillgänglighet och rörelse.
En jämförelse av figur 39 och figur 41 visar att de potentiellt mest
valda stråken är relativt desamma, med undantagen att fler stråk
riktade mot parken och de tillagda stråken har fått ett högre värde
och kopplingarna mellan områdena blivit fler och starkare. Kopplingen mellan Moallem park och Emamyarigatan kan utläsas som
ett potentiellt huvudstråk i ett Velayat park som kan fungera som en
nod, där barriärerna mellan distrikten bryts ned och länkar för möten
och rörelse skapas.
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Figur 39. Integrationsanalys utifrån dagens förhållanden.

Figur 40. De potentiellt mest valda stråken utifrån dagens förhållanden.

Röd - Hög integration
Blå - Låg integration
A. Moallem park
B. Shariati park
C. Sardar-e Jangal park
D. Bahman park
E. Bist Metri-ye-Javadiyehgatan
F. Emamyarigatan
G. Velayat park
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Figur 41. Integrationsanalys efter föreslagna kopplingar och rumsbildningar.

Figur 42. De potentiellt mest valda stråken efter föreslagna kopplingar och rumsbildningar.

Röd - Hög integration
Blå - Låg integration
A. Moallem park
B. Shariati park
C. Sardar-e Jangal park
D. Bahman park
E. Bist Metri-ye-Javadiyehgatan
F. Emamyarigatan
G. Velayat park
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IDENTITET

LANDNINGSBANOR, GRÄNSER, MELLANRUM, STADSFORM & SKALA
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LANDNINGSBANOR

GRÄNSER

MELLANRUM

STADSFORM

Landningsbanorna är den starkaste symbolen för platsen. Särskilt synliga från ovan,
men bridrar även med oerhörd karaktär på
marknivå och kan användas som ett starkt
element som representerar platsen och
länkar samman omgivningen.

Platsen har en klar oval form som med åren endast blivit tydligare. Den inramade ytan har blivit
mer och mer innesluten med de kraftigt dragna
transportvägarna runt om platsen och den omgivande bebyggelsen har rest sig och riktat sig
bort från den före detta militära flygfältet. Detta
har föranlett till att en barriär bildats runt fältet.

De existerande hangarerna är de kvarvarande
byggnaderna i området, resten av ytan är tomt.
Detta skapar en stort öppet fält inuti en stängd
miljö. Öppenheten bör bevaras, men tolkas
om till ett tillgängligt flexibelt fält, där det
vidsträckta bryts ner till en human skala för att
skapa trygghet och ökad social närvaro.

Stadsstrukturen runt Velayat park domineras av tätbebyggda kvartersstrukturer med smala gator som skiljer
tomterna och byggnaderna åt. Denna monotona bebyggelse varierar endast i våningshöjder. Husen sitter vägg i
vägg, med få trånga ytor mellan dem och de har stängda
fasader med inmurade gårdsplan och få publika ytor i
grannskapen.

Fältets starka karakteristiska form bör behållas,
men nya kopplingar in till parken skapas med
olika fokusområden som kultur, rekreation och
urbant stadsliv för att bryta barriären.

Intressanta ytor och tomrum skapas mellan de
existerande byggnaderna, som hangarerna och
de asfalterade hårdytorna, vilka har fungerat
som flygbanor och parkeringsytor. En viss sorts
struktur inom det annars vidöppna och som kan
behållas och vidareutvecklas med förlängd linjedragning.

Det finns förutsättningar för att Velayat park ska bli en
naturlig del av det befintliga stadsmönstret och förstärka
synen och värdet av området och södra Teheran. Parken
kan fungera som en knutpunkt, genom en förlängning av de
omkringliggande områdena som bryter upp skalan i parkens yttre delar och skapar en tydligare koppling till den
tätbebyggda omgivningen

De två flygbanorna som korsar varandra är starkt kopplade till Ghale morghis
historia och identitet. En upprustning av de
befintliga slitna banorna skulle kunna leda
till att området får en ny symbol med nya
värden som främjar integration och kopplas samman med kontexten.
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GAMLA STAN, TEHERAN, 210 HEKTAR

TEMPELHOF, BERLIN, 380 HEKTAR

ÅRSTAFÄLTET, STOCKHOLM, 50 HEKTAR

HYDE PARK, LONDON, 250 HEKTAR

SKALA
Illustrationerna visar Velayat parks storhet genom
att dels implementera delar av Teherans gamla
stan i den, samt jämföra med andra parker från
världen och få en bättre känsla av platsens skala.
Att förtäta eller icke förtäta parken måste tas i
hänsyn med omgivningen och de ramar som satts
från kommunen för utnyttjandet av överblivna
ytor. Exemplet från gamla stan ger en bra förståelse av hur bebyggelse påverkar platsens öppenhet, och en hur relationen mellan bebyggelse och
öppenhet bör relateras.

67

68

FÖRVANDLA & FÖRVALTA
PROBLEMFORMULERING

Städer och deras mönster är utformade och planerade i enlighet
med aktuella förhållanden och behov. Därmed behöver städer över
tid kontinuerligt planeras om då förhållanden förändras och för att
vara i linje med nya samhällsbehov.
Förklaringen till Teherans lokalisering vid Alborzbergens sydliga fot
har att göra med fördelarna av dess geografiska position, i både
större och mindre skala. Det strategiskt gynnsamma läget som knytpunkt mellan handelsvägar mellan Europa och Asien, och tillgången
till grundvatten från bergsfoten via användning av qanater, möjliggjorde god jordmån och förutsättning för bosättning. De ekonomiska
förtjänsterna gjorde Teheran till en lukrativ plats och är de främsta
anledningar till varför staden uppstod på denna plats.
Idag är situationen annorlunda. Täta bostadsdistrikt med genomgående motorvägar som skapats ovanpå stadens historiska trädgårdar
och qanater. Stadens osammanhängande och dåliga planering är
ett resultat av det förflutna, ett århundrande av revolutioner och krig
och till följd negligerad stadsplanering, vilket nu behöver tänkas och
planeras om för att gynna invånarna och platsens läge.
Stadens utformning och platsen topografi fungerar inte i symbios
med varandra varken ur ett miljöperspektiv eller ur ett socialperspektiv.

skapat isolerade bostadsområden och förhindrar människorna i
Teheran att röra sig fritt omkring i staden. Därför är det av största
vikt att både öppna upp staden för människor och att skapa rekreationsområden och öppna platser med frisk luft över hela staden, för
att skapa en mer behaglig situation för stadens invånare.
Existerande förhållanden och problem:
1. Distrikt 16, 17 och 19 är några av de Teherans distrikt som har
lägst grönyta per invånare.
2. Psykiska och fysiska barriärer som uppstått av att området tidigare varit ett militärt avskärmat skyddsområde.
3. Avsaknad av kopplingar mellan parkens omgivande distrikt på
grund av infrastrukturbarriärer som hindrar naturlig rörelse till och
från området.
4. Avsaknaden av dragningskraft till södra Teheran frånkopplar
parkområdet och de segregerade södra distrikten ytterligare från
resterande delen av staden.
5. Det vidsträckta landskapet inom parkområdet skapar en miljö
med dålig orienterbarhet och känsla av otrygghet.

