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1. Inledning

1:1 Syfte

I detta arbete vill jag bidraga till forskningen om stadsplaneringen i Linköping.
Mitt syfte är att ta reda på hur Ryd har vuxit fram som en stadsdel i Linköping. Alltså att peka
på några viktiga orsaker till att det blev som det blev.

1:2 Frågeställningar

• Processen till Ryds stadsplaner, hur gick den till i stora drag?
Hur kom planerandet igång?
Hur kunde diskussionen i byggnadsnämnden gå till under en sån här planering?
Vem/vilka gjorde stadsplanerna?
Hur kom det att se ut i Ryd?
Hur kom de olika delområdena att se ut?

• Var har stadsdelen Ryd främst fått sina influenser ifrån?

1:3 Avgränsningar

Mitt uppsatsämne är alltså att studera stadsplanering under efterkrigstiden. Eftersom jag har
valt att undersöka en stadsdel som byggdes på 1960-70-talet går jag inte längre fram i tiden.
Däremot i min bakgrundsdel vill jag gå tillbaka till 1900-talets början då industrialiseringen
tar fart. Rent stadsplaneringsmässigt vill jag bl.a. beskriva funktionalism på 1930-talet och
vilka konsekvenser den synen har på bostadsbyggandet från 1930-talet och framåt. Jag vill
också belysa de s.k. grannskapsenheterna under 1940-talet, då denna tanke blev direkt
påverkande för stadsplaneringen under hela efterkrigstiden även under 1960-70-talet då bl.a.
Ryd byggdes. Eftersom uppsatsen diskuterar stadsplaner i områden utanför stadskärnan
belyser jag inte den citysanering som förekom i städerna.

När det gäller själva undersökningen om Ryds tillkomst begränsar jag mig till att undersöka
byggnadsnämndens protokoll och besluten i kommunfullmäktigeprotokollen mellan 1962 och
1970. Det var då de viktigaste besluten fattades och det mesta av byggnationen påbörjad. Hela
området färdigställdes i sin helhet 1974, det är av mindre intresse för min undersökning
eftersom det är stadsplaneprocessen och dess resultat med stadsdelens utseende jag
undersöker. Området hade också redan fått sin prägel. Under 1990 färdigställdes dock ca 300
nya studentlägenheter genom påbyggnad.1 Jag kommer heller inte att direkt belysa själva
bostäderna, varför de såg ut som de gjorde rent arkitektoniskt. Jag diskuterar heller inte varför
en del av bostadsområdet byggdes med småhus. Det är helhetsstrukturen jag vill undersöka.

1:4 Forskningsläget

Det finns en hel del litteratur om ”staden” och stadsplanering och givetvis kan jag inte ta upp
alla här. Emellertid vill jag belysa två böcker närmare p.g.a. att dessa skiljer sig en del åt. Det
kan bero på att den ena är en doktorsavhandling i sociologi och den andra är skriven av en
professor i arkitektur med stadsplanering som inriktning. Den första boken heter ”Välfärdsstat
och byggande” av Mats Franzén och Eva Sandstedt.2 Detta är alltså en avhandling i sociologi,

                                                
1 LK statistik och utredningar, 1997, s. 171
2 Franzén, Sandstedt, 1993
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ursprungstiteln är ”Grannskap och stadsplanering” tryckt 1981. Det kan tyckas vara gammalt
men den känns både aktuell och bra för att se stadsplaneringen ifrån detta perspektiv, alltså ett
mer samhällsperspektiv.3

Denna avhandling koncentrerar sig på hur den moderna socialstaten mer och mer tar över
samhällsansvaret och då speciellt i detta fall på stadsplaneringen. Genomgående analyseras
”grannskapstanken” i boken, detta är något som jag återkommer till under bakgrundsdelen för
att sedan kunna koppla till min undersökning.

Den andra boken heter ”Stadsplanering i Sverige” av Kell Åström.4 Den tar också upp
stadsplanering i ett historiskt perspektiv men med mer fysisk anknytning med många
stadsplaner redovisade m.m. Den tar även upp politiska aspekter men inte lika djupt. Båda
dessa böcker har jag stor användning av för min undersökning. De ger mig två olika
perspektiv att arbeta ifrån.

1:5 Källor

Jag har framförallt använt mig av kommunfullmäktigeprotokoll och
byggnadsnämndsprotokoll för min undersökning, då för att se processen till stadsplanerna. Jag
har dock inte kunnat se alla detaljer som har behandlats av olika tjänstemän under vägens
gång, men de slutgiltiga besluten sker trots allt i kommunfullmäktige. Det mesta av
resonemangen kring processerna fångar jag däremot upp i byggnadsnämndsprotokollen. För
att fånga upp orsaker till olika beslut har jag även studerat Linköpings expansion med hjälp av
olika promemoria från drätselkammaren och utredningskontoret, då för att få grepp på
befolkning, bostäder och markbehov.

