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Abstract 
 
Townhouses has in recent years become a popular housing form, on both the demand and the 
supply side of the housing market. This typology has its roots in traditional urban structures 
that have a high degree architectural variation as a result of a many different actors engaged in 
the building process.  
 
Indications show that there is a strong desire for individual expression through the residence. 
Yet new housing production is highly standardized and the building process offers few 
possibilities for the user to influence the design of the dwellings.  In theory Townhoues offers 
great possibilities for small actors to build their own houses and thus a high degree of 
individual expression.  
 
Three projects, carried through in recent years, in which Townhouses has been built in three 
different cities are studied in this thesis. The planning systems in which they were developed 
are mapped and compared. Further on the division and formation of properties as well as the 
actual building process is studied regarding the possibilities for small actors and end-users to 
take part and influence. Finally the favors of Townhouses to enable dense structures and 
sustainable urbanism are discussed. 

 
The conclusions are that there is a low degree of participation in the three studied projects. 
Still they show that a building process that is inclusive for small actors is possible. There are 
no hindrances in the Swedish building law for inclusive planning. It is rather current praxis 
carried out by planning authorities that excludes small actors leaving them few possibilities to 
take part.  
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Sammanfattning 
 
Urbana enbostadshus såsom, stadsradhus och townhouses, har på senare år blivit en alltmer 
populär bebyggelsetyp hos såväl efterfrågan som utbud på bostadsmarknaden. Denna typologi 
härstammar i traditionella urbana strukturer och har en hög grad av arkitektonisk variation 
som ett resultat av att många olika aktörer varit involverade i byggandet. 
 
Idag finns indikationer på en stor vilja till personligt utformade bostäder. Trots det är 
nyproduktionen av bostäder ofta standardiserad och plan- och byggnadsprocessen erbjuder få 
möjligheter att påverka bostädernas utformning. Teoretiskt erbjuder urbana enbostadshus 
goda möjligheter för privatpersoner att bygga sina egna hus och därmed en hög grad av 
personlig utformning.  
 
I denna uppsats studeras tre projekt med urbana enbostadshus som nyligen genomförts i tre 
olika städer. Studien berör små aktörers delaktighet och möjlighet att påverka plan- och 
byggprocessen samt diskuterar för- och nackdelar hos de strukturer som skapats.  
 
Slutsatserna är att möjligheterna till deltagande har varit relativt små i de tre projekten. De 
visar ändå att en plan- och byggprocess som är inkluderande för små aktörer är möjlig. Det 
finns inget som hindrar detta i gällande lagstiftning. Det är istället byggsystemets momentum 
och praxis som huvudsakligen bestämms av kommunerna, som är exkluderande.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns idag en stor vilja bland privatpersoner att investera i sitt boende. Därtill finns en stor 
efterfrågan på byggbara tomter vilket visar det finnas många som skulle vilja bygga själva.  
Arkitekten och skribenten Ola Andersson belyser detta i artikeln ”Inga fler bostadsområden, 
tack!” (2006) där han argumenterar för ett småskaligt byggande av urbana enbostadshus och 
menar att ett sådant påtagligt skulle öka nyproduktionen av bostäder. 
 
Många europeiska länder har en lång tradition av att bygga urbana enbostadshus som dock 
upphörde med modernismens offentliga byggande. Nu när många länders bostadsbyggande 
åter sker i privat regi har denna hustyp återigen blivit populär i ett flera europeiska och 
nordamerikanska städer.  
 
Stockholms första projekt med urbana enbostadshus är under uppförande i Kärrtorp och det 
finns ett flertal pågående projekt där man planerar att bygga ”stadsradhus” och ”townhouses”, 
som denna bebyggelsetyp ofta benämns. Urbana enbostadshus kan beskrivas som ett slags 
komprimerade radhus. De är högre och tar mindre markyta i anspråk än vanliga radhus och de 
är placerade direkt vid gatan där varje hus har en egen entré. Dessa hus uppförs normalt av ett 
byggbolag som säljer dem som färdiga bostäder. Men det finns projekt där fastigheterna sålts 
obebyggda och där har köparna varit delaktiga i eller helt styrt, husens utformning. På så sätt 
har privatpersoner och små byggbolag kunnat engagera sig i bostadsbyggande.  
 
Detta examensarbete fördjupar sig i denna bebyggelsetyp genom att studera projektet i 
Kärrtorp, samt två genomförda projekt: Borneo Sporenburg i Amsterdam och 
Friedrichswerder i Berlin. Fallstudierna söker svar på vilka för- och nackdelar som finns hos 
denna bebyggelse från ett stadsbyggnadsperspektiv, samt vilka förutsättningar som krävs för 
ett inkluderande byggande med privatpersoner små aktörer. 

1.2 Problembeskrivning  
 
Under en tjugoårsperiod har bostadsbyggandet gått från att vara statligt subventionerat med 
statliga och kommunala aktörer, till att vara marknadsorienterat med privata aktörer. Den 
svenska bostadsmarknaden visar dock tecken på att inte fungera som en normal marknad. 
(Kalbro et al, 2009) Åtminstone inte i storstadsregionerna som trots en stadig 
befolkningstillväxt en efterfrågan som under lång tid varit hög har marknaden inte genererat 
en tillräcklig ökning av utbudet. I Stockholm har detta skapat ett skriande behov av nya 
bostäder. Stockholms handelskammare konstaterande i en studie att staden under innevarande 
mandatperiod behöver bygga 70 000 nya bostäder (DN 2010-09-30). 
 
Andersson (2006) menar att anledningen till att det byggs för få bostäder är att det inte finns 
något sätt för privatpersoner och små aktörer att bygga åt sig själva, samt att de bostäder som 
produceras av marknaden inte motsvarar vad som efterfrågas. Detta är anledningen till varför 
nyproduktionen går ofta trögt att sälja, vilket i sin tur gör att bostadsbyggandet är avvaktande.  
 
Att nyproducerade bostäder i Stockholmsområdet är svåra att sälja, samtidigt som bostäder i 
innerstadens gamla bestånd kostar runt 60 000 kronor kvadratmetern tyder på detta 
missförhållande. De höga bostadspriserna visar även att efterfrågan är mycket stark och att det 
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finns en stor del av befolkningen som är villig att investera i sitt boende, men att investera och 
låna stora summor till sitt boende, skapar utrymme för och ett behov av bostäder med ett 
personligt uttryck.  
 
För att bostadsmarknaden ska kunna möta efterfrågan måste utbudet av bostäder bli mer 
varierat och personligt (Andersson, 2006; DN 2011-02-23). Det finns anledning att tro att 
många skulle vilja engagera sig i egna bostadsbyggnadsprojekt om det vore möjligt. Sådana 
indikationer är att det blivit vanligt att satsa stora summor på att bygga om och anpassa 
nyinköpta bostäder samt att kommunernas tomtkö för småhus, i den mån en sådan finns, 
generellt är mycket lång (Nordlund, 2008). Med det nuvarande plan- och byggsystemet är det 
dock så gott som omöjligt för små aktörer att engagera sig i bostadsbyggande på annat sätt.  
 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Vad innebär begreppet urbana enbostadshus? 
  
2. Vilka för- och nackdelar har urbana enbostadshus ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv?  
a. Vilka erfarenheter har nåtts gällande utformning av hustyper och planering av 

de fysiska strukturer som skapats i de tre projekten?   
b. Vilka målsättningar har funnits i projekten? 
 

3. Vilka möjligheter finns det för privatpersoner och små aktörer att bygga urbana 
enbostadshus?  

a. Hur har planering och genomförande av de tre projekten gått till och vilka 
aktörer har varit delaktiga?  

b. Hur är de olika plan- och byggsystemen i de tre projekten uppbyggda och 
varför begränsar de möjligheten för små aktörer att bygga? 

c. Hur påverkar PBL möjligheten för små aktörer att bygga? 
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1.4 Syfte 

 
Detta examensarbete syftar till att beskriva och sammanställa erfarenheter från genomförda 
projekt med urbana enbostadshus. Ambitionen är att beskriva och analysera olika strategier 
för att planera och uppföra denna bebyggelsetyp. Förhoppningen är att det kan bidra till att 
möjliggöra projekt där små aktörer och privatpersoner engagerar sig i bostadsbyggandet och 
generellt bidrar till ett mer inkluderande byggande. Arbetet riktar sig i första hand till 
Stockholmsregionen och situationen där. Syftet är även att undersöka olika aspekter på 
potentialen för urbana enbostadshus att skapa urbana kvaliteter och bidra till hållbar 
stadsbyggnad. 
 

1.5 Metod och disposition 
 
Arbetet är baserat på litteraturstudier samt intervjuer med nyckelpersoner i projekten som 
undersöks närmare i fallstudien.  Det inleds med en diskussion innebörden av begreppen 
urbana enbostadshus, townhouses och stadsradhus.  
 
Därefter följer en redogörelse för bostadsbyggandets förutsättningar enligt det svenska 
plansystemet och de problem som uppstått i övergången till ett marknadsorienterat byggande. 
Några förslag till förbättringar som framförts av olika debattörer presenteras. Slutligen i denna 
del dras en parallell mellan dagens bostadsbyggande och bostadsbyggandet i Stockholm mot 
slutet av 1800-talet.  
 
I litteraturstudien beskrivs ett urval av samtida teorier och diskurser i urban design och hållbar 
stadsbyggnad. Teorierna används för att formulera ett antal kriterier för analysen av 
fallstudierna. Fallstudierna är baserad på intervjuer med nyckelpersoner för de olika 
projekten.  
 
De tre projekten analyseras utifrån de plansystem som styrt planprocessen för att söka svar på 
hur detta påverkat möjligheten för små aktörer att engagera sig i bostadsbyggande. Även den 
färdiga planen samt hur den har genomförts analyseras utifrån frågan om urbana enbostadshus 
kan bidra till ett mer inkluderande byggande. De resulterade strukturernas urbana kvaliteter 
analyseras sedan utifrån de kriterier som ställts upp i litteraturstudien. Slutligen jämförs och 
diskuteras de tre projekten utifrån frågeställningen. 
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1.6 Begreppet urbana enbostadshus  
 
Begreppen Townhouses och Stadsradhus har de senaste åren blivit vanligt förekommande i 
samband med olika nybyggnadsprojekt. Vad begreppen egentligen betyder är däremot inte 
helt självklart och vedertagna definitioner saknas. De betraktas här som bägge som varianter 
av urbana enbostadshus. 
 
Utmärkande för urbana enbostadshus är att de ingår i ett större sammanhang med byggnader 
som tillsammans bildar ett slutet gaturum.  En förutsättning för detta är husens placering på 
fastigheten och förhållande till gatan. Därtill är husens bottenvåningar är förbundna med gatan 
genom sina entréer.  
 
Detta är också de viktigaste skillnaderna gentemot vanliga radhus. Det typiska radhuset har 
två våningsplan samt små trädgårdar på fram- och baksida. Detta gör radhus till en 
markkrävande bebyggelsetyp som möjliggör en förhållandevis låg täthet. Därtill gör 
radhusens förgårdar att bebyggelsen inte bildar ett tydligt gaturum samt att gränsen mellan 
privat och offentligt blir otydlig. 
 
Fig 1: Karaktäristisk struktur med urbana enbostadshus  
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Fig 2: Karaktäristisk radhusstruktur  
 
Urbana enbostadshus kan ses som komprimerade radhus. De är högre och tar mindre markyta 
i anspråk genom att byggnaden är mycket smal. På så sätt ryms ett betydligt större antal 
bostäder utmed ett avsnitt av en gata. Stora ytor sparas dessutom genom att 
radhusträdgårdarna på fram och baksida ersätts av takterrasser och ljusgårdar på husens 
insida. Huskroppen är placerad i liv med gatan och bildar på så sätt en distinkt gräns mellan 
den privata bostaden och den offentliga gatan. Detta gör att denna bebyggelsetyp erbjuder en 
betydligt högre täthet än radhuset.  
 
      
 Radhus Urbant enbostadshus 
Tomtstorlek 300 m2  75 m2 
Boarea 200 m2   280 m2  
Fastighetsxploateringstal e = 0,67   e = 3 
 
Tabell 1: Skillnader Rahus – Urbant enbostadshus. 
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2. BOSTADSBYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Plansystemet enligt PBL 
 
Alla Sveriges kommuner är skyldiga att upprätta en översiktsplan (ÖP). Planen tar ett samlat 
grepp om kommunens utveckling. Den behandlar särskilda teman och ger riktlinjer för vilken 
utveckling som är tänkt på olika platser, men är inte juridiskt bindande. Inför större projekt är 
det vanligt att göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) som möjliggör att i ett tidigt skede 
kunna ta ett samlat grepp för ett områdes utveckling. Inte heller den fördjupade 
översiktsplanen har juridisk status.  
 
Avsikterna i ÖP och FÖP konkretiseras i detaljplaner med juridiskt bindande bestämmelser 
för markens användning. Detaljplanen delar in marken i kvartersmark och allmän platsmark 
såsom gator, torg och parker. Möjlighet finns att reglera bebyggelsens utformning och 
placering samt markens grad av exploatering.  
 
En ny detaljplan ska enligt 5 kap 1 § PBL upprättas för ”ny sammanhållen bebyggelse”. Detta 
innebär i praktiken att en detaljplan måste upprättas för i princip varje nybyggnadsprojekt. 
Upprättandet av en detaljplan sker genom en laggstiftad planprocess som syftar till att 
garantera berörda medborgares inflytande samt möjlighet att kunna följa och ifrågasätta beslut 
som fattas under projektens gång. Endast kommuner har rätt att upprätta detaljplaner. 

2.2 Markanvinsningsprincipen 
 
I Sverige är det vanligt att kommunerna har mycket stora markinnehav. Exploatering av 
kommunalt ägd mark sker genom en markanvisning som ger en byggherre rätt att ensam 
förhandla med kommunen om förutsättningarna att uppföra ny bebyggelse. Normalt 
förutsätter en markanvinsning att byggherren står för all ekonomisk risk i samband med 
planarbetet utan rätt till ersättning eller en ny markanvisning som kompensation om ett 
projekt avbryts. Byggherren står även för finansieringen av olika utredningar som är 
nödvändiga för att upprätta en detaljplan. Kravet på finansiering av planprocessen gäller även 
för privatägd mark (Lind 2003). 
 
Detta innebär att byggherren måste investera tid och pengar i en detaljplaneprocess utan 
någon garanti på att den resulterar i en ny byggrätt. Då dessa investeringar är förhållandevis 
kostsamma krävs ett visst ekonomiskt risktagande hos byggherren som förutsätter en 
finansiell tyngd.

