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Sammanfattning 
Förtätning är ett sätt att lösa den bostadsbrist som råder i Sverige idag. Det finns fördelar med en 
förtätning av staden och stadsnära områden istället för att bygga ut staden. En tät stadsmiljö ger en 
eftertraktad närhet till arbete och sociala sammanhang samtidigt som det minskar beroendet av bil 
som färdmedel. Det finns också många utmaningar med att bebygga områden i syfte att förtäta dessa. 
Det blir svårare att uppnå krav på exempelvis ljusinsläpp och bullernivåer, och ofta försummas den 
övergripande kvaliteten på platsen som bebyggs.  
 
Idag finns inga tydliga och tillämpbara metoder för hur en förtätning kan genomföras för att bibehålla 
de befintliga kvaliteterna på platsen, det vill säga platsens karaktär. Detta arbete syftar till att 
undersöka hur en metod kan utvecklas för en integration av en förtätning med flerbostadshus kan 
integreras i ett områdets karaktär. Det undersöker även hur rationellt byggande kan användas vid en 
sådan gestaltning.  
 
I undersökningen gestaltas flerbostadshus avsedda för en förtätning av ett kvarter i utkanten av 
centrala Örnsköldsvik. Förtätningen är ett uppdrag som getts av en beställare till Näslunds arkitektur. 
Gestaltningen genomförs med ett underlag baserat på teorier funna i en litteraturstudie av 
urbanmorfologi och gestaltteori. Teorierna bidrar med verktyg för en karaktärbedömning av platsen. 
Den genomförs med hänsyn till givna ramar från beställare, däribland antal byggnader, lägenheter per 
plan och krav på fasadmaterial. Gestaltningen genomförs i syfte att undersöka hur den kan integreras 
i områdets befintliga karaktär och således testa den metod som utvecklas i arbetet. 
 
Det viktigaste att ta med sig från denna studie, för en bedömning av ett områdes karaktär, är att se 
saker i sin helhet, i ett större sammanhang och i dess kontext, samt att den lokala kontexten alltid har 
en bredare kontext som den förhåller sig till. Det är utifrån kontexten en karaktär kan bedömas, men 
det är först när kontexten kontrasterar till andra kontexter som en karaktär kan identifieras, och därför 
måste hela stadens karaktär utifrån dess fysiska form analyseras. Urbanmorfologi tillsammans med 
gestaltteori kan utgöra en bas för att finna och bedöma ett områdes eller en plats karaktär. 
  



 
 

Abstract 
Densifying cities is a way to solve the prevailing housing shortage in Sweden. There are benefits of a 
densifiction of the city and other urban areas rather than expanding the city. A dense urban 
environment provides shorter distances to work and social activities as well as reduces the 
dependence of car as a means of travel. There are also many challenges in building areas with the 
purpose of densifying them. It will be harder to achieve requirements such as for natural light and 
noise levels and often the overall quality of the site being built gets neglected.  
 
Today there are no clear and applicable methods of how a densification can be carried out to maintain 
the existing qualities of a place, that is, the character of a place. This thesis aims to examine how a 
method can be developed for integrating multi-family houses with the existing character of a place 
when designed in the terms of a densification. It also examines how rational construction can be used 
in such a design. 
 
As a part of the research there will be a design of several multi-family houses in the purpose of 
densifying a block close to the central parts of the Swedish city Örnsköldsvik. The houses for 
densification is something that the architects of Näslunds Arkitektur has been asked by a customer to 
design. The design is conducted with a foundation based on theories found in literature studies of 
urban morphology and gestalt theory. The theories provides tools for character assessment of the 
place. The design is conducted with respect to given requirements from the customer, which among 
others includes the number of buildings, apartments per floor and requirements of used facade 
materials. The design is conducted with the aim of examining how it could be integrated with the 
existing character of the area so that the method being developed can be tested. 
 
The most important conclusion in this study regards the character assessment of a place, that is to see 
objects or things in their entirety, in its broader context, as well as that the local context always has its 
own broader context to which it relates. It is based on the context that an assessment of character can 
be made, and therefore the character of the whole city based on its physical form must be analyzed. 
Urban morphology along with gestalt theory can provide a basis for finding and assessing the character 
of a place or an area. 
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Introduktion 
Populationen i Sveriges städer och större orter ökar kraftigt och det råder brist på bostäder i många av 
landets kommuner (Boverket, 2016). Så många som 243 av totalt 290 kommuner uppger i en 
undersökning utförd av boverket att det råder ett underskott av bostäder i deras kommun (Boverket, 
2018).  
 
Förtätning är idag en tydlig trend för att lösa bostadsbristen till följd av den växande 
befolkningsmängden i städer (Boverket, 2016). Förtätning ses som ett sätt att undvika att staden 
breder ut sig, delvis för att den vid utbredning tar upp en stor yta av värdefull, odlingsbar mark, men 
en förtätning minskar även beroendet av bilanvändning då det ger en bra förutsättning för god 
kollektivtrafik (Boverket, 2016). En tät stadsmiljö ger också en eftertraktad närhet till arbete och andra 
verksamheter (Boverket, 2016).  Därmed planerar kommuner i dagsläget för en tätare exploatering 
med högre byggnader inom stadens nuvarande gränser, både i innerstad och förort (Sveriges 
kommuner och landsting, 2015).  
 
Förtätningen kan beskrivas som att den handlar om att bygga relativt tätt, att bygga så att mellanrum 
finns kvar och ger plats åt de kvaliteter som skapar en bra livsmiljö. Men utmaningarna för detta 
beskrivs som många. Bland annat ses svårigheten att uppnå krav på dagsljusinsläpp och bullernivåer 
som en utmaning, men även att bebyggelse i avseende att förtäta ett område ofta görs i bekostnad på 
grönytor. När kompletteringar görs i städer och orter är det därför viktigt att ta tillvara på befintliga 
kvaliteter och värden, men också att skapa ett mervärde på platsen. Förtätning bör därmed ses som 
en möjlighet att stärka platsens kvalitet, eller skapa ett mervärde för staden i stort. Detta kan göras 
genom att kartlägga och analysera det som redan finns på platsen och göra en bedömning på vad 
platsen kan tänkas behöva, och därmed använda förtätningen som en resurs i avseendet att bidra till 
platsens kvalitet. (Boverket, 2016) 
 
Idag finns inga tydliga direktiv och självklara metoder att använda sig av då en gestaltning för en 
förtätning ska genomföras med avsikt att skapa ett mervärde för platsen och samtidigt ta tillvara på 
platsens befintliga kvaliteter och bibehålla dess karaktär. Det saknas också erkända metoder för hur 
man går tillväga vid bedömningen av ett områdes karaktär. I många fall ställs dessutom ytterligare krav 
på nyproduktionen, så som att den ska vara kostnadseffektiv samt innefatta så många bostäder på så 
liten yta som möjligt, vilket begränsar de arkitektoniska utformningsmöjligheterna. 
 
I ett område som ska förtätas kan avsaknaden av gestaltningsmetoder för en bibehållen karaktär vid 
förtätning tillsammans med en begränsad budget leda till att de nya byggnadernas arkitektur saknar 
sammanhang med sin omgivning, och platsen kan således oavsiktligt mista sina kvaliteter eller få 
förändringar i sin befintliga karaktär. I detta arbete undersöks därför hur man kan gå tillväga för att 
bedöma ett områdes karaktär, hur den kan bibehållas vid en förtätning samt möjligheter och 
svårigheter vid en sådan bedömning och gestaltning. Undersökningen utförs genom en litteraturstudie 
för att ta fram en metod för förtätning med bibehållen karaktär. Metoden testas sedan genom att 
implementeras i ett gestaltningsarbete av flerbostadshus i kvarteret Ryssland i utkanten av centrala 
Örnsköldsvik som ska förtätas.  
 

Förutsättningar 
Gestaltningsförslaget för förtätningen av kvarteret Ryssland genomförs med en gestaltning av 
flerbostadshus på fastighet Ryssland 1–2. Beställaren önskar två eller tre flerbostadshus med ett 
maximalt våningsantal om 8 våningar med 2–3 lägenheter per plan. De ser helst att våningsantalet är 
så högt som möjligt. Ett krav är användandet av plåt som fasadmaterial då detta anses vara ett hållbart 
och beständigt material samt med låg underhållskostnad. Beställaren önskar hålla nere även 
byggnadskostnaderna, vilket innebär att de vill att alla våningsplan är identiska, då de ska använda sig 
av rationellt byggande, bortsett från interiören på entré- och vindsplan.   
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Kvarteret Ryssland är beläget i utkanten av centrala Örnsköldsvik. Kvarteret och dess omgivande 
bebyggelse utgörs av flerbostadshus om 3–4 våningar samt fristående villor. Villorna i området består 
i regel av två plan. Detta innebär en lågskalig bebyggelse med relativt låg byggnadshöjd respektive 
volym. I den befintliga bebyggelsen är det ingen byggnad som utmärker sig specifikt från den generella 
bebyggelsen, utan de integrerar väl med varandra visuellt.     
 

Syfte och mål 
Arbetet syftar till att utveckla en metod för hur nya byggnader i större skala än den befintliga 
bebyggelsen kan gestaltas vid en förtätning i avseende att integreras med platsens befintliga karaktär 
och då rationellt byggande används.  
 
Arbetet syftar till att utifrån befintliga undersökningar, forskning och fakta och med dessa som grund 
gestalta flerbostadshus som en förtätning av ett bostadsområde i Örnsköldsvik. Målet är att utveckla 
en metod för gestaltningsprocessen så att flerbostadshusen integreras visuellt med det omgivande, 
befintliga arkitektoniska uttrycket samt att områdets karaktär bibehålls.  
 

Problemställning 
Huvudsaklig frågeställning 
Hur kan en metod utvecklas för att analysera och gestalta utifrån ett områdes befintliga karaktär? 
 
Delfrågeställningar 
Vad är fördelarna respektive nackdelarna med en sådan metod? 
Hur kan en förtätning med flerbostadshus integreras i ett områdes befintliga karaktär? 
Vilka möjligheter respektive svårigheter finns det när rationellt byggande ska implementeras i en 
befintlig karaktär? 
 

Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att omfatta en utformning av flerbostadshus med typplan för 
lägenhetsfördelning, elevationer och sektioner. Lägenheterna och trapphus är utformade så att de är 
tillgänglighetsanpassade och med antagna värden för exempelvis hisschakt. En enklare sol- och 
skuggstudie genomförs för att se så att de utformade lägenheterna samt bostadsområdet skulle kunna 
vara realiserbara utifrån krav på dagsljusinsläpp samt skuggning av närliggande byggnader. Ett 
parkeringstal beräknas. Innergården utformas konceptuellt utan hänsyn till nivåskillnader respektive 
tillgänglighet. Arbetet begränsas även till att endast omfatta en idé om faciliteter så som tvättstuga, 
sopstation, gemensamma utrymmen och dylikt. Arbetet ska ses som en utgångspunkt för vidare 
projektering men hänsyn har tagits till gällande regler och krav, så att utformningen skall kunna 
fungera i praktiken med enklare justeringar. Gestaltningen förhåller sig i största möjliga mån till 
gällande krav och önskemål från beställare. 
 

Tillvägagångssätt 
Kvalitativ metod 
Den metod som används i arbetet är en så kallad kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden beskrivs 
av Eneroth (2005) som att den utgår från någonting verkligt som man vill skaffa sig en uppfattning av. 
Detta baseras på observationer man gör. När observationerna genomförts och samordnats så bildas 
en uppfattning av det som undersökts. Då en kvalitativ metod används så börjar undersökningen med 
att studera någonting, för att till slut resultera i ett fastställande av dess kvalitet. Vidare beskriver 
Eneroth (2005) att utifrån studerad litteratur byggs först en allmän teori upp, som sedan härleds till en 
mer preciserad hypotes relevant för undersökningen, vilken bildar undersökningens utgångspunkt. För 
att testa den teoretiska hypotesen definieras mätvärden för hur mycket av en viss kvalitet det som 
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undersöks har. Då kvaliteterna definierats operationellt kan en operationell hypotes tas fram för att 
sedan prövas på ett lämpligt sätt på det som undersöks. Om den operationella hypotesen stämmer så 
stödjer den den teoretiska hypotesen, och om den operationella hypotesen inte skulle stämma så 
betyder det att den teoretiska hypotesen är falsk. Eneroth (2005) 
 
Litteraturstudie 
För att besvara problemställningen utgår undersökningen huvudsakligen från teorier framtagna inom 
forskningsområdet urbanmorfologi, men även gestaltteori. En litteraturstudie görs för att förstå de 
grundläggande principerna inom urbanmorfologin och gestaltteorin. Informationen inhämtas från 
tryckt litteratur samt artiklar funna via databasen google scholar.  
 
Gestaltningsprocess 
Gestaltningsprocessen baseras på resultat från litteraturstudien. Med verktyg funna i de studerade 
teorierna påbörjas gestaltningen av området. En platsanalys görs för den specifika platsen, men även 
för staden som helhet. Platsanalysen omfattar ett platsbesök samt en studie baserat på kartmaterial 
över staden. Gestaltningsprocessen är en iterativ process där olika utformningar successivt tar form 
och förändras under arbetets gång. Förändringarna är en del av gestaltningsprocessen för att nå ett så 
bra resultat som möjligt i gestaltningen.   
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Litteraturöversikt  
För att undersöka hur ett befintligt kvarter med lågskalig bebyggelse kan bibehålla sin karaktär vid en 
förtätning samt integreras med den befintliga platsens karaktär krävs inledningsvis en tolkning eller 
bedömning av platsens karaktär. Ett verktyg för en sådan bedömning fås ur utvecklade teorier inom 
urbanmorfologi och gestaltteori. Med en litteraturstudie av dessa teorier fås en förklaring på hur 
karaktär kan definieras och ett verktyg för att göra en bedömning av en plats karaktär. Teorierna bidrar 
med konkreta metoder för en gestaltningsutveckling där integration av ny bebyggelse avses.    
 
Inledningsvis presenterar litteraturöversikten en definition av urbanmorfologin för att ge en förståelse 
för teorin i dess helhet. Det beskrivs sedan hur forskningen används och vad den kan bidra med. Det 
som följer är en beskrivning av hur karaktär kan förklaras utifrån urbanmorfologiska termer och hur 
den påverkas av olika faktorer. Det framkommer tillvägagångssätt för hur en karaktärsbedömning kan 
genomföras samt riktlinjer för hur nybyggnation kan gestaltas för en integration med befintlig 
bebyggelse och kontext. Utifrån gestaltteori fås konkreta begrepp att arbeta med för integrationen.  
 

Urbanmorfologins definition 
Urbanmorfologin kan beskrivas som en studie av förändringar i den fysiska formen över tid, där 
urbanmorfologin fokuserar på mönster och processer av tillväxt och förändring (Carmona, et al., 2010). 
Staden ses som en mänsklig livsmiljö, en levande organism under konstant förändring, där 
transformationerna under utvecklingen från stadens uppkomst fram tills idag studeras (Vernez 
Moudon, 1997). En sammanfattning av definitionen av urbanmorfologin är att urbanmorfologin är 
studien av urbana former och processerna som leder fram till förändringar av den urbana formen samt 
att den urbana formen definieras av de huvudsakliga fysiska element som strukturerar och skapar 
staden, vilka är stadsform, gator och torg, tomter samt byggnader. Stadsformen innebär ett urbant 
mönster som innefattar olika arrangemang av gatu- tomt och byggnadsmönster (Oliveira, 2016). 
 
Urbanmorfologin kan delas upp i tre huvudsakliga inriktningar. De tre inriktningarnas  olika skolor 
utgörs av den italienska, den brittiska samt den franska skolan (Vernez Moudon, 1997). Det är enligt 
Oliveira (2016) svårt att hitta en delad definition av begreppen urbanmorfologi och urban form hos de 
olika skolorna och dess inriktningar, men Vernez Moudon (1997) menar ändå på att de olika 
inriktningarna delar en gemensam grund; att staden kan bli läst och analyserad via dess fysiska form.  
 
Tid, skala och form utgör tre fundamentala begrepp i all urbanmorfologisk forskning. Dessa tre begrepp 
förekommer i alla studier oavsett ifall de utförs av geografer eller arkitekter och oavsett ifall de 
fokuserar på medeltida-, barock-, eller nutida städer. De är alla verktyg i processen om att analysera 
staden via dess fysiska form. Begreppet tid förklaras genom att betrakta staden  som att den endast 
kan bli förstådd historiskt eftersom att dess fysiska element med tiden genomgår en kontinuerlig 
transformation. Skala beskriver ett sätt att analysera staden med en uppdelning i olika skalor. Skalorna 
utgörs av en hel region, en stad, ett kvarter med dess omgivande gator respektive en tomt med dess 
byggnader. Med begreppet form menas att urban form definieras av fysiska element. De fysiska 
elementen består av byggnader och dess relaterade öppna rum, tomter eller fastigheter samt gator. 
(Vernez Moudon, 1997) 
 

Urbanmorfologins användningsområden 
Urbanmorfologins teorier kan användas på olika sätt då syftet med användningen varierar. De olika 
skolorna har därför utvecklat olika typer av urbanmorfologiska teorier för olika användningsområden. 
Urbanmorfologin kan användas som en studie för att beskriva och förklara urban form, med syftet att 
utveckla en teori för stadsbyggande. Den typen av urbanmorfologisk teori berör hur städer är 
uppbyggda och varför, och används primärt av geografer och i den Engelska skolan. Ett annat sätt att 
använda urbanmorfologin är i ett preskriptivt syfte, för att få ett ramverk för hur städer bör bli byggda. 
Detta för att kunna utveckla en teori om stadsutformning, vilket är fokuset hos den Italienska skolan. 
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Det sista huvudsakliga sättet att använda urbanmorfologin på används främst av den Franska skolan. 
De studerar urban form för en bedömning av historiens påverkan på den urbana formen (Vernez 
Moudon, 1997). I detta arbete utgås ifrån inriktningen som den Italienska skolan har, det vill säga att 
använda urbanmorfologin som en teori för hur ny bebyggelse bör ta form.  
 

Varför använda urbanmorfologi? 

I denna studie används urbanmorfologin för att på ett vetenskapligt sätt bedöma karaktären på platsen 
som skall förtätas, för att sedan kunna appliceras på de nya byggnader som skall uppföras.  
 
Detta fungerar som ett sätt att bibehålla områdets karaktär och integrera nybyggnationen i det 
befintliga arkitektoniska uttrycket på platsen. För att bedöma karaktären krävs en analys av hela 
staden, vilket kan fås ur den urbanmorfologiska teorin. Flera personer inom urbanmorfologins 
forskningsområde uttrycker tyngden av att se staden i stort, att se helheten, istället för att analysera 
endast den specifika platsen. De anser det vara väldigt viktigt att se staden som en helhet och dess 
delar som delar i ett sammanhang i en större kontext, vilket kan ses som ett argument till att uppföra 
dessa byggnader så att de integreras i sin omgivning och som en integrerad del av den större 
kontexten, staden. Det finns flertalet argument, som förklaras i de följande styckena, till varför 
urbanmorfologin är lämplig att använda i detta syfte och för att uppnå detta mål, men även generellt 
varför arkitekter och stadsplanerare bör använda teorierna utvecklade inom forskningsområdet.  
 
I mer än ett århundrade så har urbanmorfologin utvecklat ett antal teorier, koncept och metoder som 
noggrant kan beskriva och förklara dynamiken i den urbana  formen. Dessa förser de som arbetar inom 
området ett antal preskriptiva riktlinjer och rekommendationer. Stadsplanering och arkitektur är två 
arbetsområden som kan dra stor nytta av urbanmorfologins forskning. Stadsplanerare kan använda sig 
av urbanmorfologiska teorier, koncept och metoder utvecklade för stadsskala, och för arkitekter finns 
metoder utvecklade för byggnadsskalan att tillgå. Även om dessa teorier för förklaring och 
rekommendationer kan användas som en metod att följa vid utvecklingen av staden så kommer i 
slutändan våra egna värderingar, som profesionella eller politiker, att influera valen som leder till 
förändringen i utformningen av den urbana formen. (Oliveira, 2016) 
 
Design är holistiskt, det som är viktigt är det totala, det vill säga helheten, som skapas. Därför är det 
viktigt för de som arbetar med och skapar  urban form att vara medvetna om skalor ovan och under 
skalan som de arbetar på, att se platser som integrerade helheter, och inte endast beakta den urbana 
formen på specifika skalor. Arkitekter och stadsplanerare behöver vara medvetna om relationen 
mellan delarna som skapar helheten och helheten, det totala som deras gestaltning bidrar till att 
forma. För att uppmana de som arbetar med den byggda miljön att se helheten såväl som delarna, så 
argumenterar Tibbalds (i Carmona, et al., 2010) för att platser betyder mest. Tibbalds menar att 
förmågan att ta ett steg tillbaka för att se vad som produceras i helhet verkar saknas och att fokus bör 
ligga på platser i dess helhet istället för på enskilda byggnader och andra fysiska artefakt.  
 