För att titta på prognoser har jag även studerat generalplaneprognoser och den färdiga
generalplanen 1967. Varför jag har använt dessa källor beror på att det var det de själva
använde när de styrande planlade Linköpings bostadsbyggande.
För att få en annan typ av källa har jag också gått igenom kommuntidningen ”Linköping” alla
nummer från 1962 t.o.m. 1972 för att få fram artiklar om bostadsbyggande och framförallt om
Ryd. Den får man vara speciellt kritisk till där det säkert finns tendenser om att skönmåla
Linköping för medborgarna.

1:6 Metod

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att kombinera en tematisk med en
kronologisk undersökning. I undersökningen besvarar jag de två huvudfrågeställningarna i tur
ordning för att få struktur i arbetet. Jag arbetar då med en kvalitativ metod för att få fram fakta
för att sedan kunna studera och analysera. När det gäller frågeställningen om processen till
Ryds stadsplaner gör jag även en kronologisk undersökning där jag går igenom ett år i taget i
kommunfullmäktige samt i byggnämndsprotokollen från 1962 t.o.m. 1970. Motivet för detta
är att lättare kunna beskriva processen i planeringen. Jag bygger på stadsdel för stadsdel i
Ryds stadsplan. För att utröna processen till dispositionsplanen har jag främst studerat
byggnadsnämndens protokoll. För att konstatera hur det blev med de olika delområdena har
jag främst studerat kommunfullmäktigeprotokollen. Självklart rymmer inte denna uppsats att
jag redovisar allt och alla detaljer. Jag är ute efter att kunna göra en generell redovisning för
att kunna dra vissa slutsatser om hur Ryd planerades.
                                                
3 Franzén, Sandstedt, 1981
4 Åström, 1993
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Jag redovisar slutsatserna i samband med de två frågeställningarna. För att förstå mina
slutsatser och för att kunna hänga med i resonemanget krävs det en relativ stor bakgrundsdel i
uppsatsen där jag förklarar grundläggande kunskap i ämnet stadsplanering. Det är viktigt för
att kunna besvara frågan om influenser, alltså att kunna dra paralleller till Ryd. Här har jag
även nytta av de andra källorna och den forskningslitteratur som finns, det för att förstå
orsaker och verkan.

2. Bakgrund

Även om uppsatsen skall handla om stadsplanering under efterkrigstiden vill jag ta upp vissa
händelser och begrepp som skedde i början av 1900-talet, främst 30-40-talet. Syftet med detta
är då att förstå bakgrunden till efterkrigstidens stadsplanering.

2:1 Funktionalism

Funktionalism är ett begrepp som är så centralt att det måste finnas med i en
bakgrundsbeskrivning, eftersom mycket av stadsplanetänkandet präglades av detta. Det går
inte att ange ett visst slutår för funktionalism p.g.a. att alla tankar och planer påverkas av
varandra och blandas. Mitt arbete skall då behandla framförallt 1960-70-talet och då är
funktionalism fortfarande ett viktigt begrepp och som teori som återspeglar sig i planerandet.

Funktionalism blev en reaktion mot den kompakta stenstaden där det byggdes över stora
arealer slutna bostadskvarter utan avbrott för öppna platser, parker och lekområden. Det
började på 1920-talet framförallt i Tyskland med slagorden ”sol, ljus och luft”.5 Man ville slå
sönder de slutna kvarteren. Det nya förutom de nyss nämnda slagorden var att man skulle
skapa det funktionella och ändamålsenliga.6  Därefter fick termerna skönhet och form
anpassas. Jag citerar ”Stadens mönster”.

”Staden sågs som ett rationellt maskineri, där boende, arbetsplatser, centrumfunktioner och
friluftsliv skulle skiljas åt och delarna bindas samman med trafikleder. Husen skulle omges av
öppna ytor och grönska, och olika trafikslag vara separerade från varandra.”7

Detta sammanfattar väldigt bra hur funktionalism skulle utvecklas av stadsplanerare. Detta
med grönska var något som fransmannen Le Corbusier lade till som paroll.8 Både de tyska
och Le Corbusiers idéer bröt igenom i Sverige på 1930-talet. Sverige skulle bli ett av de
ledande länderna vad gäller byggandet av dessa stadsdelar. Något som kom att påverka
bostadsbyggandet under efterkrigstiden var att det var en stark tro på teknikens möjligeter och
för att förbättra boendet för Sveriges befolkning. Detta gjordes med funktionalism med bl.a.
standardiserade byggmetoder som gjorde att bostäderna blev billigare. Det gjordes även
vetenskapliga studier av hemmets användning så att det skulle bli så stor nytta som möjligt av
bostaden.