 
 

 
Tidigare tog staten en stor del av den ekonomiska risken i bostadsbyggandet men efter att 
subventionerna tagits bort har risken helt överförts till de privata aktörerna. För att minska den 
ekonomiska risken och öka sannolikheten till nya byggrätter driver byggbolagen ofta flera 
detaljplaneprocesser parallellt. Men för små aktörer och privatpersoner är detta inte alternativ. 
Kravet på privat finansiering av detaljplaneprocessen har på så sätt en exkluderande inverkan 
på små aktörers möjlighet att engagera sig i bostadsbyggande.  
 
Enligt Lind (2003) är det mycket viktigare än tidigare att planeringsprocessen fungerar på ett 
sådant sätt att förutsägbarheten blir relativt god och riskerna är hanterbara även för mindre 
aktörer.
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2.3 Nya krav på planeringen 
 
Övergången till ett marknadsbaserat bostadsbyggande innebär förändrade förutsättningar och 
syften med planeringen. För en välfungerande marknad innebär det dessutom olika krav på 
involverade aktörer. I en rapport som studerat problemen som uppstått i denna övergång 
formuleras dessa krav: 
 

Dels måste de offentliga planeringsmyndigheterna ha en mindre styrande inställning. 
Dels måste de vara mer lyhörda på signaler från marknaden. Dessutom måste deras 
beslutsfattande präglas av snabbhet, tydlighet och förutsägbarhet.

 
(Kalbro et al, 2009 s. 

21) 
 
Planprocessen är dock mycket tidskrävande. Det tar i genomsnitt 25 månader från program till 

laga kraft (Bucht 2009)
.
 I storstäder tar processen ofta ännu längre tid till följd av att det finns 

många berörda. Innan det formella planarbetet kan påbörjas krävs dessutom ett 
initieringsskede med kontakter mellan exploatören och kommunen. Detta skede tar i 
genomsnitt lika lång tid som den formella planeringsprocessen. Detta innebär att den totala 
längden från ax till limpa, för ett genomsnittligt projekt är mellan 4 – 6 år. (Lind 2003) I juni 
2010 fattades beslut om ändringar av PBL, som bland annat syftar till att planprocessen kan 
göras något snabbare. Den höga detaljeringsgraden som binder en aktör till en plats kan inte 
sägas bidra till den flexibilitet och förutsägbarhet som efterfrågas. 
 

2.3.1 Behovet av en generell planform 
 
Andersson (2006) ifrågasätter att varje enskilt byggprojekt kräver en ny skräddarsydd plan 
och pekar på behovet av färdiga regler för hur man får bygga. Planmonopolet ger 
kommunerna möjligheten att ha planberedskap genom att upprätta generella planer för större 
områden med tomter klara att stycka av och bebygga. Den som köper en tomt behöver på så 
sätt endast en beviljad bygglovsansökan för att börja bygga. Processen skulle då kunna 
förkortas väsentligt vilket både skulle spara kommunens resurser och samtidigt möjliggöra ett 
effektivare byggande med fler aktörer. 
 
Ett annat förslag är att den fördjupade översiktplanen för tätorter formaliseras och görs 
juridiskt bindande. I en så kallad tätortsplan fastställs de övergripande avsikterna för ortens 
utveckling. Den skulle ha lägre detaljeringsgrad än detaljplanens men upprättas i en 
liknande process och vara överklagningsbar. Med ett sådant övergripande ramverk för 
bebyggelseutvecklingen kan sedan detaljplanerna upprättas med enkelt planförfarande. Detta 
skulle göra planprocessen mycket mer effektiv, och spara både tid och pengar (Johansson 
2007). 
 
År 2002 gav regeringen en kommitté i uppdrag att göra en översyn av plan- och 
bygglagstiftningen. I slutbetänkandet som lämnades 2005 föreslogs den fördjupade 
översiktsplanen få uttryckligt lagstöd. Den föreslog även att detaljplaner i större utsträckning 
ska kunna göras översiktliga (COMMin 2006). Den uppdatering av PBL som träder i kraft 
under våren 2011 förespråkar en större tonvikt på den fördjupade översiktsplanen, men den 
ges inget juridiskt stöd. 
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2.3.2 Parallell: Lindhagenplanen  
 
Marknadsorienteringen av bostadsbyggandet, den stora inflyttningen till städerna, samt 
behovet av en generell juridiskt bindande planform som uttrycks är exempel på likheter 
mellan dagens situation och den situationen som rådde i Stockholm under senare delen av 
1800-talet.  
 
Den akuta situation som då rådde i flera städer ledde till upprättandet av 1874 års 
byggnadsstadga. Den gjorde kommunerna skyldiga att upprätta och genomföra stadsplaner. I 
Stockholm resulterade det i upprättandet av den så kallade Lindhagenplanen.   
 

 
 
Bild 2. Lindhagenplanen (Källa: Stockholm stad) 
 
Lindhagenplanen delade in marken i staden och dess närmaste omgivningar i kvartersmark 
och allmän platsmark men var huvudsakligen inriktad på var marken skulle lämnas obebyggd 
för att ge plats åt gator, torg och parker och kan därför sägas vara en negativ plan (Koolhaas 
2005).  
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Planens utformning av var baserad på enkla och allmängiltiga riktlinjer för såväl den allmänna 
marken som kvartersmarken: 

 
För ny stadsdel angavs gatubredden till 18 meter vilket skulle vara en avpassad bredd 
för att tillåta femvåningshus. Överhuvudtaget följde byggnadsstadgan en vedertagen 
kontinental princip att låta gatubredden bestämma hushöjden. Innergårdarnas storlek 
vidgades något till 1/3 av byggnadstomten. Källarvåningar var förbjuda. Stadgan 
syftade även till att kontrollera den omedelbara byggmarksspekulationen. Byggdes det 
inte inom fem år på tomten så förföll bygglovet (Forsell, 2003, s 167). 

 
Planen var utformad med hänsyn till de befintliga ägandeförhållandena. De privata 
fastighetsägarna och investerarna var rentav en förutsättning för planens genomförande. De 
fick bestämma bebyggelsens utformning och utvecklingstakten.  
 
Planens genomförande kom ändå att bli mycket komplicerat eftersom byggnadsstadgan var en 
kunglig förordning och var därför svagare än äganderätten. Det fanns därmed inga 
påtryckningsmedel mot de fastighetsägare som motsatte sig planens genomförande. Stadens 
enda möjlighet var att köpa loss dessa fastigheter, många gånger till ett pris högt över 
marknadsvärdet. För att komma runt problemet utvecklades en strategi där staden bedrev en 
aktiv markförvärvspolitik som var lånebaserad (Forsell, 2003, s 168). 
 
Handeln med tomter och fastigheter ökade successivt och staden blev den dominerande 
aktören på fastighetsmarknaden. Den förvärvade marken bereddes för ny bebyggelse genom 
investeringar i gator vatten och avlopp. Därefter således de byggfärdiga fastigheterna till 
köpare som fick betala för den kommunala infrastrukturen. Köparna var tvungna att bygga 
inom en viss tid som föreskrevs i köpehandlingarna. 
 

…inkomsterna för de för gaturegleringen förvärvade fastigheter hade stigit avsevärt 
[…] Stadens mark- och fastighetshandel var framgångsrik. Inkomsterna från 
tomtförsäljningarna användes för att betala tillbaka de stora lånen samt finansiera 
vidare kommunala investeringar i stadsmiljön. (Forsell, 2003, s 168)

 
 

 
Med byggnadsstadgan och Lindhagenplanen som grund genomgick staden en mycket snabb 
tillväxt. Under en tioårsperiod mellan 1876 och 1885 uppfördes det mer bostadshus i 
Stockholm än under de föregående 75 åren. (Forsell, 2003) 
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3. TEORI 

3.1 Täthetsdiskursen 
 
Idag profilerar sig snart sett alla stadsutvecklingsprojekt som gröna eller hållbara. Men 
hållbarhetsbegreppet är komplext. Vad som bidrar till mer hållbarhet i vissa avseenden kan 
leda till minskad hållbarhet i andra. Såväl ekonomer, sociologer och ekologer ser flera 
fördelar som kan uppnås med den täta staden. 
 
En tät fysisk struktur möjliggör en hög koncentration av människor, bostäder, arbetsplatser, 
utbud och efterfrågan. En sådan struktur har flera organisatoriska fördelar och synergier. 
Många boende på en liten yta innebär korta avstånd och därmed bättre utnyttjande av 
infrastruktur samt effektivare transporter. Med korta avstånden till stationer och hållplatser 
finns förutsättningar för en välfungerande och effektiv kollektivtrafik. (Farr 2008, Ståhle 
2008) En hög koncentration av människor och verksamheter skapar samtidigt underlag för 
handel vilket möjliggör ett varierat utbud. Det skapar förutsättningar för möten. Inom 
ekonomi och kulturgeografi värderas slumpmässiga möten som inte kan förutses och planeras 
högt. Dessa möten möjliggör en korsbefruktning av idéer som skapar kreativitet vilket ses 
som något avgörande för ett dynamiskt kunskapssamhälle (Nyström 2006, Åman 2007).   
 
Ett sådant stadsbyggande innebär att blickarna vänds mot de stora bestånd av modernistiska 
förorter som är relativt glest planerade runt tunnelbanestationerna. I avhandlingen Compact 
Sprawl (Ståhle 2008) utreds hur sådan förtätning skulle kunna se ut samt vad den skulle kunna 
få för effekter. Begreppet kompakthet lanseras som ett mått på en fysisk miljö som är både tät 
och grön, där grön står för ett offentligt stadsrum med hög kvalitet och tillgänglighet. 
Analyserna visar att miljöer som är kompakta har högre fastighetsvärden, bättre hälsotal, 
större blandning av bostadsyta och yta för verksamheter sam ett högre exploateringsvärde.

  

 

3.2 Täthet utan traditionalism? 
 
Den täta staden förknippas med den traditionella kvartersstaden. Är en tät stad som möter 
dagens behov och krav, förenlig med en nyskapande arkitektur? Under postmodernismen har 
många försök gjorts att återigen bygga den traditionella kvartersstaden. Resultaten har ofta 
kritiserats och sällan blivit de levande strukturer som var avsikten. Byggandet såväl som 
samhället i stort har förändrats i grunden sedan den täta kvartersstaden byggdes. Att bygga 
nya strukturer som ska se ut som gamla strukturer, med moderna metoder som ska se ut som 
traditionella metoder, är dömt att misslyckas.  
 
Hållbar stadsutveckling, såväl ekonomisk, social och ekologisk måste skapa förutsättningar 
för nya uttryck och ny arkitektur. Med en liten fastighetsindelning möjliggörs stor variation 
(uttryck och arkitektur). Visserligen kan det hävdas att en sådan fastighetsindelning är ett 
uttryck för ett traditionalistiskt stadsbyggande. Men det genererar inte nödvändigtvis en 
traditionalistisk arkitektur. 
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3.3 Urbana kvaliteter (kriterier)  
 
Det tycks alltså finns ett samband mellan stadens sociala mångfald dess fysiska form. Vissa 
fysiska struktur lämpar sig således bättre än andra på att generera denna mångfald. De fysiska 
egenskaper hos bebyggelsen som möjliggör detta samband betecknas här som urbana 
kvaliteter. Följande fem kriterier för den fysiska miljön anses vara speciellt viktiga. De är 
baserade på argument från urbanteoretikerna Jane Jacobs, Jan Gehl, Douglas Farr samt 
Alexander Ståhle och Lars Marcus.  
 
Täthet och bebyggelsegrad 
Om målet är att kombinera de hållbarhetsfördelar som kan uppnås med en tät bebyggelse med 
de sociala fördelar som skapas genom möten i det offentliga rummet, vilken täthet lämpar sig 
då bäst? Finns det en optimal täthet som maximerar den producerade mångfalden? 
  
I The Life and Death of Great American Cities (1968) för Jane Jacobs ett resonemang om 
täthetens olika effekter på stadens mångfald men utan att ge något generellt svar på vad som 
är ”rätt” täthet för att mångfald ska uppstå. Svaret är istället att det inte går att isolera tätheten 
från många andra faktorer som måste finnas till för att mångfald ska kunna uppstå. Vad som 
är en lämplig täthet skiftar därför från plats till plats.

 
En faktor av rent fysisk karaktär som 

dock lyfts fram andelen kvartersmark och hur stor del av denna som är bebyggd (så kallad 
bebyggelsegrad). Med en hög bebyggelsegrad utnyttjas marken mer effektivt än med en låg. 
Detta skapar utrymme för en viss ineffektivitet hos bebyggelsen i den meningen att bostäderna 
kan göras rymligare eftersom de inte måste ”packas ihop” på de små markbitar som får 
bebyggas. En mindre effektiv bebyggelse behöver vara mindre standardiserad och på så sätt 
tillåter marknaden ett bredare spektrum av byggnader.  
 
Med mindre krav på bebyggelsens effektivitet finns större möjligheter för fysisk variation. 
Byggnader som uppförts vid olika tillfällen och för olika ändamål får större chanser att 
anpassas till nya användningar istället för att rivas. På så sätt uppstår en variation av såväl 
bebyggelsens insida och utsida. Varierade fasader anses öka stadsrummets kvalitet (Steffner 
2009).  
 
Vad som anses vara en hög andel bebyggd kvartersmark är något högst subjektivt. Genom att 
studera hur hög denna andel är hos befintliga referensstrukturer kan detta mått delas in i olika 
kategorier.  

Tabell 1: Referensstrukturer (Bremberg, Rask 2007) 

 Andel kvartersmark (varav bebyggd)  Kvartersexploateringstal 
Birkastaden 70% (55%) 1,9 
Hammarby sjöstad 60% (45%)       1,4 
Gamla Råsunda 50% (55%) 1,2 
 
Birkastaden utgörs av en mycket tät stenstad med slutna kvarter och 6-8 våningar. 
Bebyggelsen i Hammarby sjöstad har samma våningsantal men en något lägre täthet till följd 
av öppna kvartersformer. I gamla Råsunda är bebyggelsen 5-7 våningar i både öppna och 
slutna kvarter med ett något större inslag av parker. Baserat på förhållandet hos dessa relativt 
täta strukturer anses en indelning med: 
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I. > 55 % kvartersmark varav > 50% är bebyggd utgöra en hög bebyggelsegrad och ett 
exploateringstal e > 1,2 kännteckna hög täthet.  

 
 
Tydlig gräns mellan privat och offentligt 
En förutsättning för att mångfald och ett levande stadsrum ska kunna uppstå är att det 
offentligt rummet verkligen är, och uppfattas som, offentligt. Om den fysiska strukturen är 
utformad på ett sätt som gör denna distinktion otydlig uppstår en osäkerhet som hämmar 
aktiviteterna på platsen. Inom urbanmorfologi kallas sådan mark för ambiterritory.