Ett annat resultat av stadens historiska utveckling, är de barriärer
som skapats på grund av infrastrukturen. Luftföroreningar, dålig
kollektivtrafik, en brist på cykel- och gångstråk igenom staden har
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ETT DESIGNSTRATEGISKT RAMVERK
Baserat på bakgrundsforskningen, analyserna och den teoretiska
undersökningen så har ett strategiskt ramverk utformats för den nya
urbana parken. Strategin utgår från tre olika aspekter av det nya
området: de ekologiska, de fysiska och de socioekonomiska förutsättningarna och deras relation till varandra.
Utifrån förslag baserade på axialanalysen och de andra stadsoch områdesanalyserna i studien kommer området gynnas av flera
nya kopplingar in till parken, vilket skulle resultera i en ökning av
människoflöden inom och runt om Velayat park och förbättra integrationen mellan de omgivande distrikten. Men dessa kopplingar
och stråk in i och genom parken är inte tillräckliga. För att tillgodose
människornas behov, samt parken och det omgivande landskapets
potential, krävs programmering av vad som sker vid dessa kopplingar och längs dessa stråk. Programmeringen består av en blandning
icke programmerade ytor och områden av hög programmeringsgrad,
med varierande upplevelser och aktiviteter för att skapa en dynamisk park som når ut och attraherar människor i alla åldrar och med
olika förutsättningar.
Planen är att utgå från de gamla hangarerna och de hårda ytorna
inom parken och genom förlängning och addering av byggnader och
stråk rama in och skapa nya rumsbildningar för olika ändamål som
kultur, bostäder, handel, kontor, rekreation och offentliga byggnader,
för att skapa mångfald och samtidigt förtäta området.
Intentionen är att sudda ut den gamla bilden av ett militärt skyddsområde och integrera parken in i Teherans befintliga stadsmönster
och förstärka de gröna korridorerna. Parken ska bli en frizon för
dagens stadsbor, där de kan komma undan från det kontrollerade,

täta och stängda stadsdelarna. Den ska även utvecklas i förhållande
till områdets och hela Teherans sammanhang. Ramverket fungerar
som en vägvisare för Velayat parks utveckling av den ekologiska,
fysiska och sociala miljön mellan distrikten 16, 17 och 19 och hur
parken kan integreras och länkas in i den pågående stadsutvecklingen.
Målen med Velayat parks ramverk är:
1. Hjälpa till och tillgodose behovet av mer grönyta och rekreationsområden till invånarna i Teherans södra distrikt, som har sämre
socioekonomiska förutsättningar och bor i mer segregerade områden och historiskt sätt haft sämre tillgång till offentliga- och rekreationsytor än resterande Teheran.
2. Bryta upp den fysiska och psykiska barriär i form av den kraftiga
motorväg runtom Velayat park som uppstått p.g.a. att området en
gång varit ett stängt militärt skyddsområde, för att öppna upp och
öka tillgängligheten in till parken
3. Parken är tänkt att fungera som en knytpunkt och länk mellan de
närliggande distrikten och mellan norra och södra Teheran. Därigenom förbättra invånarnas rörelsemönster och skapa förutsättningar
för samexistens och kunskapsutbyte mellan både människor och
natur.
4. Planera och bryta ner parken till en skala så att människor känner
sig trygga och bekväma med att befinna sig i parken och röra sig
igenom den. Introducera nya funktioner, stråk och bebyggelse för att
få människor från olika delar av Teheran att mötas och integrera.

Strategin för Velayat park är:
1. Applicera en grön- och blåstrukturplan för Velayat park och samtidigt behålla platsens karakteristiska drag för att skapa en attraktiv
och unik plats för rekreation och i sin tur även öka grönkvoten för
boenden i stadsdelarna i anslutning.
2. Att göra parken mer inbjudande och öka tillgängligheten till
den, därför adderas fler gångbroar över motorvägen in till den. De
befintliga entréerna föreslås ramas in ytterligare och kopplas samman bättre med parkens inre och tillsammans med de nya entréerna
skapas tydligare och mer inbjudande ingångar in till Velayat park.
3. Att förlänga stråk från befintliga stadskvarter in i parken och
skapa utifrån dem nya stråk, gröna korridorer och kopplingar mellan
parkmiljöer och starka stråk från omgivningen med Velayat park.
Därmed blir parken en knytpunkt som länkar samman de olika distrikten och stadsdelarna och möjliggör en friare rörelse för människor
mellan dem.
4. Att bryta upp det vidsträckta, därför skapas mindre och större
rumsbildningar inom parken. Genom att förlänga stråk och kvartersstruktur in i parken förtätas delar av parkens yttre och skapar
relation till omgivningen och en känsla av orienterbarhet. Addering
av olika typer av stråk, variation av rekreationsytor med låg och
hög programmeringsgrad inom Velayat park främjar bpde fysisk och
psykisk hälsa och skapar en mer human skala som får människor att
känna sig trygga, nyfikna och välkomna.
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INTEGRERA GRÖNSKA OCH VATTEN

SKAPA EN GRÖN PARK

BEHÅLL OMRÅDETS KARAKTÄR

UTNYTTJA BERG- OCH REGNVATTEN FRÅN
DE UNDERJORDISKA QANATERNA
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IMPLEMENTERA KOPPLINGAR & DEFINIERA YTOR

ENTRÉER

SKAPA KOPPLINGAR TILL OMGIVNINGEN

TVÄRSTRÅK OCH RÖRELSE

PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
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SKAPA OMRÅDEN MED LÅG- OCH HÖG PROGRAMMERINGSGRAD
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GRÖNSTRUKTURSTRATEGI

Flera parker och grönområden kan tillsammans bilda gröna stråk
genom städer. Velayat parks tidigare funktion som ett militärt flygfält har föranlett till att parkmiljöer har skapats utanför parken utifrån
de inflygningsinriktningar som en gång i tiden existerat. För att skapa
gröna korridorer så är det viktigt att skapa nya stråk för att koppla
ihop de befintliga parkerna med den nya, och i sin tur skapa rörelse mellan de omgivande grannskapen. De gröna stråken hjälper
människor att förflytta sig mellan olika grönområden i staden, men
även växter och djurs förutsättningar för spridning och friare rörelse
ökar genom starkare kopplingar.
Behovet av att vistas i naturen har alltid varit en viktig del av människans liv, men med dagens urbanisering och stadsförtätning så blir
det allt viktigare att skapa platser i stadsmiljön för vila och återhämtning. Forskningen visar att den positiva effekten av att ha tillgång och närhet till grönområden är som störst hos ungdomar, äldre
och de med låg socioekonomiskt status i samhället (Colding, 2013).
Välmående och bättre hälsa är att av ekosystemtjänsterna naturen
kan ge oss människor i den urbana miljön. Ekosystemtjänster är ett
social-ekologiskt begrepp som handlar om människan och naturen i
samspel, där vi skapar och nyttjar ekosystemtjänster som matproduktion, vattenrening och rekreationsmiljöer (Folke, Berkes, 1998).
I grönstrukturstrategin för Velayat park har ett antal ekosystemtjänster identifierats som är mest tydliga i grönområdet. För att skapa ett
robust och långsiktigt hållbart samhälle, krävs det att vi kombinerar
ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv i både tanken och i