Det finns alltså de som argumenterar för att ett urbanmorfologiskt angreppssätt kan bidra till en högre 
kvalitet på den urbana utformningen. Det beskrivs av Steenberg (2000 i Carmona, et al., 2010) som att 
utan en medvetenhet om urban utformning som en process av att upprätta eller ge kvaliteter av 
tillhörighet och kontinuitet till enskilda exploateringar så försummas den övergripande kvaliteten. Den 
övervägande delen av platsspecifika urbana exploateringar stödjer behovet av forskning och att bättre 
förstå mönstren i den utveckling av den byggda formen, vilken är det fysiska uttrycket till en stads 
utveckling (Sanders och Baker, 2016). Urbanmorfologin som verktyg vid gestaltning kan hjälpa till i 
denna fråga då den, för att kunna bestämma vad som är viktigt nu,  relaterar till historien. 
Urbanmorfologi kan även användas som en metodologi av utformning vilken bevisar karaktären för en 
plats (Sanders och Baker, 2016). Att identifiera en karaktär görs bäst utifrån en stads fysiska attribut, 
för att bygga upp en fullständig bild av dess karaktär (Abarkan, 2009). 
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Stadsform 
För att kunna förstå hur karaktärsbedömningen kan göras utifrån ett urbanmorfologiskt perspektiv 
presenteras urbanmorfologin i generella termer. För en beskrivning av karakärsbegreppet 
introduceras inledningsvis innebörden av urbanmorfologernas begrepp stadsform. 
 
I morfologiska termer så beskrivs städer som extremt komplexa objekt. Städer är objekt sammansatta 
av olika objekt eller olika delar. Ett antal relationer mellan dessa objekt samt en hierarki bland dem 
kan identifieras. Relationen kan beskrivas som relationen mellan delen och helheten. (Oliveira, 2016)  
Relationen mellan helheten och delen förändras med den skala som beaktas. Ifall staden betraktas 
som helheten så är varje stadsdel en del, då stadsdelen betraktas som helheten så är gatustrukturen 
delen, för skalan då ett kvarter utgör helheten så är tomtindelningen delen (Carmona, et al., 2010). 
Detta är den av urbanmorfologerna identifierade hierarkin.  
 
För att hantera städers komplexitet så använder sig urbanmorfologerna av denna hierarkiska syn av 
staden. På den högsta nivån och således mest övergripande skalan så består staden av stadsformer 
(Oliveira, 2016). Olika miljöer kan refereras till som olika stadsformer. Miljöerna skiljer sig åt i gatu- 
och kvartersmönster, mönster av tomtindelning, disposition av byggnader inom tomtgränser samt 
byggnadsformer. Dessa nyckelelement som åtskiljer olika miljöer benämnda stadsformer är 
ursprungligen definierade av Conzen (1960, i Cannigia & Maffei 1979,1984, i Carmona, et al., 2010). 
Det är genom att studera dessa nyckelelement som olika stadsformer kan identifieras. 
 
Form kan definieras som ett sammansättning av delar som kan betraktas som en helhet. En stads 
fysiska form kan således beskrivas i termer om delar med interna strukturer och hela objekt med en 
position i någon annan entitet. Ett objekt består alltså av delar, vilka i sin tur utgörs av delar, och 
objektet i sig är en del av en större entitet. Denna struktur beskriver hierarkin i stadens fysiska form, 
där ökningen i komplexitet ökar i relation till formens komposition. Ju fler delar formen består av, 
desto högre komplexitet. Exempelvis så kan byggnadsmaterial sägas utgöra den lägsta nivån av 
komplexitet, den lägsta nivån i hierarkin, och stadsform den högsta nivån. Stadsform kan beskrivas 
som en organisk helhet vilken kan bli studerad på olika skalor, olika nivåer av komplexitet. (Kropf, 1996) 
 
Stadsform beskrivs alltså som en organisk helhet, där dess form kan studeras på olika nivåer av skala. 
De olika nivåerna refererar till då de olika elementen som skapar urban form kan identifieras i en 
urbanmorfologisk, typo-morfologisk, analys. Dessa element utgörs av gatustruktur och kvarter, 
tomtfördelning, byggnadsformer, de varierande typerna av rum och öppna ytor samt 
byggnadsmaterial. De element som utgör den lägsta graden i hierarkin kombineras för att forma 
element högre upp i hierarkin. Stadsform kan därmed definieras för olika skalor på ett systematiskt 
sätt och då med olika grader av specificitet där de element som utgör de olika graderna studeras och 
beskrivs. (Oliveira, 2016) 
 
Hierarkin utgörs av de sju primära elementen material, strukturer såsom väggar och tak, rum och 
öppna ytor, byggnader, tomter, gator och kvarter samt stadsform (Kropf, 1996). Varje elements 
karaktäristiska egenskaper beskivs av dess position, dess yttre linje (dess externa gräns av dess form, 
storlek och proportioner) samt dess interna arrangemang (vilken typ av delar och dess antal samt 
position) (Oliveira, 2016). Elementens position syftar till elementets plats relativt till andra element i 
ett arrangemang som utgör en entitet högre i hierarkin (Kropf, 1996).   
 
Urbanmorfologins italienska skola inriktar sig på att identifiera traditionella typo-morfologiska 
mönster som kan ge en indikation på hur ny gestaltning kan utformas så att den harmoniserar med 
den befintliga (Larice och Macdonald 2006, i Sanders och Baker, 2016). I den typologiska processen 
utgås från byggnadsstrukturen som en helhet för att identifiera de fundamentala byggnadstyperna, 
relationerna mellan dem samt hur de tagit form över tid. För att kunna identifiera morfologiska 
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mönster på olika skalor så är kvartersstrukturen med dess byggnader, ur ett tvådimensionellt 
perspektiv, samt byggnadsstrukturen, ut ett tredimensionellt perspektiv, avgörande faktorer. Ett av de 
viktigaste elementen i urban form är en stads tomtfördelning. Fördelningen utgör grunden för hur 
bebyggelsen i staden kan formges. Tomterna kan definieras utifrån följande: 

- Hur tomten relaterar till gatan (och gatans dimension). 
- Tomtens position inom tomtstrukturen (om den är placerad i mitten eller kanten av 

gatukvarteret, längs dess lång- eller kortsida). 
- Tomtens form och dess dimension och proportion. (Oliveira, 2016)  

 
Definitionerna för tomterna enligt Oliveira (2016) antas vara applicerbara även på morfologiska 
mönster vad gäller byggnader, det vill säga kvarters- och byggnadsstruktur, och kan utgöra ett verktyg 
för bedömningen av karaktären hos platsen vilket arbetet behandlar.  
 
Olika stadsformer förekommer i olika städer likväl som i samma stad (Oliveira, 2016).  Vidare beskriver 
Oliveira (2016) att dess urbana form utgörs av en specifik sammansättning av gator, kvarter, tomter 
och byggnader som skapar en sammanhängande helhet och att det är kombinatinen av  dessa element 
som skapar olika typer av stadsform. En del stadsformer är tydliga och lätta att identifiera och skapar 
en unik karaktär (Oliveira, 2016). Den sammanhängande helheten kan fås från att alla element byggdes 
under samma tidsperiod eller inom samma ramar, men den kan även skapas ifall elementen genomgått 
samma transformation (Vernez Moudon, 1997). Många städer är ett resultat av en lång process av 
konstruktion, vilken har utvecklats under flera hundra år, där nybyggnation kontinuerligt sker utan att 
radera den ursprungliga formen, staden transformeras (Oliveira, 2016). 
 

Stadsform och karaktär 

Genom att jämföra olika stadsformer så kan en känsla för skala i gestaltningen etableras, då det 
beslutas om en storlek för en plats eller annan urban form. Urbana former kan med dess uttryck även 
utgöra en länk mellan historia och nutid (Jenkins, 2008 i Carmona, et al., 2010). Konceptet om 
stadsform och dess hierarki bidrar till att detaljerat beskriva städer både rumsligt och i tiden. 
Beskrivningen tillgodoser information som kan användas som bas vid ett försök att mer fullständigt 
beskriva en stads karaktär. Det underlättar även för stadsplaneraren eller arkitekten som gestaltar nya 
urbana miljöer i syfte att bibehålla en plats karaktär. (Kropf, 1996) 
 
Stadsform bidrar med en grund för att differentiera och beskriva de fysiskt olika områdena i en stad, 
vilka bidrar till den generella karaktären hos städer. Det utgör en startpunkt för bedömningen och 
beskrivningen av en plats karaktär. All karaktär är dock relaterad till historia. Detta eftersom att en 
stads karaktär beror av dess karaktäristiska egenskaper, vilka är ett resultat av den process som format 
staden, det vill säga stadens historia. De karaktäristiska egenskaperna kan även beskrivas som platsens 
identitet. Då stadsformer identifieras utgör gatu- och kvartersstrukturen de grundläggande 
karaktäristiska elementen (Kropf, 1996), vilka är viktiga även då mönstret om rörelsen på platsen 
studeras. De sätter ramarna för hur vidare exploatering kan ta form på platsen och bidrar därför till 
områdets karaktär (Carmona, et al., 2010). 
 
Stadsform kan användas som ett verktyg då städers karaktär skall identifieras och beskrivas. Stadsform 
bidrar med ett tydligt sätt att specificera de karaktäristiska fysiska egenskaperna i städer, vilka 
tillsammans utgör en grund för en vidare fördjupad beskrivning av en plats karaktär. (Kropf, 1996)  
 

Karaktär  
En plats karaktär kan beskrivas som en plats identitet, karaktär och identitet är två namn för samma 
sak (Kropf, 1996). En plats identitet kan även uttryckas som känslan av en plats, och således kan känslan 
av en plats beskriva begreppet karaktär (Carmona, et al., 2010). Känslan av en plats kan liknas vid ett 
varumärke, vilket innebär förväntningar på en viss kvalitet. Alla platser är ett potentiellt varumärke, till 
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exempel så fungerar städer med tydliga karaktäristiska egenskaper som Las Vegas, Paris och New York 
som egna varumärke eftersom det existerar en tydlig bild av hur städerna ser ut, känns och vilken 
historia de besitter. (Sicrus, 2001, i Carmona, et al., 2010)  
 
En plats identitet, eller känslan av platsen, är en sammantagen känsla av området som helhet snarare 
än någon specifik del eller element, även om specifika delar eller element kan ha högt inflytande på en 
plats karaktär (Carmona, et al., 2010). Lynch (1960, i Carmona, et al., 2010) definierar en plats identitet 
som att den skiljer sig från andra platser, att den går att känna igen som en egen enhet. Typiskt för en 
sådan är att den har en tydlig kontinuitet i den fysiska formen, i gatu-, tomt- och byggnadsstrukturer. 
Ju längre ett element har funnits, desto mer bidrar det till att upprätthålla och bidra till känslan av tid 
eller historia på platsen. Ett sådant typ av element är en plats gatustruktur. Ett sådant medför ett stort 
bidrag i formandet av en plats karaktär, även om alla element till viss del ger upphov till platsens 
karaktär. (Carmona, et al., 2010) 
 
På en generell nivå så är vår uppfattning av karaktär baserat på en plats fysiska form, det vill säga den 
byggda miljön. Stadens byggda miljö ger således uttryck för dess karaktär och alla dess attribut bidrar 
till detta uttryck. Attribut kan vara sådant som ljus, material, färg, yttexturer, form eller storlek. 
Förutom de fysiska attributen så påverkas karaktären även av sammansättningen av dessa, av de 
mönster som de skapar. Mönstren kan bestå av mönster av material likväl som mönster av byggnader 
inom tomter, tomter inom kvarter eller gatu- och kvartersstrukturer i olika stadsformer i staden. Alla 
dessa mönster bidrar till upplevelsen av karaktär. Även andra faktorer kan bidra till en stads karaktär, 
exempelvis bidrar geografiska förutsättningar så som klimat, topografi eller sjöar till den generella 
karaktären. Det gör även de aktiviteter som förekommer i staden (Kropf, 1996). 
 
Alla fysiska element påverkar alltså en plats karaktär, men de påverkar även relaterade elements 
karaktär. Exempelvis så påverkas en gatas karaktär av andra element i den urbana formen. Gatans 
karaktär influeras av tomterna på dess båda sidor, av byggnaderna som är placerade på dessa. Den 
påverkas av byggnadernas placering, höjd och relationen mellan dess höjd och gatans bredd. Ifall 
byggnaderna placeras nära tomtränsen så får gaturummet en mer sluten känsla, och ifall de istället 
har sin placering långt ifrån gatan skapas en större öppenhet i gaturummet. Detta är ett tydligt exempel 
på hur karaktären för ett fysiskt element i den urbana formen påverkas av ett annat element. (Oliveira, 
2016) 
 
Viktiga karaktäristiska egenskaper för byggnader är dess höjd och specifikt relationen mellan 
byggnadshöjden och den intilligande gatans bredd. Variationen av dessa två faktorer bidrar till tydliga 
förändringar i det urbana rummet, allra tydligast i stadsrum. En annan viktig karaktäristiskt egenskap 
hos byggnader är gestaltningen av dess fasad, fasadens uttryck. Det har en stor påverkan på platsens 
karaktär (Oliveira, 2016). 
 

Svårigheter i bedömningen av karaktär 

Det finns ingen konsekvent metod för att genomföra en bedömning av en plats karaktär (Larkham, 
1994a, i Kropf, 1996). Karaktären utgörs enligt urbanmorfologerna av den fysiska formen på en plats, 
men Kropf (1996) diskuterar huruvida det är upplevelsen av den fysiska formen som ger upphov till 
den verkliga karaktären. Det finns alltså stora svårigheter vid bedömningen av en plats karaktär, då 
karaktär ofta beror av den personliga upplevelsen av platsen. Ofta så undviks därför frågan om 
karaktär, då risken att bedömningen av karaktären blir felaktig på grund av den personliga upplevelsen 
anses som för stor. Kropf (1996) menar att endast staden i sig själv kan presentera alla de 
karaktäristiska egenskaperna som bidrar till uppfattningen av dess karaktär, men att försök att bedöma 
och beskriva dess karaktär trots detta bör göras.  
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Kropf (1996) gör antaganden om att karaktär är någonting som vi själva tillskriver städer, att varken 
den fysiska formen eller vår upplevelse av den redgör var och en fullt ut för dess karaktär, utan 
karaktären beror på en kombination av dessa. Kropf (1996) menar att det som ger en stad dess karaktär 
är de egenskaper som skiljer den från andra städer och det är människans jämförelse med andra städer 
som gör att vi blir medvetna om dess olikheter. Vi jämför våra omedelbara upplevelser med minnet av 
andra platser, och jämförelsen är automatisk (Kropf, 1996). Karaktären bör således vara subjektiv, och 
bedömningen av den verkliga karaktären blir därför komplex. Urbanmorfologins koncept om 
stadsform utgör dock en bra grund för bedömningen av en plats karaktär (Kropf, 1996).   
 

Attribut som kan användas, och hur de bör användas, för skapandet av karaktär 

Rumsliga och visuella kvaliteter och dess relationer gentemot varandra skapar karaktären för den 
urbana miljön. Visuella kvaliteter så som färger och detaljer på exempelvis fasader bidrar mycket till 
förändringar av karaktären. En varm kulör respektive en kall kulör på en fasad kan få den att verka 
större respektive mindre. Ett rum omgivet av fasader i en varm kulör upplevs då mindre, medan ett 
rum omgivet av fasader färgsatt i en kall kulör upplevs rymligare. Ett annat attribut som bidrar till 
karaktären är detaljer. Detaljer skapar ett visuellt intresse och kan få ett rum att kännas luftigt och 
inbjudande, medan en avsaknad av visuellt intresse ger en motsatt upplevelse. Även mjuk 
landskapsarkitektur är ett element som bidrar till en plats karaktär. Det skapar även en känsla av 
mänsklig skala och kan fungera som ett kontrasterande mjukt element till hårda former vilka ofta 
förekommer i den urbana miljön. (Carmona, et al., 2010) 
 
Byggnader, gator och öppna rum tillsammans med hårt och mjukt landskap bör alla beaktas för att 
skapa ett visuellt intresse på en plats, vilket stärker känslan av platsen, dess karaktär. Ett sätt att stärka 
karaktären är genom att gestalta den nya urbana formen i kontinuitet med den befintliga. Kontinuitet 
är ett begrepp som varken innebär en imitation av eller en kontrast till den befintliga bebyggelsen och 
dess karaktäristiska egenskaper, utan det är ett begrepp som befinner sig någonstans mittemellan de 
två. För en ny byggnad skulle en imitation av befintlig bebyggelse innebära en kopiering av denna, eller 
en ny gestaltning med övervägande del matchande attribut till den befintliga karaktären. På 
motsvarande sätt skulle en ny byggnad utformad i kontrast till den befintliga bebyggelsen innebära en 
gestaltning med få medgivanden till platsens existerande visuella karaktär. Allt för många matchande 
element eller en för stor kontrast kan försvaga de kvaliteter som söks uppnås. Med kontinuitet görs 
istället en tolkning av platsens karaktär. En sådan tolkning utgör en förutsättning för utveckling och 
förstärkning av platsens karaktär. Rumslig och visuell karaktär kan separeras, vilket innebär att en 
gestaltning kan matcha platsens rumsliga karaktär samtidigt som den kontrasterar med dess visuella 
karaktär, och gestaltningen upplevs ändå vara i kontinuitet med den befintliga karaktären. (Carmona, 
et al., 2010) 
 

Kontext 
För att integrera ny bebyggelse i ett områdes befintliga karaktär behövs en förståelse för områdets 
kontext. I denna del av litteraturstudien beskrivs fördelarna med en integration av ny bebyggelse till 
den befintliga kontexten samt principer för hur man kan gå tillväga för att uppnå en sådan integration.  
 
Värdet av att undersöka metoder för hur man kan gestalta nya byggnader för att de ska relatera bättre 
till dess omgivande fysiska form är en viktig aspekt i urban utformning för att uppnå en harmoni mellan 
gammalt och nytt samt för att få ny arkitektur att passa in i en viss miljö (Groat, 1983, i Sanders och 
Baker, 2016). Att få ny arkitektur att passa in i den befintliga miljön är något som många håller med 
om. Bland annat menar Tibbalds (1992, i Carmona, et al., 2010) att enskilda byggnader i de allra flesta 
fall bör integreras i karaktären av platsen som helhet och att ifall enskilda byggnader drar till sig för 
mycket uppmärksamhet, ifall de står ut för mycket gentemot dess kontext, så blir det förmodligen ett 
disharmoniskt resultat. Någonting bör alltid gestaltas utifrån att betrakta det i dess större kontext, 
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exempelvis en stol i ett rum, ett rum i ett hus eller ett hus i en miljö (Frederick, 2007, i Carmona, et al., 
2010). 
 
Utformningen av ny bebyggelse påverkar bebyggelsen lokala kontext. Desto mer omfattande den nya 
bebyggelsen är, desto större påverkan har den på kontexten. Utformningen av ny bebyggelse är alltid 
relaterat till en större helhet och ett bidrag till en kontext. Det krävs att kontexten betraktas brett då 
den inte endast utgörs av den omedelbara omgivningen, utan hela staden eller regionen. Alla platser 
behöver dock inte anpassas efter den befintliga kontexten i samma usträckning. I vissa fall kan ett 
skapande av ny karaktär vara eftertraktat, exempelvis ifall platsens befintliga miljö är av låg 
arkitektonisk kvalitet. (Carmona, et al., 2010) 
 

Integration av ny bebyggelse i en befintlig kontext 

Carmona, et al. (2010) beskriver att då nya byggnader gestaltas i avseende att integrera dessa med 
den befintliga bebyggelsen krävs inte att gestaltningen eftersträvar att fullt ut efterlikna den befintliga 
arkitektoniska stilen, utan den arkitektoniska stilen är enbart en aspekt i frågan om att få en ny 
gestaltning att passa in. Carmona, et al. (2010) menar att det finns andra visuella kriterier som ofta är 
viktigare. Vid skapandet av ny arkitektur finns vissa principer att förhålla sig till för att få den nya 
bebyggelsen att harmonisera med den beftinliga kontexten. Dessa principer beaktar den rumsliga och 
den visuella karaktären. För en integration av ny bebyggelse med den befintliga, så finns sex stycken 
kriterier för utformningen att utgå ifrån. Dessa är begreppen placering, massa, skala, proportion, rytm 
och material (Cantacuzino, 1994, i Carmona, et al., 2010). Kriterierna föreslås för en harmonisk 
integration av nya byggnader till den existerande kontexten. En djupare förklaring av begreppen följer. 
 
Carmona, et al. (2010) beskriver att för den rumsliga, volymetriska, karaktären och en integration för 
ny bebyggelse i denna aspekt kan man vid framställandet av en ny byggnadsutformning använda sig 
av begreppen, eller kriterierna, gatumönster, kvarter och tomtstorlekar, byggnadernas placering, 
massa samt byggnadsskala.  

- Gatustruktur, kvarters- och tomtmönster 
Att gestalta den nya bebyggelsen i respekt till omgivande, befintliga gatu-, kvarters- och 
tomtstrukturer bidrar till en harmonisk integration av bebyggelsen. 

- Placering 
Begreppet placering refererar till en byggnads placering och hur den relaterar till andra fysiska 
former som omgivande byggnader och gaturum. Vissa riktlinjer för en integration finns för den 
nya byggnationens placering. Den bör placeras i kontinuitet med den befintliga byggnadslinjen 
och dess fasad gentemot gaturummet, och avbrott i gatulinjen bör undvikas. Placeringen av 
byggnaders frontfasad bör ligga intill gatulinjen, ifall ingen uppenbar anledning till en annan 
placering finns. Även byggnader som inte följer rådande linjer och mönster av byggnads- eller 
gatustruktur bör vara sällsynta undantag.  