 
(Marcus, 

Ståhle 2009) 
 

II. Distinkt gräns mellan privat och offentligt 
 
Bottenvåningar med direkta kopplingar till gatan 
Jan Gehl har i olika studier  visat hur bottenvåningarnas utformning har avgörande betydelse 
för den potentiella mångfalden. Genom dessa förbinds det privata och offentliga rummet. En 
förutsättning för att bottenvåningarna ska kunna bidra till mångfald är att de har dörrar och 
fönster som vänder sig mot gaturummet (Gehl 1991). I urbanmorfologi använder man sig av 
måttet entrance denisty som indikation på detta. Det anses vara tätt korrelerat till det 
offentliga rummets aktiviteter eftersom varje dörr mot gatan innebär en möjlighet att förbinda 
livet i en byggnad med det offentliga rummet utanför. (Marcus, Ståhle 2009) 
 

 III. Bottenvåningar som kan användas för verksamheter  
som är relaterad till gatan. 

 
Heterogen befolkningssammansättning 
För att möjliggöra en heterogen befolkning måste det finnas bostäder av olika storlekar och 
pris inom samma område. Genom att bevara befintlig bebyggelse så långt det är möjligt kan 
billiga lokaler och bostäder skapas jämte den nya bebyggelsen (kriterium II). Vid 
nyexploatering, där det alltså inte finns någon befintlig ”gammal” bebyggelse, måste dessa 
egenskaper skapas hos den nya bebyggelsen (jfr kriterium I) (Jacobs, 1961). Genom att blanda 
upplåtelseformer och tänkbara informella lösningar inom samma område skapas 
förutsättningar för boende och verksamheter med olika ekonomiska förutsättningar. 
 

IV. Bostäder och lokaler av olika storlekar, pris och upplåtelseformer 
 

Gångavstånd och kollektivtrafik 
Närhet och effektiva transporter är en stor del av poängen med att den täta staden. Genom 
minskat bilåkande sparas såväl koldioxid utsläpp som värdefull yta. Att gå, cykla eller åka 
kollektivt sparar alltså på miljön men det är även dessa rörelser i det offentliga rummet som 
genererar möten. (Farr, 2008) 
 

V. Gångavstånd till kollektivtrafik 
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4. FALLSTUDIER 
 
I denna del studeras tre projekt med urbana enbostadshus: Mursmäckan i Kärrtorp, 
Friedrichswerder i centrala Berlin samt Borneo Sporenburg i Amsterdam. De två senare är 
genomförda och numera är inflyttade, det förstnämnda är under uppförande. De tre projekten 
skiljer sig väsentligt i skala och förutsättningar. För varje projekt beskrivs översiktligt 
plansystemet som används i de olika städerna, hur design- och planprocessen sett ut för 
projektet och vilka aktörer som huvudsakligen varit involverade i processen. I kapitel 5 
jämförs och analyseras processen som lett fram till och resultat av de tre projekten.  

4.1 BORNEO SPORENBURG (Amsterdam) 
 
Projektet Borneo Sporenburg har blivit mycket uppmärksammat sedan det uppfördes i slutet 
av 1990-talet. Det är ett av de första samtida projekt med urbana enbostadshus. 
Bebyggelsetypen som påträffas här utvecklades i en strävan att skapa samtida version av det 
traditionella köpmanshuset - en hustyp som reser sig utmed med kanalerna i Amsterdams 
äldre delar och som är karaktäristisk för staden. Mycket av denna bebyggelse uppfördes på 
1600-talet då handeln blomstrade och många köpmän gjorde sig förmögna.  
 
De smala och djupa husen sägs vara en följd av att beskattningen av fastigheter baserades på 
längden mot angränsande gata. Därtill innebar stadens komplicerade 
grundläggningsförhållanden att husgrunden utgjorde huvudkostnaden för att uppföra en ny 
byggnad. Dessa två omständigheter bidrog till att fastigheterna gjordes långsmala och att man 
byggde på höjden vilket resulterade i denna säregna bebyggelse (Intervju Ton Schaap). 
 
Området är beläget i centrala Amsterdam och utgörs av två halvöar som anlades under senare 
delen av 1800-talet och som tjänstgjort som dockor i stadens hamndistrikt. Under 1990-talet 
sanerades och utvecklades ett mycket stort område beståendes av flera öar och halvöar, kallat 
Östra hamndistriktet.  
 

 
 
Bild 3: Centrala Amsterdam med halvöarna Borneo och Sporenburg i rosa.  
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Borneo Sporenburg var ett delprojekt som utvecklades med en speciell småskalig, men 
mycket tät bebyggelse. Under åren 1996 - 2000 uppfördes här 2150 bostäder. Majoriteten 
utgörs av urbana enbostadshus som speciellt riktar sig mot unga familjer med barn.  

4.1.1 Förutsättningar och plansystem  
 
Amsterdams stadsbyggnadskontor DRO (Dienst Ruimtelijke Ordening) har som främsta 
uppgift är att driva stadsutvecklingsprojekt samt att göra planer för det offentliga rummet.

 

Kontoret är även delaktigt i upprättandet av bebyggelseplaner som styr kvartersmarkens 
utformning. (Intervju Ton Schaap) 
 
Planen för det offentliga rummet, som täcker hela staden och som regelbundet uppdateras, 
samt bebyggelseplanerna är juridiskt bindande. Stadsutvecklings-projekten drivs enligt en 

formaliserad beslutsprocess kallad Plaberum
1
, som består av följande faser: 

 
 starting note (fas 0), 
 feasibility study (fas 1) 
 note of starting point (fas 2) 
 urban design programme of requirements, namely SPvE (fas 3), 
 urban design plan (fas 4)  
 realisation (fas 5)  
 maintenance (fas 6). 

 
Inför varje projekt definieras vilka faser som ska ingå, vem som är beslutsfattare i varje fas 
samt innehåll och slutprodukt för varje fas. För varje fas definieras ett syfte, olika uppgifter 
för stadens departement, slutproduktens innehåll samt vilka politiska beslut som ska fattas. 
Varje fas måste resultera i ett beslut av stadens stadsbyggnadsborgarråd.  
 
I fas 3 upprättas ett program med olika krav på bebyggelsen utformning som ska godkännas 
både av borgmästaren och kommunfullmäktige. Processen beskrivs som transparent och de 
medborgare som vill kan koma med synpunkter och ifrågasätta de beslut som fattas 
(Abramhse et al 2003). 
 
Plaberum beskrivs som ett kommunikationsverktyg som syftar till att tydliggöra 
planprocessen för dess aktörer samt till att göra det möjligt för stadens beslutsfattare och 
projektledare att styra processen. Plaberum har stegvis vidareutvecklats och anpassats till nya 
situationer och olika typer av projekt. En Plaberumprocess tar normalt 4 - 5 år. 
 

                                                 
1Ordet är en förkortning för det holländska uttrycket  “Plan- en besluitvormingsproces voor ruimtelijke 
maatregelen” som ungefär betyder “Plan och beslutsprocess för rumsliga  åtgärder”. Engelsk översättning: 
spatial measures for plan and policy making process 
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4.1.2 Design och planprocess 

Fas 0 – 1 

Utvecklingen av Östra hamndistriktet inleddes 1989 genom tillkomsten av ett nationellt 
bostadsprogram som utlovade subventioner för bostadsbyggande förutsatt att vissa villkor 
uppfylldes. Staden skulle få bidrag för att bereda marken för bostadsbyggande, förutsatt att 
detta var klart 1996 samt att ett bestämt antal bostäder kunde byggas i området, motsvarande 
en täthet på 100 bostäder per hektar. Hälften av bostäderna skulle vara privatägda och 
uppföras av marknaden.  
 
Andelen bostäder som subventionerades sjönk successivt för de olika delområdena i Östra 
hamndistriktet vartefter att de utvecklades, från att inledningsvis vara 50 procent till 30 
procent för Borneo Sporenburg (Buurman & Kloos 2005). 70 procent av bostäderna skulle 
alltså uppföras av marknadsaktörer. Detta var en ovanligt hög andel och staden, som var van 
att bygga i egen regi, skulle i stor utsträckning behöva samarbeta med marknadsaktörer. 
Faserna i Plaberum ansågs inte ge tillräckligt utrymme för att väcka intresse och knyta till sig 
marknadsaktörer. Man beslöt därför att komplettera processens tredje fas med en 3B-fas, i 
vilken en modell producerades under delat ansvar av marknadsaktörer och staden. En 
utomstående designer skulle väljas under inflytande av berörda privata och offentliga parter. 
Tanken var att valet av designer och inflytandet från denna skulle vara avgörande för 
processen och det färdiga resultatet (Abrahmse et al 2003). 
 
Ett konsortium av både kommunala och privata fasitghets- och bostadsbolag bildades under 
namnet The New Deal som hade en central roll i planeringen och utvecklingen av området 
som projektets exploatör. Konsortiet sammansattes för att  representera marknaden och 
därigenom kunna det spegla marknadsvärdet i projektet. New Deal fick i uppdrag att ta fram 
ett koncept för områdets urbana design samt uppföra huvuddelen av bebyggelsen under full 
profitering och risktagande (Buurman & Kloos 2005). 

Fas 2: Grundprinciper 

För att uppnå villkoren i bostadsprogrammet bildades en projektgrupp med representanter från 
stadens olika departement. Denna grupp utarbetade grundprinciperna för utvecklingen av 
Östra hamndistriktet. Några av principerna var: 

 
 functions are connected as directly as possible to the public space. 
 parking space within built accommodations. 
 clear division between private and public. 
 water becomes a recreational element and docks become public space with landing 

stages and aprons. 
 
Dokumentet med grundprinciper antogs 1990. Det fastslog även att de två halvöarna Borneo 
och Sporenburg skulle utvecklas som ett område samt att bebyggelsen skulle vara småskalig 
och speciellt rikta sig till familjer med barn (Abrahmse et al 2003). 

Fas 3: SPvE  

Fas tre inleddes med att DRO tog fram dokumentet Starting Points of Urban Design (1992) i 
vilket grundprinciperna översattes till konkreta krav på bebyggelsen. Målsättningen var att 

skapa en bebyggelse som fick unga familjer att välja att bo kvar i staden
, 
eftersom trenden var 

att dessa flyttade ut till radhusområden i utanför staden. Egen entré och direkt markkontakt 
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ansågs vara en mycket viktig boendepreferens för denna grupp. Ett krav var därför att varje 
hus skulle ha sin ytterdörr mot gatan.  
 
En hustyp började utvecklas som både hade denna kvalitet och som uppnådde den höga 
tätheten, men dessa mål antogs vara svåra att förena. Radhusbebyggelsen hade normalt en 
täthet av 30 bostäder per hektar. New Deal som inledningsvis var skeptiska till att den 
eftersträvade tätheten var möjlig att uppnå med konceptet beslöt att tillsätta en studie av 
möjliga hustyper. Sex arkitektkontor fick i uppdrag att försöka rita 100 enfamiljshus på ett 
hektar. Studien var mycket detaljerad (skala 1:200) och konkreta förutsättningar för möjliga 
hustyper undersöktes. Alla de sex kontoren lyckades uppnå målet och New Deal övertygades 
om konceptet (Intervju Ton Schaap). 
 
Nästa steg (fas 3B) var att utse en utomstående designer att ta fram ett förslag för hela 
området (Vision of Urban Design). Tre holländska kontor inriktade på urban design och 
landskapsarkitektur, bjöds in att rita ett förslag för de två halvöarna. Programmet var på 2 500 
bostäder, 100 bostäder per hektar, var och en med egen ytterdörr och integrerat 
parkeringsutrymme. Bara ett av kontoren lyckades kombinera alla principer och samtidigt 
uppfylla kravet på täthet (Buurman & Kloos 2005). 
 

 
 
Bild 4: Modellen över det vinnande konceptet (källa: West 8)

 
 

 
West 8, grundat av landskapsarkitekten Adrian Gueze, hade tagit fram ett förslag bestående av 
tre stora byggnadskroppar som placerats i en övergripande småskalig struktur –”a see of 
houses”. Den småskaliga bebyggelsen hade en täthet på 70 bostäder per hektar. Genom att de 
tre stora byggnaderna bestod av lägenheter vägdes den övergripande tätheten upp och 
målsättningen på 100 bostäder per hektar kunde nås. De tre stora byggnaderna är omsorgsfullt 
placerade i strukturen utifrån siktlinjer och öarnas skala.   
 
Ytterliggare två studier tillsattes. En som fördjupade sig i hustypernas utformning och en i 
vilken DRO fördjupade sig i olika frågor om det offentliga rummets utformning. De olika 
studierna presenterades senare för de inblandade parterna samt stadens politiker. Man beslöt 
att börja med ett pilotprojekt där 150 hus skulle uppföras längst ut på den norra halvön och 
sedan släppas till marknaden. Dessa hus var mycket efterfrågade och sålde slut på två veckor. 
Detta övertygade fullmäktiga att fatta det viktiga ”fas 3 beslutet” (Intervju Ton Schaap). 
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4.1.3 Plan och genomförande  
 
Fas 4 
West 8 fick i uppdrag att översätta sin vision till en ”masterplan” för området. Deras plan var 
mycket enkel. Den delade in halvöarna i privat och offentlig mark. Den privata 
kvartersmarken var i sin tur indelad i fastigheter. I planen anges fastigheternas användning 
som huvudsakligen är bostäder, men även som kommersiell verksamhet, skolor, 
vårdinrättningar, restauranger, kontor, båtklubb, sportcenter samt bostäder.  
 
 

 
 
 
Bild 5: Masterplan från fas 4 (källa: West 8) 
 
Till masterplanen skapade West 8 ett ramverk med designkoder innehållandes ett antal 
kriterier för utformning av husens tillgänglighet, parkeringar, privat uterum, våningshöjd, och 
byggnadsmaterial. Ramverket specificerade även att byggnaderna skulle ritas av flera olika 
arkitekter. Mer än 100 arkitektkontor var involverade i att utveckla hustyperna.  
 
Det offentliga rummets utformning är dock helt utelämnad i West 8’s plan. En separat plan 
för det offentliga rummet upprättades av DRO, i samarbete med det holländska 
arkitektkontoret 5F10. 
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Bild 6: DRO’s plan för det offentliga rummet (Källa: 5F10) 
 
I studien av det offentliga rummet hade DRO kommit att använda samma proportion mellan 
gatubredd och bottenvåningarnas höjd, som i stadsdelen Jordaan i Amsterdams historiska 
centrum som har mycket smala gator och en mångfald av verksamheter i bottenvåningarna. 
Bottenvåningarna i hela området gjordes genomgående 3,5 meter höga och gatorna 11 meter 
breda. (Intervju Ton Schaap). 
 
