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INLEDNING

Bologna är en av Italiens äldsta städer och huvudstad 
i regionen Emilia-Romagna. Staden är strategiskt 
beläget där Alperna möter Apenninerna och fungerar 
som en regional knutpunkt. Själva staden är omgiven 
av gamla murar och gravar som bildar en oregelbun-
den sexhörning med trånga och krokiga gator.

Ett vanligt förekommande smeknamn för Bologna är 
La Rossa, den röda, vilket hänvisas till fasadfärgerna 
men förknippas också med Bolognas politiska orien-
tering. Staden kallas även för La Turrita, Tornstaden. 
Under den sena medeltiden utgjordes stadsbilden av 
över 100 torn, uppförda av de mest välbärgade och 
inflytelserika familjerna i regionen. Familjerna täv-
lade sinsemellan om vem som kunde bygga det hög-
sta tornet. Jämfört med andra italienska städer med 
tornbebyggelse har tornen i Bologna aldrig använts 
för religiösa eller försvarsändamål. De byggdes endast 
som ett sätt att visa status och saknade således ett pro-
gram. Genom århundraden har tornen rasat, brunnit 
ned eller förstörts. Idag återstår endast två torn som 
utgör ett landmärke för staden.
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Medeltida stadskarta över Bologna. Illustrerar 
den forna stadens gränser. 
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De berömda lutande tornen, det enda, påbörjat av 
Asinelli 1109 och uppkallat efter honom, är 83 meter 
högt med 1,23 meters avvikelse från lodlinjen, det an-
dra, kallat Garisenda efter sin byggmästare, 47,5 me-
ter högt med 2,4 meters avvikelse.

Medeltida stadsbild över Bologna med över 100 torn. Samtliga upp-
förda av de mest välbärgade och inflytelserika familjerna i regionen. 
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VISION

Vi vill använda oss av torntypologin i det forna Bo-
logna för att utveckla en ny stadsplan som anknyter 
till stadens historia och förstärker dess identitet. Vår 
vision för examensarbetet är ett storskaligt stadspla-
neringsprojekt där vi undersöker, kartlägger och får 
fördjupad kunskap i både den historiska och befint-
liga staden. Arbetet omfattar dels en urban gestalt-
ning utifrån rumsliga, sociala och tekniska aspekter, 
dels gå in i material, rum och detalj för enskilda torn. 
Arbetet inkluderar bland annat historisk studie, in-
ventering, formgivning, ritning, modellbyggande och 
presentation.
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OMFATTNING

Projektet har en bredd och ett djup som spänner 
över olika skalor och moment; från en historisk stad-
splan till en nutida, en inventering av 100 torn och 
gestaltning av nya, djupdykningar i analyser och un-
dersökningar av typologi, program, funktion, teknik 
och konstruktion. Vi planerar att göra en gemensam 
studieresa till Bologna för att samla material, knyta 
kontakter och studera staden på plats. Vi har också 
som mål att det producerade materialet ska ställas ut i 
samarbete med Bologna stad. 
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TIDSRAM

Projektet är indelat i fem faser där Fas (1) och Fas (2) 
handlar om en historisk kartläggning, undersökning 
och inventering av Bologna med analyser, ritningar 
och stadsplanemodeller. Vi kommer utföra en in-
ventering av var tornen låg, hur de såg ut, vad den 
historiska kontexten var (se möjliga frågeställningar). 
Fas (3) är en typologiundersökning där vi utforskar 
tornens förutsättningar och begränsningar. Fas (4) är 
de nya tornbebyggelserna i ritning och modell där vi 
utvecklar frågor om var de kan ligga, hur de kan se 
ut och vad de kan ha för funktioner som svarar till 
stadens behov (se möjliga frågeställningar). Fas (5) är 
sammanställning av materialet för presentation. 

AVGRÄNSNING

Avgränsningen för projektet blir i första hand geo-
grafisk men även i det av vi tar mindre hänsyn till 
ekologiska och ekonomiska aspekter. 

Studieresa, Bologna

Underlag för studieresa - karta + kontakter

Uppdatering av kartor och modellbyggande

Sammanställning av insamlat material från Bologna

Inventering

Studieresa, Bologna Inventering

Färdig stadsplanemodeller

Delkritik

Slutkritik

De nya tornen

Program

Ritningar och modellbyggande

Ritningar och modellbyggande

Analyser, diagram

Förberedelser inför delkritik

Koncept

Ritningar och modellbyggande

Sammanställning till presentationsmaterial

Presentation

Presentation

Presentation

FAS 1

FAS 2

FAS 3

FAS 4

FAS 5
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FRÅGESTÄLLNINGAR

Är det intressant att utveckla en ny stadsplan med 
anknytning till stadens historiska identitet?

Historisk inventering & Stadsanalys
Hur har Bologna utvecklats som stad? Hur ser det his-
toriska kontexten ut? Vad är det för stad idag?  

100 torn
Varför byggdes 100 torn? Hur såg tornen ut? Vad var 
syftet? Vilka funktioner hade de? Vem uppförde dem? 
Byggdes alla tornen samtidigt? Hur har de utvecklats? 
Hur byggdes de? Vilka material användes? Varför har 
de rasat? Hur många finns kvar idag?  

Typologi
Vad är tornbebyggelse? Vilka förutsättningar och be-
gränsningar har torntypologin? Vilka andra typer av 
likvärdiga torn finns idag? Vad har de för funktioner? 
I vilka sammanhang byggs torn historiskt och idag? 
Hur ser rörelsemönstret ut?

Nya torn
Varför behövs tornen idag? Vilka funktioner har de? 
Vilka nya värden kan vi tillföra staden? Vad tar vi 
bort? Är tornen publika eller privata? Vilka former 
kan tornen anta? Hur påverkar de stadsbilden? Hur 
är de byggda? Vad är det för byggnadsteknik och kon-
struktion? Hur gör man dem jordbävningssäkra? Kan 
de vara hållbara i sitt sammanhang? Vilka material 
används?
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