- Massa 
Massa är byggnaddvolymens tredimensionella form. Den finns en urban regel som föreslår en 
symmetri vad gäller byggnaders höjder i utrymmen, och asymmetri av byggnadshöjder i 
kvarter.  

- Skala 
Till skillnad från massa, vilken är den verkliga byggnadsvolymen, så beskriver byggnadsskalan 
uppfattningen av dess massa. Uppfattningen kommer ifrån hur byggnadsvolymen relaterar till 
volymer den omges av. Den refererar även till byggnadens dimensioner och alla dess ingående 
beståndsdelar i relation till dimensionen av en människa, detta kallas den mänskliga skalan. 
Uppfattningen av byggnadens skala beror även på förhållandet mellan dess volym relativt den 
omgivande miljön. 
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Kriterier för en integration av ny bebyggelsle kan även beaktas i avseende på den visuella karaktären. 
Visuell karaktär utgörs primärt av gestaltningen av byggnadsfasader. De följande begreppen beskriver 
faktorer att beakta för en integration av den nya bebyggelsens visuella karaktär. 

- Proportion 
Proportion är relationen mellan en byggnads olika delar samt delarnas relation till helheten. 
Relationen kan exempelvis vara hur fasadens massa och tomrum förhåller sig till varandra, 
vilket kan vara fönsteröppningarna i förhållande till väggytan. Ett sätt att undersöka 
byggnadsfasadens proportion och rytm kan göras via en analys som kallas för solid-to-void 
(massa och tomrum), där fasadens massa antar en vit färg och fasadens tomrum en svart färg. 
På detta sätt utesluts alla detaljer, och ett fokus kan fås på endast fasadens proportion och 
rytm vad gäller massa och tomrum.  

- Relativ visuell skala 
Likt byggnadsskalan, som relaterar till den rumsliga karaktären, så kan byggnaders fasader 
integreras harmoniskt med den befintliga visuella karaktären ifall fasaderna antar en liknande 
visuell skala som omkringliggande byggnadsfasader. En byggnad kan uppfattas att vara av 
mänsklig skala eller ej respektive i skala med dess omgivning eller ej. Vissa element så som 
fönster och dörrar inger en känsla av mänsklig skala, därför att vi har en uppfattning av dess 
storlek relativt våra egna kroppar. Det är inte alltid byggnadens höjd som avger huruvida 
byggnaden uppfattas vara i mänsklig skala eller inte, utan det kan även vara fasadens uttryck 
och det visuella intresset för den förbipasserande som skapar en känsla av mänsklig skala. 

- Riklighet 
Riklighet avser en ytas detaljering och visuella intresse. Fasader uppskattas i termer om visuell 
riklighet och elegans, där detaljer skapar rikligheten och proportioner skapar elegansen. 
Detaljer på fasadens yta är vad som håller människans blick och skapar det visuella intresset, 
och elegans är vad ögat finner tilltalande och harmoniskt. Dessa faktorer bidrar till att 
humanisera miljöer. De fungerar som en kontrast till landskap som annars kan upplevas som 
kala och hårda. Fasader kräver detaljering i olika skala, detaljer avsedda att skapa ett visuellt 
intresse för förbipasserande respektive de som studerar byggnaden från ett avstånd. Ett 
förslag är att utforma fasaden så att dess entré uppmärksammas, detta gör att fasaden blir 
mer lättläst och underlättar rörelsen från det publika till det privata.  

- Mönster och upprepning 
Mönster och upprepning avser en viss likhet mellan den nya bebyggelsens fasadutformning 
och dess grannbyggnaders. Det innebär inte en imitation och en strikt repetition som i 
exempelvis material och rytm, utan en väsentlig likhet till kontextens uttryck. Upprepningen 
förutsätter en kombination av komplexitet, visuellt intresse och mönster i fasadens 
utformning. 

- Rytm 
Rytm innebär, till skillnad från mönster och upprepning, en strikt repetition. Begreppet 
innefattar de framträdande fasadelementens storlek och disposition. Ett exempel är fasadens 
nischer eller fönster, vilka ofta är upprepande element.  Fönster har stor betydelse för en 
fasads rytm likväl som fasadens horisontella eller vertikala tyngd. Att dela en fasad i flera 
nischer är ett verktyg att använda ifall en stor byggnad ska integreras längs ett gaturum.  

- Horisontalitet och vertikalitet 
Fasader består oftast av både horisontella och vertikala element. För urbana landskap bidrar 
gatan med en horisontalitet, vilket gör att byggnadsfasader i stadsmiljö kan ha en vertikal 
tyngd för att balansera detta. Horisontella linjer är visuellt snabbare än vertikala linjer, vilket 
innebär att ögat rör sig snabbare längs horisontella linjer.  

- Material 
Material kan ge byggnadsfasaderna färg och textur, men även detaljering, mönster och ett 
visuellt intresse. Material kan användas för att bidra till en plats identitet, att matcha eller 
kontrastera till byggnadens kontext. (Carmona, et al., 2010) 
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Det finns således ett antal konkreta faktorer att beakta vid gestaltningen av en byggnad utifrån 
premissen att få den att integreras i den befintliga kontexten och karaktären. Enligt Buchanan (1988, i 
Carmona, et al., 2010) så bör sådana fasader gestaltas så att de skapar en känsla av plats, alltså i 
enlighet med platsens karaktär, så att de har en karaktär som är i dialog med omkringliggande 
byggnader och skapar en rytm och ett visuellt intresse som håller blicken. Buchanan (1988, i Carmona, 
et al., 2010) föreslår även att fasaderna ger uttryck för en massa och material som ger uttryck för 
konstruktionens form tillsammans med detaljer och naturliga material som attraherar blicken och som 
ögat finner tilltalande.  
 

Gruppering utifrån gestaltteori 
Med urbanmorfologiska metoder kan en uppdelning av staden göras då olika mönster baserat på 
stadsformer, gatu- och kvartersstrukturer samt tomtfördelning och byggnader identifierats. Efter 
denna uppdelning kan gestaltteorin bidra med en teoretisk bas för att identifiera fundamentala 
grupper. Gestaltprinciper har använts i många år för identifieringen och generalisering av rumsliga 
distributionsmönster (Li, et al., 2004). 
 
Gestaltteorins forskning baseras på idén om perception, att det är vår perception, uppfattning, som 
gör att vi identifierar en sammanhängande struktur (Boffet och Rocca Serra, u.å.). Den baseras på idén 
om att vår upplevelse alltid är en helhet, och inte en isolerad del. Delar kan dock ges mer eller mindre 
fokus för att göra miljön mer visuellt sammanhängande och harmonisk. Det visuella sammanhanget 
och upplevelsen av harmoni kommer enligt gestaltpsykologer från identifieringen och grupperingen av 
mönster, att människor använder vissa principer av organisation eller gruppering för att göra miljöer 
mer visuellt sammanhängande. (Arnheim, 1977, i Meiss, 1990, i Carmona, et al., 2010)  
 
Från tanken om vår perception utvecklas kriterierna för gruppering i gestaltteorin. 
Grupperingsprocessen baseras på hur ögat grupperar objekt tillsammans enligt flertalet kriterier 
(Boffet och Rocca Serra, u.å.), som i gestaltteorin benämns som gestaltprinciper. Gestaltprinciperna 
för organisation och sammanhang innefattar enligt Carmona, et al. (2010) principerna likhet, närhet, 
figur/grund, riktning, slutenhet samt kontinuitet. Andra begrepp som är delar av den inuitiva 
uppfattningen av det visuella är en känsla för mönster och upprepning, rytm, balans och känslan för 
harmoni (Carmona, et al., 2010), vilka är förklarade tidigare i litteraturstudien. En beskrivning enligt 
Meiss (1990, i Carmona, et al., 2010)  av gestaltprinciperna följer. 

- Likhet 
Likhet möjliggör en visuell gruppering av liknande eller identiska element genom en repetition 
av en form eller gemensamma karaktäristiska egenskaper. 

- Närhet 
Närhet möjliggör element som är avståndsmässigt nära varandra eller skilda från element på 
ett längre avstånd, att bli lästa som en grupp. 

- Figur/grund 
Figur utgör de element som placeras på vad som ögat uppfattar som en grund. Figuren drar till 
sig fokus. Elementen inom grunden skiljer sig från de utanför och kan därmed grupperas. 

- Riktning 
Begreppet riktning innebär att element grupperas om de upplevs vara lika orienterade, att de 
rör sig i samma riktning. Detta kan vara antingen genom parallellitet eller ett likvärdigt 
förhållande mellan massa och tomrum. 

- Slutenhet 
Slutenhet innebär förmågan att se delar som en helhet och inte enskilda delar. 

- Kontinuitet 
Kontinuitet är vad som möjliggör igenkänningen av mönster, vilka kan vara oavsiktliga. 
Grupperingen kan ske genom en uppfattning av exempelvis en linje.  
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Övriga begrepp 

Autentiska material 

Autentiska material är inte hämtat från urbanmorfologin eller gestaltteorin, utan är ett begrepp som 
används av Nylander (1999) då han förklarar bostadskvalieter. Autentiska material är material såsom 
trä och sten. Nylander (1999) menar att autencitet hos material är viktiga för hur de boende upplever 
bostaden samt att upplevelsen av autencitet innebär en förståelse för materialets tillkomst och hur 
det bearbetats och använts i historien. Autencitet är en av faktorerna som påverkar bostadens 
kvaliteter i det avseende att det höjer bostadskvaliteten (Nylander, 1999).  
 

Landmärken 

Landmärken är ett begrepp som används i studien som inte härstammar från urbanmorfologins teorier 
eller gestaltteori. Landmärken beskrivs av Lynch (1960) som att de är externa punkter för orientering 
vilka vanligtvis är fysiska objekt i staden som är lätta att identifiera. Lynch (1960) menar att 
karaktäristiskt för landmärken är att de är unika eller minnesvärda i en kontext, att de står i kontrast 
till dess omgivning samt att de är lätta att se på avstånd.  
 

Rationellt byggande 

Rationellt byggande är ett sätt att bygga som leder till kortare byggtid och lägre produktionskostnader 
i jämförelse med att platsbygga, vilket är det traditionella sättet att bygga. Att platsbygga innebär att 
produktion av grund, stomme samt ytskikt, och även installationer görs på byggarbetsplatsen. En 
prefabricering av byggelement ökar den industriella produktionen och således den rationella 
byggprocessen, vilket leder till kortare byggtid samt minskar produktionskostnader. (Bywall och Saad, 
2012) 
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Tillämpad metod 
Urbanmorfologins gemensamma grundidé menar Vernez Moudon (1997) är att staden kan bli läst och 
analyserad via mediet av dess fysiska form och att urban form refererar till de huvudsakliga fysiska 
elementen som strukturerar och skapar staden. Dessa viktigaste fysiska element menar Oliveira (2016) 
är stadsform, gator och torg, tomter och byggnader. Dessa fysiska element som skapar Örnsköldsvik 
kommer att studeras i denna studie i form av ett besök på platsen där den nya bebyggelsen är avsedd 
att ta form, en kartanalys för att studera befintlig bebyggelse respektive gatustruktur utifrån ett 
tvådimensionellt perspektiv samt en höjd- och volymanalys av den befintliga bebyggelsen i och kring 
kvarteret Ryssland för att studera området utifrån ett tredimensionellt perspektiv.  
 
I morfologiska termer så är städer extremt komplexa objekt, sammansatta av olika objekt eller olika 
delar (Oliveira, 2016).  Och som Carmona, et al. (2010) uttrycker det så behöver arkitekter och 
stadsplanerare vara konstant medvetna om skalor ovan och under skalan de arbetar på, men också 
om relationen mellan delarna och helheten. Även Tibbalds (1992, i Carmon, et al., 2010) argumenterar 
för och vill uppmana de som arbetar med den byggda miljön att se helheten såväl som delarna. Han 
uttrycket det som att ’platser betyder mest’, och att vi därför bör ta ett steg tillbaka och tänka på 
platser i deras helhet, istället för att fokusera på enskilda byggnader eller andra fysiska artefakter.  
 
Hur helheten respektive de olika delarna definieras menar Carmona, et al. (2010) förändras med den 
rumsliga skalan, exempelvis på stadsskala så är staden helheten och varje stadsdel kan vara en del, och 
på stadsdelsskala så är stadsdelen det hela och varje gata kan vara en del, på kvartersskalan, så är 
kvarteret helheten och tomtindelningen delen. I fallet för denna studie så studeras både staden som 
helheten respektive kvarteret Ryssland och dess närmsta omgivning som helheten. Detta för att kunna 
få en tydlig uppfattning av platsen i dess helhet, i dess kontext. Hur kvarteret förhåller sig till dess 
närmsta omgivning samt hur denna omgivning förhåller sig till övriga staden, ifall kvarteret och dess 
omgivning exempelvis kan ses som en egen helhet, eventuellt en egen stadsdel, och vad som i sådana 
fall karaktäriserar denna. Detta innebär således en studie av olika skalor.  
 
Med hjälp av en kartanalys så studeras staden som helheten, där det undersöks ifall delar i form av 
stadsdelar kan identifieras utifrån dess tvådimensionella fysiska form. Dessa stadsdelar kan med andra 
ord beskrivas som olika stadsformer, vilka kan förekomma i olika typer inom samma stad (Kropf, 1996). 
För att kunna urskilja de olika miljöerna eller stadsformerna vid kartanalysen, med staden som 
helheten, så utgås ifrån hur Cannigia och Maffei (1979,1984, i Carmona, et al., 2010) beskriver 
stadsform, det vill säga med skillnader i gatu- och kvartersmönster, tomtmönster, arrangemanget av 
byggnader inom tomter och formerna av byggnader. 
 
Efter analysen där staden utgör helheten följer en analys, även den baserat på kartmaterial, där den 
identifierade stadsdelen, eller stadsformen, i sin tur fungerar som helheten och kvarter med dess 
tomter och byggnader som delar. Vid denna analys studeras primärt byggnaderna, och Oliveiras (2016) 
beskrivning av tre specifika karaktäristiska egenskaper används som verktyg för att beskriva varje 
element: dess position, dess konturer (form, storlek och proportioner av de externa gränserna av ett 
element) och dess interna arrangemang (typ av beståndsdelar, antal delar och relativa positioner). 
Även gestaltprinciper av organisation och sammanhang används som verktyg vid denna analys. De 
ligger till grund för grupperingen av byggnader. De fundamentala faktorer för sammanhang eller 
principer för gruppering som används är likhet, närhet, figur/grund, riktning, slutenhet samt 
kontinuitet. Carmona, et al. (2010) har även identifierat fundamentala faktorer för sammanhang eller 
principer för gruppering.  
 
En identifiering av dessa delar eller stadsformer, på olika skalor, kommer att bidra till att en känsla för 
skala kan etableras i den nya utformningen (Jenkins, 2008, i  Carmona, et al., 2010). Eftersom att 
stadsform med dess mönster av byggnader inom tomter, tomter inom kvarter, samt gatu- och 
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kvartersmönster bidrar till upplevelsen av karaktär, kommer identifieringen av stadsformen även bidra 
till en identifiering av områdets karaktär, vilket är någonting som även Kropf (1996) styrker och 
beskriver som att stadsform erbjuder ett klart och tydligt sätt att specificera de fysiska karaktäristiska 
egenskaperna i städer som tillsammans förser ett ramverk för en mer noggrann beskrivning av 
karaktären. 
 
Parallellt med kartanalysen så genomförs en mer ingående platsanalys av kvarteret och dess närmsta 
omgivning i form av en höjd- och volymstudie samt ett besök på platsen. Detta dokumenteras med 
foton. Platsbesöket är avsett att ge en uppfattning om Rysslands lokala kontext, vilket av Kropf (1996) 
beskrivs som en bidragande faktor till en plats karaktär. Genom ett platsbesök kan en verklig känsla av 
platsen fås, då man upplever den och ser den med egna ögon. Känslan av platsen kan även uttryckas 
som en plats identitet, eller karaktär, som beskrivs av Carmona, et al. (2010) som en kreation av 
området som helhet snarare än någon specifik del eller element. Carmona, et al. (2010) förklarar att 
en byggnad kan vara en del, men att även gatu- och kvartersstrukturen bidrar till ett områdes karaktär 
och är viktiga då mönstret om rörelse studeras. Mönstret om rörelse studeras delvis vid en kartanalys, 
där stråk och vägar kan identifieras, men inte minst vid platsbesöket då en promenad i området ger en 
tydlig uppfattning av hur man faktiskt rör sig på platsen, både till fots och via fordon. Den faktiska 
rörelsen som upplevs vid besöket av platsen bedöms vara av stor vikt för att bättre förstå och slutligen 
kunna bedöma områdets karaktär. Det ger även en möjlighet att utforska området som ska bebyggas 
från olika vinklar samt att en bättre förståelse för den omkringliggande bebyggelsens volym och uttryck 
kan tillgodogöras.  
 
Förutom att uppleva känsla och rörelse vid platsbesöket studeras även fysiska attribut och detaljer på 
den befintliga bebyggelsen, vilka enligt Carmona, et al. (2010) och Kropf (1996) bidrar till en plats 
karaktär. Kropf (1996) beskriver att staden i sig redogör för dess fulla karaktär samt att  alla attribut 
som ljus, material, färg, textur, form och storlek därmed har stor betydelse för karaktären. Kropf (1996) 
beskriver även att mönster av material och vår uppfattning av dess arrangemang är en bidragande 
faktorer till karaktären. Dessa attribut och faktorer studeras vid besöket och fotodokumenteras. En 
analys av fotona görs sedan för att se ifall några karaktäristiska särdrag på bebyggelsen kan utgöra eller 
ligga till grund för en karaktär eller känslan av platsen. De karaktäristiska särdragen vägs slutligen 
samman med upplevelsen av platsen samt kartanalysen för en  bedömning av områdets karaktär.  
 
De huvudsakliga analyserna som görs i arbetet är analys av stadsform och dess karaktär respektive 
analysen av platsen och dess karaktär. Den förstnämnda analysen innebär en analys på en översiktlig 
nivå, det vill säga utifrån staden som helhet och där en stadsform vilken kvarteret tillhör identifieras. 
Den sistnämnda analysen utgår ifrån den identifierade stadsformen och analyserar denna mer 
ingående. En mer specificerad beskrivning av vilka analyser som görs för respektive huvudanalys följer. 
 
Analys av stadsform och dess karaktär 

- Analys av staden ur ett tredimensionellt perspektiv 
Denna analys genomförs i avseende att få en förståelse för hur kvarteret Ryssland förhåller sig 
till övriga staden vad gäller placering och omfattning. 

- Trafik 
Analysen avser att studera huvudsaklig trafik i staden för fordon respektive gång- och 
cykeltrafikanter. 

- Landmärken 
Stadens landmärken identifieras för en bättre förståelse av stadens sammansättning. 

- Stadens centrala områden 
Även analysen av stadens centrala områden görs för en fördjupad förståelse för hur staden ser 
ut. 

- Uppdelning av staden baserat på stadsform 
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Stadsformer identifieras och delar upp staden i olika områden baserat på dess 
sammanhängande fysiska form. 

- Fördjupad analys av stadsform och dess karaktär 
Den fördjupade analysen av stadsformen analyserar den identifierade stadsdelen till vilken 
kvarteret Ryssland tillhör. 

- Massa- och tomrumsanalys 
En massa- och tomrumsanalys görs för att utesluta detaljer i en kartstudie så att fokuset enbart 
är på de solida elementen och tomrummen emellan dem. Detta görs för att fördjupa 
förståelsen för stadsformens fysiska form. 

- Gruppering 
En gruppering med gestaltteori som grund genomförs för stadsformens byggnader i avseende 
att identifiera mönster vilka kan indikera placering för de byggnader som ska gestaltas. 

- Linjeförhållanden 
Även analysen av linjeförhållanden för stadsformens bebyggelse görs för att undersöka hur 
gestaltningens byggnader bör placeras för en integration med befintlig bebyggelse. 

- Övriga förhållanden 
Denna analys undersöker huruvida några övriga förhållanden förutom de som fåtts från eller 
tolkats direkt utifrån litteraturstudien råder på platsen. 

 
Analys av platsen och dess karaktär 

- Platsbesök 
Platsen besöks och rörelsen, rumsligheten, grönytor och byggnadernas utformning studeras. 
Studien görs i syfte att fördjupa förståelsen för platsens karaktär. 

- Höjd- och volymstudie 
Denna studie innefattar en analys av den befintliga byggnadernas höjder och volymer, samt 
deras förhållande gentemot varandra och tomten som skall bebyggas.  
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Analys av stadsform och dess karaktär 
För att bedöma karaktär utifrån litteraturstudien, så skall alltså staden ses ur dess helhet och inte 
fokuseras endast på det specifika området som skall bebyggas (Carmona, et al., 2010). Detta görs som 
ovan nämnt via en kartanalys av staden i stort. För att få en bild av hur Ryssland förhåller sig till resten 
av staden görs en kartanalys utifrån olika perspektiv för att bättre förstå stadens sammansättning och 
var Ryssland har sin plats i detta (se Figur 1. Inzoomning ur ett tredimensionellt perspektiv.). 
 