                                                
5 ibid. s. 39
6 Ahlberg, 1998, s. 49
7 ibid. s. 49
8 Åström, 1993 s. 39
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2:2 Grannskapsenheten

Eftersom jag har studerat Franzén och Sandstedt avhandling om grannskapsenheter präglar
deras resonemang om grannskapsenheter även min uppfattning. Jag vill därför citera deras
definition om grannskapsenheten.
”En i ett sammanhang planerad fysisk struktur, som innefattar ett avgränsat område
innehållande bostäder och bostadskomplement, där ett flertal av dessa är samlade i ett
centrum. Nödvändiga bostadskomplement är livsmedelsaffär (er), skola, samt öppna ytor.”9

Alltså en viktig sak är att hela stadsdelen är planerad som en enhet och byggs som en sådan på
en begränsad tid. Enheten skall även vara väl avgränsad genom yttre gränser såsom ex.
huvudvägar, skogs och grönområden och järnvägar. Även att man har ett inre och yttre
trafiksystem ex. matargator med en yttre slinga runt området. Det måste även finnas ett
”community centre”.10

Arkitekterna fick många influenser och idéer från olika sociologer från början av 1900-talet.
Bl.a. från amerikanen Charles H. Cooley, kort beskrivet ville han att grannskapet skulle bli en
primärgrupp i samhället. Han hävdade att storstäderna hindrade samarbete, gemenskap och
samhörighet som man förr kunde känna i en liten by. 11

En annan amerikansk sociolog, Clarence A. Perry, var den som myntade uttrycket ”The
Neighbourhood Unit”. Enligt Franzén och Sandstedt var det framförallt han som
introducerade grannskapsenheten. 12 Förutom det här med gemenskapstanken var också
bilismens intåg i USA en viktig faktor. Han ville leda bort trafiken från bostäderna. Här var
USA cirka 30-40 år före Sveriges bilexplosion. Jag vill visa en principskiss som Perry
publicerade 1929.13 Det därför att jag sedan vill kunna jämföra den med stadsdelen Ryd, den
bifogas som bilaga 1 och texten i skissen talar för sig självt, se likheten med definitionen ovan
av grannskapsenheten. 14

Den egentliga inspirationen som de svenska arkitekterna hade var ändå den från England. De i
sin tur hämtade inspiration från främst USA. En liknande idé i England under 1930-40-talet
var något som kallades ”New Towns”.15

I och med att stadsplanerarna fick teoretiska motiv av olika sociologer kunde man motivera
valet att bygga grannskapsenheter som man hävdade främja människan och gemenskapen.
Man hävdade också att genom människans anonymitet i de långa raderna av lamellhus
utvecklades man inte i demokratisk riktning. 16

Att då aktivera människor i deras bostadsmiljö med hjälp av grannskapscentrum där man ex.
kunde samlas och samarbeta eller bara träffas skulle demokratin främjas.17 Funktionalismen
kritiserades för att människan glömdes bort, man tänkte bara på praktiska lösningar, bl.a. av
Helge Zimdahl i tidskriften ”Byggmästaren”.18 Men märk väl att funktionalismens idéer lever
kvar även i grannskapsenheten med sol, ljus och luft och det rent praktiska.

                                                
9 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 161
10 ibid. s. 62
11 ibid. s. 46-50
12 ibid. s. 146
13 ibid. s.147
14 Se bilaga 1, Franzén och Sandstedt, 1993, s. 147
15 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 157
16 ibid. s. 56
17 ibid. s. 60
18 ibid. s. 59
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2:3 Efterkrigstidens stadsbyggande

Under denna tid skedde en kraftig urbanisering, relativt sen i jämförelse med andra länder i
västvärlden, bl.a. beroende på Sveriges sena industrialiseringen. Det blev en ökad bostadsbrist
i städerna på 1940-talet fram till ungefär1970-talet. Bostadsstandarden var också låg och
lägenheterna var trånga för de inflyttande barnfamiljerna från landsbygden. Det flyttades inte
bara till Stockholm, det flyttades även in till regionstäderna och andra städer inom länen.

Efter kriget utvecklades en statlig bostadspolitik för att underlätta för den inflyttande
befolkningen, främst då arbetarklassen. Detta blev viktigt för den socialdemokratiska
regeringen. Något som speglade deras politik enda till 1970-talet var att man skulle bygga
bort bostadsbristen och trångboddheten. Den s.k. grannskapsplaneringen under 1940-talet
passade väl in för detta. Man ville bygga en ny stad med bl.a. samhörighetskänsla, gröna
öppna områden och med mer plats för människorna. De ville bygga bort tbc, den passiva
massmänniskan och rotlösheten. 19

För att det skulle gå att skapa detta krävdes en ny lag, nämligen planlagstiftningen 1947.20 Jag
kan inte gå in på alla detaljer men i princip innebar den att myndigheterna har att bestämma
var och när tätbebyggelse får komma till stånd. Detta medförde att markägaren inte kunde
bestämma helt själv längre hur han ville utnyttja sin mark, det krävdes olika tillstånd m.m.
Det innebar även att det skulle upprättas olika planer såsom stadsplaner och generalplaner
över olika områden i staden, där skulle det bl.a. framgå hur man ämnade använda området
m.m. Detta gjorde att man kunde utarbeta stadsplaner över stora områden som ex.
grannskapsenheter i ett enda stort paket.