Bebyggelsen uppfördes direkt utifrån West 8’s masterplan och DRO’s plan för det offentliga 
rummet, innan någon mer detaljerad plan hade upprättats. En så kallad Bestemmingsplan 
upprättades först några år senare. Syftet med denna plan är i första hand att befästa den 
befintliga strukturer genom att reglera förändringar av byggnader och det offentliga rummets 
utformning. (Intervju Ton Schaap). 
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Bild 7. ”Bestemmnigsplan” för Borneo Sporenburg, antagen 2008. Planområdet är mer än 
1,5 km långt och en 0,6 km brett.  Inzoomning av spetsen på Sporenburg, den norra halvön 
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Fas 5: Implementering 

Majoriteten av bebyggelsen uppfördes av bostadsbolag som stod för såväl utformning och 
uppförande. Byggrätten indelades i ett stort antal fastigheter som alla bebyggts med en och 
samma hustyp där konstruktionen koordinerats och uppförts av en byggentreprenör. 
Bostäderna såldes färdiga för inflyttning. 
  
I en del av planområdet, utmed gatan Scheepstimmermanstraat, såldes 60 fastigheter 
obebyggda. Här fick köparna tillsammans med en arkitekt, designa huset de skulle bo i. 
Resultatet är en mycket varierad bebyggelse där så gott som varje byggnad gavs olika färg, 
form och material. 
 
Varje hus har sin egen bärande konstruktion och kan stå fritt. Mellan långsidornas ytterväggar 
är en 6 cm spalt. Hur denna förslöts bestämdes i överenskommelse med intilliggande 
fastighet. Frånsett detta fans ingen koordinering mellan de olika fastigheterna. Varje hus 
uppfördes för sig och utgjorde ett eget litet byggprojekt varefter ritningarna blivit färdiga och 
fått godkännande. Ett stort antal byggföretag deltog, och processen har beskrivits som mycket 
komplicerad. Två förutsättningar lyfts fram som avgörande för att den skulle vara möjlig. 
(Intervju Martin Biewenga) 
 

(I) Grundläggningen kunde samordnas. Genom att majoriteten av fastigheterna är 
identiska och ligger utmed en rak linje kunde samma form användas upprepade 
gånger för gjutningen av bottenplattan. På så sätt kunde grundläggningen 
massproduceras och stora kostnader besparas.  

 
(II) De arkitektkontor som var med och ritade dessa hus hade i regel större uppdrag i 

området. På så sätt kunde vissa lösningar återanvändas. Många gånger 
förekommer samma byggnad på två eller tre fastigheter i området.  

 
Bild 8: fördelningen av byggherrar (källa: West 8) 
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4.1.4 Fastighetsstorlekar och hustyper  
 
En målsättning med projektet var att (åter)införa principen med egen ytterdörr som tidigare 
varit typisk för stadens bebyggelse. I Nederländerna är radhuset är en populär boendeform 
och en egen ytterdörr något av en statusmarkör och. Därför utgick man från den 
radhustypologi som är vanlig i förstäderna för att utveckla en hustyp som kunde uppnå kraven 
på den höga tätheten.  

 
Bild 9: Komprimering av radhus till townhouse (källa: West 8) 
 
Huskroppen delades upp och placerades i liv med fastighetens kortsidor. Trädgårdarna på 
radhusets fram- och baksida minskades ner och placerades i mitten av fastigheten. Medan 
radhusen uppnår en täthet av ungefär 30 bostäder per hektar lyckades man skapa tätheten 70 
bostäder per hektar med den nya hustypen.  
 
I Borneo Sporenburg finns ett stort antal hustyper med varierande storlekar. För varje 
fastighet har ett arkitektkontor utarbetat en stor byggnad bestående av ett flertal enbostadshus. 
Här har konceptet elaborerats och många intressanta lösningar tagits fram, baserade på 
mycket olika hustyper med varierande resultat. De 60 fastigheterna utmed gatan 
”Scheepstimmermanstraat” är 16 meter djupa och varierande mellan 4,2-6 meter breda. 
Huskropparna är placerade i liv med fastighetens kortsidor och har en obebyggd yta i sin mitt. 
Enligt West 8’s designkoder måste 30-50 procent av fastigheten vara obebyggd och utgöra ett 
privat uterum. Bakgrunden till detta krav är den mycket kompakta kvartersform som användes 
i området (se kapitel 5.6.2 urbana kvaliteter).  

          
Urbana enbostadhus har en maximal bostadstäthet som är 
beroende av bebyggelseyta och byggnadshöjd. För att 
maximera gator och annan infrastruktur är det fördelaktigt 
med smala hustyper. I efterhand har flera av de involverade 
konstaterat att de smalaste hustyperna är svåranvända och 
att bredden inte borde ha gjorts mindre än fem meter 
(Intervju Ton Schaap) 

 
Bild 10: Prototyp (Källa West8) 
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4.1.5 Urbana kvaliteter 
 
Täthet och bebyggelsegrad 
De två halvöarna består till 58 % av kvartersmark varav 75 % är bebyggd. Strukturen 
uppfyller därmed kriteriet för hög bebyggelsegrad. Den övergripande tätheten är något mindre 
än den avsedda tätheten 100 bostäder per hektar till följd av att den tredje större byggnaden 
ännu inte uppförts. Hos låghusbebyggelsen är tätheten 70 bostäder per hektar. 
Exploateringstalet e = 1,6 för hela området och e = 1,4 (uppmätt i Bestemmingsplan) för de 
urbana enbostadshusen. Dessa siffror analyseras och jämförs med de andra exemplen i kapitel 
5.6.1. 
 
 

 
 

 
Bild 11. Bebyggelsens och det offentliga rummets skala och struktur  
(källa: Pesch 2009) 
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Tydlig gräns mellan privat och offentligt 
Huskropparnas placering direkt vid gatan bildar en distinkt gräns mellan det privata och det 
offentliga rummet. Den direkta kontakten med gatan har gjort att många ockuperat en liten del 
närmast sin ytterdörr genom att ställa ut bord och stolar, gröna växter och leksaker. Det 
framstår som att de kompakta och privata boningarna svämmar över ut på gatan, vilket får den 
att kännas levande. Trots detta upplevs gatorna i området som verkligt offentliga. Det råder 
ingen tvekan om allas rätt att vistas här.  
 
Bottenvåningar med kopplingar till gatan 
Trots de höga bottenvåningarna har inga affärer har etablerats i bottenvåningarna. Detta 
förklaras till viss del på en lag som hindrade detta inom en viss radie från ett köpcentrum som 
uppfördes i samband med den övriga bebyggelsen. Lagen har nyligen trätt ur kraft och kanske 
kommer detta att förändras. En sådan utveckling skulle ge området ett mer varierat innehåll 
och göra det till mer av en urban stadsdel och mindre av ett bostadsområde. Man tycker sig 
kunna se sådana tendenser. Vissa bottenvåningar har istället för att användas som garage 
inrymts med kontor och arbetsplatser för små företag. Konstnärer använder dem som studio 
och galleri.  
 
De höga bottenvåningarna hyser definitivt potential för blandade funktioner. Att de som 
avstår att ha bil får ett betydligt större innerum är dessutom ett incitament till en mer hållbar 
livsstil. Men de många garageportarna som kantar gatorna idag har en mycket negativ 
inverkan på det offentliga rummet. De får husens fasader, som vänder sig mot gatan, på vissa 
håll att framstår som baksidor. 
 
Homogen befolkningssammansättning 
När bostäderna uppfördes var 30 procent subventionerade hyresbostäder. De utgörs främst av 
lägenheter som finns i de två stora byggnaderna. Av resterande bebyggelse som främst utgörs 
av de urbana enbostadshusen, beskrivs 10 procent som mycket exklusiva, och 60 procent som 
”medelklassbostäder”. Dessa privatägda bostäder beskrivs som ”prisvärda” när de såldes. Idag 
anses de däremot vara mycket dyra (Intervju Martin Biewenga).  
 
De individuellt utformade bostäderna (Scheepstimmermanstraat) blev snabbt mycket populära 
och efterfrågade. Många av dem dubblades i värde direkt efter att de kommit ut på 
marknaden. Värdet på husen är varierande eftersom de olika fastighetsägarna kostade på sina 
hus i väldigt olika utsträckning. De billigaste husen uppfördes till en kostnad av runt 300 000 
Euro och de allra dyraste till en kostnad av 2 miljoner Euro (Intervju Martin Biewenga). 
 
Den sociala sammansättningen i området verkar huvudsakligen utgöras av en välmående 
medelklass. I en intervjustudie av ett antal boende kan de tillfrågade generellt beskrivas som 
högutbildade, unga familjer med relativt välbetalda yrken.   (Abrahmse et al 2003). 
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Få funktioner inom gångavstånd och långt till hållplatser  
Halvöarnas avlånga form tillsammans med det faktum att servicen i området är begränsad och 
att avståndet till närmaste affär är långt. De hushåll som ligger längst ut på öarna har nästan 
en kilometer till det stora och populära köpcentrum som ligger vid roten av den norra ön 
Sporenburg. Skolor och förskolor däremot finns inom 400 meter för alla hushåll. 
Kollektivtrafiken i området utgörs av buss och spårvagn. Men många bostäder har långt till 
närmaste hållplats (längst 350 m). Det är även många hushåll som har långt till närmaste affär 
(längst 950 m). Det finns däremot utmärkta cykelförutsättningar i området liksom i hela 
staden.  
 
 

  
 
Bild 12-13: Det offentliga rummet ockuperas och används  

  

Bild 14-15: exempel på mindre lyckad utformning av bottenvåningar som får husens framsida 
att framstå som baksida 
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4.2. FRIEDRICHSWERDER (Berlin) 
 
Friedrichswerder är beläget mitt i Berlins historiska centrum. Det ligger i ett mycket attraktivt 
läge mellan Unter den Linden och Gendarmermarkt. Tidigare bestod området av en mycket 
tät, historisk bebyggelse som totalförstördes under andra världskrigets slutskede. Sedan dess 
har platsen stått tom. Den nya bebyggelsen uppfördes 2007 - 2008 och består till stor del av 
urbana enbostadshus. Bostäderna är stora och mycket exklusiva och riktar sig till en 
välbeställd befolkning.  
 

 
 
Bild 16: Centrala Berlin med Friedrichswerder i rosa. 

4.2.1 Förutsättningar och Plansystem 
Berlins plansystem är uppbyggt av två planinstrument: en översiktlig så kallad 
Flächennutzungsplan samt en mycket detaljerad så kallad Bebauungsplan (kallad B-plan) och 
har flera likheter med det svenska. Stadens stadsbyggnadskontor upprättar översiktsplanen 
medan B-planen upprättas av de olika stadsdelarnas egna planeringskontor. Mellan de två 
plantyperna finns ett flertal styrdokument och ”stadsutvecklingsplaner” som konkretiserar 
målen i översiktsplanen. Dessa behandlar hela staden och formulerar visioner och 
målsättningar för olika teman såsom arbetsplatser, bostäder, trafik, social infrastruktur mm. 
Det är endast B-planen som är juridiskt bindande. (SFS, b-planverfahren 2010) 
 

4.2.2 Design och planprocess 
Planprocessen för Friedrichswerder inleddes i augusti 2003 med initiativ från stadens 
stadsbyggnadskontor. Målet med projektet var att ”reurbanisera” den tomma landremsan, 
belägen i Berlins historiska stadskärna. Platsen skulle göras till en levande stadsdel som vid 
sidan av den centrala stadens funktioner även är en attraktiv boplats. Återuppbyggnaden av 
den här typen av tomrum (som fortfarande finns på många platser i centrala Berlin) sker enligt 
policyn Planwerk Innenstadt, baserad på konceptet kritische rekonstruktion som syftar till att 
bevara den historiska stadens form, skala och struktur. Ambitionen att återskapa den gamla 
strukturen med små fastigheter och många byggherrar var bidragande till idén att bygga 
Townhouses. Denna bebyggelsetyp lämpade sig även väl för ambitionen att attrahera 
kapitalstarka invånare – att få den här typen av invånare att bosätta sig inom stadens gränser 
och ansluta sig till skattebasen är viktigt för Berlins skuldtyngda ekonomi (SFS 2005). 
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Byggherre för projektet var det kommunalt ägda fastighetsbolaget Land Berlin. Men det var 
stadens stadsbyggnadskontor som var både initiativtagare och den drivande aktören i 
projektet. Professor Bernd Albers som lett arbetet med policyn, fick uppdraget att utveckla ett 
planförslag utifrån de givna målsättningarna. Hans förslag utgjordes av två kvarter med en 
bebyggelse på 4-5 våningar. På så sätt skulle platsens historiska struktur och skala återskapas. 
Den smala och förhållandevis djupa fastighetsindelningen var däremot ny (SFS Planung) 
 

 
 

Bild 17: Professor Bernd Albers planförslag (gesamtkonzept) 
(Källa: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) 

 
Den formella utställningen av planförslaget hölls i oktober 2003. De föreslagna hustyperna 
fanns med på utställningen. (SFS Nachricht). 
 
 I november 2004 antogs den färdiga planen, drygt 14 månader efter att processen inleddes. 
Efter antagandet hölls en presskonferens (den 31 oktober 2004) där områdets 47 fastigheter 
ställdes till försäljning. En vecka senare var 90 procent av fastigheterna tecknade (SFS 2005). 
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4.2.3 Plan och genomförande 
 
Den färdiga planen delar in området i två slutna kvarter och en långsmal park som inordnats i 
den befintliga, historiska gatustrukturen. Den anger generella bestämmelser för olika delar av 
kvartersmarken. Dessa bestämmelser styr våningsantal och användning – såsom bostadsdel 
(WA), blandad användning (MI) samt 14 punkter med regler för bebyggelsens utformning. 

 
Bild 18-19: Bebauungsplan Friedrichswerder med inzoomning 
 
Fastighetsindelningen styrs inte i planen utan inrättades separat i en fastighetsplan. Kvarterens 
oregelbundna form gör att ett flertal hörnfastigheter bildas. Men majoriteten av fastigheterna 
är långsmala och avsedda för urbana enbostadshus. I planen anges användningen av dessa 
fastigheter som bostäder och kommersiella lokaler. Sammantaget utgörs 60 procent av 
kvartersmarken av bostäder (SFS 2005). 
 
Fastighetsköparna fick välja på en av flera hustyper som var möjliga att uppföra på den 
specifika fastigheten. Beroende på var i kvarteret fastigheten låg fanns 2-5 valbara hustyper 
per fastighet. Totalt tio hustyper utvecklades av fem utvalda arkitektkontor på uppdrag av 
byggherren (se nästa sida).  
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Målsättningen var att utforma ett brett utbud av olika bostadsformer och möjliga 
användningar av husen. För hörnfastigheterna som enligt planen ska bestå av 30-50 procent 
kommersiella lokaler genomfördes ett anbudsförförande samt en inbjudningstävling. Målet 
var att sälja hörnfastigheterna för utveckling enligt planens användningskriterier. Man sökte 
fastighetsägare som på kort tid var villiga att uppföra bostäder och kommersiella byggnader 
på platsen. Därför såldes fastigheterna till fast pris till de byggherrar som verkade bäst 
lämpade.  
 
Slutligen uppfördes bebyggelsen av entreprenadföretaget Deutsche Stadt- und 
Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH (DSK). Företaget uppförde bebyggelsen för hela 
området. Alla fastigheter (utom en) bebyggdes vid samma tillfälle (SFS 2005). 
 