Analys av staden ur ett tredimensionellt perspektiv 

Kvarteret Rysslands placering i staden ur ett tredimensionellt perspektiv kan ses på Figur 1. Inzoomning 
ur ett tredimensionellt perspektiv., där kvarteret är markerat i rött. I bildens övre vänstra hörn syns en 
överblick av nästan hela Örnsköldsviks stad, och man se att kvarteret Ryssland är placerat vid en tätare 
bebyggelse i nära anslutning till den större väg, E4:an, som går genom staden. En stegvis inzoomning i 
tre steg görs för att tydligare få ett sammanhang och förstå kvarterets placering i förhållande till den 
övriga staden.  
 
  

Figur 1. Inzoomning ur ett tredimensionellt perspektiv. 
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Trafik 

En studie av stadens rörelser genomförs. Det studeras hur trafiken i staden rör sig i stort samt de 
möjliga rörelsemönstrena till och från kvarteret Ryssland (se Figur 2. Trafik.).  
 

Den blå färgen i Figur 2. Trafik. markerar E4an som passerar genom staden och utgör den huvudsakliga 
vägen till och från staden. Den gröna färgen markerar stadsgator begränsade till gånghastighet för 
biltrafik, och kan därmed antas utgöra gator där många gångtrafikanter rör sig. Den rosa 
färgmarkeringen innefattar möjliga vägar att ta sig till och från Ryssland, från huvudleden E4an.  
  
 
  

  Figur 2. Trafik. 
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Landmärken 

En studie genomförs i avseende att identifiera vad det finns för landmärken i staden (Se Figur 3. 
Landmärken.). och på så vis fördjupa förståelsen för staden. 

Landmärken, vilka kan bidra till rörelse till och från dess riktning enligt definitionen för landmärken 
gjord av Lynch (1960), som identifierats (se Figur 3. Landmärken.) är en hoppbacke för skidåkare, vilken 
ses tydligt från ett stort område i staden då denna är placerad högt, ett resecentrum som kan fungera 
som en orienteringspunkt med dess moderna gestaltning med glasfasad (se Figur 5. Resecentrum.).  
Även ting1 är ett landmärke. Det är en byggnad med bostäder som utmärker sig i sin arkitektur (se 
Figur 4. Ting1 av arkitekt Gert Wingård.). Andra landmärken är badhuset, vilket har en 
utomhusrutschkana som med dess färgstarka gestaltning syns tydligt från E4an och utmärker sig 
distinkt från dess omgivning, kyrkan, muséet och friluftsområdet med dess väl använda skidspår kan 
fungera som landmärken i och med dess aktiviteter som attraherar människor att röra sig till och från 
respektive plats (se Figur 6. Rörelse skapad av landmärken, attraktioner och aktiviteter i staden.).  
 

  Figur 3. Landmärken. 

Figur 4. Ting1 av arkitekt Gert Wingård. Figur 5. Resecentrum. 
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Figur 6. Rörelse skapad av landmärken, attraktioner och aktiviteter i staden. illustrerar rörelser som 

kan skapas i staden till och från landmärken och stadens centrum, vilket är markerat med streckad 

linje. Kvarteret Ryssland är omgivet av landmärken åt flertalet riktningar, så att identifiera en rörelse 

utifrån kvarteret som kan bero av dessa är ej möjligt, utan den huvudsakliga rörelsen antas vara till och 

från staden och E4:an som passerar genom staden. 

  

Figur 6. Rörelse skapad av landmärken, attraktioner och aktiviteter i staden. 
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Stadens centrala områden 

Efter rörelsen studeras mönster i staden. Det lokaliseras vad som kan ses som centralt respektive 
semicentralt, eller stadskärna och utkant av stadskärna. Det studeras hur kvarteret Ryssland förhåller 
sig till de centrala delarna. (Se Figur 7. Centralt och semicentralt.). De centrala respektive semicentrala 
delarna av Örnsköldsvik bedöms till viss del enligt aktivitet, utifrån idén om att aktiviteter är en av de 
tre grundelementen tillsammans med fysisk miljö och betydelse, för platsidentitet (Carmona, et al., 
2010). Platsidentitet antas vara synonymt med en plats karaktär. De aktiviteter som bedöms som 
typiska aktiviteter som förekommer i stadskärnan är restaurang- och shoppingutbud. Vid studien av 
mönstren i bebyggelsen görs bedömningen att ju tätare bebyggt med byggnader, desto mer centralt i 
staden är det.   
 

Stadens centrala respektive semicentrala områden definieras i Figur 7. Centralt och semicentralt., där 
markeringen i mitten avser den mest centrala delen av staden, medan det större omgivande markering 
avser den semicentrala delen. Den gula markeringen till höger om de centrala delarna markerar 
tomterna som ska bebyggas i kvarteret Ryssland. Som bilden visar ligger kvarteret precis intill utkanten 
av stadskärnan.  
 
 
  

Figur 7. Centralt och semicentralt. 
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Uppdelning av staden baserat på stadsform 

Med urbanmorfologins idé om att analysera staden och dess olika delar baserat på fysiska mönster så 
genomförs en sådan studie där staden delas upp i olika delar baserat på stadsform. Även 
gestaltprinciper av organisation och sammanhang används som verktyg vid denna analys (Se Figur 8. 
Uppdelning av staden.). De ligger till grund för grupperingen av byggnader, som i sin tur utgör ett viktigt 
fysiskt element vid igenkännandet av mönster. Mönster ger upphov till ett sammanhang som utgör 
basen för uppdelningen av staden i de olika delarna. De fundamentala faktorer för sammanhang eller 
principer för gruppering som används är de från gestaltteorin (Carmona, et al., 2010). Vid analysen 
utgås primärt från byggnadsformer, men även tomtuppdelning och distribuering har beaktats vid 
uppdelningen av staden. Uppdelningen och grupperingen görs för att undersöka hur området kring 
Ryssland kan kategoriseras och definieras, vilka mönster som kan identifieras, för att vidare kunna 
utveckla en gestaltning som integreras väl i kvarterets omkringliggande mönster.  
 

Om man jämför analysen av staden baserat på en uppdelning enligt stadsform (se Figur 8. Uppdelning 
av staden.), vilken markerar olika områden som kan grupperas efter de olika byggnadernas fysiska form 
i ett tvådimensionellt perspektiv, med identifieringen av stadens centrala delar (se Figur 7. Centralt 
och semicentralt.) så kan ses att centrala Örnsköldsvik har en bebyggelse där byggnader är till volymen 
större samt har fler sammanhängande byggnader eller mindre mellanrum mellan byggnader, vilket ger 
ett mer urbant arkitektoniskt uttryck. Man kan även se att det semicentrala området består av 
byggnader som är mindre till volymen samt mindre sammanhängande än de i den centrala kärnan, 
men fortfarande större till volym och tätare intill varandra än de byggnader som ligger utanför 
stadskärnan, vilka innefattar bland annat kvarteret Ryssland.  
 
Uppdelningen i de markerade områdena baseras på likheter i gatustrukturen, antal byggnader inom 
kvarter, hur tätt med byggnader det är respektive deras volym, byggnadernas placering i förhållande 
till gata, tomt samt de intilliggande byggnaderna. Utifrån denna analys har en generalisering gjorts och 
områden med likheter i ovan beskrivna egenskaper grupperas och markeras under samma ”område” 
eller ”del”. 

Figur 8. Uppdelning av staden. 
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Den centrala identifierade stadsformen markerade med en mörk ton samt den intilliggande  
orangemarkerade stadsformen utgör de mest centrala delarna av Örnsköldsvik, den beiga färgen vilken 
innefattar en markering av en identifierad stadsform på tre separata håll samt inkluderar kvarteret 
Ryssland, markerar byggnader med liknande storlek och disposition, där det är relativt tät bebyggelse 
men med ett tydligt avstånd mellan byggnaderna, och gatustrukturen är av en rutnätsformad struktur. 
Den rosa färgen som tar upp den största arean på kartan markerar en stadsform med glesare 
bebyggelse där byggnaderna inte har samma tydliga förhållande till gatan som det beigemarkerade 
områdena. Det finns inte heller samma rutnätsstruktur i dessa områden, utan gatan utgör en mer 
organisk form. Den gula färgen markerar byggnader vars byggnadsvolym samt avstånd till varandra är 
större än i de andra markerade områdena.  
 
En slutsats görs att den identifierade delen, eller området, som kvarteret Ryssland tillhör, det vill säga 
det beigemarkerade området, är den delen som studeras för vidare, fördjupad, analys och bedömning 
av områdets karaktär. Ifall en integration av den nya bebyggelsen i kvarteret skall kunna genomföras 
bör den vara en del av det mönster som identifierats i denna del. Det har också identifierats att 
kvarteret är beläget strax utanför Örnsköldsviks stadskärna, och således tas även detta med i beaktning 
vid utformandet av byggnaderna som skall förtäta kvarteret Ryssland.  
 

Fördjupad analys av stadsform och dess karaktär 
När ett mönster identifierats som en sammanhängande del, det vill säga en typ av stadsform (se Figur 
9. Identifierad stadsform.) så studeras denna närmare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 9. Identifierad stadsform. 
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Massa- och tomrumsanalys 

Inledningsvis vid fördjupningen av analysen av stadsformen och dess karaktär görs en massa- och 
tomrumsanalys (på engelska solid-to-void) där tomtmönster och gatustruktur samt mönster i 
bebyggelsen studeras (se Figur 10. Massa- och tomrumsanalys.). Dessa studeras med utgångspunkt i 
de, enligt Cantacuzino (1994, i Carmona, et al., 2010), sex kriterierna för en harmonisk integration av 
nya byggnader till den existerande kontexten. De kritierier som i detta stadie beaktas är placering och 
proportion. Placering berör hur en byggnad placeras på dess plats och hur den relaterar till andra 
byggnader och till gatan eller urbana rum Cantacuzino (1994, i Carmona, et al., 2010). Kriteriet om 
proportion beskrivs framförallt vara ett verktyg vid framtagandet av byggnadsfasadens utformning, 
men ett försök görs att använda detta i form av en solid-and-void-analys utifrån ett kartperspektiv. En 
massa- och tomrumsanalys beskrivs vara ett hjälpmedel för att undersöka fenestrationers 
porportioner och rytm på en fasad, men i detta fall används det alltså för att undersöka byggnaders 
placering och proportioner i förhållande till varandra respektive gaturummet. I en massa- och 
tomrumsanalys ges massa (byggnader) vit färg och tomrum (mellanrum mellan byggnader) svart färg i 
avseende att reducera intrycken av en annars detaljerad karta. Detta görs i avsikt att lättare kunna 
fokusera enbart på förhållandet mellan massa och tomrum och därmed lättare se de mönster som 
förekommer.   

Kvarteret Rysslands befintliga bebyggelse försummas vid massa- och tomrumsanalysen (se Figur 10. 
Massa- och tomrumsanalys.) då det är tomterna dessa är placerade på som skall bebyggas. I figuren 
(Figur 10. Massa- och tomrumsanalys.) markeras tomterna med en inramning i vitt. I figuren är 
kvartersgränserna markerade med streckade linjer, vilka även definierar gaturummet. Gatunätet utgör 
en tydlig rutnätsstruktur i den identifierade stadsformen där kvarteret är beläget. Studien visar att 
byggnaderna i området i regel är placerade längs gatulinjen, men att vissa undantag förekommer. 
 
 
 

Figur 10. Massa- och tomrumsanalys. 
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Vid framtagandet av massa- och tomrumskartan så användes en inventerad karta, vilken upptäcktes 
vara tydligare att identifiera byggnadsmönster på samt att mönster av mellanrum mellan byggnaderna 
var betydligt lättare att se på den ursprungliga massa- och tomrumskartan. Fortsättningen av analysen 
gjordes därför med den inventerade kartan (se Figur 11. Massa-och tomrumsanalys inverterad.). 
 

Gruppering 

Gestaltteorin bidrar med en teoretisk bas för att forma fundamentala grupper och används för en 

generalising av mönster (Weibel, 1996, i Li, et al., 2004). Dess gestaltningsprinciper för organisation 

och sammanhang, vilket innefattar begreppen likhet, närhet, figur/grund, riktning, slutenhet samt 

kontinuitet (Carmona, et al., 2010), används som grund för att gruppera olika mönster som kan hittas 

i området. Detta för att se hur de olika grupperingarna ser ut och hur Ryssland bör grupperas för att 

kunna integreras i området. Det studeras hur befintlig bebyggelse förhåller sig till gatan, tomten samt 

till varandra. Mönster försöks identifieras beroende på byggnaders placering utifrån dess tomtgräns, 

samt om mönster kan hittas vad gäller ifall byggnader står i linje till varandra. Det kan således 

identifieras olika, överlappande, grupperingar baserat på olika funna mönster (Se Figur 12. Gruppering 

1. och Figur 13. Gruppering 2.).  

Den befintliga bebyggelsens förhållande till gatan, tomten och varandra görs utifrån de tre 
frågeställningar enligt Oliveira (2016) om hur tomter i en stad kan preciseras, vilket i detta fall antas 
vara applicerbart på byggnaders placering inom tomtgränserna. Denna analys görs för att ta fram en 
möjlig plats för de nya byggnaderna, så att de integreras i befintlig struktur. De tre frågeställningarna 
är: 

- Hur är varje tomt relaterad till gatan?  
- Vad är positionen av varje tomt inom tomtsystemet? (Är den i mitten eller i kanten av 

gatukvarteret? Är den allokerad på en lång- eller kortsida av gatukvarteet?) 
- Hur är formen av tomten och vad är dess dimensioner och proportioner? 

 

Bild 1. Solid-to-void inverterad. Figur 11. Massa-och tomrumsanalys inverterad. 
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I detta fall studeras således hur byggnaderna är placerade i relation till gatan, hur är deras position 
inom tomtgränsen, hur  byggnadernas dimension och proportion ser ut i förhållande till de på de andra 
tomterna. 
 

Grupperingarna som identifierats i Figur 12. Gruppering 1. markerar grupperingar som bildas visuellt 
vid en första anblick, ett initialt intryck. Byggnaderna ser liknande ut i ett tvådimensionellt 
fågelperspektiv, till storlek eller form, eller så gör förhållandet (placeringen och avståndet) dem 
emellan att de ser ut att tillhöra samma ”typ”. 
 
 
 
 
  

Figur 12. Gruppering 1. 



27 
 

Vidare studeras grupperingar och det identifieras hur byggnaderna tillsammans skapar tydliga linjer i 

ett rutnätsmönster (se Figur 13. Gruppering 2.). Även detta kan ses som en form av gruppering, 

byggnaderna tillhör varandra på något vis. Genom en studie av denna bild kan man också se att 

byggnaderna i området generellt sett håller sig i linje med varandra och de flesta är placerde intill 

gatan. Detta skapar en kontinuitet i byggnadsplaceringen och ett mönster som kan användas för en 

integration av ny bebyggelse. 

 

  

Figur 13. Gruppering 2. 
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Linjeförhållanden 

Ytterligare studier för att se samband görs i form av att undersöka hur byggnaderna förhåller sig i linje 
med varandra (se Figur 14, Figur 15, Figur 16 och Figur 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur byggnadernas front förhåller sig till varandra i linje studeras i Figur 14. Byggnaders framsida., där  
det identifieras att de flesta av byggnaderna ligger i linje med intilliggande byggnader, oavsett ifall det 
är i gatulinjens rutnätsstruktur eller en mer abstrakt placering. Linjeförhållanden som avser hur 
byggnaders baksida förhåller sig till varandra illustreras i Figur 15. Byggnaders baksida., där det påvisas 
att de flesta byggnader som ligger inom samma rutnätstruktur som kvarteret Ryssland samt är 
placerade längs gatulinjen har ungefär samma djup.  
 
Markeringar i Figur 16. Byggnader längs tomtgräns. har gjorts där byggnader förhåller sig intill 
tomtgränserna. Ett samband hittas i rutnätsstrukturen, där kvarteret Ryssland ingår, vilket innebär att 
byggnaderna generellt är placerade i linje med tomtgränsen, antingen längs gatan eller den inre 
tomtgränsen. Inget samband ses vad gäller huruvida byggnaderna är placerade i hörnen av 
tomtgränsen eller ej. Ett slutligt linjeförhållande analyseras i Figur 17. Indikation av omgivande 
byggnader., där det söks en indikation på hur byggnader bör placeras inom tomtgränsen (Ryssland 1-
2) för att ligga i linje med den absolut närmst liggande bebyggelsen, alltså för att kunna infinna sig i en 
slags kontinuitet, vilket är en av de sex faktorerna för gestaltningsprincipen om gruppering (Carmona, 
et al., 2010). I en kontinuerlig placering av byggnaderna antas kunna uppnås ett visuellt mönster där 
kontinuiteten bidrar till en uppfattning av att byggnaderna ”tillhör” varandra, att de kan grupperas och 
därmed integreras de nya byggnaderna med de befintliga på platsen. Exempelvis så definieras 
kontinuitet som ett ’obrutet sammanhang i tiden eller rummet’ (ne.se).  
 

Figur 14. Byggnaders framsida. Figur 15. Byggnaders baksida. 

Figur 16. Byggnader längs tomtgräns. Figur 17. Indikation av omgivande byggnader. 
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Övriga förhållanden 

För att identifiera ytterligare mönster tas två bilder fram, en där det undersöks vilka byggnadsformer 
som förekommer i området samt ifall någon av dessa är mer återkommande än andra samt en där det 
söks ett mönster om hur många byggnader som respektive tomt (tomter som är till ytan motsvarande 
de som skall bebyggas) innehar (se Figur 18. Förekommande byggnadsformer. och Figur 19. Antal 
byggnader per tomt.). Även denna undersökning görs för att se ifall en indiktation på hur den nya 
bebyggelsen kan gestaltas utifrån ett kartperspektiv vad gäller byggnadsform och antal byggnader.  
 

Analysen av byggnadsformer (Figur 18. Förekommande byggnadsformer.) visar att den befintliga 
bebyggelsen på platsen kan delas upp i fyra huvudsakliga typer av byggnadsformer: Rektangulär, 
rektangulär med en mindre rektangulär utstickande del på en av byggnadens sidor, en form som utgör 
en sammansättning av flertalet mindre former samt en rektangel där antingen en utstickande del eller 
en borttagen del finns på ett av byggnadens hörn. Undersökningen visar att en överhängande del av 
byggnaderna är i den enkla formen av en rektangel, ifall man utgår ifrån den uppdelning som gjorts 
med de fyra typer av byggnader som markerats. Den visar dock att sammantaget så utgår de flesta 
byggnadsformerna från en simpel rektangel, men att tillägg i form av en nisch eller liknande gjorts.  
 

Bild 2. Förekommande byggnadsformer. Figur 18. Förekommande byggnadsformer. 
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Den överskådliga analysen av antal byggnader per tomt (se Figur 19. Antal byggnader per tomt.) ger 
en direkt uppfattning av antal byggnader per tomt utan att ta hänsyn till dess storlek eller utformning. 
Detta kan innebära en indikation på hur många byggnader som är lämpligt för den gestaltning som 
skall genomföras. Antal byggnader per tomt i kvarteret varierar mellan en till tre stycken. 
 
  

Bild 3. Antal byggnader per tomt. Figur 19. Antal byggnader per tomt. 
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Summering 

Resultatet av analysen av stadsform och dess karaktär tyder på att mönster finns att hitta i de fysiska 
element som skapar staden (se Figur 20. Summering.). Det finns ett tydligt mönster av hur de flesta 
byggnader inom dess tomt antingen är placerade intill gatulinjen eller den inre tomtgränsen. Den 
vanligaste placeringen är längs den yttre tomtgränsen, det vill säga intill gatan, men också att 
byggnaderna är placerade tydligt i linje med varandra även om de har sin placering en bit inåt, från 
gatan, på tomten. Byggnader som står i linje med varandra visuellt uppfattas tillhöra en slags enighet, 
att de hör ihop och därför kan grupperas. Studien tyder inte på att någon typ av byggnadsform är 
avsevärt mer förekommande än någon annan av de fyra identifierade, men att den rektangulära 
formen eller den rektangulära med en mindre rektangulär del är vanligt förekommande. En indikation 
på placering av de nya byggnaderna kan fås ur linjeförhållanden utifrån den närmsta bebyggelsen. 
Analysen indikerar även att för att bygga i kontinuitet med befintlig bebyggelse så bör de två tomterna 
arbetet avser bebyggas med två byggnader, men beroende på dess storlek kan antalet ökas.  
 
Utifrån studien så kan en slutsats dras om att byggnader som ser ut att tillhöra varandra antingen 
formar en enhet beroende på dess form, storlek eller båda, alternativt dess förhållande till varandra, 
helt enkelt ifall de bildar ett mönster som står ut mot dess kontext, så bildas denna visuella gruppering.  
 

Figur 20. Summering. 
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Analys av platsen och dess karaktär 
Analysen av platsen och dess karaktär innefattar ett besök i kvarteret Ryssland och dess närmsta 
omgivning samt en höjd- och volymstudie.  
 

Platsbesök 

Det som studeras vid platsbesöket är följande: 
- Vad finns i området 
- Hur man rör sig i området 
- Hur upplevs gaturummet 
- Rumslighet, hur upplevs att byggnaderna förhåller sig till varandra respektive öppna ytor 

och/eller grönska 
- Vad inger platsen för känsla 
- Byggnadshöjd och byggnadsvolym på den befintliga bebyggelsen – hur höga och stora upplevs 

byggnaderna 
- Byggnadsutformning 
- Takutformning 
- Förekommande fasadmaterial och fasadkulör 
- Fönstersättning 
- Specifika/speciella detaljer 
- Helhetsintrycket med ovanstående inkluderat 

 

Vid platsbesöket fotodokumenteras byggnaderna samt byggnaderna som angränsar till kvarteret 
Ryssland. Dessa kan ses i Figur 21. Platsanalys.. Figuren visar även respektive byggnads placering. 
Kvarteret och dess närmsta omgivning består av bostadshus. Bostadshusen utgörs av villor och 
flerbostadshus. Villorna är i regel bestående av 2 våningsplan, och flerbostadshusen av 3 – 4 
våningsplan. Mellanrummen mellan husen består av gräsmattor och en del växtlighet i form av träd 
och buskar. 