Något som var viktigt för den socialdemokratiska regeringen var att man kunde ge
befolkningen samlingslokaler där föreningar och allmänna samlingar kunde mötas. Det var
något som kunde förverkligas under dessa år.21 Tanken att bygga snabbt på en speciell plats
med standardiserade mått och andra rationaliseringar var något som förekom mer och mer.
Grannskapsenheter är en form som lämpar sig väl för en sådan ambition.

Det började alltså under 1940-talet att byggas grannskapsenheter för att kulminera under
1960-70-talet med miljonprogrammet i spetsen. Skillnaden där är, att i de flesta fallen svällde
de till större områden och tappade lite av sin själ, den s.k. gemenskapen. Man nämnde heller
inte ordet grannskapsenhet som motiv de gamla motiven försvann, det rationella övertog.
Även om tanken fortfarande var god blev det oftast motsatsen, det beskrevs generellt som ett
massamhälle med isolering, ex Skärholmen och Tensta m.m. Att det blev möjligt att bygga
mycket under denna period berodde bl.a. på byggnadslagstiftningen. Minst lika viktigt var de
statliga bostadslånen, familjebostadsbidragen, prioritering av allmännyttiga företag och stöd
till byggrationaliseringar. Det skapades nästan ett slags monopol av kommunala och
allmännyttiga bostadsföretag.

Franzén och Sandstedt hävdar i sin avhandling att grannskapstanken har följt med under hela
efterkrigstiden och inte bara under 1940-talet. Det har blivit en slags blandning av
funktionalism och grannskapsidé. För att ytterligare visa detta och för att kunna göra en
jämförelse senare med Ryd vill jag visa Franzén och Sandstedts jämförelse av 1940-talets
Rosta, som var en klassisk grannskapsenhet och 1960—70-talets ”förort” Vivalla, båda
                                                
19 ibid. kap. 9
20 ibid. s. 190
21 ibid. kap. 9
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liggande i Örebro.22 De påvisar där likheterna dem emellan och slutsatsen blir då att även
Vivalla betecknas som grannskapsenhet. Tar med som bilaga 1 och 2 för att sedan kunna
jämföra med Ryd.23

Slutligen vill jag citera några rader i Franzén och Sandstedts sammanfattning om
bostadspolitiken för att det är viktigt för förståelsen av hela efterkrigstidens byggande.
”Ideologiskt har således grannskapsplaneringen inverkat på de statliga utredningar som legat
till grund för den politik som formats på 40-talet om boende och familj. Och det är en politik
som varit grundläggande för hela efterkrigstiden.”24

3. Linköping

Innan jag går in på stadsdelen Ryd vill jag sätta in stadsdelen i sitt sammanhang. För att kunna
göra det skall jag kort redogöra för hur Linköpings geografiska form såg ut under denna tid
(början av 1960-talet). Och kort även redogöra för de förutsättningar som fanns för att Ryd
skulle kunna byggas upp.

3:1 Stadsformen

Stadskroppen hade alltmer fått en ökande utsträckning i riktning nordväst-sydost. Den största
orsaken till denna speciella stadsform var i första hand de två flygfälten, dåvarande F 3 (nu
Malmen) i Malmslätt i väster och SAAB:s provflygfält i öster. Det var framförallt bullret som
hindrade en utbyggnad. I väster kom således denna olägenhet att upphöra genom att en
nordsydlig tvärbana byggdes för Malmen och att utflygningen mot öster från den gamla banan
upphörde. Då kom hela området öster om Malmslätt, väster Linköping, att bli lämpligt för
bebyggelse. Detta möjliggjorde bl.a. att man kunde bygga vid Ryds gård (Ryd) och senare
kunna anlägga ett universitet i området kring Valla gård.
En annan väsentlig orsak till snedvridningen av stadens utbyggnad var läget för
Försvarsmaktens kasern och övningsområde. Detta påverkade dock inte området kring Ryd.25

3:2 Expansionen

Det finns mycket att ta upp angående Linköpings expansion av befolkning och av
markområden. Jag kan här inte ta upp allt p.g.a. att jag måste avgränsa. Jag vill i alla fall visa
att det fanns fog för att bygga nya stadsdelar runt Linköping bl.a. då Ryd.
Folkmängden i Linköping ökade med dubbelt antal mellan åren 1936-1965. Det var
framförallt inflyttningsöverskottet som var orsaken till det. Under denna tid var folkökningen
drygt 38 700 personer. Flyttningsnettot var 57 %, födelseöverskottet 38 % (förhållandevis
stort även det) och områdesregleringar 5 % (kommunsammanslagningar m.m.).26