praktiken och samma sak gäller för ekosystem i urbana miljöer.
Ett starkt och anpassningsbart ekosystem kräver stor variation av arter och livsmiljöer. Den biologiska mångfalden blir rikare genom att
värna och förvalta parkens omgivande grönområden och utveckla
övergångs- och buffertzoner. I ett väl fungerande ekologiskt samspel
ökar markens bördighet med hjälp av den mångfald av växtarter
den hyser samt de djurarter som samverkar med den. Med hjälp av
detta kan man återinföra det som en gång var jordbruksmark och
bilden av Teheran som trädgårdsstad, där människor kan odla frukt
och grönsaker privat, kollektivt och till försäljning inom parken. Detta
resulterar även i ökad pollinering och därmed i mer produktion i
form av honung och blomster för invånarna omkring stadsodlingarna
och gynnar samtidigt den biologiska mångfalden.
Inom parken skapas förutsättningar för hur de boende själva kan
plantera och driva skog och matproduktion och låta den växa fram.
På så vis kanske det blir ett odlingslandskap, ett skogsbruk eller
jordbruk, fast mer gemensamt, mellan de olika befolkningsgrupperna,
vilket förväntas skapa interaktion och nya möten, samt förståelse för
den naturliga processen och värdet av naturens funktioner.

utrymmen för möten och sociala aktiviteter. Velayat park och dess
natur skapar platser som även kan skapa social samhörighet för
människor utan någon direkt integrationen med en annan.
En varierad miljö och mångfald förväntas berika upplevelsen i
parken. Öppna ytor, skog, buskar, träd, avskilda platser, skapar
möjligheter för diverse aktiviteter och upplevelser. Parkens öppenhet
är kopplad till flexibilitet och dynamik, och för att kunna bistå som
samlingsplats vid både firande stunder och vid naturkatastroftillfällen
som t.ex. jordbävningar, då behovet av plats för tältläger behövs.
Förutom de mer konkreta utfallen ger parkens naturliga lösningar en
del extratjänster som gynnar människor och stad både kortsiktigt
och långsiktigt. Grönska har en luftrenande förmåga och med väl
planerade gröna ytor så kan man dessutom minska effekterna av
både skyfall och värmeböljor i den urbana miljön.

Att vistas i naturen har som sagt ett pedagogiskt värde, mem även
ett fysiskt och mentalt värde för människans hälsa. Naturens förmåga
att få oss må bättre, för även med sig ett ekonomiskt värde, med
minskande sjukvårdskostnader (SOU, 2013).
Parkens natur och offentliga rum har även en förmåga att skapa
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EKOSYSTEMTJÄNSTER

Biologisk mångfald

Sinnlig upplevelse

Luftkvalitet

Hälsa

Färskvatten

Stadsodling

Symbolik och andlighet

Bullerreglering

Skydd mot extremt väder

Sociala interaktioner

Pollinering

Vattenrening

Desto större mångfald av arter och livsmiljöer och symbios mellan dessa gynnar den lokala matproduktionen, luftkvaliteten samt
markens bördighet.

Att befinna sig i naturen och vara aktiv får oss människor att må
bättre, stressa av och förbättra vår hälsa både fysiskt och mentalt.

Parkens gröna varierade utemiljöer öppnar upp för mångfald, vilket i sin tur berikar upplevelsen i utemiljön, utifrån de olika kulturella intrycken.

Parken möjliggör social interaktion genom lek, samtal, träning för
både barn och äldre. Förutsättningar för motion, rekreation och
diverse upplevelser skapas utan kostnad för den enskilde.

Naturen lär oss hur den naturliga processen går till, relationen mellan pollinering, matproduktion och vattenrening och ger oss insikt
kring vikten av dess värde och att ta vara på den.

Velayat park kan ha en liten med dock så viktig del i att skapa
grund och ytvatten för dricksvatten i en stad vars behov av färskvattenresurser ständigt ökar i takt med dess urbanisering.

Naturliga strukturer och processer kan reglera och mildra oönskade effekter. All grönstruktur i form av träd och alléer kan dämpa
buller från motortrafik runtomkring parken.

Stadens grönska fungerar väldigt bra för blommor och bin och erbjuder en mer varierad miljö än den traditionella jordbruksbygden.

Likt alla grönytor så hjälper även Velayat parks grönska att förbättra Teherans luftkvalitet. Dessutom begränsas växthuseffekten
av gröna växters förmåga att ta upp växthusgaser.

Genom skapa förutsättningar för ekologisk och närodlad matproduktion, både småskaligt och i mer strukturell markplanering, ökar
invånarnas förståelse för en bättre resursförbrukning.

Genom ett fåtal men väl valt placerade träd på öppna ytor eller
grönytor på mark och byggnader kan stadens lättare stå emot
effekterna av både värmeböljor och skyfall.

Kombinationen av grönska, dagvatten och qanats skapar en
vattenpark av våtmark och dagvattendammar som fungerar som
naturliga reningsverk.
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GESTALTNINGSFÖRSLAG
KONCEPTBESKRIVNING

Jag har valt att skapa ett förslag på en stor och enhetlig park. Den
nya bebyggelsen koncentreras till områdets nordvästra, sydvästra
och östra yttre delar för att dels rama in parken samt för att skapa
kopplingar till den befintliga miljön utanför området. I en lokal skala
är området definierad av vägar i väst, norr och öst och i ett större
perspektiv vyn av Teheran stad som reser sig upp mot de mäktiga
bergen i norr.
De angränsande grannskapen föreslås kopplas alla samman genom
nya broar och förlängda stråk in till denna centrala gröna punkt och
skapar alla tillsammans en offentlig miljö som verkar på olika skalor.
Parken förankrar på det sättet den befintliga bebyggda miljön i de
södra distrikten med omgivningens större parker och skapar stadsfunktioner i en naturlig miljö. Som en sammanhängande grön kärna,
erbjuder detta en gemensam identitet till alla kringliggande grannskap.
En buffertzon skapas mellan motorvägen och parken som fungerar
för att begränsa buller från trafiken, där val av transportmedel varvas ned från bil, cykel, gående och däremellan skiljs åt av grönska.
Parken definieras ytterligare, barriären runt om parken förvandlas till
en grön boulevard och övergången från motorväg till park sker mer
naturligt och skapar en mer behaglig och välkomnande atmosfär.
En del av arbetet med att integrera parken med de omgivande kvarteren på andra sidan av motorvägen blir genom att applicera nya
broar med tydligare riktning och positionering, som uppfyller större
syfte och funktion. Broarna och de förlängda gatustråken behandlas

som gränssnitt, vilket skapar starka förbindelser mellan kvarteren
och parken. På östra sidan med en blandning av formella och informella gångvägar och gröna broar som länkar samman skogs- och
parklandskapet utanför. Detta i form av fortsatt grönska som träd
och blommande buskar, samt kulturella funktioner och stadsodlingsområden som skapar levande miljöer och en ständigt föränderlig
bild. På västra sidan genom en formell grön boulevard som leder
från broar till landningsbanor, vilket tillsammans med alléerna av
gröna träd förväntas skapa en varierande upplevelse under varje
säsong. I nordöst och sydväst kopplas områdena samman via en
formell dagvattenstråk med träd och sittplatser som fungerar som ett
eget rum och beständig del i den annars öppna och fria parken.