Figur 21. Platsanalys. 
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Hur man rör sig i området går att se under delkapitel analys av stadsform och dess karaktär, Figur 2. 
Trafik., där huvudsaklig trafik är markerat. Vid rörelse till fots, eller med bil, i området ser rörelsen 
likadan ut som identifierat vid kartanalysen. En enklare illustration av huvudsaklig rörelse kring 
kvarteret demonstreras nedan (se Figur 22. Rörelser.), där kvarteret Ryssland är markerat i en mörkare 
ton.  
 

Kvarteret är placerat lättillgängligt både för bil- och gångtrafik. Biltrafiken leds direkt från kvarteret 
till E4an. Det är gångavstånd till stadskärnan via de vägar som omger kvarteret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 22. Rörelser. 
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Öppna ytor med gräs och viss växtlighet finns allokerat mellan samtliga byggnader i området 
Byggnaderna ligger separerade ifrån varandra, men inte så långt ifrån varandra att de inger en känsla 
av lantlig miljö. Det inger inte heller en känsla av stadsrum. Rumsligheten i kvarteret upplevs lika då 
man rör sig längs gatan. Det vill säga att byggnationen upplevs kontinuerlig och varken tätare eller 
glesare ifall man exempelvis tar sig in på en av de intilliggande tvärgatorna. Vissa grupperingar av 
byggnader uppfattas och en känsla av att de exempelvis är byggda vid samma tidpunkt samt har 
samma fastighetsägare ges. Detta beror på exempelvis detaljer i fasaden som är unika och 
återkommande på de byggnader som upplevs som ”grupperade och av samma typ”. 
 

 
Gaturummet upplevs som rymligt, med plats för både gångtrafikanter via trottoarer och biltrafik via 
vägar med låg hastighet. Gaturummet inger inte en känsla av stadsmiljö, men inte heller av att man 
befinner sig i lantlig miljö (se Figur 23. Sektion gaturum. Sektionen är en uppskattning och anger ej 
exakta förhållanden.). Detta då gaturummet är relativt brett och inte omgivet av sammanhängande, 
höga byggnader som bidrar till ett smalt gaturum, men det är tillräckligt med byggnader för att ändå 
markera ett tydligt gaturum i en tydlig linje. Gaturummet möjliggör siktlinjer som inte avbryts av 
bebyggelse eller annat i och med rutnätsstrukturen i gatunätet.   
 
Flerbostadshusen i området består generellt av 3–4 våningar, medan villorna har två plan. Trots 

flerfamiljens dubbla höjd så upplevs de väl integrerade med villabebyggelsen och i likvärdig höjd, de 

sticker alltså inte till synes ut, gentemot sin bakgrund, trots den högre byggnadshöjden. Flerfamiljens 

markant större byggnadsvolym gör inte att de tydligt sticker ut i förhållande till villabebyggelsen eller 

tvärtom, utan dynamiken är ”väl fördelad” och området ger ett intryck av att endast bestå av småskalig 

bebyggelse. Intrycket som platsen ger är att vara ett bostadskvarter av villakaraktär, ett barnvänligt 

område med låg puls.  

Figur 23. Sektion gaturum. Sektionen är en uppskattning och anger ej exakta förhållanden. 
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Angående byggnadsutformningen är den rektangulära formen typiskt för området. Denna ses tydligt 
framförallt hos flerbostadshusen. Många av byggnaderna har en markerad entré (se Figur 254. 
Takutformning.), vilken på vissa av byggnaderna bryter den annars rektangulära formen. Även 
balkonger medför ett avbrott i den annars rektangulära formen. 
 
Typiskt för de förekommande taken på platsen är att det finns många mansardtak, det vill säga brutna 
tak (se Figur 254. Takutformning.). Det förekommer även sadeltak på vissa av byggnaderna, men den 
absolut vanligast förekommande typen är mansardtak. På taken finns ofta frontespisar i liv med 
fasaden. Dessa frontespisar är mycket vanliga i området. De är antingen centrerade eller placerade 
med lika avstånd från fasadens center (se Figur 26. Frontespisar.). 
 
 

 
 

Fasaderna som förekommer på platsen utgörs framförallt av puts eller trä, men enstaka byggnader har 
även tegelfasad. Fasadkulörer finns i stor variation på platsen, men byggnader är i regel homogena i 
sin kulör.  
 
Fasadernas fönstersättning är i regel regelbunden och jämnt fördelad, symmetrisk. Fönstren är överlag 
placerade i vertikala respektive horisontella linjer med lika avstånd från byggnadens mitt och med 
samma förhållanden på vardera sida om dess mitt. Det är enhetligt vad gäller fönstersättning på 
respektive byggnad, det är alltså aldrig en kombination av spröjsade och ej spröjsade fönster. Generellt 
är även fönsterna inramade med en tydlig, vit, foderbräda. 
 
 
 

Figur 245. Markerad entré. Figur 254. Takutformning. 

Figur 26. Frontespisar. 
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Typiskt för fasadutformningen i området är dess regelbundenhet i utformning, både vad gäller 
fönstersättning och frontespisar. Detaljer som vita husknutar och vit inramning av fönster (foderlist) 
finns att se på många av byggnaderna. Karaktäristiska drag som frontespisar förekommer frekvent i 
området. Vissa byggnader har även bågformade fönster vid dessa frontespisar samt/eller på kortsidan 
av byggnaden, på den sida där taket når sin högsta punkt. En annan detalj som identifierats på platsen 
var fasadutsmyckning på putsfasad (se Figur 27. Fasaddetaljer.). 
 

Höjd- och volymstudie 

Med utgångspunkt i beskrivningen av Carmona, et al. (2010) att den urbana miljöns estetiska karaktär 
härstammar från kombinationen av dess rumsliga (volymetriska) och dess visuella kvalitéer, artefakten 
i dessa rum och relationen mellan dem alla så genomförs en volymstudie i området. Massa, som av 
Cantacuzino (1994, i Carmona, et al., 2010) definieras som den tredimensionella dispositionen av 
byggnadsvolymen är dessutom en av de sex kriterierierna beskrivna av Cantacuzino (1994, i Carmona, 
et al., 2010)  för en harmonisk integration av nya byggnader till den existerande kontexten. 
 
En enkel 3D-modell tas fram med ungefärliga byggnadsvolymer i området som omger kvarteret 
Ryssland. Detta för att få en uppfattning om, förutom förekommande byggnadsvolymer i området, 
byggnadernas proportioner i förhållande till varandra respektive öppna ytor. Denna tredimensionella 
analys tillsammans med en höjdanalys kan ses som en komplettering till den analys av stadsform och 
dess karaktär som genomförs, för att på så vis få en fördjupad förståelse för hur områdets byggnation 
ser ut.  
 
Fyra 3D-illustrationer presenteras nedan (se Figur 28, Figur 29, Figur 30 och Figur 31), där området 
studeras ur två olika perspektiv och där även tomten som skall bebyggas är markerad för en bättre 
förståelse för hur stor yta som finns tillgänglig att arbeta med vid gestaltningen och hur denna kan 
bebyggas för att uppnå en integration med övriga byggnadsvolymer.  
 

Figur 27. Fasaddetaljer. 
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Bild 5. Volymstudie 1. Figur 28. Volymstudie 1. Byggnadsvolymer i kvarteret Ryssland och dess närmsta omgivning. 

Bild 4. Volymstudie 1.1. 

Figur 29. Volymstudie 1.1. Tomterna som skall bebyggas är markerade med streckad linje. 
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Figur 31. Volymstudie 2.1. Tomterna som skall bebyggas är markerade med streckad linje.  

Figur 30. Volymstudie 2. Byggnadsvolymer i kvarteret Ryssland och dess närmsta omgivning. 
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Byggnadshöjder (ungefärliga) i området studeras (se Figur 32. Byggnadshöjd 3D.). Eftersom att de 
byggnader som är avsedda att uppföras skall ha en så hög höjd som möjligt markeras de högsta 
byggnaderna i området för att delvis få en uppfattning av dess höjd och således hur hög den nya 
bebyggelsen kan vara utan att ”sticka ut” för mycket och delvis för att se hur frekvent de högre 
byggnaderna återkommer och var de är placerade i området (se Figur 33. De högsta byggnaderna.). 
 

 
 

Bild 6. Byggnadshöjd 3D. Figur 32. Byggnadshöjd 3D. 

Bild 7. De högsta byggnaderna. 
Figur 33. De högsta byggnaderna. 
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Denna studie visar att de flesta byggnader håller sig inom spannet 6 – 12 meter, vilket kan översättas 

till 2 – 4 våningar. Den högsta byggnaden är kring 14 meter hög och antas vara fem våningar. De höga 

byggnadernas placering är relativt jämnt fördelad i området. De är dock placerade en och en, och det 

förekommer ej flera av de höga byggnaderna i en gruppering tillsammans. Det finns högre byggnader 

både i kvarteret Ryssland och på andra sidan gatan gentemot tomten som skall bebyggas. 

Byggnadernas areor varierar och inget samband hittas i dess volymer, bortsett från den gemensamma 

byggnadshöjden.  

Sektioner tas fram för ytterligare studie av byggnadshöjder (se Figur 34. Byggnadshöjd sektion.). 

Sektionen avser kvarteret Ryssland och genomförs för att få en fördjupad förståelse för kvarterets 

byggnadshöjder och hur den nya bebyggelsen kan ta plats bland, och integreras med, denna.  

 

 

De byggnader som är markerade i Figur 34. Byggnadshöjd sektion. är de som är inom kvarteret 

Ryssland, de färglösa byggnaderna är omkringliggande bebyggelse. Sektionsstudien påvisar att den 

högsta byggnaden om 12 meter, det vill säga 4 våningar, i kvarteret uppfattas betydligt högre än de 

övriga byggnaderna. Detta är tydligt då sektion 3 (Figur 34. Byggnadshöjd sektion.) betraktas. Detta 

kan dock antas ha med dess stora volym att göra, det vill säga dess längd i förhållande till den övriga 

bebyggelsen. Studerar man sektion 2 så ses en tydlig variation av byggnadshöjder i området, vilket 

medför att de större byggnaderna inte uppfattas som att de är markant större än omgivande 

bebyggelse, trots att de skiljer sig i storlek från dess grannbyggnader. De integreras således väl sett 

över hela området. Sektionen används vidare i gestaltningsutvecklingen där olika byggnadshöjder 

testas för att se hur väl de integrerar med övriga byggnaders höjder. 

 

 

Bild 8. Byggnadshöjd sektion. Figur 34. Byggnadshöjd sektion. 
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Gestaltningsutveckling 
Gestaltningsprocessen inleds med att ta fram en uppskattad storlek för ett typplan på byggnaderna 
som skall gestaltas (se Figur 35. Utveckling typplan.) Typplanet skall innefatta minst 2 lägenheter om 
2–3 rum och kök, samt ett trapphus innehållande hiss och trapp. Typplanet tillgänglighetsanpassas vid 
utformningen av planlösning. 
 

 
Vid utvecklingen av typplan så används enkla rektanglar vilka motsvarar storleken på en 
lägenhetsmodul. Olika storlekar på dessa moduler testas för att se hur ett typplan skulle kunna ta form. 
Lägenhetsstorlekarna som används är 35m², 54m² samt 70m². Illustrationen ovan (Figur 35. Utveckling 
typplan.) visar hur olika mått på lägenheter kan bilda olika former och storlekar på byggnadens area, 
vilket även ger en idé om, i utgångsläget, vilken byggnadsform som är möjlig för den att anta. Uppe till 
höger på bilden ses mått för hisschakt och trapp. Bilden är orienterad med norr rakt uppåt. Vid 
utvecklingen av formen på byggnaderna och placeringen av lägenheterna så tas även hänsyn till norr- 
och sydläge med avseende på ljusinsläpp i lägenheterna.  
 
 Med resultat från kartanalysen testas sedan olika byggnadsformer i varierande storlek och placering 
för att se hur dessa skulle kunna integreras visuellt utifrån ett urbanmorfologiskt perspektiv. Då 
byggmetoden som skall användas är rationellt byggande (Bywall och Saad, 2012) så används i denna 
delstudie enkla former på huskropparna, då detta antas förenkla byggprocessen. Det används även så 
liknande byggnadsformer som möjligt vid försöken, då samma typplan och därmed samma 
byggelement och byggmetod således kan användas vid byggnationen.  Beställaren önskar så många 
lägenheter som möjligt, och därför görs försök att integrera upp till fyra huskroppar. Detta görs även 
för att undersöka ifall de integreras mer visuellt ur ett urbanmorfologiskt perspektiv än färre 
huskroppar.  

Bild 9. Utveckling typplan. Figur 35. Utveckling typplan. 



42 
 

Många olika försök görs för att nå en så bra visuell integrering som möjligt, vilket innebär att 
nybyggnationen kan grupperas i den helhet som identifierats som stadsdel, men undersökningen syftar 
även till att byggnationen kan grupperas inom dess tomtgräns, att de nya byggnaderna skapar en egen 
helhet så att man ser att de hör samman. Detta eftersom att den omkringliggande bebyggelsen ser ut 
så, alltså att man kan se, ur ett kartperspektiv, att byggnaderna inom samma tomt kan grupperas 
visuellt. Ett urval av försöken följer nedan (se Figur 36. Byggnadsplacering test.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placeringar och storlekar på byggnader som testas (Figur 36. Byggnadsplacering test.) utgår ifrån de 
funna förhållandena i analysen av stadsformen och dess karaktär. Placeringen undersöks enligt funna 
linjeförhållanden (Figur 14, Figur 15, Figur 16 och Figur 17) och grupperingar (Figur 13. Gruppering 2.). 
För placeringen enligt funna linjeförhållanden så undersöks, förutom byggnadens placering, hur 
tjockleken kan komma att förändras ifall byggnadslinjerna ska följa linjerna för både dess fram- och 
baksida samt hur integrationen då kan se ut. Tester görs även där byggnader placeras i det funna 
samband om placeringen längs den  inre tomtgränsen samt ifall byggnaderna placeras i linje med den 
absolut närmsta bebyggelsen.  

Bild 10. Byggnadsplacering test. Figur 36. Byggnadsplacering test. 
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Då en byggnadsplacering väljs för vidare gestaltningsutveckling baseras valet på den visuella 
uppfattningen av hur byggnaderna integreras ur ett kartperspektiv. I valet tas även hänsyn till norr- 
och sydläge samt byggnadernas placering i förhållande till varandra med avseende på ljusinsläpp, samt 
beställarens önskemål om 2 – 3 huskroppar. Slutligen väljs följande placering (se Figur 37. Val av 
byggnadsplacering.) där den högra bilden visar förhållandena till vilka byggnaderna följer.  
 

Denna placering av byggnader väljs att arbetas vidare med då den uppfyller identifierade, i 
platsanalysen, förhållanden vad gäller placering av den befintliga bebyggelsen. Placeringen för de nya 
byggnaderna förhåller sig till byggnadslinjen längs gaturummet respektive inre tomtgräns. De förhåller 
sig också antingen i linje eller i en symmetrisk placering i förhållande till den närmsta bebyggelsen på 
motsatt sida om gaturummet. Byggnaderna uppfattas även kunna grupperas tillsammans samtidigt 
som de skapar förutsättningar för en innergård och bra ljusinsläpp i lägenheterna.  
 
Storleken på byggnaderna är ännu ej fastställd och därmed enbart konceptuell vid 
byggnadsplaceringen. För att kunna ta fram en storlek, det vill säga area och sedan byggnadsvolym, på 
byggnaden så arbetas ett typplan fram. Lägenheterna på typplanet är tillgänglighetsanpassade och 
utfrormade utifrån SIS-standardens krav (Swedish Standard Institute, 2006).  
 
 

 

Bild 11. Val av byggnadsplacering. Figur 37. Val av byggnadsplacering. 

Figur 38. Planlösning 1. 
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Typplanet (Figur 38. Planlösning 1.) består av tre lägenheter, en lägenhet med tre rum och kök om 80 
kvadratmeter samt två lägenheter á två rum och kök om 55 kvadratmeter. Lägenheterna är rymliga 
och utformade med öppen planlösning. De tre huskropparna skall vara identiska för att underlätta 
byggprocessen och bidra till det rationella byggandet. I och med detta utformas typplanet så att 
förutsättningen för ljusinsläpp hos vardera lägenhet blir så bra som möjligt för respektive huskropp. 
Lägenheternas kök är utformade så att de avgränsas från vardagsrummet trots den öppna 
planlösningen och så att en mindre avskild del fås vid köksbänken. Tanken med detta är att köket ska 
upplevas som ett eget rum, men samtidigt inte gå miste om samvaron och upplevelsen av en större 
yta som den öppna planlösningen medför.  
 
Badrummen i respektive lägenhet är rymliga och med plats för badkar ifall detta skulle önskas av 
framtida boende. I den större lägenheten finns ett stort sovrum med plats för dubbelsäng och ett 
mindre sovrum avsett för en enkelsäng. I de mindre lägenheterna har sovrummet utformats utan 
garderob för att inte minska utrymmet i rummet. Alla lägenheter har två schakt med måtten 
600×600mm samt ett schakt vid en av badrumsväggarna för installationer. Storlekarna är uppskattade 
värden. 
 
I lägenheten med tre rum och kök har alla rum fönster och därmed dagsljusinsläpp, medan de 
lägenheter om två rum och kök har garderob och badrum intill lägenheternas skiljevägg. Således 
försummas ljusinsläppet i badrummen, men med anledningen att i övrigt skapa en så bra planlösning 
som möjligt angående ljusinsläpp samt boendekvaliteter. Fönstren i lägenheterna är placerade 
symmetriskt i rummen, förutom de som är placerade utifrån den siktlinje som fås då man kommer in 
genom ytterdörren. Detta fönster är placerat så att en utsikt är det första man möts av då man äntrar 
lägenheten. Placeringen av fönstret görs med avsikt att höja boendekvaliteten. Fönster är placerade 
symmetriskt även i vardera ände om trapphuset. Med dessa fönster undviks förhoppningsvis den 
instängda känslan som annars kan fås i trapphus. För att öka möjligheten till ljusinsläpp i den 
byggnaden placerad längs den inre tomtgränsen ändras dess placering och byggnaden flyttas närmare 
den yttre tomtgränsen. En mindre justering av byggnadernas placering görs (se Figur 39. 
Byggnadsplacering ändring för ljusinsläpp.). 
 

Då typplanet är utformat och därmed byggnadens area bestämts så kan en möjlig byggnadsvolym 
arbetas fram. Med hjälp av 3D-modellen och sektionen för höjdanalys som skapades under höjd- och 
volymanalysen (Figur 28. Volymstudie 1. Byggnadsvolymer i kvarteret Ryssland och dess närmsta 
omgivning. och Figur 34. Byggnadshöjd sektion.) så testas olika höjder och således volymer för 
byggnaderna. Utifrån detta beslutas att byggnaden kan vara maximalt 5 våningar för att integreras 
med den befintliga bebyggelsen. För resultat se Figur 40, Figur 41, Figur 42 och Figur 43. 

Bild 12. Byggnadsplacering ändring för ljusinsläpp. Figur 39. Byggnadsplacering ändring för ljusinsläpp. 
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Bild 13. Resultat byggnadsvolym 1.2. 

Bild 14. Resultat byggnadsvolym 1. 

Figur 42. Resultat byggnadsvolym 1.3 

Figur 41. Resultat byggnadsvolym 1.2. 

Figur 40. Resultat byggnadsvolym 1. 
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Den grå tonen (Figur 43. Resultat byggnadshöjd 5 våningar.) markerar de byggnader som arbetet avser. 
De byggnader med skraffering är de befintliga som tillhör kvarteret Ryssland. De ej ifyllda byggnaderna 
är omgivande bebyggelse. Byggnadernas volym i förhållande till övrig bebyggelse gör att 
byggnadshöjden behöver dämpas, så att byggnaderna inte står ut för mycket mot dess kontext. En 
byggnadshöjd om fem våningar gör byggnadens relationer proportionerlig med befintlig bebyggelse.  
 
Beslutet om samma byggnadshöjd för alla byggnader följer kriteriet, enligt Cantacuzino (1994 i 
Carmona, et al., 2010), för en harmonisk integration av nya byggnader, om massa, där en urban regel 
föreslår symmetri av byggnadshöjd tvärs utrymmen, och asymmetri tvärs kvarter (Carmona, et al., 
2010). Detta tolkas som att byggnader inom samma tomt, Ryssland 1–2, bör ha samma höjd samt att 
byggnadshöjder i kvarteret bör variera. Samma byggnadshöjd inom tomten bör även bidra till den 
visuella gruppering som söks uppnås.   
 