Det fanns en hel del orsaker till inflyttningarna bl.a. var den kraftiga mekaniseringen av
jordbruket bidragande. Det lösgjordes en avsevärd arbetskraft som nu kunde användas av
företag i Linköping. 27 De flyttade således in till staden. Det var framförallt SAAB som
behövde personal, även regionsjukhuset och regementena lockade folk. Statlig förvaltning

                                                
22 ibid. s. 93-96
23 Se bilaga 2 och 3, Franzén och Sandstedt, 1993, s. 94 och 96
24 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 217
25 Generalplan för Linköping, 1967, kap. 1 (utarbetad mellan 1954-1966)
26 ibid. s. 19
27 Linköpings historia, del 5, 1981, s. 15
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drog även de människorna till sig såsom länsförvaltning och landstingsadministration. Även
den kommande högre utbildningen i staden, det som senare skulle bli universitetet, lockade
människor.28 Detta var alltså den huvudsakliga orsaken till folkmängdens ökning.

Fram till 1960-talet hade Linköping varit en relativt liten stad till ytan. När staden
expanderade blev därför markfrågorna ett besvärligt problem för stadsfullmäktige. Under år
1961 fattade staden ett beslut om att köpa mark runt omkring staden på de platser som det
kunde tänkas byggas på i framtiden, detta gjorde bl.a. att staden blev ägare till en mängd olika
gårdar runt staden. Fortfarande var de begränsningar som jag tog upp tidigare kvar. Staden
kunde inte expandera runt en stadskärna som mer var det normala. Vid sidan om det här
inkorporerades ett antal kommuner runt staden med Linköping i samband med
kommunreformerna under denna tid.29

Genom de olika prognoser som hade gjorts av olika instanser inom kommunen bl.a. av
statistik och utredningskontoret måste det alltså komma nya bostadsområden till stånd runt
omkring staden. 30

Jag vill citera ”Generalplanen” på sidan 40.
”I generalplanen avses att stadsutvecklingen skall ske i utbyggnadsetapper, genom att
avrundade, medelstora bostadsområdesgrupper med tillhörande skola och kommersiell service
m.m. tillföres stadskroppen efter behov, samordnade även med kommunikationsnätets
successiva utbyggnad.”31

Genom detta citat vill jag visa kommunens syn på hur staden skulle växa med olika stadsdelar
vid behov. Rent principiellt låter det som olika grannskapsenheter, även fast man inte
uttrycker det så under denna tid. Låt oss nu titta på Ryd, den stadsdel jag avser att undersöka.

4. Processen till Ryds stadsplaner, hur gick den till i stora drag?

Jag studerar byggnadsnämndens protokoll och kommunfullmäktigeprotokollen i kronologisk
ordning med ett år i taget. Börjar med 1962 och slutar med 1970. Jag tar bara upp det som är
av värde för själva frågeställningen och går heller inte in i varje detalj. Mellan åren 1962-1966
tar jag upp bakgrundsuppgifter som finns om Ryd, då framförallt från byggnadsnämndens
protokoll. Alltså, hur kom planerandet igång? Hur kunde diskussionen i
byggnadsnämnden gå till under en sån här planering? Vem/vilka gjorde stadsplanerna?
Hur kom det att se ut i Ryd? Hur kom de olika delområden att se ut?

För att lättare kunna följa med i resonemanget bifogar jag en kartskiss som bilaga 4 över
stadsdelen Ryd, där har jag även märkt ut de olika delområdena med A, B, C, D, E, F.32

                                                
28 Generalplan för Linköping, 1967, s. 26
29 Kommuntidningen ”Linköping”, 1962, april s. 12-15
30 Det finns flera olika uppgifter och prognoser om detta. Som exempel finns i pärm ”befolkning 20” av
drätselkammaren och utredningskontoret ett ”P.M. rörande befolkningsprognos för Linköping och
förortsområdet upprättad 1963.” Prognoser finns även medtagna i Generalplanen 1967.
31 Generalplan för Linköping, 1967, s.40
32 Se bilaga 4, karta över Ryd, LK statistik och utredningar, 1997 s. 170
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4:1 År 1962

I byggnadsnämndens protokoll 1962 den 28 september § 727 företogs till behandling fråga
angående stadsplanetävling för Ryd. Ordföranden hävdade då att Ryd var ett sådant
koncentrerat område att detta lämpade sig väl för anordnandet av en stadsplanetävling.
Stadsplanearkitekten ansåg att en tävling lämpligen kunde utlysas till nästkommande vår. Han
beräknade att området skulle omfatta 6500 rumsenheter och ungefär 600 i småhus.