4.2.4 Fastighetsstorlekar och hustyper  
Fastigheterna är generellt 6,5 meter breda men några undantag förekommer. De smalaste är 
4,5 och de bredaste 9,75 meter breda. Alla fastigheter är olika djupa, de flesta mer än 30 meter 
vilket ger plats för en liten trädgård på kvarterets innergård, de djupaste har även ett lägre 
gårdshus. Dessa hustyper är totalt 26 meter djupa, varav den högre gatubyggnaden är 13 
meter djup. Fastighetsytan varierar mellan 125 och 280 kvadratmeter.  Hustypernas bruttoarea 
är på mellan 261 - 611 kvm, varav boarean utgör mellan 224 – 540 kvm (SFS Haustypologie) 
 
Husens utformning beror på fastighetens läge i kvarteret. Avgörande för utformningen var 
tomtens utseende, väderstreck samt om fastigheten angränsar mot gata eller parkmark. De 
fastigheter som angränsar mot parkmark har en liten förgård med plats för parkering. I husen 
som angränsar mot gata är två nedersta våningarna avsedda för kommersiella verksamheter 
såsom ”advokatkontor, läkarmottagning och konstgalleri”. Gaturummet på kvarterens västra 
sida är mycket smalt. Enligt planen ska därför takfoten på den fjärde våningen vara indragen 
med två meter. På så sätt får dessa hus en takterrass. Planen medger en viss frihet i 
utformningen av husen. Men för att bevara ”gatubildens slutenhet" har ett 
gestaltningsprogram fastställts. (SFS Planung)

 
 

 
 
 

Bild 20: Hustypologi Townhouses (Källa: SFS Haustypologie) 
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4.2.5 Urbana kvaliteter 
 
Hög täthet och bebyggelsegrad 
Området har en hög bebyggelsetäthet. Exploateringstalet e = 1,5. Bostadstätheten är dock 
endast 26 bostäder/hektar. De stora bostadsstorlekarna gör att antalet boende i området är 
förhållandevis lågt trots att bebyggelsen har en hög täthet. Området består till 47 procent av 
kvartersmark varav 63 procent är bebyggd. De två parkerna i området håller nere 
bebyggelsegraden och den övergripande bebyggelsetätheten. Men inom kvarteren är dessa tal 
mycket höga.  
 
Bottenvåningar med direkta kopplingar till gatan 
Områdets centrala läge i staden gör att den nya bebyggelsen är placerad i en urban kontext 
med ett stort flöde av såväl fotgängare, bilar och bussar. Denna urbanitet påverkar den nya 
bebyggelsen på olika sätt. Gatan Oberwallstraße, som löper utmed det norra kvarterets västra 
sida, är en mycket tät gata. Den är bara 12 meter bred och omges på bägge sidor av hög 
bebyggelse med mellan 5 – 7 våningar. Alla fastigheter utmed denna gata har någon typ av 
verksamhet i bottenvåningen. Tätheten och gatulivet gör de för exponerade för att vara för 
bostäder men mycket attraktiva för verksamheter som kan tillvarata just detta.  
 
Tydlig gräns mellan privat och offentligt  
På motsatt sida kvarteret är förhållandena helt annorlunda. Här angränsar bebyggelsen mot en 
nyanlagd gata och en långsmal park. Husen är placerade 5 meter in från fastighetsgränsen 
vilket lämnar plats för en privat förgård. Större delen av dessa förgårdar används som 
parkeringsyta. Effekten av detta är att den nyanlagda gatan helt saknar aktiverade 
bottenvåningar och upplevs som förortsgata, det vill säga en gata genom ett renodlat 
bostadsområde. Urbaniteten som finns runt hörnet är som försvunnen.  Detta är även fallet 
med bebyggelsen utmed Alte Leipziger straße som också angränsar mot en park. Övriga gator 
i området kan jämförbara med Oberwallstraße och den täthet och urbanitet som finns där.  
 
Homogen befolkningssammansättning 
De färdiga husen kostade i genomsnitt €700 000 (allt inräknat, motsvarande 1500 €/kvm). För 
att en så stor, nyproducerad bostad i ett så centralt läge kan denna kostnad tyckas 
anmärkningsvärt låg. Med Berlinmått är detta däremot en exklusiv och dyr bostad. Berlin har 
relativt sett billiga bostäder, varav en stor andel är hyresrätter. En stor del av stadens 
befolkning är bosatta här till stor del av den anledningen. Endast en liten del av stadens 
befolkning skulle ha råd att bo så exklusivt. I det avseendet utgörs de boende i området av en 
relativt homogen befolkning.  
 
Gångavstånd och kollektivtrafik 
Det centrala läget gör området mycket välförsett med kollektivtrafik. Direkt väster om 
området ligger en tunnelbanestation. Inom en radie av 500 meter ligger ytterliggare två 
tunnelbanestationer liksom hållplatser till stort antal busslinjer.  
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4.3 MURSMÄCKAN (Stockholm) 
 
Kvarteret Mursmäckan är beläget nära Kärrtorp Centrum i södra Stockholm.. I skrivande 
stund är det inflyttning i husen som började uppföras under våren 2010. Projektet utgörs av 15 
enbostadshus marknadsförts under namnet ”Kärrtorp Townhouses”. 
 

 

Bild 21: Projektets läge i Stockholm. 

4.3.1 Förutsättningar och plansystem 
 
Den nya bebyggelsen kan betraktas som ett resultat av strategin ”bygg staden inåt” som 
fastslogs i Stockholms Översiktsplan från 1999. Området utpekades 2004, tillsammans med 
ett antal andra närbelägna områden som lämpade sig för så kallad kompletteringsbebyggelse.  
 
Efter ett samråd om vilka områden som kunde bli aktuella för förtätningsbebyggelse, 
beslutades att ett antal nya detaljplaner skulle upprättas, varav en för det område som senare 
fick namnet Mursmäckan. Plansystemet enligt PBL beskrivs i kapitel 3.4. 
 

4.3.2 Design och planprocess 
 
Det första steget mot en ny detaljplan var att området 2005 markanvisades till bostadsbolaget 
SMÅA. Redan i detta skede hade bostadsbolaget tillsammans med Arkitektkontoret A1 
utarbetat en vision för området med en bebyggelse av sammanbyggda enbostadshus.  
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Marken som huvudsakligen var planlagd som parkmark är belägen i en befintlig 
bebyggelsestruktur av främst villor, närmast ligger dock Skarpnäcksskolan vars bollplan 
angränsar till området. Planprocessen kom att bli mycket långdragen. Den färdiga planen 
antogs i juni 2008 men överklagades till Länsstyrelsen och senare Regeringen. Båda 
instanserna avslog överklagande och i april 2009 vann planen laga kraft (Regeringen, 2009). 
 

4.3.3 Plan och genomförande 
 
Den nya detaljplanen medgav uppförande av 15 radhus i två våningar. Detaljplanens 
genomförandebeskrivning anger att byggherren ansvarar för att fastighetsbildning kan ske 
med detaljplanen som grund. Bygglov beviljas först efter det att fastighetsbildningen 
genomförts. Från planbeskrivningen framgår mycket konkret hur bebyggelsen ska se ut och 
vad som är avsikterna med planen. Ett gestaltningsprogram anger i detalj hur husen får 
utformas.  
 
Samarbetet mellan byggherren och A1 arkitekter fortsatte under planens genomförande med 
projektering av den nya hustypen. JM Entreprenad anlitades för markarbeten och husens 
uppförande.I december 2009 tilldelades hälften av husen till SMÅA’s egen kö. De som köpte 
hade stått i kö sedan 1967. De resterande husen såldes på en öppen visning i februari. Alla 
såldes slut den första försäljningsdagen. De 15 husen såldes för runt 7 miljoner kronor styck. 
(A1 Arkitekter). Detta kan jämföras med de 7,6 miljoner som Exploateringskontoret enligt 
överlåtelseavtalet, sålde marken till bostadsbolaget för då detaljplanen vann laga kraft . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa sicda:  
Bild 22: Situationsplan, (Källa A1 Arkitekter)  

 Bild 23: Detaljplan (Källa Stockholms Stadsbyggnadskontor)  
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4.3.4 Fastighetsstorlekar och hustyper 
 
Fastigheterna har måtten 6,55 x 18 meter vilket ger en yta på 118 kvadratmeter. Husen är 11 
meter djupa och har om vinden inreds en bostadsarea på 175 kvadratmeter (A1 arkitekter). 
Husen har en liten förgård mot gatan som är upphöjd något över gatunivån. En liten trappa 
leder fram till entréerna. På baksidorna har husen en privat altan som är förbunden med 
offentlig parkmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 24. Fasad mot gata (A1 Arkitekter) 
 

4.3.5 Urbana kvaliteter 
 
Täthet och bebyggelsegrad 
Trots små fastigheter och relativt höga hus uppnår bebyggelsen en relativt låg täthet (e = 0,7). 
Detta beror till stor del på att halva kvarteret lämnats obebyggt som en liten park. Men även 
på att bostadsparkeringen lösts som ytparkering i hörnet av det L-formade kvarteret. Den 
relativt täta bebyggelsetypen är glest utplacerad i kvarteret, där stora ytor lämnats obebyggda. 
Om parkeringsfrågan hade kunnat lösas inom fastigheten hade bebyggelsetypen kunnat 
erbjuda en betydligt högre täthet. 
 
Bottenvåningar med kopplingar till gatan och tydlig gräns mellan privat och offentligt 
De små privata förgårdarna framför husen gör bottenvåningarna inte får en direkt koppling till 
gatan. Det är därför svårt att se hur bottenvåningarna och förgårdarna skulle kunna användas 
till verksamheter som har en relation till gatan. Nivåskillnaden som skapas genom de något 
upphöjda förgårdarna bildar en tydlig gräns mot gatan. Detta bidrar till att ge gaturummet en 
tydlig inramning.  
 
Befolkningssammansättning 
Den nya bebyggelsen utgörs av 15 bostäder med en bostadsyta på 125 eller 175 kvadratmeter 
för de som valt att inreda vinden. Alla såldes som bostadsrätt till ett pris som var beroende av 
vilka tillval som gjordes men som i stort var i samma storleksordning. Att alla bostäder är 
likvärdiga försvårar en heterogen befolkning inom området. Men i ett större perspektiv finns 
flera olika bebyggelsetyper (såväl fristående villor som flerbostadshus med hyreslägenheter) 
med flera olika bostadsstorlekar och boendeformer representerade.  
 
Gångavstånd och kollektivtrafik 
Området ligger 400 meter från Kärrtorps Centrum, här finns ett flertal affärer samt 
tunnelbanestation. Busshållplats finns i direktanslutning till området som trafikeras av flera 
busslinjer. Här finns alltså relativt goda förutsättningar att klara vardagslivet utan att behöva 
ta bilen. 
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5. ANALYS OCH JÄMFÖRELSE  

5.1 Plansystem 
 
Hur skiljer sig de tre plansystemen åt? Påverkar systemens uppbyggnad möjligheten för 
privatpersoner och små aktörer att delta i plan- och byggprocessen?  
 
Medan plansystemen i Berlin och Stockholm är mycket lika skiljer sig Amsterdam genom 
användandet av Plaberumprocessen. Jämfört med de två förstnämnda framstår Plaberum som 
en mer genomtänkt strategi för att hantera olika problem som uppstått i övergången till ett 
marknadsorienterat byggande.  
 
Ett exempel på det är den så kallade fas 3b, där en eller flera utomstående designers tar fram 
en eller flera 3D-modeller som exploatören och stadsbyggnadskontoret ska enas om. På så sätt 
utgår själva stadsbyggnadsidén från en aktör som kan upprätta ett helhetsperspektiv, utan egna 
ekonomiska intressen i bebyggelsens utformning. 
 
Den masterplan som West 8 utvecklade för Borneo Sporenburg är anmärkningsvärt generell. 
Den är mycket sparsamt utformad och inriktar sig huvudsakligen på privat och offentligt. 
Därtill hörde ett ramverk för bebyggelsens utformning. Detta utgör just den typ av enkla och 
generella principer som kan användas för ett mycket stort område. Enligt Andersson (2006) är 
en förutsättning för ett inkluderande byggande med privatpersoner och små aktörer att 
kommunerna har planberedskap, och på eget initiativ upprättar stora, generella detaljplaner 
med byggklara fastigheter.  
 
Ett idag vanligt förekommande problem är att delar av det offentliga rummet anges som 
kvartersmark i detaljplanen. Huvudmannaskapet blir då privat, vilket ofta resulterar i att den 
synbara gränsen, eller den upplevda gränsen, mellan privat och offentligt blir otydlig. Den 
uppdelning i två planer som används i Amsterdam med en masterplan och en plan för det 
offentliga rummet, är ett sätt att skapa tydlighet i ansvarsfördelning, och huvudmannaskap 
och i förlängningen till att ett verkligt offentliga kan skapas. 
 
Med ett marknadsorienterat byggande är behovet stort av en tydlig fördelning av ansvar och 
uppgifter mellan privata och offentliga aktörer. Plaberum förutsätter att de olika parterna enas 
om projektets målsättning, vilka beslut som ska fattas samt vem som är ansvarig för vad, 
innan processen börjar. Detta borde bidra till att skapa den klarhet som enligt teorin är en 
viktig förutsättning för ett välfungerande byggande med privata aktörer. Att planeringen av ett 
projekt baseras på beslutsprocessen är målinriktat och kan ses som ett sätt att påskynda den 
komplexa och tidskrävande planeringsfasen.  
 

5.2 Design- och planprocess  
 
Design och planprocessen har varit olika tidskrävande för de tre projekten. Planeringen av 
Borneo Sporeburg tog sju år vilket kan tyckas vara en lång tid men med tanke på projektets 
storlek är det kanske inte så länge. Utslaget på antalet bostäder blir det tydligt att det har 
storskalighetsfördelar jämfört med de andra två betydligt mindre projekten.  
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Fig 3. Tidsåtgång (antal månader/bostad och totalt antal månader) för planprocessen. 
 
Tidsåtgången för att ta fram planen är anmärkningsvärt kort för Friedrichswerder och lång för 
Mursmäckan. Att det tog lång tid att ta fram planen för Borneo Sporenburg beror på att det 
var ett mycket stort och komplicerat projekt. Sett till tidsåtgång per bostad är den alltså 
mycket kort. 
 
I alla tre projekten har planprocessen drivits av tre huvudaktörer beståendes av ett 
stadsbyggnadskontor, en byggherre/exploatör samt ett arkitektkontor. Roll- och 
arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna har däremot sett olika ut i de tre projekten.  
 