Då byggnadshöjden om 5 våningar, vilket innebär 15 meter, bestämts utifrån byggnadernas integration 
med befintlig bebyggelse görs en solstudie för att se så att höjden fungerar med avseende på 
ljusinsläpp i lägenheterna samt att de inte skuggar andra byggnader för mycket. Solstudien omfattar 
två datum, den 21a mars respektive den 21a juni, där skuggningen studeras vid fyra olika klockslag, 
klockan 9, 12, 15 och 18 (se Figur 44. Sol- och skuggstudie 1.). 

Bild 15. Resultat byggnadshöjd 5 våningar. Figur 43. Resultat byggnadshöjd 5 våningar. 
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Efter sol- och skuggstudien (Figur 44. Sol- och skuggstudie 1.) beslutas att två byggnader skulle ge 
bättre möjlighet för ett bra ljusinsläpp i lägenheterna, då byggnaden placerad längst söderut skuggar 
både omkringliggande bebyggelse samt en stor del av innergården och byggnaden placerad österut. 
En sol- och skuggstudie görs för två byggnader (se Figur 45. Sol- och skuggstudie 2.). 
 

 
Sol- och skuggstudien med två huskroppar (Figur 45. Sol- och skuggstudie 2.) visar att skuggningen blir 
mindre än vid tre huskroppar, men vid vissa klockslag skuggar de ändå omkringliggande bebyggelse. 
En högre byggnadshöjd skulle skugga omkringliggande bebyggelse ytterligare, och därför tyder även 
denna studie på att en maximal byggnadshöjd om 5 våningar är lämpligt i detta fall.  
 
Antalet parkeringar enligt kommunens parkeringstal beräknas (se Bilaga 1. Parkeringstal.). För två 
huskroppar gäller ett minimum om 20 parkeringsplatser för att möta kommunens krav. Detta anses 
dock vara få parkeringsplatser, och det ryms dessutom fler. 35 parkeringsplatser upptar en yta som 
anses rimlig för tomten, att ha fler platser än det bedöms ta upp för stor plats för att kunna skapa en 
trevlig miljö.  
 

 
 

Bild 16. Sol- och skuggstudie 1. Figur 44. Sol- och skuggstudie 1. 

Bild 17. Sol- och skuggstudie 2. Figur 45. Sol- och skuggstudie 2. 

Bild 18. Två byggnader. Figur 46. Två byggnader. 



48 
 

Efter att ha fastställt antal byggnader, dess placering, volym och höjd återstår att arbeta fram 
byggnadens form, fasad och slutliga uttryck. Detta arbete utgår mycket från platsanalysen tillsammans 
med litteraturstudien. Elementen arbetas med parallellt och iterativt men kommer i rapporten 
beskrivas i kronologisk ordning för att öka förståelsen för läsaren.  
 
De element som i platsanalysen identifierats som karaktäristiska för området och som det finns en 
initial tanke om att arbeta med vid gestaltningen är de identifierade frontespisarna samt den symmetri 
som identifierats på de omkringliggande byggnadernas fasader. Att använda ett par eller flera 
karaktäristiska element för att bibehålla platsens karaktär baseras på beskrivningen av kontinuitet 
enligt Carmona, et al. (2010). Carmona, et al. (2010) menar att för att utveckla känslan av platsen, dess 
karaktär, bör nya byggnader utformas i kontinuitet med den befintliga bebyggelsen. Kontinuitet 
innebär en tolkning av den lokala och visuella karaktären och inte en ren imitation eller brist på 
karaktäristiska, för platsen, uttryck. Carmona, et al. (2010) beskriver att en gestaltning kan matcha 
områdets rumsliga karaktär men kontrastera med dess visuella karaktär.   
 
Som ett integrerande eller matchande, till befintlig bebyggelse, element så används byggnaders 
position, placering, en del som ger upphov till dess rumsliga karaktär. Byggnadernas placering matchar 
med områdets rumsliga karaktär medan dess volym kontrasterar, vilket bedöms bidra till en 
kontinuitet. Vid utvecklingen av byggnadernas form och fasad fortsätter arbetet med att försöka nå en 
kontinuitet med övrig bebyggelse. Det av beställaren önskade fasadmaterialet plåt anses utgöra ett 
mycket kontrasterande element gentemot platsens befintliga bebyggelses fasadmaterial. Med denna 
kontrast bedöms det behövas flertalet, för området, karaktäristiska element i gestaltningen av den nya 
bebyggelsen för att väga upp för kontrasten och uppnå den kontinuitet som beskrivs av Carmona, et 
al. (2010). 
 
Typplanet med lägenhetsfördelning (se Figur 38. Planlösning 1.)  ger byggnaden en enkel, rektangulär 
form. Dock saknas i detta läge balkonger för lägenheterna. Vidare undersöks hur byggnadens uttryck 
kan förändras med en formgivning av balkonger samt huruvida det fungerar med byggnadens önskade 
uttryck, det vill säga integreras i områdets karaktär, eller ifall det finns mer värde i att ha  lägenheter 
utan balkong än med balkong. Det kan vara ett mervärde för de boende ifall lägenheterna har balkong, 
men utan balkong blir byggkostnaden och säljpriset lägre, vilket även det medför ett värde då 
lägenheterna bör bli lättare att sälja eftersom att fler har möjlighet att köpa ifall kostnaden är lägre. 
Då plåt är fasadmaterialet som ska användas läggs en textur med corten-plåt som fasadelement innan 
byggnadsutformningen med balkonger i modellen. Detta för att få en idé om det slutliga uttrycket, så 
att inte fasadmaterial studeras separat efter byggnadsutformningen och då ger byggnaden ett helt 
annat, oönskat uttryck. Detta är ett exempel på hur fasad och byggnadsform arbetas med parallellt 
och iterativt.  
 
Användningen av corten-stål i gestaltingen är en idé som tidigt uppkom i samband med informationen 
om att fasadmaterialet ska vara av plåt. Eftersom att de befintliga byggnaderna på platsen är av 
antingen sten- (puts eller tegel) eller träfasad, vilka beskrivs av Nylander (1999) som autentiska 
material, så är corten ett nära alternativ till ett verkligt autentiskt material. Om man jämför exempelvis 
pannplåt, som kan vara ett alternativt fasadmaterial, med corten-stål så upplevs corten som mer äkta 
och genuint än pannplåten. Kanske associerar man cortenets rostiga färgskiftning med gamla kaminer 
eller industrier. Detta ger en känsla av historia hos materialet och därmed en större autencitet, 
autencitet menat i den aspekten som beskrivs av Nylander (1999), än hos den exemplifierade 
pannplåten. 
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Byggnadernas uttryck med fasad i corten-stål testas tillsammans med den rektangulära formen som 
uppkommit till följd av typplanet (Figur 47. Formprocess 1. Rektangulär form.). 
 
Att arbeta med två identiska huskroppar för ett effektivt, rationellt byggande placerade i olika 
väderstreck gör att de möjliga alternativen för en bra placering av balkonger minskar.  Balkongernas 
placering styrs av solläget, vilket innebär att det i första hand undviks en placering av en balkong mot 
norr, av innergård respektive gaturum samt lägenheternas planlösning. Den styrs även av byggnadens 
önskade uttryck. Dessa faktorer tas i beaktning vid formgivningen av balkonger. Inledningsvis tas en 
placering för balkongerna fram med hjälp av typplanet för att sedan utveckla en gestaltning av 
balkongerna.  
 
  

 
 

Bild 19. Formprocess 1. Rektangulär form. Figur 47. Formprocess 1. Rektangulär form. 

Bild 20. Formprocess 2. Balkonger 1. Planlösning. Figur 48. Formprocess 2. Balkonger 1. Planlösning. 
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Placeringen av balkongerna (Figur 48. Formprocess 2. Balkonger 1. Planlösning.). resulterar i att två av 
typplanets lägenheter har balkong mot innergården och en lägenhet har balkong mot gatan. Detta 
innebär att ifall de båda huskropparna beaktas så är det endast en av sex balkonger som vetter mot 
norr. Att ha flera balkonger placerade mot innergården anses viktigt delvis då detta blir mer avskilt 
från biltrafik med dess tillhörande buller, och delvis för att det skapar en trevlig upplevelse för de 
boende då de kan blicka ut över den gemensamma innergården. Balkongen som placeras mot 
gaturummet är avsedd att bryta av långsidan på fasaden, att skapa ett visuellt intresse. Visuellt intresse 
beskrivs av Carmona, et al. (2010) som ett sätt att humanisera miljöer samt att det visuella intresset 
skapas av detaljer som bör förekomma i varierande skala på en byggnads fasad så att det skapas ett 
visuellt intresse oavsett vilket avstånd man ser byggnaden ifrån. Placeringen av balkongen på fasaden 
som vetter mot gaturummet är således baserad på gestaltningsfaktorn, att bidra till byggnadens 
estetiska uttryck. Att bryta av fasaden kan även tänkas minska uppfattningen av byggnadens längd, att 
minska uppfattningen av dess större volym gentemot omgivningens byggnadsvolymer. Detta relaterar 
till kriteriet skala, vilket är ett av de sex kriterierna beskrivna av Cantacuzino (1994, i Carmona, et al., 
2010) om integration av volymetrisk (rumslig) karaktär. Skalan är uppfattningen av objektet relativt till 
andra objekt omkring det och vår uppfattning av dessa objekt. Genom att då minska uppfattningen av 
fasadens längd och därmed volym så bör även byggnadens skala minska. Med andra ord upplevs 
byggnaden som mindre än dess egentliga volym och således mer lik och integreras bättre med den 
omgivande bebyggelsens volymer.  
 
Placeringen av utgången till balkongerna beror till största del på planlösningen, men även på 
balkongernas bidrag till byggnadens uttryck. En alternativ placering av balkongerna hade varit vid 
köken i de mindre lägenheterna respektive i det mindre sovrummet i de större lägenheterna. 
Balkongerna hade då hamnat längst ut på fasadens långsida, vilket upplevdes negativt för 
fasaduttrycket och därför valdes bort som alternativ. Följande illustrationer sammanfattar det arbete 
som utförts för att komma fram till den slutliga gestaltningen av byggnadsformen.   
 
 
 

 
 

Bild 21. Formprocess 2. 3D. Figur 49. Formprocess 2. 3D. 
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Bild 23. Formprocess 4. 3D. 

Bild 22. Formprocess 3. 3D. 

Figur 51. Formprocess 4. 3D. 

Figur 50. Formprocess 3. 3D. 

Figur 52. Formprocess 5. 3D. 
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Bild 24. Formprocess 6. 3D. 

Bild 25. Formprocess 7. 3D. 

Bild 26. Formprocess 8. 3D. 

Figur 53. Formprocess 6. 3D. 

Figur 54. Formprocess 7. 3D. 

Figur 55. Formprocess 8. 3D. 
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Resultatet av placeringen av balkonger visas i Figur 49. Formprocess 2. 3D.. I detta läge är byggnaderna 

fortfarande uttryckslösa och saknar visuellt intresse. Samma kulör och plåtelement som fasaden täcker 

taket för att ge byggnaden uttrycket av en helhet utan avbrott mellan fasad och tak. Med denna tanke 

om en helhet ges även balkongerna samma kulör och material (se Figur 50. Formprocess 3. 3D.). En 

vidare utveckling av att ge byggnaden uttrycket av en helhet utan avbrott, en sammanhängande form, 

leder till en inramning av balkongerna. Det görs med specialutformade balkongräcken avsedda att 

markera balkongerna på ett sätt som får de att se ut att vara samma element (se Figur 51. Formprocess 

4. 3D.).  

Redan i ett tidigt skede i gestaltningen var de vid platsanalysen identifierade frontespisarna ett 
utformningselement som avsågs att användas vid utformningen av de nya byggnaderna. Detta 
utformningselement lades stor tankevikt på hur det kan komma att se ut i en fasad av plåt. De idéer 
som fanns var att ett mönster med fasadelementen alternativt en annan färgskiftning av 
fasadelementen kan ge en illusion av det tak som formas av en frontespis med en triangelform, ett tak 
över entrén kan både uppmärksamma och tydliggöra entréns placering samtidigt som det ger en känsla 
av mänsklig skala ifall takhöjden är längs första planet. Ett tak längs fasaden på denna höjd eller 
möjligtvis ovan plan två eller tre kan även utgöra en tydlig referens till de befintliga byggnadshöjderna 
i området, och kan således minska intrycket av de nya byggnadernas höjd. Inramningen av balkongerna 
(Figur 51. Formprocess 4. 3D.) gav idén om markering av tak liknande en frontespis alternativt en 
frontespis i gestaltningen ett konkret uttryck, nämligen att använda ett sådant tak där ett tak ändå 
behövs, det vill säga ovan balkongerna (se Figur 52. Formprocess 5. 3D.).  
 
Figur 53, Figur 54 och Figur 55 visar utvecklingen av balkongerna tillsammans med de tak som liknar 
frontespisars uttryck. Det laboreras med balkongernas storlek, bredd och djup, fönstersättning och 
byggnadens form. Med avseende på byggnadens höjd strävades efter en form där balkongerna gör ett 
avbrott i fasaden men inte tar för stor plats. En viss centrering av balkongerna eftersträvades också. 
Dock ansågs en centrering av balkongerna längs fasadernas långsidor minska det visuella intresset, 
vilket är en bidragande faktor, tillsammans med planlösningarna, till dess placering en aning förskjutet 
från fasadernas center. Parallellt med utvecklingen av balkongernas och dess tak, som liknar 
frontespisars uttryck, i gestaltningen så arbetades med byggnadens fönstersättning och 
takutformning.  
 
Takutformningen (se Figur 55. Formprocess 8. 3D.) liknar de brutna tak som identifierats i 
platsanalysen. Taken används som ett utformningselement för att matcha den befintliga bebyggelsens 
utformning. För fenestreringen på byggnadens kortsidor så söktes uppfylla en så symmetrisk 
fönstersättning som möjligt för att efterlikna den befintliga bebyggelsens symmetriska fasader. På 
kortsidorna finns inga avbrott i fasaden och en total symmetri ses som visuellt harmonisk. På 

Bild 27. Formprocess 9. 3D. Figur 56. Formprocess 9. 3D. 



54 
 

byggnadens långsidor söks uppnå en harmoni i det visuella uttrycket med hjälp av faktorerna 
proportioner och relationer, mönster, rytm samt horisontalitet och vertikalitet som Carmona, et al. 
(2010) menar påverkar integrationen av den visuella karaktären.  
 
Byggnadernas area i förhållande till desss höjd tillsammans med balkongernas utformning  kan bidra 
till att höjden på byggnaderna, utifrån kriteriet skala (Cantacuzino, 1990, i Carmona, et al., 2010), ett 
kriterie som används vid integration av volymetrisk (rumslig) karaktär, upplevs som högre än den 
verkliga höjden, de ökar byggnadernas vertikalitet. Även fönster, med högre höjd än bredd, placerade 
ensamma och i en vertikal rad längs fasaden (se exempelvis Figur 55. Formprocess 8. 3D. fasaden till 
vänster, fönsterkolumnen längst till vänster), kan bidra till en vertikalitet hos fasader, vilket det i detta 
fall bedöms göra. En för vertikaliteten, till följd av byggnadsformen och fönstersättningen, 
kompenserande gestaltningsfaktor fås via fenestrationen på byggnadernas kortsida, det vill säga 
strävan efter lika avstånd mellan fönstrens placering respektive den kortsida som har den regelbundna 
fönsterplaceringen, samt det tillägg av fönster som ses på fasadens långsida längs gaturummet (se 
fasad till vänster på Figur 56. Formprocess 9. 3D.), vilka bidrar till en  horisontalitet hos byggnaden. 
Men byggnadens uttryck speglas fortfarande av dess vertikala tyngd. En lösning på detta är att använda 
fasadmaterialet och dess mönster som ett horisontellt element. Därför söktes detta i utformningen av 
fasadelementens sammansättning.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 28. Fasadutveckling del 1. Corten-stål. Figur 57. Fasadutveckling del 1. Corten-stål. 
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Fasaderna som arbetats med i gestaltningen är alla enklare sammansättningar av plåtelement för att 
underlätta vid produktionen av byggnaderna. Detta är avsett att hålla nere byggnadskostnaderna och 
bidra till det rationella byggandet som skall användas som byggmetod vid produktionen.  
 
En tidig tanke i gestaltningsprocessen var att använda corten-stål som fasadelement. I utvecklingen av 
fasaden testades således olika sammansättningar för dessa element (se Figur 57. Fasadutveckling del 
1. Corten-stål.). En markering på fasaden görs vid varje våningsplan för att bidra till att ge fasaden en 
känsla av mänsklig skala. Mänsklig skala relaterar till kriteriet skala (Cantacuzino, 1990, i Carmona, et 
al., 2010, ett kriterie som används vid integration av volymetrisk (rumslig) karaktär, där byggnadens 
dimension relaterar till dimensionerna av en människa. Med den mänskliga skalan som ett per våning 
upprepande element antas den totala byggnadshöjden upplevas som lägre än den verkliga höjden. Då 
man passerar byggnaden finns ett avbrott i fasaden ungefär på samma höjd som en människas längd, 
vilket gör att byggnaden inte känns reslig på samma vis som om de vertikala linjerna fortlöper längs 
hela fasadens höjd, höjden för avbrottet är relaterbar för den som passerar.  
 

Bild 29. Fasadutveckling del 2. Olika kulörer. Figur 58. Fasadutveckling del 2. Olika kulörer. 
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Markeringen vid de olika våningsplanen i fasadens gestaltningsprocess antar olika former och uttryck. 
Det arbetas även med olika storlekar på fasadelementen för att se hur fasadens uttryck påverkas med 
en sådan förändring. Olika kulörer och andra plåtvariationer testas (se Figur 58. Fasadutveckling del 2. 
Olika kulörer.) för att undersöka ifall de är positiva för byggnadens uttryck i jämförelse med hur corten-
stålet påverkar fasaden. Den fasad som slutligen väljs är den som presenteras sist, längst ned till höger 
(se Figur 58. Fasadutveckling del 2. Olika kulörer.).  
 
Den slutliga fasaden med plåtelement har vid varje våning horistontella markeringar som delar 
fasadelementen av corten-stål åt. En tydligare och mer markant delning ses vid våningsplanen, de 
horisontella linjerna, än de vertikala linjerna som skiljer fasadelementen åt. Anledningen till den tyngre 
markeringen i horisontellt led är att horisontella linjer är visuellt snabbare än vertikala linjer (ögat rör 
sig snabbare längs dem) (Carmona, et al., 2010) och därför behövs någonting som håller blicken längre 
i horisontellt led. Fasadelementen är en meter breda och tre meter höga, vilket ger dem förhållandet 
1:3. Valet att använda de höga elementen och inte dela dem på exempelvis två eller tre på höjden (se 
Figur 57. Fasadutveckling del 1. Corten-stål.) görs för att hålla nere detaljeringen på fasaden. En delning 
av fasadelementen anses ta upp för mycket fokus och skapar inte den elegans som Carmona, et al. 
(2010) menar att ögat finner tilltalande och harmoniskt i en fasads artikulering och riklighet. De högre 
elementen bedöms också vara ett bidrag till känslan av mänsklig skala då de framhäver och ger mer 
fokus till markeringen vid våningsplanen. Elementen efterliknar även de stående träfasaderna som 
identifierats i platsanalysen och kan därmed räknas som ett matchande element till byggnadens 
kontext. Den slutliga fasaden med plåtelement är enkel och lättläst och dess form får tala mer än 
fasadelementens mönster.  
 
Under processen med utvecklingen av byggnadens fasader har solstudier kontinuerligt genomförts för 
lägenheterna, för att säkerhetsställa att alla rum når upp till de krav som ställs på ljusinsläpp. För den 
resulterande fönstersättningen görs således en solstudie (se Figur 59. Solstudie typplan.), som visar på 
en godkänd dagsljusfaktor.  
 
  

Bild 30. Solstudie typplan. Figur 59. Solstudie typplan. 
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Under gestaltningsprocessen har även en utformning av innergården tagit form. Den är konceptuell 
och lämnar plats för vidare projektering. Den innefattar en fristående byggnad om ett plan avsett för 
tvättstuga och gemensamhetslokal för de boende samt en yta med parkeringsplatser. Följande 
illustrationer visar resultatet av gestaltningsarbetet. Det som presenteras är: 

- Situationsplan 

- Typplan  

- Sektion huskropp 

- Fasader 

- Sektion område 

- 3D 

- Rendering 

Situationsplanen (Figur 60. Resultat. Situationsplan.) visar bostadshusens samt gemensamhetslokalens 

placering och innergårdens utformning. Byggnaderna förhåller sig i linje med omkringliggande 

bebyggelse. Parkeringens placering är indragen från gatulinjen för att göra denna mindre synlig för de 

förbipasserande. Den är placerad i hörnet av tomten så att den inte utgör onödig trafik på innergården. 

Gemensamhetslokalens placering bidrar till en kontinuitet i byggnadsplaceringen och 

tomtdistribueringen, istället för den tredje huskropp som inledningsvis var avsedd att ta upp en plats 

på tomten. Den täcker även det plank som står intill grannbyggnadens fasad.  

 

Typplanet (se Figur 61. Resultat. Planritning typplan) är en utveckling av det typplan som initialt 

formgavs. 

Bild 31. Resultat. Situationsplan. Figur 60. Resultat. Situationsplan. 
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I det resulterande typplanet har cirkulation skapats kring köket, men en öppen planlösning bibehålls.   

Bild 32. Resultat. Sektion. Figur 62. Resultat. Sektion. 

Figur 61. Resultat. Planritning typplan. 
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Den slutliga fönsterplaceringen är ett resultat av en medling mellan fasadernas uttryck (se Figur 63. 