Målet med parken är att skapa ett offentligt utrymme som kan
användas under hela året och erbjuder en förtrollande rike i varje
säsong.

För att aktivera parken föreslås funktioner och faciliteter att placeras ut i olika delar av parken. Ytornas programmering sker utifrån
platsen sammanhang och förväntas skapa dels en tydlig koppling till
den angränsade fysiska miljön, samt en dynamisk och naturlig flöde
mellan parkens alla områden bestående av varierande programmeringsgrad. Mellan dessa hörn och öppningar uppfyller dessutom ett
nätverk av gång och cykelvägar att parken kan bli en del av alla
boendes och besökandes naturliga rörelsemönster.
Bland den omgivande stängda miljön skapas denna mer öppna park
och oas som fungerar som en grön lunga åt de södra distrikten. Som
dessutom länkar samman södra och norra delarna av staden genom
att bli en förlängning av stadens planerade gröna korridor. På så vis
kan parken bli tillsammans med de södra distrikten en del av det nya
moderna Teheran.
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Velayat park föreslås bli en ny urban park på 270 ha, varav 40
ha är allokerade för bostäder, kontor, handel, offentliga byggnader
och torg, de resterande 230 ha består av rekreations- och aktivitetsområden. Olikt många andra storskaliga projekt i Teheran är
förslaget för Velayat park utformat för att skapa en specifik interaktion mellan den redan bebyggda miljön och det öppna landskapet
med en variationsrik miljö inom det ovala rummet.
De nya broarna fungerar inte endast som nya kopplingskällor mellan
parken och omgivningen, utan dessa gröna broar fungerar även som
mötes- och utkiksplatser från andra höjdnivåer med vyer över parken, samt staden och upp mot bergen.
Den befintliga tunnelbanestationen Ghale morghi är den enda tunnelbanelinjen i direkt och nära anslutning till Velayat park och den
främsta kollektivtrafiklänken mellan norra och södra Teheran. Från
den västra transportnoden leds man direkt in i parkens del med mest
programmeringsgrad. I anslutning till den gröna boulevarden föreslås
ett torg med multifunktionsbyggnader. Multifunktionsbyggnaderna i
nordväst består av en omvandling av de gamla flyghangarerna samt
en förtätning med nya byggnader, varvid en torgyta tar plats mellan
huskropparna och skapar en naturlig mötesplats, som kan fungera
som plats för evenemang i olika skalor samt som marknadsplats för
lokala odlare och bönder att sälja sina grönsaker och produkter.
Byggnaderna föreslås ges varierande funktioner och innehåll för
alla åldrar, med fokus på kultur och lärande, med byggnader för
bibliotek och museum, samt dynamiska lokaler som kan fungera som

utställningshallar, kollektivverkstäder för kurser och hantverk, replokaler och gemensamhetslokaler för besökande.
I anslutning till multifunktionsområdet föreslås en skate- och cykelpark. Skateparken är Teherans främsta i sin skala och till granne
har den ett imponerande pumptrack bana med leder i alla nivåer
för amatörer och erfarna, samt med möjlighet för besökare att hyra
cyklar som de dels kan pumpande driver cykeln framåt inom den
designade off-road terrängen eller bara vanligt cyklar runt i parken
och beskådar dess helhet.
I parkens norra hörn öppnar staden sig upp till följd av den breda
befintliga motorväg som sträcker sig rakt upp mot norra Teheran och
bergen. I omvänd riktning föreslås att man möts av iögonfallande
byggnader inom parken som skiljer som mot omgivningen och fångar
ens uppmärksamhet utifrån dess höjd och utseende. I relation till den
intilliggande industriella bebyggelsen och den kraftiga motorvägen
föreslås här en bebyggelse av kontor och handel. Med en utformning som naturligt leder en in i parken samt till de offentliga ytorna.
Inuti parken föreslås ett mäktigt idrotts- och aktivitetsfält på den
gamla flygplansparkeringen. Runt om i hela parken allokeras ytor för
sport och lek, likt utomhusgym och diverse bollsporter, men intill den
kommersiella delen av parken det nordvästra hörnet utformas ett
komplex för sporter och planer för badminton, basket, boule, fotboll,
friidrott, gym, pingis, tennis, vollyboll och läktare för åskådare med
inbyggda omklädningsrum och i den östra kortsidan ramas anläggningen in med en glasad klättervägg.

I centrala delen av parken föreslås en vattenpark genom en kombination av dagvatten och det outnyttjade vattnet från de underjordiska qanaterna. Ett reningsverk skapas, en anläggning av våtmark och
fördröjningsdammar med en naturlig dagvattenrening som fungerar
som biologisk rening.
På grund av de perioder av torka som kan drabba Teheran, så
skapas förutsättningar inom parken och den byggda miljön att samla
in regnvatten. Regnvattnet kan samlas i kommersiella enheter för att
bevattna växter, lagras i grönska på gröna tak och samlas upp i
bostäder för att bland annat som wc-vatten.
Förslaget till det stora stadsodlingsfältet inom parken och det mindre
i direkt anslutning söder om parken kommer att vara en kombination
av mindre ytor för trädgårdsodling för familjer och större kommersiella jordlotter ämnade för att förse mat till lokala restauranger,
livsmedelsbutiker och marknader runt om samt inom Velayat park.
Den föreslagna marknadsplatsen inom parken kommer att erbjuda
en plats och möjlighet för enskilda bönder och producenter att sälja
sina varor och samtidigt fungera som en central mötesplats för köpare, säljare och entusiaster. Den nära kontakten med processen och
möjligheten att följa resan av odlingen av grönsaker från ett sått frö
till ett marknadsstånd, är en del av projektet genom att föra samman
olika generationer inom staden och sprida kunskap och förståelse kring vikten av ett ekologiskt samhälle i relation till konsumtion,
resurs-, energi- och transportfrågor.
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I anslutning till några av de centrala noderna inom parken föreslås
att fyra stycken utkikstorn reser sig med varierade utformning och
höjd med relation till sin omgivning. Dessa utkikstorn utgör ett av få
stationära objekt inom den annars dynamiska gröna parken. De är
fristående skulpturer som ger människorna en möjlighet att få en vy
av den vidsträckta parken från dess inre och dessutom få en tydligare vy över Teheran och dess landskap.

befintliga kvarteren och skapar länkar mellan bebyggelse och park.
De allaktiviteshus som föreslås placeras utmed bostadskvarteren är
tänkta att fungera som mötesplatser med varierande innehåll och
funktioner för boende och besökande i parken. Dessa byggnader
inrymmer plats och lokaler som man kan använda och hyra för kultur,
fritidssysselsättningar, privata och offentliga arrangemang och ytor
man kan besöka utan ekonomisk press.