Herr Sjöberg (vice ordf.) framhöll, att innan man utlyste en tävling, borde man ha klart för sig
hur det skulle bli med den ev. reservflygbanan. Detta var en väldigt viktig del i hur Ryd skulle
utformas och om stadsdelen kunde ligga där eller inte p.g.a. buller m.m. (min kommentar).
Herr Hagevik (ledamot) ville för sin del föreslå att tävlan utlystes såsom allmän, då man
kunde få nya idéer. Herr Sjöberg betonade vikten av att samråda med Kärna kommun innan
man utlyste tävlingen som borde vara allmän. Fastighetsdirektören ifrågasatte, om man inte
redan nu skulle inhämta drätselkammarens mening i fråga om formen för anordnandet av
tävlan med hänsyn till tidsfaktorn, eftersom man praktiskt taget endast hade ett par år på sig
innan området skulle bebyggas. Därefter vill jag citera byggnadsnämndens beslut:

”Att beträffande område Ryd anordna en stadsplanetävlan. Att uppdraga åt
stadsplanearkitekten att träffa erforderliga förberedelser för en sådan tävlan. Att inhämta
drätselkammarens mening huruvida denna tävlan skall anordnas såsom en allmän eller
inbjuden tävlan. Slutligen beslöt byggnadsnämnden att till byggnadsnämnden i Kärna
kommun avlåta denna skrivelse.”33 (Bara några år efter detta förenades Kärna med
Linköping).

Jag kan här konstatera att ambitionen var hög, man ville ha nya idéer av hur bostadsområden
skulle se ut. Det skulle också planeras och byggas som ett färdigt paket.
Den 6 november 1962 § 827 (drätselkammarens protokoll) förordade även drätselkammaren
för en allmän stadsplanetävling. Önskan var även att stadsplanen (dispositionsplanen) för
området borde vara fastställd till den 1 juli 1964.34

4:2 År 1963

Den 5 oktober 1962 skickade byggnadsnämnden en skrivelse till chefen för flygvapnet
angående bebyggelse vid Ryd ur flygsäkerhetssynpunkt i samband med ny tvärbana på F 3.35

Här vill jag kort sammanfatta för flygvapnets svar till byggnadsnämnden:
På den karta som byggnadsnämnden hade skickat till flygvapnet hade det justerats ett antal
saker. Dels sträckningen av den nya banan, dels hade områden med byggrestriktioner inlagts.
Eftersom det vid kraftiga västvindar nödvändiggör att använda den gamla banan (högst
100/år). Start på denna bana i riktning mot staden kommer normalt ej att utföras. För att
säkerställa denna banas användning såväl i fred som i krig måste av flygsäkerhetsskäl vissa
byggnadsrestriktioner tillämpas.36

Här kan jag utröna några begränsningar som arkitekterna måste ta hänsyn till. Man kunde inte
bygga hur högt som helst. På vissa platser maximerades höjden över fältets medelnivå med 20
m, på andra med 30-40 m. Det var alltså inte bara av skönhetsbehag man gjorde husen låga.

                                                
33 Byggnadsnämndens protokoll, 1962, § 727
34 ibid. § 946 bilaga, handlingar för kännedom 4:0
35 Byggnadsnämndens protokoll, 1963, § 95
36 ibid. § 95 bilaga
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Den 5 april 1963 skickade stadsplanearkitekten Berndt Nordberg ett brev till
byggnadsnämnden angående stadsplanetävlingen. Han hävdade där att ett tidsödande arbete
återstod, bl.a. att få in uppgifter från vägförvaltningen, samt universitetsfrågan gjorde att det
hela blev mer komplicerat. Detta gjorde att det blev svårare att få fram de handlingar som
behövdes till en allmän arkitekttävling. Det skulle gå snabbare om man anlitade en
konsultfirma. B. Nordberg kontaktade då Vattenbyggnadsbyrån i Stockholm varvid arkitekt
Gunnar Lindman var villig att anta arbetet.37

Den 5 april 1963 beslutade då byggnadsnämnden. ”Att för planering av ett nytt
bostadsområde å Ryd anlita Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm.”38

Här kan jag konstatera att tidsnöden var avgörande för hur man skulle lägga upp planeringen.
Redan här ser vi att nu går det inte att undvika att Ryds planering kommer att minst influeras
från nationellt håll. Även att det blir svårare för stadsfullmäktige att påverka hur området
skulle se ut än om det hade varit en tävling. Då hade byggnadsnämnden och stadsfullmäktige
kunnat välja mellan flera lösningar. Förmodligen kunde det högst bli några detaljer som man
skulle kunna ändra på och råda över, inte själva stadsformen i sin helhet. Det skulle bli en
paketlösning.