Resultat. Fasader.) och bostadskvaliteter (se Figur 61. Resultat. Planritning typplan.). Symmetri har 

eftersträvats både utifrån fasaduttrycket och lägenheterna. I lägenheterna har ett försök gjorts att 

placera fönster centrerat, eller symmetriskt, i rum eller i linje med väggar. De två fönster placerade på 

översta planet på respektive gavel ger solljusinsläpp för en eventuell tvättstuga eller 

gemensamhetslokal. Markeringen av entrén relaterar till kriteriet riklighet (Carmona, et al., 2010) för 

en integration av del visuella karaktären. Markeringen och balkongerna med liknande trädetaljer 

skapar ett visuellt intresse på fasaden, både för de som passerar på nära håll och de som studerar 

byggnaderna på avstånd. Entréns markering är våningshög och bidrar till känslan av mänsklig skala. 

 
De stående plåtelement av corten-stål ger fasaden en mänsklig skala med markeringen av 
våningsplanen. Balkongernas långsida kläs in i ett mörkare träslag för att ge fasaden inslag av mjukare 
och arkitektur i det autentiska materialet trä mot det annars hårda fasadmaterialet corten. Samma 

Bild 33. Resultat. Planritning Typplan. 

Figur 63. Resultat. Fasader. 
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träkulör används för att rama in fasadens fönster. Inramningen är ett matchande element till den 
omgivande bebyggelsen i det avseende att den utgörs av trämaterial samt att inramningen 
definierades i platsanalysen som typiskt för platsen, men kontrasterar till viss del då kulören skiljer sig 
från den omgivande bebyggelsens vars fönster i huvudsak ramas in av en vit kulör. Fönsterplaceringen 
är ett bidrag, tillsammans med de våningshöga elementen och de träinklädda balkongerna, till en 
horisontell tyngd på fasaderna. Fasadelementens höjd kan tänkas bidra till en vertikal tyngd, men har 
valts som ett uttryck för mänsklig skala samt att efterlikna de stående träpaneler som vid platsanalysen 
identifierats som en karaktäristisk fasad för platsen, och därmed utgöra ett, för omgivningen, 
matchande element trots dess kontrasterande fasadmaterial av plåt.  
  
Corten som fasadmaterial har en varm kulör. Det är den plåt som bedöms ge mest uttryck av 
autencitet. Med den variation av kulör som förekommer på platsen ses plåtens kulör varken som ett 
kontrasterande eller matchande element till omgivningens fasader. Samma material på tak som fasad 
ger byggnaden en helhetskänsla, en sammansatt form. Kulören på balkongräckena i trä liknar corten-
stålets kulör, och bidrar till helhetskänslan av en sammansatt form samtidigt som det är ett matchande 
element till den befintliga bebyggelsens träfasader. Takutformningen är ett matchande element till de 
brutna tak som identifierats i området vid platsanalysen. Även taken likt frontespisarna ovan 
balkongerna är matchande element.  
 
Formen på byggnaderna som fås med balkongens utformning ger ett avbrott i fasaden och skapar 
därmed ett visuellt intresse samtidigt som det minskar uppfattningen av byggnadens volym. Formen 
markerar även entréerna vid byggnadernas fasad gentemot gaturummet. 
 

De resulterande byggnaderna har fem våningsplan och är således en våning högre än de högsta i dess 
närmsta omgivning. Sektionen visar de gestaltade byggnaderna, kvarterets byggnader med skraffering 
samt omkringliggande bebyggelse utan markering.  

Bild 34. Resultat. Höjder kvarter. Figur 64. Resultat. Höjder kvarter. 
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Bild 35. Resultat. 3D. 

Figur 65. Resultat. 3D. 
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Figur 66. Resultat. Rendering 1. 

Figur 67. Resultat. Rendering 2. 
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Figur 68. Resultat. Rendering 3. 

Figur 69. Resultat. Rendering 4. 
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Figur 70. Rendering 5. 

Figur 71. Rendering 6. 
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Analys 
Målet för den slutliga gestaltningen var att uppnå en utformning av flerbostadshus så att de integreras 
med platsens befintliga karaktär. För en karaktärsbedömning användes de verktyg som identifierats i 
litteraturstudien. Urbanmorfologernas teori om att enbart staden i sig själv med dess fysiska form och 
fysiska attribut kan redogöra för dess fulla karaktär (Kropf, 1996) har används som en typ av 
huvudsaklig utgångspunkt i arbetet. Det har varit utgångspunkten men även ett påstående som 
genomsyrat hela arbetet. Bedömningen av områdets karaktär är således baserad på resultat i 
platsanalysen, vilken i sig är baserad på urbanmorfologins sätt att studera och identifiera mönster i 
stadens fysiska form. Utifrån denna har all gestaltning tagit form. Olika kriterier för hur en plats 
karaktär kan gestaltas i form av nya byggnader i harmoni, alltså integrerade, med den befintliga 
bebyggelsen (Cantacuzino, 1994, i Carmona, et al., 2010)  har varit konkreta faktorer och direktiv vid 
utformningen. De har därmed använts i stor utsträckning för att arbeta fram den slutliga gestaltningen.  
 

Gestaltning 
Byggnadernas placering är baserad på det mönster som, med hjälp av begreppet stadsform, 
identifierats som en sammanhängande helhet i platsanalysen. Placeringen är även baserad på de 
mönster som formar grupperingar, vilka identifierats i platsanalysen (se Figur 12. Gruppering 1. Och 
Figur 13. Gruppering 2.). De två gestaltade byggnaderna tillsammans med den gestaltade tvättstugan 
ligger i linje med övrig bebyggelse respektive gatulinje och inre tomtgräns, vilket är mönster som 
identifierats i platsanalysen (se Figur 13, Figur 14, Figur 15 och Figur 16). Detta följer det av Cantacuzino 
(1994, i Carmona, et al., 2010) föreslagna kriterie för en integration av den rumsliga karaktären, 
placering. Placeringen uppfyller kriteriets förslag om en att uppnå en kontinuitet med den befintliga 
mönster och byggnadslinjer. Antal byggnader per tomt följer befintlig karaktär enligt platsanalysen 
med en byggnad per tomt (se Figur 19. Antal byggnader per tomt.).  
 
Byggnadens placering bedöms integreras med den befintliga bebyggelsens mönster vad gäller 
placering, men även vad gäller byggnadsformen utifrån ett kartperspektiv då byggnadsformen är en 
av de frekvent förekommande byggnadsformerna i området (se Figur 18. Förekommande 
byggnadsformer.). Byggnadsformen som skapas i och med balkongerna gör att ett avbrott skapas på 
byggnadens fasad. Detta medför att byggnadens längd uppfattas som kortare än om den saknat 
avbrottet i fasaden. Detta relaterar till den visuella karaktären. Även de träinklädda balkongerna bidrar 
till avbrottet då de kontrasterar till materialet plåt, vilket utgör majoriteten av fasaden. Balkongerna 
fångar blicken och bidrar även till det visuella intresset. I litteraturstudien föreslås under begreppet 
rytm att en delning av en fasad i flera nischer kan bidra med en integration av en större byggnad längs 
ett gaturum (Carmona, et al., 2010) och byggnadens form är en tolkning av detta. Istället för en nisch 
så framträder balkonger som ett avbrott i byggnadens fasad längs gaturummet.  
 
Byggnadens höjd kontrasterar mot den övriga bebyggelsen, så gör även dess volym. Volymen 
kontrasterar dock inte i lika stor utsträckning som höjden ifall man ser till dess area i jämförelse med 
de omkringliggande byggnadernas areor. Dess massa överensstämmer med förslaget för integrationen 
av en byggnads rumsliga karaktär (Carmona, et al., 2010) då byggnadernas höjd är lika på tomten (vilket 
tolkas som vad Carmona benämner som utrymme) som bebyggs och byggnadshöjden i kvarteret 
varierar. Med de byggnadselement som fasadelementen av corten-stål, fönsterplaceringen och 
trädetaljerna som ramar in fönsterna och balkongernas framsida är det möjligt att byggnadens skala 
ändå uppfattas att vara av mänsklig skala. De stående plåtelementen liknar den träfasad som är 
identifierad som karaktäristisk för området, även om materialet i sig kontrasterar mot dessa. Carmona, 
et al. (2010) menar på att en gestaltning kan upplevas som integrerad i ett område om den matchar 
områdets rumsliga karaktär samtidigt som den kontrasterar med dess visuella karaktär, vilket kan 
tolkas som att vissa av byggnadens element kan kontrastera, så som dess höjd och volym, medan andra 
kan matcha, så som dess brutna tak, taken likt frontespisar och byggnadsformen och fortfarande 
integreras visuellt i områdets karaktär. Detta bör även kunna relateras till begreppet om kontinuitet, 
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vilket innebär en tolkning av karaktären, ett mellanting mellan en imitering och en kontrast till den 
omgivande kontexten (Carmona, et al., 2010). 
 
Att byggnaderna skulle upplevas vara i mänsklig skala har varit väldigt viktigt i hela 
gestaltningsprocessen och inte minst för den resulterande gestaltningen. Mänsklig skala relaterar till 
begreppet skala, i fråga om integration av ny bebyggelse i den rumsliga karaktären (Carmona, et al., 
2010). Byggnadens skala upplevs i relation till volymer i den omgivande miljön (Carmona, et al., 2010), 
och eftersom de gestaltade byggnadernas höjd, och således volym, kontrasterar gentemot övrig 
bebyggelses volymer så bedömdes den mänskliga skalan vara av ännu större vikt då den slutliga 
volymen för byggnaderna arbetats fram.  Känslan av mänsklig skala kan fås ur skalgivande element så 
som fönster, fasadelement och detaljer i trä, vilket i fallet för denna gestaltning använts som verktyg 
för att uppnå en känsla av mänsklig skala. Speciellt fasadelementen av corten-stål och dess höjd likt en 
människas längd bidar till att ge fasaden uttryck av mänsklig skala. De horisontella markeringarna 
mellan våningsplanen ger ett visuellt intresse samtidigt som det tydliggör intrycket av en mänsklig skala 
och på så vis dämpar uppfattningen av byggnadshöjden. Markeringarna mellan våningsplanen bidrar 
även till horisontella linjer till fasadens uttryck, detta i kombination med de linjer fönsterna skapar i 
horisontellt led. De horisontella linjerna verkar i kontrast till byggnadshöjden och balkongernas 
markering av entréerna, som annars skulle ge fasaden en vertikal tyngd och således öka uppfattningen 
av byggnadens höjd.  
 
För en integration av den visuella karaktären (Carmona, et al., 2010) kan fönsterplaceringen ses, 
förutom som ett skalgivande element, som ett matchande element till omgivningens fasader. Detta i 
avseendet att en symmetri har eftersträvats i placeringen av fönster, även om en total symmetri inte 
har uppnåtts på grund av hänsynen till planlösningens utformning och boendekvaliteter som 
eftersträvats vid placeringen. Fasaderna ger ändå uttryck för de mönster och den upprepning som 
beskrivs av Carmona, et al. (2010) som ett integrerande element för den visuella karaktären. Fasadens 
alla element tillsammans, takets utformning, plåtelementen och de markerade våningsplanen, 
fönsterrytmen, trädetaljerna och den markerade entrén och taket över denna, skapar ett visuellt 
intresse. Det visuella intresset från ett avstånd skapas av entrémarkeringen och dess tak, 
balkongräckena i trä,  takutformningen, fönster, medan det visuella intressen från nära håll delvis kan 
fås av fönsterinramningen av trä, fönsternas och plåtelementens sammansättning, men även från 
texturen och kulörens variation i corten-plåten. Detaljerna i trä som markerar entrén samt 
balkongernas front kan även skapa ett intresse från ett nära avstånd.  
 

Upplevelsen av gestaltningen 
Resultatet av gestaltningen har många referenser till litteraturstudiens kriterier om integration av ny 
bebyggelse med en befintlig karaktär. Gestaltningen uppfyller många av de kriterier som föreslås för 
integrationen. Gestaltningen upplevs som integrerad även om vissa delar av gestaltningen 
kontrasterar till kontexten. Dessa kontrasterande element beror främst på förutsättningarna för 
gestaltningen, de givna förutsättningarna från beställare samt den rationella byggnadsmetoden som 
avses användas. Ett annat fasadmaterial, annan höjd och fler mindre byggnader kunde ha gett ett mer 
integrerat resultat. Detta utifrån både urbanmorfologernas teorier som legat till grund för genomförd 
analys av stadsformen och dess karaktär, och därmed resulterat i byggnadsplaceringen, samt utifrån 
uppfattningen av byggnadens skala relativt omgivningens byggnadsvolymer. En mindre byggnad skulle 
per automatik medföra en upplevelse av en mindre byggnadsvolym, vilken skulle kunna likna den 
omgivande bebyggelsen i större utsträckning. Med en liknande volym kan fasaden få ta mer plats i 
sammanhanget, en mer detaljerad fasad kan skapa mer visuellt intresse och eventuellt integreras mer 
med dess kontext. Ett fasadmaterial av exempelvis trä hade kunnat göra att byggnaderna, trots stor 
byggnadsvolym, upplevs som mer integrerade i platsens karaktär. Detta då trä är ett väldigt 
karaktäristiskt fasadmaterial för platsen och för småskalig bebyggelse, vilket kan bidra till att göra 
upplevelsen av byggnadsvolymen än mindre.  



67 
 

 
Mycket hade kunnat gått att göra annorlunda i detta arbete. Användandet av corten-stål som 
fasadmaterial var en bärande idé genom hela gestaltningen och genomsyrar hela projektet. Valet av 
just corten för plåtfasaden bottnar i Nylanders (1999) begrepp om autentiska material, men det hade 
självklart kunnat tolkas på andra sätt och gett ett annat resultat. Ett tydligt exempel på detta finns i 
Figur 58. Fasadutveckling del 2. Olika kulörer. där fasaden med svart plåt och vita markeringar av 
våningsplanen, högst upp till vänster i figuren, visar ett uttryck som skiljer sig avsevärt från den 
resulterade gestaltningen med corten-plåt. För att uppnå en viss autencitet i materialet plåt, vilket var 
ett av kraven från beställaren och därför ett måste i valet av fasadmaterial, hade man istället för 
användningen av corten exempelvis kunnat fokusera på att efterlikna de stående träpaneler som 
identifierats i platsanalysen. På det viset hade även de vita husknutar som identifierats som typiskt för 
platsen naturligt kunnat utgöra matchande element till omgivningen. Då är det möjligt att inte 
fasadmaterialet hade upplevts lika kontrasterande till de omgivande fasaderna som cortenet faktiskt 
gör. Med en sådan gestaltning av fasaden hade byggnadsformen kunnat kontrastera mera till den 
befintliga bebyggelsens former, med referens till begreppet kontinuitet enligt Carmona, et al. (2010) 
där en gestaltning kan matcha platsens rumsliga karaktär samtidigt som den kontrasterar med dess 
visuella karaktär eller tvärtom.  
 
Gestaltningen av fasaden vad gäller fasadmaterialet är alltså ett utformningselement som hade kunnat 
ge gestaltningen andra möjliga uttryck. En annan förutsättning för arbetet som varit begränsande för 
utformningen samt hade kunnat ge gestaltningen helt andra uttrycksmöjligheter är byggmetoden 
rationellt byggande. Det rationella byggandet begränsar utformningen i det avseende att alla 
våningsplan bör ta samma form för att förkorta byggtiden samt förenkla framställningen av de 
prefabricerade elementen. En möjlighet som vid annan byggmetod hade funnits för att uppnå mänsklig 
skala i gestaltningen hade varit exempelvis indrag i byggnadsformen. Ett sådant indrag hade kunnat 
vara antingen ovan entréplan eller våningen över för att minska upplevelsen av den faktiska 
byggnadshöjden. Indraget hade kunnat ge plats åt större balkonger eller någon form av terrass likt en 
takterass. Detta hade varit ett intressant element att arbeta med vid gestaltningen. Detta indrag hade 
kunnat förstärkas i form av användandet av olika material eller kulörer ovan respektive nedan indraget. 
En sådan variation av kulörer hade oavsett rationell byggmetod eller inte kunnat vara ett element att 
arbeta med för integrationen av byggnader med hjälp av mänsklig skala. Det hade kunnat användas 
även med kravet om plåt som fasadmaterial.  
 
För att bidra till en horisontell tyngd på fasaden, med avsikt att minska uppfattningen av 
byggnadshöjden, skulle en tydligare markering av våningsplanen varit ett möjligt utformningselement 
att arbeta med. I vald gestaltning kan våningsplanens markeringar upplevas som relativt diskreta. En 
tydligare markering hade förmodlingen minskat uppfattningen av höjden på byggnaderna, men det 
hade inneburit ett avbrott i den helhetsform som eftersträvades. Kanske är uppfattningen av 
byggnaden som en sammansatt form en personlig preferens som i gestaltningen till viss del motsäger 
vissa av de kriterier funna i litteraturstudien för integrationen av den visuella karaktären (Carmona, et 
al., 2010). Strävan om en visuellt sammansatt form har även gjort att detaljeringen på fasaderna är 
sparsam. Detaljeringen hade kunnat finnas i betydligt större utsträckning för att skapa ett visuellt 
intresse för de förbipasserande likväl som för den som betraktar byggnaden på avstånd. Den 
sparsamma detaljeringen kan däremot ses som ett sätt att minska tilldragandet av uppmärksamhet till 
den redan kontrasterande byggnaden.  
 
I den resulterande gestaltningen finns även många utformningselement som medför integration till 
den omgivande kontexten och som är viktiga för utformningen. Dessa är det brutna taket som är 
typiskt för området, fönsterplaceringen som ger fasaden rytm samtidigt som ett medgivande till de 
omgivande fasadernas symmetriska fönsterplacering och trädetaljerna som ramar in fönster och 
balkonger samt markerar entrén. Trädetaljerna ger fasaderna ett uttryck för mänsklig skala och bryter 
av det annars hårda uttrycket som plåtfasaden i corten medför samt bidrar till horisontalitet på 
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fasaderna. Plåtelementens höjd om mänsklig skala minskar uppfattningen av byggnadshöjden även 
om markeringen hade kunnat gestaltas tydligare. Byggnadsformen som utgörs av den markerade 
entrén och balkongerna ger byggnaden ett personligt uttryck samtigt som det till viss del utgör ett 
matchande element till den omgivande bebyggelsens karaktäristiska drag.  
 
Arbetet utifrån de ramar som givits uppnår de faktorer som identifierats i litteraturstudien vad gäller 
karaktärsbedömningen respektive integrationen med den befintliga visuella och rumsliga karaktären. 
Tillsammans bildar de gestaltade byggnaderna en grupp av sammanhängande struktur, vilken har ett 
mer modernt uttyck än den omgivande bebyggelsen, men som ändå integreras i dess karaktär. Trots 
variationen av utformningsmöjligheter som hade kunnat användas vid gestaltningen så relaterar den 
resulterande gestaltningen till många av de i litteraturstudien funna faktorer för en integration av ny 
bebyggelse till befintlig. Gestaltningen visat ett möjligt sätt att använda sig av dessa faktorer, och är 
ett resultat av den metodutveckling som under detta arbete har tagit form.  
 

Diskussion 
Diskussionen besvarar arbetets frågeställningar och för en kritisk diskussion kring hur den använda 
metoden fungerat och vad som kan förbättras. 
 

Metodutveckling 
För att besvara frågeställningen om hur en metod kan utvecklas för en analys och gestaltning utifrån 
en plats karaktär har tillvägagångssättet, med urbanmorfologisk analys och gestaltteori som grund för 
en vidare utveckling av en gestaltningsprocess, fungerat mycket bra. Teorierna har medfört ett 
forskningsstött förhållningssätt till design som holistiskt samt en insikt om att byggnaders uttryck 
endast gestaltas i ett sammanhang, i en kontext. Detta medför en medvetenhet om ens gestaltning på 
en skala som är väldigt viktig för hela den urbana formen, helheten som skapas, och medvetenheten 
om detta är även viktig för all framtida gestaltning i den urbana miljön. Teorierna medför konkreta 
faktorer att använda i en process som syftar att uppnå en sådan integration.  
 