 

 
 
Fig 4. Huvudaktörer i de tre projekten 
 
För exempel I (Borneo Sporenborg) var staden initiativtagare. Initiativet var en följd av statlig 
subventionering som gjorde det gynnsamt att driva omfattande bostadsprojekt. Konsortiet 
New Deal bildades för att vara projektets ”exploatör”. Det bestod av ett flertal aktörer som 
noga utvaldes för att ha den finansiella tyngd som projektet krävde samt för representera de 
olika intressen som ansågs betydelsefulla för projektet.  
 
I exempel II kom det formella initiativet från exploatören (Land Berlin). Men projektet kan 
ändå sägas vara ett resultat av stadens egen vilja. Initiativet föregicks av att området 
utpekades som utvecklingsområde i stadens policy för stadsutveckling. Därtill är exploatören 
var stadens eget markbolag. Förmodligen påskyndades planprocessen av politisk enighet och 
tydliga direktiv till dessa två aktörer. Men det är ändå anmärkningsvärt att planen kunde tas 
fram på så kort tid. 
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I exempel III är det istället byggherren/exploatören som tillsammans med arkitekten varit 
initiativtagare. Det var sedan byggherren som stod för alla investeringar som krävdes för att 
driva planprocessen. Den utdragna planprocessen kan till viss del förklaras av att projektet är 
en förtätning i ett befintligt bostadsområde. Överklagandet av planen förlängde processen 
med ungefär 10 månader. Även om planen inte hade överklagats skulle processen ha tagit mer 
än dubbelt så lång tid som för Friedrichswerder, som även det är en förtätning i ett område 
med ett långt större antal boende. 
 
Det är anmärkningsvärt hur värdefull markanvisningen var för SMÅA. Den gjorde att bolaget, 
mot att bekosta och driva framtagandet av den nya detaljplanen, fick hela förädlingsvärdet av 
den attraktivt belägna marken.  

5.3 Olika varianter för planens genomförande 
 
Var och ett av de studerade projekten representerar tre olika varianter för husens uppförande 
och genomförandet av planen.  
 

I. Spekulativt – husen utformas och uppförs av en byggherre och säljs som färdiga 
bostäder.  En hustyp massproduceras. (Mursmäckan + Borneo Sporenburg) 

 
II. Valbara hystyper – fastigheterna säljs obebyggda, köparen erbjuds ett antal 

valbara hustyper som framtagits av byggherren. Husen uppförs sammantaget av 
byggherren. (Friedrichswerder)  

 
III. Fri utformning – fastigheterna säljs obebyggda. Fastighetsköparen anlitar en 

arkitekt som utformar huset individuellt (utifrån beställarens önskemål). Bygglov 
ges och ett byggföretag anlitas som uppför huset. (Scheepstimmermanstraat på 
Borneo och ”Steigereiland”, se kap 5.6.2) 

 
Variant I har självklara organisatoriska fördelar och storskalighetsfördelar. Byggherren kan 
koordinera konstruktionen av hela utbyggnaden. Det möjliggör rationell planering och 
budgetering av ett stort antal bostäder. Med denna variant undviker man dock möjligheten till 
personligt utformade bostäder. De nyproducerade bostäderna blir standardiserade och 
bebyggelsen blir monoton. Ansträngningar för att åstadkomma variation genom att husen ges 
olika färg och fasader har svårt att mäta sig med den variation som uppnås med flera olika 
aktörer. 
 
Variant II innebär både storskalighetsfördelar och möjliggör bostäder med ett personligt 
uttryck. Delade mellanliggande väggar besparar material och kostnader. Ett storskaligt 
uppförande av husen borde (teoretiskt) sänka produktionskostnaderna såväl som priset på det 
färdiga huset.   
 
Variant III ger fullständig frihet att utforma bostaden. Endast planens bestämmelser begränsar 
det personliga uttrycket. Företaget att realisera varje fastighet för sig är komplicerat och 
ineffektivt, men ger samtidigt stora kvaliteter. Småskalig utbyggnad av varje fastighet för sig 
skapar efterfrågan på arkitekttjänster och småskaliga byggtjänster. En sådan situation öppnar 
upp för små byggbolag vilket borde skapa högre konkurrens och därmed pressade priser. 
Denna variant borde alltså leda till att produktionskostnaderna minskar liksom priset för det 
färdiga huset samtidigt som mångfald och variation möjliggörs.  
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Variant II och III är fullt möjliga att kombinera inom ett område. Man kan även tänka sig en 
hybrid mellan variant II och III genom att fastighetsägaren fritt får utforma sin hustyp men att 
väggarna koordineras. 

5.4 Fastighetsstorlekar och hustyper  
 
I alla tre projekten är fastigheterna långsmala. De är alla inom en bredd på mellan 4,2 - 6,55 
meter. Fastigheternas djup varierar desto mer, från 16 till drygt 30 meter. Huskropparna är 
mellan 12 och 26 meter djupa och har en byggnadsarea på mellan 65 - 169 kvm.  
 
Husen på Borneo Sporenburg och i Mursmäckan har generellt tre våningar (alternativt två 
våningar + inredningsbar vind) och ungefär lika stora bruttoareor på mellan ca 140 - 200 kvm.  
 
I Friedrichswerder har husen hela fem våningar och väsentligt större bostadsstorlekar. Här är 
de största bostäderna är här hela 540 kvm. Husens bruttoarea är ännu större då ytan för 
kommersiella lokaler tillkommer.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa sida, Fig 5: Fastighetsstorlekar och huskropparnas placering 
 på fastigheten i de tre projekten 
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5.5 Urbana kvaliteter  

5.6.1 Täthet och bebyggelsegrad 
 
Tabell 2: Bostads- och bebyggelsetäthet. e2 = fastighetsexploaterinstal

 
 

 
 BS FRW M 

BTA 140 – 201 m2 261 – 611 m2 175 m2 
Bostadstäthet 70 bostäder/ha 26 bostäder/ha 30 bostäder/ha 

Exploateringstal (e) 1,4 1,5 0,7 
 
 
Friedrichswerder har både den högsta bebyggelsetätheten och den lägsta bostadstätheten till 
följd av de mycket stora bostadsytorna. Mursmäckans har trots ett relativt lågt 
exploateringstal (e = 0,7) en högre bostadstäthet än Friedrichswerder. Borneo Sporenburg har 
den högsta bostadstätheten med 70 bostäder/hektar, mer än dubbelt så hög som hos de två 
andra exemplen. Trots den höga bostadstätheten har området relativt lågt exploateringstal. 
Förklaringen till detta är att andelen bebyggd mark är stor och det offentliga rummet är 
mycket litet. Att bebyggelseytan kunde göras så hög var en följd av att behovet av luft och 
öppenhet ansågs tillgodoses av vattnet som omger halvöarna.  
 
Tabell 3: Bebyggelsegrad

 
 

 
 BS FRW M 
Allmän plats 42% 53% 59% 
Kvartersmark 58% 47% 41% 
        varav bebyggd  75% 63% 55% 
 
 
Andelen kvartersmark är i princip den samma för Borneo Sporenburg och Friedrichswerder 
(ca 60 % av markytan). Av denna är hela 75 procent bebyggd på Borneo Sporenburg jämfört 
med 63 procent i Fridrichswerder. De 12 procent som skiljer ger stort utslag eftersom 
fastigheterna generellt är nästan dubbelt så stora i Friedrichswerder. I ena fallet utgörs den 
obebyggda kvartersmarken av komprimerade ”ljusgårdar” i det andra av relativt spatiösa 
trädgårdar. 
 
Gles täthet som boendemiljö  
Kravet på egen ytterdörr mot gatan innebär en begränsning för hur många bostäder per yta 
som är möjligt. Att husen byggs vägg i vägg möjliggör höga tätheter för att vara enbostadshus 
men långt ifrån vad som kan uppnås med flerbostadshus. Dessa strukturer har därför en 
mittemellan täthet (Jacobs 1961). Sådana strukturer har kritiserats för att vare sig erbjuda de 
urbana bekvämligheter som finns i innerstaden eller den gröna och stilla omgivning som hör 
till den traditionella förorten:  
 

…för det mesta finns en underliggande logik i den nyliberala förorten som på 
karaktäristiskt vis kombinerar bilbundenhet, generösa parkeringsmöjligheter och 
minimala trädgårdar med en avsaknad av kommunala och kommersiella 
bekvämligheter. Utgifterna för offentligt underhåll minimeras genom att 
privatiseringen av rummet maximeras. Denna brist på generositet verkar både utanför 
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och inne i bostaden; den typiska ritningen över det tidiga 2000-talets förortshus är 
föremål för en hänsynslös rationalisering grundad på klart definierade antaganden om 
hur ett familjeliv ska se ut. (Broms et al 2005) 

 
Citat pekar på flera problem med den här typen av strukturer.  Dessa problem tycks vara en 
naturlig följd av marknadsmekanismerna för bostadsbyggande. För många spekulanter på 
bostadsmarknaden är god tillgänglighet med bil och parkeringsplats i direkt anslutning till 
bostaden ett krav. Av olika anledningar är bilen ett måste, något självklart och ofrånkomligt.  
 
Det ökade inflytandet av privata intressen ökar betydelsen av strikta och enkla principer för 
finansiering och huvudmannaskap för privat och offentlig mark. För att strukturer med urbana 
enbostadshus ska kunna genera urbana kvaliteter måste det finnas höga ambitioner för det 
offentliga rummet. Gator, torg och platser måste göras inbjudande och attraktiva. Parker och 
grönområden måste finnas inom gångavstånd. Avgörande för kvaliteten på boendemiljön och 
områdets framgång är att skapa attraktiva offentliga rum i bostädernas direkta närhet.  
 

5.6.2 Heterogen befolkningssammansättning 
 
För att möjliggöra en blandad befolkningssammansättning är det nödvändigt med bostäder av 
olika storlekar. Bostadsstorlekarna i de tre projekten är förhållandevis stora, som minst 140 
kvm. Med enbostadshus i tre våningar är det dock svårt att åstadkomma bostäder som är 
mindre.  
 
Ett senare projekt med urbana enbostadshus i Amsterdam är den konstgjorda ön Steigereiland. 
Bebyggelsen som fortfarande är under uppförande har inspirerats av Borneo Sporenburg och 
konceptet på Scheepstimmermanstraat. Här har man ansträngt sig för att möjliggöra en 
bebyggelse med olika bostadsstorlekar genom att sälja marken metervis, utan färdig 
fastighetsindelning.  Huskropparnas djup (15 m), placering på fastigheten samt antalet 
våningar (4 st) reglerades i planen. För de som hade råd fanns alla förutsättningar att skapa 
olika bostadsstorlekar. Men eftersom husen inte kunde göras hus smala som helst fanns en 
begränsning för hus små bostäderna kunde göras. Med en minimibredd på 6 meter fick de 
minsta husen en våningsyta på 90 m2 och en sammanlagd bostadsyta på 360 m2. En följd av 
de stora bostäderna och dyra bostäderna är att vissa fastighetsägare själva delat in sina hus i 
flera bostäder. Vanligen har husen delats in i två bostäder med två våningar var. Det urbana 
enbostadshuset har här blivit till ett urbant flerbostadshus (Interjvu Ton Schaap). 
 
Husen på Steigereiland är ett exempel på hur flerbostadshus kan byggas inkluderande av 
privatpersoner som driver projekten. En mer etablerat form för sådant byggande är så kallade 
byggkollektiv, där ett antal personer bildar en bostadsrättsförening och bygger ett hus åt sig 
själva. Bostadsrättsföreningen fungerar alltså som byggherre. Denna form för byggande 
möjliggör betydligt tätare strukturer men ger samma möjligheter att själva utforma och 
uppföra bostäderna. 2009 års vinnare av Kaspar Sahlin priset, ”Urbana Villor” uppfördes av 
ett byggkollektiv. I Tyskland denna form för bostadsbyggande med så kallad 
Baugemeinschaft, blivit ett populärt och vanligt förekommande alternativ.  
 
Ett naturligt sätt att blanda in mindre bostäder i en övergripande struktur av enbostadshus är 
att möjliggöra hörnfastigheterna genom att planera fastigheterna i slutna kvarterformer. 
Hörnfastigheter får i regel större byggnadsarea än övriga fastighet i kvarteret. Ofta saknar de 
utrymmen för trädgårdar på baksidan. Det gör de väl lämpade för mindre bostäder i lägenheter 
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eller för lokaler.  I de tre studerade projekten är kvartersformerna mycket olika vilket ger 
upphov hörnfastigheter av olika storlek och form. 
 
Kvartersformer  
Utvecklingen av Borneo Sporenburg innebar skapandet av en helt ny stadsdel. 
Förutsättningarna för utformningen av den fysiska strukturen var därför helt öppna. De 
kvartersformerna som låg till grund för den övergripande strukturen i West 8’s vision var till 
stor del ett resultat av de två halvöarnas speciella form och skala samt kravet på den höga 
tätheten. Den var väl anpassat till platsens speciella förutsättningar. Den höga tätheten 
möjliggjordes av ett minimerat offentligt rum, komprimerade hustyperna samt mycket 
kompakta kvarter. Kvarteren är långa, ibland uppåt 200 meter och består i regel av två 
huslängor som tillsammans bildar en stor sammanhängande huskropp. Husen vänder sig mot 
de gator som löper utmed kvarteret.  
 
Denna kvartersform innebär att varje fastighet angränsar till tre andra fastigheter. Detta gör 
ljusinsläppet mycket begränsat då i princip hela fastighetsarean är bebyggd. För att motverka 
att bostäderna skulle bli för mörka har de små trädgårdar, ljusgårdar eller terrasser mot 
kvarterets insida (kravet på 30 – 50 % hålrum).  
 

    
 
Fig 6:  Fastigheterna på Borneo Sporenburg delar i regel tre väggar. Bild 25. Prototyp (källa 
West 8) 
 
Trots att bebyggelsen är mycket komprimerad medför kraven på hålrum att ljus når in i husen. 
Det bidrar även till att privata uterum genom på terrasser och balkonger mot fastighetens 
insida. I området finns ett stort antal varianter på hur detta har genomförts och resultaten är av 
varierande kvalitet. Vissa hustyper framstår som mer attraktiva än andra. De hustyper som har 
sina uterum i marknivå på husens baksida, har ofta plank eller murar mot intilliggande 
fastigheter för att skapa avskildhet. Då fastigheterna är så små blir även dessa markbundna 
uterum mycket små. 
 

        
 

Fig 7. Exempel på kompakt kvartersform som ger mycket små gårdar. Bild 26 källa: Pesch 
2009 
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Den här typen av trädgårdar tycks kräva större fastigheter för att komma till sin rätt. De stora 
fastigheterna i Friedrichswerder möjliggör trädgårdar i marknivå av helt annan kvalitet. Den 
smala kvartersformen bildar något speciella hörnfastigheter. Dessa utgörs av en bebyggelse 
med utformning och användning som skiljer sig från enbostadshusen på kvarterens långsidor. 
De används bland annat som förskola, skola, vårdinrättning eller kontor men även som 
flerbostadshus med lägenheter. 
 