Parken har planerats på ett strategiskt sätt med större och mindre
öppna ytor för att få en varierad rumslighet. I de större öppna
gröna fälten har i vissa ändar placerats ut scener. Dessa har till
syfte att likt utkikstornen fungera som permanenta designobjekt inom
parken och användas för olika typer av arrangemang som friluftsteater, utomhusbio, konserter och manifestationer. Ett tredje friluftsscen
föreslås placeras intill stadsodlingen i öst, dock utformad som en
amfiteater och i en mer sluten omgivning för en mer personlig och
intim upplevelse.

Där viktiga förbindelsevägar korsas med landningsbanorna eller intill
offentliga byggnader och rum, föreslås speciella platser ”fria ytor”
så kallade hot spots. Dessa är ytor ämnade för människors fantasi,
vilja, önskan och kreativitet, ett urbant vardagsrum som inreds och
ändras av människor. Ytan kan användas för tillfälliga paviljonger,
grillplatser, lounge area, ”pop-ups”, lek, rastplats, ett område där
man kan både skapa och ställa ut sina verk i det fria. Dynamiska
ytor där allmänheten bestämmer, dessa fria ytor är till för att skapa
ytterligare variation och rörelse i parken i form av temporära händelser och arrangemang, en annan typ av sevärdheter skapade av
individer och folk i grupp direkt bland allmänheten.

Bostadskvarteren som föreslagits i parkens östra och sydvästra del
definierar parken ytterligare samtidigt som de smälter in och skapar
en relation med omgivande kvarter. Kvarteret i öst reflekterar och
förhåller sig till omkringliggande kvartersmått och skapar en mer
human rumslighet dels mellan parkens kant och motorvägen och från
kvarteret in mot den öppna parken. I den sydvästra delen av parken
förlängs de existerande intilliggande gatustråken in i parken, med en
bebyggelse för att rama in parken. Parken ges en naturligare känsla
av integration med det befintliga bostadsområdet, genom att parken flyter ut med sina gröna stråk och siktlinjer ut i gatorna och de

parken till ett område för tältläger vid naturkatastrofer som tex.
jordbävningar. Flexibiliteten och de varierade program som parken
föreslås innehålla, aktiverar parken och dess omgivning, parkens
funktion och dess kulturella evenemang skapar nya bilder och historier av ett område och region, och öppnar upp för en neutral plats för
alla människor oberoende av ens gruppering
Längs med dagvattenstråket och huvudvägarna som omger parken
kan gående och cyklister motionera som i ett klassiskt elljusspår.
Samma sak gäller för landningsbanorna som inte förblir oanvända
kvarlämnor och symboler för militär aggression. Utan de återtas
av invånarna och omvandlas till aktivitetsstråk som knyter samman
parkens olika hörn, samtidigt som de skapar förutsättningar för att
en ny identitet formas. De lever upp igen, som nya symboler, för en
ny tid där stadens människor istället flyger fram över dem med sina
rullskridskor och cyklar och nya historier skrivs, fast utifrån människans perspektiv och oavsett var hen kommer ifrån.

De stora öppna ytorna i parken skapar förutsättningar för spontana
och publika evenemang. Olika program och aktiviteter kan ta plats
på de stora öppna ytorna och parkens anpassningsbarhet till årstiderna gör det levande året runt.
Velayat park kan användas vid större evenemang likt festivaler, vid
högtider och persisk nyår då stadsborna av tradition tar sig parkerna för att ha picknik med familjen, till möjligheten att förvandla
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FÖRDJUPAD PLANFÖRSLAG
De nya bostadskvarteren inom parken är planerade att fungera som en
förlängning av det befintliga intilliggande bebyggelsen och dessutom smälta
samman med den nya parken. Siktlinjer in till parken tillsammans med stråk för
rörelse inom och runt om parken ligger till grund för den nya kvarterstrukturen.
Inom det utvalda bostadsområdet varieras och planeras gaturum avsedda
endast för gång och cykel, med där alla trafikanter kan samsas; fordon,
fotgängare och cyklister. Detta skapar förutsättningar för att semi-privata gaturum bildas mellan kvarteren och en naturlig förlängning av parkens grönska.
De planerade stora utvecklingstomterna förslås att delas upp för att skapa
en mer human skala. Områdena för bostadsbebyggelse delas upp i mindre
tomter för att skapa en variation av byggnader och mer privata gröna ytor.
De föreslagna semi-privata gröna rummen mellan husen och de mer privata gröna innergårdarna fungerar som gemensamma ytor för de boende att
använda för rekreation, odling och lek. I hjärtat av området föreslås en oas
med växter, kolonilotter, växthus, dagvattendammar, rekreationsytor och fruktträd som fungerar som centrala mötesplats för de boende och parkbesökare.
Huskroppar i direkt anslutning till de offentliga stråken och kring torget föreslås bli funktionsblandade byggnader med en kombination av bostäder och
verksamheter på bottenvåningarna för att skapa ett levande stadsrum under
större delen av veckan.

UTVALD BOSTADSOMRÅDE FÖR
FÖRDJUPAD PLANFÖRSLAG

Kvarterens bebyggelse föreslås ha varierade former och storlekar för att
dels skapa dynamik men också för att minimera skuggning inom området. De
nya husvolymerna har en varierad bredd från 10 till 20 meter och för att
länka samman med den befintliga bebyggda miljön och samtidigt smälta in i
parken varieras höjden från 2,5 till 5 våningar.
Torget och allaktivitetshuset som föreslås ge en iögonfallande arkitektur blir
ett av naven i parken som kopplar samman det med omgivningen.
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STADSRUM

STADSODLING

Privat grönyta
Semi-privat grönyta

Stadsodling

Offentlig grönyta

Rekreation

Semi-privat rum

Växthus

Offentligt rum

Dagvattenstråk

BYGGNADER

CIRKULATION

Bostäder

Siktlinjer/gatustråk

Funktionsblandad byggnad

Interna förbindelser

Allaktivitetshus

Externa förbindelser
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SEKTIONER
SEKTION A1

SEKTION A2

SEKTION A-A

SEKTION B1

SEKTION B2

SEKTION B-B
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D = Dagvattendamm

SEKTION A1

G = Gångbana
G/C = Gång/cykelbana
F = Förgårdsmark
K = Kolonilott
V = Växthus
T = Trädzon
F

G/C

T

V/K

G

K

T

D

G/C

F

2000

3000

2000

9000

2000

6000

2000

5000

3000

2000

SEKTION A2

G/U = Gångbana/Uteservering
G/C = Gång/cykelbana
G/U

G/C

5000

18000
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SEKTION B1
F = Förgårdsmark
G/C = Gång/Cykelbana
G/U = Gångbana/Uteservering
I = Innergård
K = Körbana
P/T = Parkering/Trädzon
I

F

11000

700

G/C

P/T

K

P/T

G/C

2000

2000

4600

2000

2000

F
700

SEKTION B2

D = Dagvattendamm
G/C = Gång/Cykelbana
G/U = Gångbana/Uteservering
K = Körbana
R = Rekreationsyta
G/C