4:3 År 1964

Vattenbyggnadsbyrån (VBB) som hade byggnadsnämndens uppdrag att utarbeta en
dispositionsplan för Ryd presenterade ett första förslag till en s.k. expertgrupp den 17
december 1963 (är fört i 1964 års byggnadsnämndsprotokoll) i drätselkammarens sessionssal.
Närvarande var bl.a. Vattenbyggnadsbyrån, skolstyrelsen, statistik, parkförvaltningen,
fastighetskontoret, tekniska verken och stadsplanekontoret.

Arkitekt Gunnar Lindman (VBB) redogjorde för förslaget till dispositionsplan. Här gör jag en
kort sammanfattning av vad han redovisade. – Hyreshusen skulle koncentreras i områdets
södra del och småhusen i dess norra del. Motortrafiken leds i en ringgata runt bebyggelsen, i
mitten föreslås ett stort friområde. Ur grundläggningssynpunkt, för att undvika pålning, och ur
miljösynpunkt har samtliga hyreshus föreslagits få endast två våningar. Butikscentrum ligger
intill Ryds gård och idrottsplan och högstadieskola intill ekkullen i sydväst. Planskilda
gångkontakter utåt på tre ställen, två mot Rydsskogen och en mot golfbanan. Planen rymmer
ca 8000 invånare i hyreshus och ca 1500 invånare i småhus. Ca 10 % av bostäderna är tänkta
för studenter. Högstadieskola och butikscenrum har lagts intill varandra för att kunna
samverka.

Här vill jag kort redovisa vad församlingen tyckte i frågan. Det för att förstå vad som låg
bakom olika beslut och planer.
Skoldirektören Öberg ansåg att området ur skolsynpunkt syntes fungera väl, och att förslaget
med direktkontakt mellan butikscentrum och högstadieskola skulle kunna tillstyrkas. Han
hävdade dock att mindre goda erfarenheter av detta fanns från flera håll, dock ej i Linköping,
(han nämner inte var någonstans). Jag vill även citera ett intressant inlägg av Öberg, som är i
tiden idag angående ungdomsvåld och fördomar m.m.
”Dessutom bör inom planen redovisas ett s.k. fritidshem. Ungdomsverksamheten bör beaktas,
men en nära kontakt med skolorna kan medföra vissa problem med ligistelement.”39

                                                
37 ibid. § 248 bilaga
38 ibid. § 248
39 Byggnadsnämndens protokoll, 1964, § 70 bilaga
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Ingenjör Velin (fastighetskontoret) tyckte det var viktigt att bebygga hyreshusen parallellt
med småhusområdet. Även att det var av vikt att besluta vad Ryds gård skulle bli. Vissa hade
tankar att huvudbyggnaden skulle bli värdshus och ladan till kyrka eller något fritidsändamål.
Aktuarie Bergbäck tog upp att det var viktigt att tänka på kyrkan och dess område. Tomtytan
borde vara lika stor som i Berga. Han poängterade även att stadens konsult i
generalplanefrågor arkitekt Forbat har förordat att ett utrymme för ca 2000 studenter borde
reserveras i Ryd. Berndt Nordberg (stadsplanearkitekten) framförde synpunkter att det fanns
problem angående busslinjedragningen (till centrumet bl.a.) och den av ringvägen brutna
kontakten med Rydskogen. 40

Den 24 januari redovisade B. Nordberg VBB:s första utkast av dispositionsplan av Ryd för
byggnadsnämnden (alltså det som diskuterades i förra stycket).
Här vill jag ta upp några kommentarer som gjordes i anknytning till det, av ledamöter i
byggnadsnämnden. Allmänt räknade VBB tillsvidare genomgående med tvåvåningars
hyreshusbebyggelse och det var det ingen som reagerade mot. Stadsplanearkitekten var dock
stark kritisk till att sambandet med Rydskogen brutits. I det avseendet borde förslaget
omarbetas betydligt. Herr ordföranden höll med och föreslog att den skisserade gatan mellan
området och skogen borde brytas på en längre sträcka. Han betonade också vikten av att
bevara Ryds gård som allmänna lokaler för ex. studieverksamhet. Herr Sjöberg önskade
samtidigt att ladugården och magasinet bevarades till ungdomsgård och till parkförvaltningen.

Byggnadsnämnden beslöt därefter: ”Att hemställa om ett fastighetskontorets uttalande
angående lämplig fördelning mellan hyreshus och enfamiljsvillor i Rydsområdet. Att
uppdraga åt stadsplanekontoret att arbeta vidare med dispositionsplanen, varvid skulle beaktas
att sambandet med Rydskogen borde utformas bättre.”41

Här kan jag utröna bakgrunden till varför vägslingan runt Ryd bryts som en återvändsgata.
Här var det alltså viktigare med närkontakten till skogen än möjligheten att kunna åka runt
området. Jag har här svårt för att se de egentliga skälen till varför man tyckte så här, det finns
inga motiv i protokollet.  Det kanske var helt enkelt så att de tyckte att vägen där var en
trafikfara för barnen som skulle springa fram och tillbaka från skogen.