 
 
Bild 27. Hörnhus med lägenheter på Borneo. Lägenheterna i hörnhusen tillför bostäder av mindre 
storlekar och bidrar på så sätt till mer varierade bostadsstorlekar. 
 
Friedrichswerder och Mursmäckan skiljer sig på flera sätt från Borneo Sporenburg vad gäller 
kvarterens form och storlek. Friedrichswerder har en traditionell kvartersstruktur där husen 
omsluter en skyddad innergård på kvarterets insida och bildar en sluten bebyggelsefront mot 
omgivande gator. Den oregelbundna formen gör att ett flertal hörnfastigheter bildas, alla med 
olika form och storlek. Gemensamt för dessa hörnhus är att de är bredare och mer kvadratiska 
än övriga fastigheter i kvarteret samt att de saknar eller har mycket små innergårdar. Detta gör 
att de lämpar sig mycket väl för olika verksamheter alternativt mindre bostäder i form av 
lägenheter. I Friedrichswerder rymmer hörnhusen kontor, butiker, galleri och kaféer.  
 
I Mursmäckan är hörnet i det L-formade kvarteret planlagt som parkeringsyta. På så sätt går 
man miste om en uppenbar möjlighet att föra in såväl blandade bostadsstorlekar och 
verksamheter i kvarteret.  
 
 
 
 
Nästa sida Fig 8: Huskropparnas placering på fastigheten 
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5.7 Parkeringslösningar  
 
De olika parkeringslösningarna som använts i Borneo och Sporenburg har mycket varierande 
inverkan på gaturummet. Vissa hustyper har en snyggt infälld garageport som knappt syns i 
fasaden. Andra har gallergrindar och upplevs som verkliga baksidor. Projektet har i regel en 
parkeringsplats per bostad (dvs en parkeringsnorm på 1,0). Måttet är dock något missvisande 
för antalet bilar i området. Lösningen med parkeringsplats i bottenvåningen är den mest 
förekommande. Många av dessa lösningar gör det möjligt att parkera två bilar i bredd.  
 
Enligt programmet skulle parkeringarna ligga inom fastigheten. Men många hustyper har sin 
parkeringsplats på gatan direkt framför sin ytterdörr. Istället för någon form av öppningsbar 
port har dessa hustyper ofta stora fönster mot gatan. De har därför inte samma möjlighet till 
direktkontakt med gaturummet. Bottenvåningarna är här en självklar bostadsyta. Från gatan är 
dessa bottenvåningar naturligtvis mer levande och ombonade än de med garageport eller 
gallergrind. Samtidigt är potentialen att starta någon form av verksamhet inte lika uppenbar 
här. Frånsett dessa två lösningar som är genomgående i projektet finns några undantag. Ett 
sådant är en lösning som kontoret KCAP tog fram. De ifrågasatte West 8’s riktlinjer och 
utvecklade en hustyp med ett gemensamt parkeringsutrymme på byggnadens insida.   
 

 
Fig. 9: Parkeringslösning av arkitektkontoret KCAP 
 
Med denna lösning blev utformningen av fasaderna friare och genom att parkeringsplatserna 
gömdes på byggnadens insida förbättrades kontakten mellan gatan och livet i husen. I ett 
senare projekt i staden Woerden tog West 8 konceptet ett steg längre genom att utveckla en 
hustyp med parkering under. En ”parkeringstunnel” löper under byggnaden. Varje bostad har 
en parkeringsplats direkt under huset som nås via en trappa.   
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Fig 10: Exempel  på parkeringslösning i ett projekt i staden Woerden 
 
De två hustyperna skapar helt andra möjligheter att använda bottenvåningarna och erbjuder en 
lösning på den problematik som parkeringarna skapat i många av kvarteren på Borneo och 
Sporenburg.  Samtidigt befäster den här sortens parkeringslösningar bilens självklara roll 
eftersom det är svårare att se hur dessa utrymmen skulle kunna användas annat än för 
parkering. Dessa lösningar saknar därför den potential som finns på Borneo och Sporenburg 
att aktivera bottenvåningarna med andra funktioner liksom det tidigare konstaterade 
incitamentet att avstå bilen.  
 
Dessa hustyper förutsätter även en större grad av koordination i byggfasen och gemensamt 
ansvar för underhåll och samägande. Detta gör dessa lösningar väl lämpade för storskaligt 
byggande och där en hustyp återupprepas. Med individuella hustyper innebär sådana 
lösningar ytterliggare komplikationer.    
 
I Friedrichswerder används tre lösningar för parkering. En variant är garage direkt mot gatan, 
med en garageport bredvid ytterdörren. Husen som ligger utmed parkmark har dessutom 
parkeringsplatser framför garageportarna. Fastigheterna som vätter mot Oberwallstraße har 
sina parkeringar i ett underjordiskt garage.  
 
Mursmäckan har parkeringsnormen är 1,5. Parkeringarna kommer att placeras på 
kvartersmark utmed gatan samt i hörnfastigheten.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Projektens målsättningar och resultat 

6.1.1 Borneo sporenburg 
  

 Den främsta målsättningen med projektet att skapa ett urbant område som var 
attraktiv för barnfamiljer.  

  
Man har helt klart lyckats med det senare, idag är området mycket efterfrågat och många av 
de boende är unga familjer med barn. Områdets bebyggelse kan sägas vara urban i 
bemärkelsen att den utgör ett sammanhängande stadsrum. Det finns förutsättningar för att 
flera användningar ska uppstå i de höga bottenvåningarna som är förbundna med gaturummet. 
Men mångfalden av aktiviteter som kännetecknar det urbana kan inte sägas finnas här. Idag 
har området snarare karaktären av ett bostadsområde. Blandningen av enbostadshus och 
flerbostadshus med lägenheter har bidragit till att möjliggöra bostäder av olika storlekar och 
pris. Men båda typerna av bostäder förhållandevis exklusiva (dyra) och 
befolkningssammansättningen i området kan inte sägas vara heterogen. 
 

6.1.2 Friedrichswerder 
  

 Stadens officiella mål med projektet var att ”reurbanisera” den tomma 
landremsan, belägen i Berlins historiska stadskärna. Platsen skulle göras till en 
levande stadsdel som vid sidan av den centrala stadens funktioner även är en 
attraktiv boplats.  

  
Genom att föra in bostäder i denna relativt ensidiga struktur av mestadels kontor bidrar man 
till att en ”reurbanisering”. Den täta bebyggelsen smälter väl in i den urbana omgivningen i 
skala och utseende. Den nyanlagda parken saknar dock en tydlig funktion. En mix av 
bostäder, kontor, affärer och gallerier har uppstått i den nya bebyggelsen. 

  
 att utforma ett brett utbud av olika bostadsformer och möjliga användningar av 

husen. 
  
Denna målsättning har bara till viss del uppnåtts. Man kan ifrågasätta om ett brett utbud av 
olika bostadsformer skapats. Alla fastigheter har sålts med äganderätt till för ett relativt högt 
pris. Denna målsättning skiljer sig från den outtalade målsättningen att erbjuda ett attraktivt 
boende för höginkomsttagare i centrala Berlin.  
 
Denna målsättning är uppenbar och är påtagligt prioriterad i många samtida 
stadsutvecklingsprojekt i staden som är mycket skuldsatt och i stort behov av inkomster. Att 
få höginkomsttagare att välja att bosätta sig i staden har varit ett framskjutet mål ända sedan 
återföreningen. Detta mål kan däremot sägas ha uppnåtts genom projektet. De mycket stora 
bostadsytorna i det mycket exklusiva läget gick lätt att sälja. Förmodligen tjänade staden en 
del på att sälja marken. Mest tjänade antagligen de höginkomsttagare som köpte fastigheterna 
som nu ökat väsentligt i värde. För stadens del är i ett längre perspektiv det viktigast att 
höginkomsttagare väljer att bosätta sig och betala skatt här. 
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  6.1.3 Mursmäckan 
 

 Arkitektens vision med projektet var att kunna bo lika enkelt och bekvämt som i 
en lägenhet och ändå ha tillgång till en uteplats och en egen dörr ut mot gatan.  

 
Detta mål uttrycks i SMÅA’s marknadsföringsbroschyr för projektet. Bostäderna har såväl 
uteplats som egen ytterdörr mot gatan. Det är däremot svårt att uttala sig om huruvida det är 
lika ”enkelt och bekvämt” att bo i ett av dessa enbostadshus som i en lägenhet. I sitt 
sammanhang framstår texten som ett försök att framställa möjligheten av att bo i ett eget hus 
”mitt i staden”. Vilket till viss del är sant, men i de relativt glesa omgivningarna som 
huvudsakligen består av villabebyggelse framstår de nya husen med sina uteplatser som 
jämförelsevis kompakta.  
  

 Stadens målsättning med projektet var att i enlighet med översiktsplanen att 
möjliggöra nya bostäder genom förtätning av befintliga bostadsområden 

  
Projektet har givetvis bidragit till att uppnå denna mycket generella målsättning. Frågan är om 
projektet är en förebild för fortsatta förtätningar av de glesa funkisområdena från 1940- och 
1950 talen. En stor kvalitet för de boende i dessa områden är just grönskan som omger husen, 
vilket även var tanken bakom bebyggelsen som omsorgsfullt placerats i naturen. Eftersom den 
nya bebyggelsen är utformad för att möjliggöra verksamheter som kan bidra till att berika 
omgivningarna är det lätt betrakta den som att naturmark själs från sitt sammanhang för att 
enbart tillkomma de nya bostäderna.  
 
Syftet med stadens målsättning är att låta innerstaden växa utåt. Men den avgörande 
skillnaden med innerstadens blandade stenstad och ytterstadens bostadsområden består. För 
att lyckas få innerstaden att växa måste den nya bebyggelsen som förtätar ytterstaden 
utformas så att verksamheter och blandade funktioner kan uppstå här i framtiden.    
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6.2 Urbana kvaliteter  
Vilka erfarenheter har nåtts gällande utformning av hustyper och planering av de fysiska 
strukturer som skapats i de tre projekten?   

Täthet  

Det är svårt att tänka sig hur man skulle kunna uppnå en högre täthet än den på Borneo 
Sporenburg, där det offentliga rummet minimerats. Projektet testar gränsen för hur hög täthet 
som går att uppnå med urbana enbostadshus, där varje bostad har en egen ytterdörr mot gatan. 
Den mycket höga bebyggelsegraden här har både för- och nackdelar. Marken utnyttjas 
effektivt för bostäder, infrastruktur och kollaktivtrafik, men bostäderna är relativt 
komprimerade med små trädgårdar och få fönsterytor.  
 
Den bostadstäthet som uppnåtts på Borneo Sporenburg på nära 100 bostäder per hektar och ett 
kvartersexploateringstal på 1,4 innebär en hög täthet i allmänhet och för enbostadshus en 
mycket hög täthet. Den är högre än många strukturer med flerbostadshus men bara hälften så 
tät som i en vanlig stenstadsbebyggelse, som den i Stockholms innerstad där  
kvartersexploateringstalen är omkring 1,8 – 1,9 och där bostadstätheten är cirka 200 
bostäder/hektar. 
 
Den bostadstäthet som kan uppnås med urbana enbostadshus är således betydligt lägre än den 
hos urbana flerbostadshus. Även Hammarby sjöstad med sina öppna och relativt glesa 
kvartersformer har ett kvartersexploateringstal på 1,4 och en bostadstäthet på cirka 140 
bostäder/hektar. Det är knappt 1,5 gång så hög täthet som den mycket kompakta strukturen på 
Borneo Sporenburg.  
 
Om målet är att uppnå en så tät struktur som möjligt kan av naturliga skäl strukturer med 
urbana enbostadshus inte mäta sig med högt exploaterade strukturer med urbana 
flerbostadshus. De mycket små fastighetsstorlekar som krävs för urbana enbostadshus gör 
dock att de enkelt kan anpassas efter och föras in i olika sammanhang med blandade 
bebyggelsetyper och bidra till en ökad variation.  
 
Kvartersformer/ övergripande struktur 
I projektet på ön Steigereiland som tidigare omnämnts är kvarteren öppna och något bredare 
än på Borneo Sporenburg. Detta ger husen både en privat trädgård samt ett större ljusinsläpp.  
Med en öppen kvartersform försvinner dock de hörnfastigheter som lämpar sig väl för 
verksamheter och lägenheter och som för in variation hos bebyggelsen.  
 
Gemensamt för hörnhusen i Borneo Sporenburg och Friedrichswerder är att de är bredare och 
mer kvadratiska än övriga fastigheter i kvarteret samt att de saknar eller mycket små 
innergårdar. Detta gör att de lämpar sig mycket väl för olika verksamheter alternativt mindre 
bostäder i form av lägenheter.  
 
Jämförelse mellan de två strukturerna gör det även påtagligt att Borneo och Sporenburg har en 
mer sammanhållen karaktär än Steigereiland. De stora byggnaderna som placerats i den 
småhusstrukturen skapar landmärken och identitet samt en övergripande hierarkisk ordning.  
På Steigereiland där all bebyggelse är småskalig saknas detta vilket resulterar i en monotoni 
med ändlösa rader av i stort sett likadana hus. 
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Bild 28: En målning föreställande  Adrian Gueze’s hemstad Dordrech.t Katedralens överordnade storlek och 
skala var förebilden för den fysiska strukturen på Borneo Sporenburg (Intervju Martin Biewenga) 
 
Den variation som är möjlig att uppnå med urbana enbostadshus tenderar att bli monoton om 
de inte blandas med andra större byggnader. 
 
Genom att variera enbostadshus med flerbostadshus uppnås denna fysiska variation samtidigt 
som det bidrar till bostäder av olika storlekar. På så sätt skapas en förutsättning för en blandad 
befolkning i området.  
 
Bottenvåningar och tydliga gaturum 
Den tydlig gräns mellan privat och offentligt som har åstadkommits i alla tre projekten, 
genom husens placering i liv med eller nära gatan är en förutsättning för att ett urbant gaturum 
ska kunna uppstå. Men de mycket smala gator som delvis påträffats på Borneo Sporenburg 
som i långa partier kantas av garageportar riskerar att få karaktären av otrygga bakgator. 
Gatorna med kantstensparkering och bottenvåningar som används som bostadsändamål är 
betydligt trevligare. I synnerhet för att många ockuperat trottoaren framför sina bostäder.  
 
Husens placering mot gatan skapar en relation mellan det offentliga och det privata. Genom 
bottenvåningarnas utformning kan denna koppling tas tillvara och på olika sätt bidra till ett 
levande stadsrum. Den kanske främsta kvaliteten med urbana enbostadshus är att de möjliggör 
ett varierat urbant stadsrum som är attraktivt att vistas i. Detta är avgörande för god 
stadsbyggnad då det skapar möten och är en förutsättning för social hållbarhet.        
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6.3 Har projekten möjliggjort inkluderande byggande?  