K

R

G/C

D

G/C

G/U

3000

5000

13000

6000

3000

6000

4000
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SEKTION C-C

D = Dagvattendamm
G/C = Gång/cykelbana
T = Trädzon
T

G/C

T

G/C

D

G/C

T

G/C

T

1500

3000

1500

3000

2000

3000

1500

3000

1500

94

95

DISKUSSION
I det här kapitlet förs en diskussion kring projektets frågeställningar
och vad analysen påvisat som slutligen resulterat i gestaltningsförslaget, samt ett resonemang kring problematik och frågor som
kommit upp under arbetets gång.
Examensarbetet började med att ställa frågan hur en park kan gestaltas för att skapa möten mellan olika socio-ekonomiska samhällsgrupper och ge grupperna tillgång till grönyta. När det kommer till
att analysera historiska öppna ytor och ekologiska landskap och få
en förståelse för hur man kan gå tillväga när man ska planera områden likt Velayat park, krävs det att man studerar och identifierar
hur stadens utveckling har skett över tid, det strukturella mönstret och
placeringen av stadens äldre och nyare delar, dess inre och yttre
infrastruktur, det privata och det publika, öppna ytor, gamla trädgårdar, parker, det ekologiska landskapet med berg, slätter och vattendalar, och genom att även studera de olika sätt staden har utformats
för att få en så pass översiktlig bild som möjligt. I och med detta
rekommenderas ett att nytt stadsplaneringskoncept tas fram, där man
tar hänsyn till stadens urbanmorfologiska utveckling, socio-ekonomiska process och socio-ekologiska process.
I detta projekt har den urbanmorfologiska analysen av Teheran med
granskning av stadens historiska relation till grönska och vatten,
samt analyser och studier av projektområdets karaktär, i en ständig
relation till stadens invånare och socio-ekonomiska process givit
förståelse och skapat förutsättningar för att sätta den nya parken i
rätt kontext till stadens historia och framtida utveckling. På grund av
bristfällig reglering, planering, ett totalitärt styre utan någon vidare

förhållning till den enskilda stadsbon eller det ekologiska landskapet har en fragmenterad och segregerad stad skapats. Projektet har
haft till avsikt att hitta vilka människorna är i både en större kontext
av staden, men framför allt i distrikt 16, 17 och 19 som omgiver
Velayat park.
För att kunna utforma denna park till att bli en plats där olika sociala klasser ska kunna mötas på en neutral plats och skapa ett ställe
där man träffas utan att tillhöra en viss grupp på förhand så gjordes
studier för att tolka identitet, karaktär, behov och hur pass sämre
tillgång till grönyta och ställt människorna i dessa distrikt har.
Den socioekonomiska analysen visade att det finns en klar klasskillnad i Teheran, där befolkningens livssituation och ekonomiska status
är tydligt bättre i norra delarna av staden gentemot resterande
områden. Människorna i distrikten 16, 17 och 19 kan utifrån kartläggningen av socioekonomi klassas som låginkomsttagare som bor
i mer bebyggelsetäta områden, med mindre bostäder och med fler
personer per rum till skillnad från majoriteten av stadens resterande
distrikt. Utifrån kapitlen Livssituation i Teheran (s. 39) och Teherans
grönska (s. 49) går det även att utläsa en relation mellan de distrikt som är befolkade av låginkomsttagare och bor i byggnader
med lägre bostadsstandard, med att de även har sämre tillgång till
offentliga rekreationsytor. Stadens hierarkiska topografi syns tydligt
här bland de södra distrikten där områden har utvecklats med enkla
och tillfälliga lösningar utan någon vidare tillsyn eller långsiktig planering. Inom dessa extremt befolkningstäta områden bor människor
som flyttat in till huvudstaden från landsbygden, från de kaspiska

provinserna, med färre år i skolan, med större hushåll och med högre
arbetslöshet. Människor i dessa distrikt går inte att beskriva med
ett fåtal ord, däremot går det tydligt att se att de blivit negligerade och försummade av de styrande och i sin tur av staden, som
på många sätt och vis vänt ryggen åt och inte erbjudit människorna
i dessa distrikt samma förutsättningar som i vissa andra delar av
staden.
Enligt figur 31 kan man se fördelningen av Teherans större grönoch rekreationsområden, där majoriteten befinner sig mellan mellersta och norra delen av staden. Människorna i de mindre välbärgade
distrikten likt 16, 17 och 19 har både sämre tillgänglighet och
mindre tillgång till användbar grönyta samtidigt som de är några av
stadens mest befolkningstäta distrikt. Därför kan omvandlingen av
den f.d. militära flygplatsen till en park bli väldigt viktigt i den framtida aspirationen från Teheran stads sida att höja värdet av grönyta
per invånare och samtidigt förstärka kopplingen mellan de olika
delarna av staden genom gröna korridorer, men framför allt handlar
det i ett första skede om att göra parken tillgänglig för allmänheten
och användbar.
I dagsläget är det svårt att komma in i parken och det är dålig
tillgång till de här stora grönområdena. Den urbanmorfologiska analysen utifrån historiska kartor tillsammans med platsanalyser (s. 60)
gav tydliga indikationer och förståelse för hur den gamla militära
flygplatsen skapat den barriär runt omkring sig och varför intilliggande distrikt är avskärmade från varandra. Områdets tidigare roll
som skydds- och säkerhetsområde har medvetet varit skapat för att
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hålla all mänsklig rörelse och verksamhet borta. Trots parkens närhet
till kvarteren inom distrikt 16, 17 och 19 så är den svårtillgänglig p.g.a. motorvägar och slutna kvarter, samt industriområden och
järnvägsspår som försvårar rörelsen inom och mellan alla distrikt
ytterligare.
Parken är både omgiven av fysiska och psykiska barriärer. Längs
motorvägen finns ett fåtal gångbroar länkade från bostadsområden in till parken, och det man kunnat se utifrån axialanalysen är
att genom att placera om och ge tydligare riktning för vissa broar
tillsammans med att addera nya så främjar man en bättre integration
och tillgänglighet in till parken samt mellan bostadskvarteren i de
olika distrikten. Längs bostadskvarteren i sydväst kan man ta sig in
till parken till fots, dock ligger problematiken i att det endast finns
en naturlig entré i dagsläget på en sträcka av 1,5 km. Dessutom är
gatunätet och kvarteren inte utformade för att man ska vilja ta sig ut
till parkområdet.
Här upptäcktes dock även positiva aspekter under platsstudierna,
med de tydliga siktlinjer som fanns ut mot parken från gaturummen
som blev ett av verktygen att jobba vidare utifrån. Parken var likt
ljuset man ser i slutet av en mörk tunnel, likväl på grund av gatustrukturen och det befintliga gatunätet så finns det ingen tydlig riktning
och dirigering inom kvarteren, vilket försvårar förståelsen och orientbarheten och viljan att röra sig mot ljuset. Genom att definiera och
förtäta vissa gaturum och skapa tydligare stråk med antingen trädplantering, alléer, vatteninslag, så skapas sammanlänkade stråk och
förbindelser mellan olika rum.