Metoden som utvecklats i detta arbete innefattar sammanfattningsvis följande analysmoment av 
platsen: 

- En tredimensionell analys av staden 
- Analys av huvudsaklig trafik i staden respektive kvarteret 
- Identifiering av landmärken och rörelse som kan bero av dessa 
- Identifiering av stadens centrala delar samt förekommande stadsformer 
- Massa- och tomrumsanalys 
- Gruppering av byggnader i identifierad stadsform 
- Analys av linjeförhållanden för befintlig bebyggelse kring och i kvarteret 
- Analys av övriga förhållanden så som byggnadsformer och antal byggnader per tomt 
- Platsbesök där rörelsen i området studeras samt upplevelsen av platsen i avseende på 

rumslighet, visuella grupperingar samt byggnaders uttryck och förekommande specifika 
detaljer i avsikt att få en uppfattning av platsens karaktär 

- Höjd- och volymstudie 
Efter analysen av platsen genomfördes gestaltningsprocessen, vilken sammanfattningsvis innefattar 
följande: 

- Utveckling av typplan utifrån lägenhetsmoduler 
- Test av byggnadsplacering med inverterad karta framtagen i platsanalysen. Placeringen testas 

utifrån identifierade förhållanden för befintlig bebyggelse 
- Framtagande av typplan med planlösning 
- Byggnadsvolym med hjälp av 3D-modell framtagen i platsanalysen, volym testas i sektionen 

gjord för analys av byggnadshöjd 
- Sol- och skuggstudie 
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- Utveckling byggnadsform 
- Fasadutveckling 
- Studie för dagsljusinsläpp 

 
Genom de urbanmorfologiska teorierna tillsammans med gestaltteorin fås verktyg för hur en analys av 
den urbana fysiska formen objektivt kan genomföras, för att sedan av individen studeras närmare och 
i största möjliga mån undvika den subjektiva bedömning av en plats karaktär som det annars lätt blir. 
Urbanmorfologin utgör en bra teoretisk grund för en vidare utveckling av platsanalysen, vilken i sig ger 
indikationer på hur en byggnads placering och utformning kan och bör se ut i förhållande till dess 
omgivande kontext. Gestaltprinciper och begreppet kontext bidrar med konkreta redskap att utgå ifrån 
vid gestaltning av fasader och byggnadens slutliga uttryck för en integration i den visuella karaktären. 
Urbanmorfologins teorier och gestaltteori ger bra komplement till varandra då de delar samma idé om 
design som holistiskt (Carmona, et al., 2010), att vår upplevelse alltid är en helhet och inte enbart en 
isolerad del (Boffet och Rocca Serra, u.å.), men behandlar olika delar. Det har grupperingen eller 
indelningen av staden eller byggnadsstrukturer utifrån visuella mönster gemensamt, där gestaltteorin 
fördjupar indelningen baserad på mönster med ett fokus på hur grupperingen eller uppdelningen sker, 
det vill säga via människans perception (Boffet och Rocca Serra, u.å.). 
 
De analyser som genomfördes har alla på ett sätt bidragit till helhetsuppfattningen av staden och dess 
utformning, vilket utgör en bra grund för den som skall genomföra gestaltningen ifall denne inte har 
någon tidigare relation till staden. Således har ingen av analysmomenten helt saknat relevans i arbetet. 
De moment som däremot inte konkret använts för en bedömning av karaktär eller som verktyg för en 
integrerad arkitektur är den inledande tredimensionella analysen av staden (Figur 1. Inzoomning ur ett 
tredimensionellt perspektiv.), analysen av den huvudsakliga trafiken (Figur 2. Trafik.), landmärken och 
dess bidrag till rörelse (Figur 3. Landmärken. och Figur 6. Rörelse skapad av landmärken, attraktioner 
och aktiviteter i staden.), stadens centrala delar (Figur 7. Centralt och semicentralt.), grupperingar av 
byggnader i identifierad stadsform (Figur 12. Gruppering 1.) samt utvecklingen av typplan utifrån 
lägenhetsmoduler (Figur 35. Utveckling typplan.). Alla dessa moment har däremot bidragit till 
förståelsen för stadens sammansättning, eftersom ingen tidigare relation till eller uppfattning av 
staden fanns, varken dess fysiska form eller de aktiviteter eller landmärken som finns i staden.  
 
Analysmomentet som innefattar en gruppering av den identifierade stadsformens visuellt grupperbara 
mönster ( Figur 12. Gruppering 1.) nämndes i föregående stycke att det inte tillförde någonting konkret 
för bedömningen av platsens karaktär respektive gestaltningen. Momentet tillförde inte just denna 
gestaltning någonting då inga byggnadsgrupperingar kunde identifieras just i kvarteret som ska 
bebyggas eller andra grupperingar i området som utgjorde någon egentlig indikation på hur 
gestaltningen bör ta form utifrån ett kartperspektiv, men det betyder inte att utgången hade varit 
likadan för en annan plats och en annan gestaltning. Detta moment tycker jag är viktigt att ha med vid 
en bedömning av en plats karaktär även om det blir som i detta fall att inga påtagliga mönster kan 
identifieras och användas i gestaltningen. Ifall mönster av grupperingar hade kunnat identifierats hade 
dessa varit till stor hjälp för hur bebyggelsens placering och form kan se ut för en bättre integration på 
platsen.  
 
Samma sak som för analysmomentet av grupperingar i den identifierade stadsformen (Figur 12. 
Gruppering 1.) gäller för det momentet som avser en identifiering av landmärken i staden (Figur 3. 
Landmärken. Och Figur 6. Rörelse skapad av landmärken, attraktioner och aktiviteter i staden.), det vill 
säga att för en analys av en annan stad eller plats kan dessa moment ha haft en konkret betydelse för 
den gestaltning som skall ta form. Exempelvis kan landmärken utformade i en uppseendeväckande 
arkitektur ge uttryck för specifika utformningsdetaljer som identifierar staden. Kanske är denna 
arkitektur eller dessa detaljer något som skaparen av landmärket identifierat som karaktäristiskt för 
staden, eller så utgör själva landmärket i sig ett karaktäristiskt attribut till vilket invånarna av staden 
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relaterar till som en del av stadens identitet, och som därmed kan användas som ett attribut för ett 
medgivande till stadens karaktär vid utformningen av ny bebyggelse.  
 
Analysen av rörelsen till följd av landmärken (Figur 6. Rörelse skapad av landmärken, attraktioner och 
aktiviteter i staden.) gjordes med intentionen att identifiera ett rörelsemönster som tydde på att fler 
lämnar eller äntrar kvarteret mer eller mindre från de olika vägar som omger kvarteret. På så vis kunde 
eventuellt vissa vinklar av byggnaden utgöra viktigare delar i gestaltningen då dessa antas bli sedda 
oftare eller mer direkt än andra. I efterhand kan tyckas att denna analys inte har någon egentlig 
relevans, utan att de mest trafikerade vägarna (Figur 2. Trafik., se även Figur 22. Rörelser.) istället bör 
få antyda ett sådant potentiellt rörelsemönster. Även utvecklingen av typplan med moduler (Figur 35. 
Utveckling typplan.) anses ha bristande relevans för gestaltningen och även gestaltningsprocessen. 
Detta moment kunde ha undvikits helt och istället utvecklat en byggnadsform utifrån, eller parallellt 
med, typplanet med lägenhetsdisposition och planlösning då detta i slutändan ger de möjliga 
byggnadsformerna som är realiserbara.   
 
Analyser som inte tolkades direkt ur den studerade litteraturen är de analyser som utfördes för 
identifiering av byggnadsformer och antal byggnader per tomt i analysen av platsen (se Figur 18. 
Förekommande byggnadsformer. och Figur 19. Antal byggnader per tomt.). Även analysen av de 
befintliga byggnadsvolymerna och dess höjd (Figur 33. De högsta byggnaderna.) är analyser som tog 
form under utvecklingen av denna metod. Respektive analys ger en överskådlig bild av platsens 
befintliga bebyggelse, dess form, höjd, volym och antal. Avsikten med analyserna var att få lättlästa 
och tydliga ramar för hur gestaltningen kan ta form, vilket de även medförde. Analysen för 
byggnadsformer och antal byggnader per tomt ger en uppfattning av de byggnadsformer som är 
möjliga för en integration av den nya bebyggelsen, även om andra former självklart kan användas så 
är de identifierade formerna att föredra för en försäkring om rumslig integration. Detsamma gäller för 
analysen om de högsta byggnaderna på platsen (Figur 33. De högsta byggnaderna.), där dispositionen 
av de högsta byggnaderna enkelt går att utläsa i analysen samtidigt som dess höjd tydligt presenteras. 
Utifrån denna kan en bedömning om en rimlig höjd, i avsikt att integreras med befintlig bebyggelse, 
göras. Den befintliga bebyggelsens höjder samt disposition är av betydelse för bedömningen. Dessa 
lättlästa, övergripliga analyser som ger en tydlig indikation på hur ny bebyggelse kan ta form för att 
integreras med den befintliga bebyggelsen är något som generellt har saknats i urbanmorfologins 
teorier.  
 

Karaktärsbedömning 
Jag anser att det är viktigt att förstå helheten av staden, vad den har att erbjuda i form av aktiviteter 
men även hur man rör sig både till fots och med bil för att kunna bedöma en plats karaktär. Den verkliga 
upplevelsen av en plats anser jag kan skilja sig markant från hur staden upplevs utifrån det perspektiv 
urbanmorfologiska teorier studerar staden och bedömer dess karaktär baserat på stadens fysiska form. 
Exempelvis kan det vara så att att de i analysen om landmärken (se Figur 3. Landmärken.) identifierade 
landmärkena friluftsområdet och hoppbacken ger upphov till vinteraktiviteter, så som exempelvis 
skidåkning, som kan vara ett starkt bidrag till stadens identitet eller karaktär. Detta är en aspekt som 
helt frångås i den urbanmorfologiska forskningen. Kanske hade en karaktärsbedömning med 
utgångspunkt i, eller med inslag av, aktiviteter resulterat i en gestaltning som relaterar mer till stadens 
identitet än vad en gestaltning baserad på en karaktärsbedömning utifrån enbart stadens fysiska form 
medför. Vad gäller landmärken kan även dessa studeras vidare, vilket inte gjorts i detta arbete, för att 
identifiera detaljer som kan vara karaktäristiska för stadens identitet och på så vis bidra till en bredare 
bas för bedömningen av karaktär. Det kan även vara så att landmärken i sig utgör en del av stadens 
identitet eller karaktär, och landmärkens arkitektur kan därför studeras i avseende att inspirera och 
influera den gestaltning som ska ta form.  
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Urbanmorfologins teorier bidrar enligt Kropf (1996) med en bra grund för en bedömning av en plats 
karaktär. Detta gäller för påståendet om att det är den faktiska fysiska formen som ger upphov till en 
plats karaktär, att det är staden i sig som presenterar alla dess karaktäristiska egenskaperna som 
skapar uppfattningen av karaktär (Kropf, 1996). Ifall det däremot är som Kropf (1996) även hävdar, att 
karaktär är någonting vi själva tillskriver städer, så bör en plats karaktär i den aspekten vara subjektiv. 
Att vi själva applicerar egna erfarenheter och således vår subjektiva mening på en plats karaktär, eller 
vår uppfattning av en plats karaktär, gör en bedömning av karaktären mycket svår att genomföra ifall 
en objektiv och allmän karaktär vill hittas.  
 
Karaktärsbedömningen utifrån en urbanmorfologisk analys gör att den identifierade karaktären enbart 
baseras på dess fysiska uttryck, vilket gör att bedömningen kan bli mycket subjektiv. Men det bör vara 
så att det är den mest objektiva metod för en bedömning av en plats karaktär som finns att tillgå. Jag 
har i min undersökning inte heller hittat någonting som direkt förespråkar en objektiv 
karaktärsbedömning, kanske är det så att den känsla av plats, platsens identitet, bör baseras på den 
subjektiva uppfattningen av platsen, då det är denna uppfattning som varje individ har. Med en sådan 
utgångspunkt kan ett komplement till litteraturstudien som användes som en metod för detta arbete 
ha varit en kvantitativ undersökning, där stadens invånare kunde ha fått svara på frågan om hur de 
upplever platsens karaktär, men även stadens generella karaktär. En intressant aspekt är hur resultat 
från en sådan undersökning skulle överensstämma med den, åtminstone eftersökta, objektiva 
karaktärsbedömningen utifrån urbanmorfologiska teorier.   
 
Någonting som saknas i de urbanmorfologiska teorierna är konkreta tillvägagångssätt för en 
bedömning av en plats karaktär. Teorierna bidrar med ett förhållningssätt till staden som en 
sammansättning av fysiska former, men hur dessa i praktiken kan identifieras och analyseras för en 
karaktärsbedömning finns det inget tydligt tillvägagångssätt beskrivet för. I detta arbete har en metod 
tagits fram där diverse tillämpbara analyser har använts för att kunna genomföra en 
karaktärsbedömning av en plats. Dessa analyser är tolkade, och inte hämtade direkt, ur de 
urbanmorfologiska teorierna och har för avsikt att kunna användas som konkreta verktyg då en plats 
karaktär ska analyseras och bedömas. 
 
En aspekt som är mycket intressant vid en bedömning av en plats karaktär utifrån dess fysiska form är 
människans perception av den fysiska formen och huruvida den är subjektiv samt vilken inverkan en 
subjektiv perception skulle ha vid en karaktärsbedömning utifrån enbart den fysiska formen. Detta är 
en aspekt som frångås helt i den urbanmorfologiska forskningen. Gestaltteorin bidrar till viss del med 
svaret på hur människans öga uppfattar mönster genom dess principer om gruppering. Detta svarar 
dock inte på ifall denna uppfattning av mönster är subjektiv och vilken inverkan detta kan ha på en 
karaktärsbedömning. En annan aspekt som hade varit intressant vid en karaktärsbedömning är ifall 
människans öga har en benägenhet att lägga större vikt vid vissa mönster eller utformningselement än 
andra.  
 
Metoden som använts för arbetet gör att gestaltningsprocessen blir väldigt strikt, och den annars 
vanliga iterativa process som tar form då man arbetar med en gestaltning saknas till stor del. Att arbeta 
enligt urbanmorfologisk analys ger en relativt strikt ram för hur den slutliga gestaltningen kan se ut i 
vissa avseenden. Processen blir kronologisk då analysen av den fysiska formen, åtminstone min 
tolkning av denna analys, identifierar tydliga mönster vilka ger en tydlig indikation på hur den 
kommande gestaltningen bör se ut. Vilket är på både gott och ont. Även om det med litteraturen som 
bas upplevs som att gestaltningen kan anta få utsvävningar så görs en väl grundad karaktärbedömning, 
och ifall den nya bebyggelsen följer de identifierade mönstren bör de integreras med platsens 
befintliga karaktär. Det ges således alla förutsättningar för en integrerad gestaltning.  
 
Urbanmorfologiska teorier i kombination med en rationell byggnadsmetod begränsar 
utformningsmöjligheterna för gestaltningen. Den rationella byggnadsmetoden ger inga möjligheter för 
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en utformning där exempelvis våningsplan skiljer sig avsevärt från varandra, eller en utformning med 
organiska, mer komplicerade former. Detta kan däremot vara positivt i avseendet att de allra flesta 
enskilda byggnader bör integreras i den befintliga karaktären och inte stå ut för mycket gentemot dess 
kontext Tibbalds (1992 i Carmona, et al., 2010), då de flesta byggnader generellt inte har en allt för 
komplex utformning, vilket begränsas per automatik då en rationell byggnadsmetod skall användas. 
Med den rationella byggnadsmetodens medförda begränsningar av utformningsmöjligheterna av en 
byggnad blir även gestaltningsprocessen effektiviserad. En begränsning av alternativ ger tydliga ramar 
att arbeta utifrån. 
  
Förutom en kompletterande undersökning om stadens invånares uppfattning av staden och kvarterets 
karaktär samt en analys av aktiviteter och hur detta kan påverka staden och således platsens karaktär 
kan det i arbetsprocessen lagts mer fokus på urbanmorfologernas begrepp tid,  idén om den fysiska 
formen som en kontinuerlig förändring över tid och därför endast kan bli förstådd historiskt (Vernez 
Moudon, 1997). Förståelsen för den historiska process som platsen och staden som helhet genomgått 
saknas i detta arbete, och gestaltningen influeras således inte av denna aspekt.  
 

Slutsats 
Det finns många faktorer som ställer krav på byggnaders gestaltning vid en förtätning av ett område. 
Utmaningarna vid en förtätning som beskrivs av Boverket (2016) är att bygga så pass tätt att 
förtätningen inte görs på bekostnad av grönytor, att krav på exempelvis dagsljusinsläpp uppnås 
samtidigt som att kvaliteter för platsen bibehålls. Ett sätt att bemöta dessa krav om att lämna plats för 
grönytor är att bygga på höjden. Vad som istället blir en utmaning är hur en hög byggnad kan integreras 
på en plats med annars låg bebyggelse för att behålla de befintliga kvaliteterna på platsen. Det finns 
många olika konkreta verktyg funna i och tolkade ur de teorier från urbanmorfologi och gestaltteori 
som studerats för en gestaltning som syftar att integrera en större byggnadsvolym i dess kontext. 
Exempelvis kan olika gestaltningselement användas för att få en byggnad att upplevas vara i mänsklig 
skala eller skapa ett visuellt intresse, och på detta vis nå önskad integration.  
 
Att bygga platsspecifikt är dock inte alltid en fråga om att integrera större byggnadsolymer i en kontext 
vars befintliga byggnadsvolymer är mindre, utan att kunna integrera en ny gestaltning i den befintliga 
karaktären. För en sådan integration krävs inledningsvis en bedömning av en plats karaktär, för att 
sedan kunna använda de konkreta verktyg om hur en byggnads fasad och form kan gestaltas baserat 
på karaktären som söks uppnås. Detta föreslår Boverket (2016) kan göras genom att kartlägga och 
analysera det som redan finns på platsen och göra en bedömning på vad platsen kan tänkas behöva, 
vilket är vad metoden utvecklad i detta arbeta syftar till. Metoden innebär en objektiv analys av staden 
som helhet för att kunna bedöma den befintliga karaktären på platsen som skall förtätas i kontrast till 
den övriga staden. Detta ger en överblick av de egenskaper vilka är karaktäristiska för just denna plats. 
På detta vis fås även en överblick av kontexten till vilken platsens karaktär relaterar och bidrar till i 
stort. Efter en sådan analys kan en närmare beskrivning av platsens karaktär ta form, men den stora 
helheten, staden, måste alltid tas i beaktning vid varje ny gestaltning som produceras, oavsett 
omfattning. Metoden som utvecklats i detta arbete ger ett utbud av konkreta analysmetoder att välja 
bland, och de analyser som anses som relevanta för den platsen som skall bebyggas kan således väljas 
ut beroende på projektets förutsättningar. 
 
Urbanmorfologi tillsammans med gestaltteori kan utgöra en bas för att finna och bedöma ett områdes 
eller en plats karaktär. En studie av områdets kontext ger en översiktlig bild av den fysiska urbana 
formen och kan analyseras utifrån de olika teorierna för att djupare förstå dess sammansättning. 
Urbanmorfologins teorier bidrar med en uppfattning av staden och dess karaktär i helhet, medan 
gestaltteorin kan användas för att djupare analysera specifika elements karaktäristiska egenskaper och 
på så vis göra en bedömning av karaktären för en specifik plats. Gestaltteorin tillgodoser även begrepp 
som vid en gestaltning är mycket användbara då man kan förhålla sig till dessa för att integrera en 
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gestaltning i dess kontext. I beaktning vid en bedömning av karaktär utifrån dessa teorier bör tas att 
de frångår aspekter så som aktiviteter och subjektiva upplevelser av en stads eller plats karaktär vid 
karaktärsbedömningen. Det finns en möjlighet att dessa kan vara bidragande faktorer för karaktären. 
 
För en karaktärsbedömning av en plats krävs en analys av platsen i helhet och i relation till dess 
kontext. Bedömningen av karaktären i denna undersökning har utgått från en objektiv 
bedömningsmetod där enbart staden och platsens fysiska form har representerat dess karaktär. För 
en vidare utveckling av metoden för en bedömning av en plats karaktär kan även andra aspekter så 
som den subjektiva uppfattningen av en plats karaktär utveckla karaktärsbegreppet. Det kan vara så 
att en undersökning bland boende i området som skall förtätas, eller andra människor med en relation 
till platsen, skulle uppge samma karaktär som den funna baserat på denna objektiva metod som 
arbetet behandlat, vilket skulle styrka metodens relevans och trovärdighet. En annan uppfattad 
karaktär vid en sådan undersökning kan bidra med ett komplement till den objektiva metoden, eller 
rent utav utveckla den vidare. 
 
Det viktigaste att ta med sig från denna studie, för en bedömning av ett områdes karaktär, är att se 
saker i sin helhet, i ett större sammanhang och i dess kontext, samt att den lokala kontexten alltid har 
en bredare kontext som den förhåller sig till. Det är utifrån kontexten en karaktär kan bedömas, men 
det är först när kontexten kontrasterar till andra kontexter som en karaktär kan identifieras, och därför 
måste hela stadens karaktär utifrån dess fysiska form analyseras. Konkreta metoder för analys 
respektive bedömning av en plats karaktär är någonting som saknas i urbanmorfologins forskning, men 
dess teorier utgör en bra bas för en utveckling av sådana metoder. Slutligen kan sägas att karaktär är 
svårt att bedöma på grund av den personliga upplevelsen, vilken har sitt ursprung i att alla människor 
har olika referenser och förhållningssätt till platser samt arkitektoniska uttryck och former. Detta gör 
en bedömning av karaktär väldigt svår. Men med en objektiv bas, vilken de studerade teorierna bidrar 
med i och med att det är de faktiska fysiska formerna som studeras, kan en helhetsbedömning av 
karaktär göras med så lite applicering av personlig upplevelse och tolkning av en karaktär som möjligt.  
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Bilaga 1. Parkeringstal. 
 
 

Antalet parkeringsplatser beräknas enligt uppgifter om parkeringstal för Örnsköldsvik centrum 
(Örnsköldsviks kommun, 2015). Se Figur A. Parkeringstal Örnsköldsvik. Parkeringstalet är 0,75. 
 
Antal parkeringar beräknas för två huskroppar om fem våningsplan. Respektive byggnad har en BTA 
på 258m². 
 
258×2×5 × 7,5/1000 = 19,35 
 
Minsta antalet parkeringsplatser som krävs är således 20 st. 
 
 

Figur A.. Parkeringstal Örnsköldsvik. 