 
Generellt sett har möjligheten till ett inkluderande byggande har varit begränsad för 
majoriteten av de bostäder som producerats i de studerade projekten. 
 
I Mursmäckan har möjligheten till individuell utformning begränsats till olika val av husens 
interiör. Köparna gavs däremot ingen möjlighet att delta i den skapande processen och 
utformningen av vare sig boendemiljön eller husen de köpte. I Friedrichswerder, som 
genomfördes med valbara hustyper har slutkunden givits ett visst inflytande över  husets 
utformningen.  
 
I Borneo Sporenburg utgör det helt fria byggandet endast tre procent av det totala antalet 
bostäder i projektet. Övrig bebyggelse i projektet uppfördes utan möjlighet för privatpersoner 
och slutkunder att påverka plan- och byggprocessen.  Att det fria byggandet var en framgång 
visar det senare projektet ”Steigereiland” som återupprepade konceptet med det fria 
byggandet härifrån. Detta visar dels att ett inkluderande byggande är möjligt men även att det 
finns en stor efterfrågan på att själv få utforma sitt eget hus. 
 
Det inkluderande byggandet har underlättats och möjliggjorts ekonomiskt av att staden med 
hjälp av statligt stöd, tagit initiativ till och investerat i planeringen, att grundläggningen av de 
urbana enbostadshusen kunde massproduceras samt av att de arkitektkontor som deltog 
kopplades till flera olika fastigheter och uppdrag där erfarenheter kunde återanvändas.   
 

6.3.1 Är ett inkluderande byggande möjligt enligt PBL? 
Plan- och byggprocessen som resulterade i kvarteret Mursmäckan kan ses som ganska typisk 
för Stockholmsområdet. Den inleddes med att staden en markanvisning till ett byggbolag som 
därefter drev och bekostade detaljplanearbetet.  
 
Att byggbolaget valde att genomföra planen efter att den vunnit laga kraft var en självklarhet. 
Ett inkluderande byggande skulle ha gjorts möjligt om byggbolaget i detta skede istället hade 
valt att sälja de byggklara fastigheterna. Det är i det närmaste otänkbart att ett byggbolag 
skulle välja att sälja planlagd marken i attraktiva lägen, obebyggd.  Med den höga efterfrågan 
och höga priset på bostäder i centrala lägen gör byggbolagen stora vinster på att själva 
uppföra bostäderna.  
 
En annan typ av inkluderande byggande hade däremot kunnat gjorts möjlig; om byggbolaget 
valt att genomföra projektet med valbara hustyper, på samma sätt som man gjort i 
Friedrichswerder. Det skulle ha gett köparna betydligt större delaktighet i utformningen av 
sina framtida bostäder. 
 
Att projektet genomfördes på detta sätt kan alltså ses som en logisk följd av stadens 
fördelning av markanvisningar samt hur planprocessen finansieras och är en konsekvens av 
stadens ekonomiska strategi snarare än bestämmelserna i PBL.  
 
För att göra det möjligt för privatpersoner att engagera sig i bostadsbyggande måste 
kommunerna själva ta initiativ till och bekosta planläggning. Historiskt har sådan ”proaktiv 
planering” resulterat i ett snabbt bostadsbyggande och varit ekonomiskt lönsam genom att 
markens förädlingsvärde kommer kommunen till del.  
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Hur väl detaljplanen lämpar sig, som planform för att göra övergripande, generella planer för 
stora områden? Andersson (2006) föreslår att kommunerna upprättar stora detaljplaner där 
den som köper en fastighet direkt kan söka bygglov, medan Johansson (2003) argumenterar 
för behovet av en mer generell juridiskt bindande planform.  
 
De detaljplaner som görs idag är ofta relativt små områden, där den ”skräddarsys” utifrån ett 
färdigt förslag så som i exemplet Mursmäckan. Ofta reglars den mycket strikt efter den 
föreslagna bebyggelsen, för att försäkra sig om att byggherren inte hittar på något annat på 
platsen som inte kommunen kunnat förutse.  
 
En detaljplan kan dock göras mycket flexibel och tillåtande. Ju mer tillåtande planen är desto 
fler möjligheter finns det för byggherrarna att utforma bebyggelsen. Men med enkla, generella 
principer kan bebyggelsen regleras i den utsträckning som anses nödvändigt. En detaljplan 
kan mycket väl utformas med liknande, generella planbestämmelser. Det finns ingen gräns i 
PBL för hur stort område en detaljplan kan innefatta 
 
En kommun som väljer att på eget initiativ upprätta generella detaljplaner måste dock ha ett 
helhetstänkande och mobilisera planerare och arkitekter såväl som andra kompetenser, 
eftersom planen möjliggör ett omfattande byggande under lång tid. Sådan ”proaktiv 
planering” måste utgå från en klar och tydlig vision för hur man vill att området ska utvecklas. 
Kommunen måste även upprätta ett ekonomiskt perspektiv som sträcker sig över flera års tid. 
Eftersom investeringarna som görs i projektet betalas tillbaka först när de byggfärdiga 
fastigheterna säljs. 
 
Istället för en privat aktör får en kommun som planerar proaktivt rollen som exploatör, vilket 
borde vara ett bättre sätt att tillgodose allmänintresset samt möjliggöra inflytande för berörda 
medborgare.  
 

6.3.2 Hur kan en detaljplan regleras för att understödja ett inkluderande 
byggande?  
 
För Borneo Sporenburg möjliggjordes detta genom användandet av ett ramverk som föreskrev 
hur fastigheterna skulle bebyggas. En näraliggande tanke är att sådana ramar skulle kunna 
införas i de planbestämmelser som ingår i en detaljplan. Nedan presenteras några exempel på 
hur en plan kan regleras för att understödja ett inkluderande byggande. 
 
Fastighetsstorlek 
Är det möjligt att införa sådana föreskrifter med dagens lagstiftning? Enligt PBL kap 5 § 7 får 
planbestämmelser beröra principer för fastighetsindelning. En sådan princip kan vara att 
kvartersmarken får indelas i fastigheter med en maximal storlek.  
 
Många aktörer 
Att fastigheterna säljs till olika aktörer kan däremot inte styras i planbestämmelserna. Men 
kommunerna kan påverka detta genom att till exempel inte ge mer än ett visst antal bygglov 
till en och samma aktör. 
 

 58



 

Övergripande riktlinjer för bebyggelsens utformning 
För att möjliggöra någon form av sammanhållen bebyggelse är det nödvändigt att ramverket 
även berör bebyggelsens utformning. Planbestämmelser får beröra lovpliktens omfattning 
samt byggnaders placering, utformning, utförande. Med ett gestaltningsprogram kan 
bebyggelsens utformning styras. Men eftersom syftet är att möjliggöra ett individuellt uttryck 
är det dock viktigt att vara sparsam med den här typen av begränsningar.  
 

 
 
Bild 29: Exemepel på brokiga fasader på Steigereiland  
 
Genomföradetid 
För att inte vissa fastigheter ska lämnas obebyggda under en längre tid är det en god idé att 
vara restriktiv med bygglovens? genomförandetid. På så sätt skonar man de som tidigt bygger 
färdigt sina hus från att under en längre tid riskera att behöva leva i en byggarbetsplats.  Det 
minskar även sannolikheten att spekulation skulle uppstå och att marken av denna anledning 
inte skulle bebyggas.  
 
Det finns inga konkreta hinder i den nuvarande lagstiftningen mot att planera för att skapa 
förutsättningar för ett inkluderande byggande av urbana enbostadshus. Det är fullt möjligt att 
göra detaljplaner med generella bestämmelser som gäller för relativt stora områden.  
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7. SLUTSATSER:  
 
Innebörden av begreppet urbana enbostadshus: 
 
Utmärkande för urbana enbostadshus är att de ingår i ett större sammanhang med byggnader 
som tillsammans bildar ett slutet gaturum.  En förutsättning för detta är husens placering på 
fastigheten och förhållande till gatan. Därtill är husens bottenvåningar är förbundna med gatan 
genom sina entréer.  
 
De syften man ville uppnå i studerade exempel samt i vilken grad de uppnåddes: 
 
Den officiella målsättningen för projektet Borneo Sporenburg var att skapa ett urbant område 
som var attraktiv för barnfamiljer. En inofficiell målsättning var även att hitta en modell för 
ett marknadsorienterat bostadsbyggande för attraktiva enbostadshus med hög täthet. Båda 
målsättningarna kan sägas vara uppfyllda: idag är området mycket efterfrågat och många av 
de boende är unga familjer med barn. Den inofficiella målsättningen kan man sägas ha lyckats 
med genom att utveckla Plaberum-plansystemet för att vara känsligt mottaglig för 
marknadens signaler.  
 
Det efficiella målet med projektet Friedrichswerder, ”Berliner townhouses” var att 
”reurbanisera” en tom landremsan i Berlins historiska stadskärna. Platsen skulle göras till en 
levande stadsdel som vid sidan av den centrala stadens funktioner även är en attraktiv boplats. 
Det var även att utforma ett brett utbud av olika bostadsformer och möjliga användningar av 
husen. Inofficiellt var däremot målsättningen att erbjuda ett attraktivt boende för 
höginkomsttagare i centrala Berlin.  
 
Den nya bebyggelsen kan beskrivas en levande stadsdel om än med stor draghjälp av de 
många målpunkter som finns i dess närhet och av de många människor som passerar här. Man 
kan däremot inte sägas ha lyckats skapa ett brett utbud av olika bostadsformer och 
användningar av husen. Det är exklusiva bostäder för ett litet homogent skikt ur befolkningen. 
Den inofficiella målsättningen var just att attrahera välsituerade medborgare att bosätta sig i 
Berlin för att ge stadens skuldtyngda ekonomi ökade skatteinkomster.  
 
För Mursmäckan var Arkitektens vision att skapa ett boende som var lika enkelt och bekvämt 
som i en lägenhet och ändå ha tillgång till en uteplats och en egen dörr ut mot gatan. Stadens 
målsättning med projektet var att i enlighet med översiktsplanen möjliggöra nya bostäder 
genom förtätning av befintliga bostadsområden. Projektet kan sägas uppfylla båda dessa mål. 
Att förtätningen blev möjlig först efter överklagan till regeringen visar hur svårt det är att göra 
fysiska förändringar i dessa jämförelsevis glesa strukturer då de berör mångas boendemiljö. 

 
Möjligheter och hinder för privatpersoner och små aktörer att delta i byggandet av 
urbana enbostadshus: 
 
Planprocessen förutsätter ett betydande ekonomiskt risktagande som ligger helt hos 
byggherren. Då nästan allt bostadsbyggande förutsätter en ny detaljplan innebär det relativt 
stora investeringar för en liten aktör (privatperson). Så länge som kommunerna endast 
planlägger på uppdrag av en privat aktör kommer det verka exkluderande för små aktörer som 
vill bygga. 
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Det finns inga principiella hinder i PBL eller annan lagstiftning mot inkluderande byggande. 
Men den tidskrävande planprocssen som PBL föreskriver kombinerat med kommunernas 
planeringspraxis och ekonomiska strategi gör det mycket svårt för små aktörer att delta i 
bostadsbyggande.Ett inkluderande byggande med många aktörer förutsätter att kommunerna 
tar egna initiativ till planering (proaktiv planering) och är villiga att göra investeringar i 
planering och infrastruktur vilket detta förutsätter att ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. 
Proaktiv planering och övergripande planer är ett sätt att skapa de tydliga förutsättningar som 
marknaden behöver. 
 
Följande två varianter för uppförandet av urbana enbostadhus som möjliggör ett inkluderande 
byggande har påträffats:  

 
I. ”Valbara hystyper” – fastigheterna säljs obebyggda, köparen erbjuds ett antal valbara 
hustyper som framtagits av byggherren. Husen uppförs sammantaget av byggherren.  
 
II. ”Fri utformning” – fastigheterna säljs obebyggda. Fastighetsköparen anlitar en arkitekt som 
utformar huset individuellt (utifrån beställarens önskemål). Processen med ett inkluderande 
byggande möjliggörs även med urbana flerbostadshus, men denna typ av bebyggelse 
möjliggör en betydligt högre täthet. 
 
Vilka erfarenheter finns gällande de fysiska strukturernas utformning från de studerade 
exemplen 
 
På Borneo Sporenburg har man framgångsrikt skapat en stor variation hos bebyggelsens 
skala, genom att blanda in några riktigt stora byggnader i en övergripande småskalig struktur.  

 
Kvarterens utseende påverkar fastigheternas möjliga storlek, form och innehåll och vice versa. 
Kvarterens form har stor betydelse för bebyggelsens karaktär och områdets funktioner. 
Varierade kvartersformer möjliggör varierade bostadsstorlekar och förutsättningar för 
varierade användningar (blandstad). 
 
Då de privata uterummen och trädgårdarna är mycket komprimerade är det av stor vikt att 
skapa attraktiva offentliga rum i bostädernas direkta närhet.  
 
Hustyper som smalare än 4,5 meter har visat sig vara svåra att möblera medan dessa problem 
inte alls förekommit i hustyper med en bredd från 5 meter.  
 
För- och nackdelar med urbana enbostadshus ur ett stadsbyggnadsperspektiv. 
 
Denna bebyggelseform medger en mycket hög täthet för att vara enbostadshus. De kan 
därmed sägas möjliggöra ett mer uthålligt användande av mark som infrastruktur (i 
bemärkelsen effektivt) jämfört med exempelvis friliggande småhus. 
 
Styrkan hos urbana enbostadhus är relativt stora boytor, med markbundenhet och individuella 
entréer som sammantaget skapar mycket attraktiva bostäder. Markbundenheten hos 
enbostadshusen gör dem dock ytkrävande och medför att marken utnyttjas relativt ineffektivt 
jämfört med vad som är möjligt med flerbostadshus. Verkligt hög täthet kan inte 
åstadkommas med urbana enbostadshus. För att uppnå högre tätheter måste bostäderna 
samordnas i urbana flerbostadshus. Hållbarhetsargumenten för urbana enbostadshus är alltså 
betydligt starkare för flerbostadshus.  
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Den främsta kvaliteten med urbana enbostadshus från ett stadsbyggnadsperspektiv är att de 
möjliggör ett varierat urbant stadsrum som är attraktivt att vistas i. Detta är avgörande för god 
stadsbyggnad då det skapar möten och är en förutsättning för social hållbarhet.     
 
Möjligheten att bygga efter eget huvud möjliggör variation, bostäder med personliga uttryck 
samt goda förutsättningar att anpassa bebyggelsen till och tillvarata platsens naturliga 
förutsättningar. Urbana enbostadshus uppförda med ”fri utformning” (II) återknyter till ett 
traditionellt stadsbyggande med stora urbana kvaliteter. De studerade exemplen visar att 
många av dessa fördelar går om intet genom ett spekulativt byggande av urbana enbostadshus.  
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