Analyserna och platsstudierna visade också att parkens idag fem
entréer är för få och främst skapade utifrån bilistens perspektiv. De
påvisar även att det saknas en tydlig orienterbarhet och tillgänglighet in i själva parken. Det jag har gjort är att skapa tydligare ingångar till parken utifrån fotgängarens och cyklisten perspektiv och
skapat länkar mellan det gröna utanför och det gröna innanför och
en förtätning emellan så att fler får tillgång till det. På så vi ökar förbindelsen och parken kan fungera som en knytpunkt och bli naturligt
tillgänglig för människorna i de intilliggande distrikten.
Det är en sak att kunna ta sig till parken, det är annan sak att vilja vistas där, att stanna kvar, röra sig omkring och slutligen vilja
återkomma. Människor behöver kunna associera med platser för
att kunna attraheras till dem. Om detta behov ignoreras riskerar en
platslöshet att infinna sig, där miljöer skapas med platser som inte
har någon särskild betydelse eller roll. Ifall vi istället försöker att
tillgodose behovet och jobba förbi rotlösheten, så uppstår potential
för att utveckla platser med platsidentitet för människor att kunna reflektera och vara i samklang med de mänskliga upplevelserna (Relph,
1979).
Utifrån studien går det att utläsa att den geografiska identiteten är
människors känslomässiga förhållande och kulturella förankring till en
viss ort. Den bestäms huvudsakligen utifrån den naturliga-, historiska-,
kulturella- och socio-ekonomiska processen. Med tiden återspeglar identiteten stadens karakteristiska strukturella och morfologiska
drag, och är därmed karakteristisk för stadens visuella scen, livsmiljö
och kulturella symboler. Den är föremålet för visuell estetik, grunden

för orientering och identifieringen för dess invånare. Den geografiska identiteten är bäraren av den ekologiska- och socio-ekonomiska
processen som tagits vid och berättar stadens historiska berättelse
(Bahrami, m.fl., 2012). Denna företeelse kan även appliceras för
platsidentitet och människors relation till en specifik plats. Den geografiska identiteten eller platsidentiteten bör därför inte endast vara
visuellt behaglig utan även hållbar och meningsfull.
För att utveckla nya platser eller förnya befintliga områden till
parker och urbana rum, så följer det att en kombination av ekologisk
grundsyn inom planering och utformning med geografisk identitet,
är ett optimalt tillvägagångsätt för en hållbar stadsutveckling. Ett
ekologiskt nätverk är en av nycklarna vid analyseringen av rumsliga
mönster, för att mark och liv ska bibehållas säkert och hälsosamt,
samt för att hålla kvar de historiska och kulturella funktionerna i
ett område. För att tillgodose och skydda invånarnas och stadens
behov samt för att främja landskapet och dess framtida utveckling
krävs ett ramverk av ekosystemtjänster vid stads- och markutveckling.
Därmed är stadsförnyelsen av ”Brownfield lands”, landområden eller
byggnader som tidigare använts för industrier eller anläggningar
men som därefter blivit övergiva eller förorenade, en väsentlig del
för en klok och framgångsrik stadsutveckling och markanvändning
idag då den närmaste framtiden handlar om hållbarhet och återtagande. Dessa områden bör omvandlas till multifunktionella, flexibla
platser med varierat innehåll, där de kan agera som nya lungor i
våra tätbebyggda städer, i form av grönområden och öppna publika
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rum. Där kan de förstärka det befintliga stadsmönstret och agerar
som ett jämställt rum för stadens alla invånare.
Enligt Cabe space (2005) kan grönytor stå i linje med, stärka eller
förbättra karaktären av det lokala landskapet för att utöka den biologiska mångfalden och skapa en starkare känsla av plats. Fungerande grönområden bidrar till att göra städer och platser mer attraktiva. De skapar utrymme för kulturella evenemang och konst, de
höjer omgivningens markvärde och generar tryggare stråk. Några av
deras ekosystemtjänster består av att kunna anpassas och ge skydd
vid t.ex. naturkatastrofer, hållbar dränering, skapa bättre mikroklimat, luftfiltrering, skuggning, och öka den biologiska mångfalden. En
idrottsplats, ett naturreservat eller ett bostadsområde med gemensam trädgård bör inneha en mer komplex roll än vad själva namnet
antyder. Alla grönområden bör göra anspråk på en tydlig känsla av
plats och rum, samt tillförse ekosystemtjänster och tillgodose olika
människogrupper.
Utifrån mina platsbesök, fotografering och analyser av plastkvalitet,
karaktär och identitet har information och kunskap införskaffats för
att skapa en plats som attraherar olika socio-ekonomiska samhällsgrupper. För att utveckla en park av Velayat parks skala krävs det
att man kopplar samman olika infrastrukturer, vatten, grönska, byggnader, människor, historia, omgivning och samtidigt jobbar långsiktigt
med hur platsen kan hjälpa utveckla intilliggande områden och stad,
samt återuppliva vattennäring och grönska.
Då platsen alltid varit stor, abstrakt och en symbol för makt och

militär aggression, så känner man sig inte riktigt trygg i det vidöppna. För att attrahera och sammanföra de olika distrikten och skapa
ett sammanhang och samexistens mellan människor, så krävs det att
bryta upp det vidöppna och skapa mindre och större rum. Detta för
att ändra parkens känsla till en mer human skala där människor känner sig trygga, intima och välkomna. Därför har jag valt att förtäta i
vissa delar av parkens yttre kanter, i ett led att rama in och definiera parken ytterligare, men framför allt för att en förtätning kan leda
till att nya människor flyttar hit, en närmare tillgång till parken skapas, samtidigt som man förtätar och fler får tillgång till parken och
då lyckas man med syftet att återta området och skapa en social
förbättring i området i stort. Med detta förslag blir parkens uppgift
inte endast att uppfylla en stor behövlig kvot av grönska i södra
Teheran, utan parken har en möjlighet att fungera som knytpunkt och
länk mellan människorna i de södra och norra delarna.
En stor yta har många fördelar och möjligheter, med då detta öppna
fält är omgivet av barriärer och introverta, täta bostadskvarter och
stadsstrukturer, så krävs andra regler som tagits fram i konceptet för
hur detta rum ska användas och upplevas. Dessa regler skapas från
analysen av den lokala och storstads kontext som resulterar i den
dynamiska strukturplan för Velayat park. Svårigheterna med utformningen av projektområdet har varit att just förhålla sig till parkens
väldigt stora omfattning och samtidigt skapa en miljö för människor
där skalan är human och parken är en trevlig och trygg plats att
vistas inom. Konceptet för detta var att inledningsvis arbeta med
skalan av de befintliga byggnaderna inom parken samt de kvarter
och gaturum i anslutning till området, men för att sedan förlänga och

vidareutveckla både dessa interna och externa hus och kvarterstrukturer. De existerande byggnader och ytor som har behållits är flyghangarerna och landningsbanorna som förtäljer parkens historia, men
för att framhäva dem ytterligare så utformas parken i relation till
dem och de förlängda gatustråken för att skapa kopplingar mellan
parken, befintliga kvarter och grönområden utanför, samt en variationsrik miljö inom parken med ett mångsidigt program och innehåll.
Med ett tydligt ramverk är framtiden för en plats ledd istället för
riktad. Förutsättningar för en flexibel och samverkande utveckling
och underhåll är en nyckelfaktor för en hållbar långsiktig stadsplanering. Utveckling är en process och inte ett projekt, vilket betyder
att platsen, parken, kvarteren bör växa organiskt över tid. Ytor kan
utnyttjas för tillfällig användning för att kunna attrahera och skapa
förutsättningar för en varierad skara människor. Genom att respektera den befintliga platsidentiteten skapas en gemensam karaktär och
identitet som binder samman hela området. Ett projekt bör därför
dirigeras till att bli nyanserade men utformade för att bli förenande.
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SLUTSATSER
I det här kapitlet sammanfattas de framtagna frågeställningarna och
slutsatser som tagits utifrån hela projektets arbete och reslutat.
Hur kan en park gestaltas för att skapa mötesplatser för olika
socio-ekonomiska samhällsgrupper och ge dem tillgångar till grönyta?
Det krävs förståelse för att planera och gestalta områden likt Velayat park, vilket man får genom att studera och identifiera hur
stadens och platsens utveckling har skett över tid. Genom att göra
analyser och ta hänsyn till den urbanmorfologiska utvecklingen, den
socio-ekonomiska processen samt den socio-ekologiska processen, uppstår mönster och relationer mellan befolkningen och staden.
Förståelse för den historiska utveckling som skett, de identiteter som
skapats i samband med människors och det ekologiska landskapets
behov skapar förutsättningar för att utforma en park utifrån rätt
kontext, med mötesplatser för invånare från olika socio-ekonomiska
samhällsgrupper.
Vilka har tillgång till grönyta i Teherans mindre välbärgade distrikt
16, 17 och 19?
Utifrån den socioekonomiska analysen gick det att påvisa att det
finns en tydlig klasskillnad i Teheran, där de boende i de norra
delarna av staden har bättre livssituation och ekonomisk status än
resterande delar av staden. Befolkningen i distrikt 16, 17 och 19
kan utifrån analysen klassas som låginkomsttagare. Dessa människor

bor i mer bebyggelsetäta bostadsområden med lägre bostadsstandard, samt i mindre bostäder med fler personer per rum. Analysen
visar även att många av de människor som bor inom dessa extremt
befolkningstäta områden kommer från landsbygden, från dem kaspiska provinserna och att de har färre år i skolan, större hushåll och
högre arbetslöshet.
Det finns även tydliga kopplingar som visar att människorna som bor
i de mindre välbärgade distrikten likt 16, 17 och 19 även har sämre tillgänglighet och mindre tillgång till användbar grönyta samtidigt
som de lever i några av stadens mest befolkningstäta distrikt.
Hur tar man sig till parken från de intilliggande distrikten och in i
den?
I dagsläget är parken svår tillgänglig p.g.a. områdets tidigare som
funktion som skydds- och säkerhetsområde. Den tidigare militära
flygplatsen var utformad för att utestänga allmänheten och är idag
trots de korta avstånden till kvarteren inom distrikten 16, 17 och
19 svår att ta sig in i p.g.a. både fysiska och psykiska barriärer som
skapats runt om parken. Barriärer som motorvägar, slutna kvarter,
industriområden och järnvägsspår som försvårar rörelsen inom och
mellan alla distrikt ytterligare. Längs med motorvägen finns idag
ett fåtal gångbroar länkade från bostadsområden in till parken och
längs bostadskvarteren i sydväst finns möjligheter att ta sig in till
parken till fots dock utan en tydlig orientbarhet.

Hur kan man utveckla det stora öppna fältet till en park som attraherar olika
socioekonomiska samhällsgrupper?
Från denna studie går det att förstå att den geografiska identiteten,
som är människors känslomässiga förhållande och kulturella förankring till en viss ort eller plats, framstår huvudsakligen utifrån den
naturliga-, historiska-, kulturella processen, samt av den socio-ekonomiska processen. Den geografiska identiteten är en sammanflätning
av alla dessa processer och berättar stadens berättelse.
Denna företeelse kan även appliceras för platsidentitet och människors relation till en specifik plats. Genom att studera och göra analyser av platsen, dess omgivning, dess befolkning, likt de platsbesök
jag gjort med fotografering och analyser av plastkvalitet, karaktär
och identitet, så bildas en uppfattning och förståelse kring de behov
och möjligheter som finns. Utifrån den information och kunskap som
införskaffats framstår de verktyg som behövs för att skapa en plats
som attraherar olika socio-ekonomiska samhällsgrupper.
Dessa verktyg och regler skapas utifrån analysen av både den
lokala platsen och staden i sin helhet och med ett tydligt ramverk
är framtiden för en plats ledd istället för riktad. Platsens hållbara
utveckling ska ses som en process som får växa organiskt över tid
för att kunna respektera den befintliga platsidentiteten och samtidigt
skapa en gemensam karaktär som attraherar och skapar förutsättningar för en varierad skara människor.
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REFLEKTION
Processen för detta examensarbete har varit allt annat än linjär och
klar, vilket till stor del berott på den väldigt öppna utgångspunkten
utan en tydlig struktur för vad projektet i skulle bli. Teoretiska avgränsningar gjordes i början av projektet för att begränsa och hålla
arbetet sakligt, men på grund av projektområdets skala och intressanta position och historia i en stad med högst lika fascinerande
bakgrund och förutsättningar, så har frågeställningar och infallsvinklar kommit upp allt eftersom under processens gång och på så vis
expanderat projektet och format den och de val som kommit att tas.
Från att ha startat med att undersöka hur man kan aktivera projektområdet genom att skapa kopplingar från de omgivande bostadskvarteren direkt in till parken med fokus på att skapa nya broar och
skissa på hur dessa kan fungera som länkar och mötesplatser, till att
fokusera på byggnadstypologier och möjligheten till att bebygga
delar av parken utifrån Teherans stadsform, liv, grönska och vatten
till att skissa om vad som sker omkring i parken, vart stråken ska
kopplas samman, vad som sker vid noderna och där broarna landar,
till att se över hela parken och dess koppling till de omkringliggande
distrikt och parkområden inom Shariati, Fallah och Nazi Abad.

gjort, även ifall ett projektområde av denna magnitud definitivt hade
gynnats av ytterligare avgränsningar i förhållande till projektområdets skala när det kommer till utformning och den övergripande
urbanmorfologiska analysen av Teheran stad. Hade jag varit snabbare med att ta vissa beslut tidigt in på projektet, som jag kan önska
såhär i efterhand så hade jag även haft mer tid för att gå in på
djupet med gestaltningsförslaget samt förtydliga val och delmoment,
men just den vetskapen tillsammans med alla misstag som har gjorts
under detta examensarbete gör detta till ett oerhört lärorikt projekt
och upplevelse på många olika typer av plan.

Vid det här laget, vid slutet av projektet infinner det sig en förståelse kring varför designprocessen tog de riktningar och omvägar som
den gjorde. Hur förståelsen kring vissa frågor ledde till nya frågor
vilket också gjorde att projektet i sig växte. Vilket endast visar på
komplexiteten av design i relation till människan, tid och rum.
Med det sagt så är jag tacksam över processen och de val jag
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BILAGOR
Skisser över experimentering av förlängning av viktiga gatustråk och förtätning.

Tidiga design skisser över parken. Siktlinjer, förlängda gatustråk, undersökning av förtätning i parkens
längs parkens kanter, vart stråken landar och kopplingar som skapas mellan omgivning av park. .
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Tidiga skisser och koncept.
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Skisser över planförslaget. Siktlinjer, flöde och experimentering med husblock och grönytor .
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