Vid byggnadsnämndens möte den 28 maj 1964 presenterade stadsplanearkitekten B. Nordberg
följande fakta:
Med utgångspunkt för byggnadsnämndens och stadsplanekontorets synpunkter på det första
förslaget av dispositionsplan har VBB bearbetat denna. Vid ett möte med stadsplanekontoret
den 29 april presenterades två reviderade förslag. (Jag tar här inte upp alla detaljer och
sammanfattar bara alt II eftersom det var det alternativet som vann gehör.)
Den väsentligaste skillnaden mellan alternativen bestod i att infartsvägen från motorvägen
(Motalavägen) i alt. II förlagts väster om motorstadion. Härigenom utvanns ytterligare ca 350
lägenheter. Här förordade Nordberg alt. II. Jag sammanfattar kort vad förslaget gick ut på och
Nordberg syn på denna.

Den lokala matargatan till bostadsområdet fick en bättre sträckning och kontakten mellan
hyreshusområdet och Rydsskogen bröts inte längre av matargatan. Även har det lagts in en
matargata i en slinga förbi centrumet (underlättar busslinjen bl.a.). Förslaget räknade med
hyreshus i två våningar. Förslaget betonade att med hänsyn till närheten till flygfältet borde
man i stor utsträckning välja låga hyreshus. Inget hindrar dock att man på vissa platser, där

                                                
40 ibid. § 70 bilaga
41 ibid. § 70
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grundförhållandena är goda, även använder trevåningshus och på några enstaka ställen kanske
ytterligare någon våning (detta gav centrumet sina förutsättningar).

Parkeringen för flerfamiljshusen har redovisats som en randparkering närmast matargatan. På
flera ställen (hävdar Nordberg) blir dock avståndet från denna randpark till de längst bort
belägna flerfamiljshusen alltför stort (3-400 m), varför en del parkering får flyttas in i
området. Förslaget rymmer ca 3950 lägenheter i hyreshus och 450 lägenheter i småhus.
Antalet lägenheter i småhus blev ca 11,5 % vilket i stort sett överensstämde med
drätselkammarens önskemål (1/9 av hela beståndet).42

Byggnadsnämnden beslöt sedan att förorda utarbetande av fullständigt förslag enligt alternativ
II.43

4:4 År 1965

På mötet den 9 april 1965 i byggnadsnämnden företog de till granskning det förslag till
dispositionsplan för den blivande stadsdelen Ryd, som Vattenbyggnadsbyrån upprättat efter
uppdrag. Bl.a. kunde de märka ringleden som nu har brutits, det har blivit en återvändsgata
och även hur placeringen av bostäder, centrum  m.m. var planerat.

Innan byggnadsnämnden fattade några beslut redogjorde planarkitekten Bo Lindén
(stadsplanekontoret med Nordberg som chef) för stadsplanekontorets åsikter. Här
sammanfattar jag kort några punkter. I förutsättningarna för planarbetet ingick en reservation
för studentbostäder på en del av nuvarande område C. Nu har denna reservation flyttats till
område B. I planområdets centrala delar borde problemen ytterligare studeras i samband med
detaljplaneringen (alltså de olika delstadsplanerna).44

Vidare framhöll B. Lindén till mötet (Nordberg saknades av någon anledning) att planen
förutsatte att flerfamiljhusbebyggelsen med hänsyn till rådande dåliga grundförhållanden
(alltså mjuk och lerig mark) i huvudsak skulle bli av tvåvåningstyp. Här nämner han ingenting
om flygvapnets krav av någon anledning. Men han uteslöt ej heller möjligheten av att man vid
detaljplaneringen godtog högre bebyggelse om detta skulle visa sig möjligt inom någon del av
området. Han redovisade också att trafiklederna i stor utsträckning utformats med planskilda
korsningar. Avståndet från den hårt trafikerade Malmslättsvägen och från järnvägen till
bostadsområdena hade ingenstans gjorts mindre än 150 m. Detta innebar att trafikbullret inte
skulle göra någon skada i området.
Byggnadsnämnden beslöt senare, jag citerar:
”Att som underlag för fortsatt arbete med detaljplanering av området, godkänna det
förberedda förslaget till dispositionsplan. Att uttala att byggnadsnämnden icke motsatte sig att
man i detaljplanerna – där så visade sig möjligt – intog rätt till högre bebyggelse än i två
våningar. Att överlämna kopia av dispositionsplanen till drätselkammaren för kännedom.”45

4:5 År 1966

Nu började det hända saker. Man började arbeta fram delstadsplanerna vilka färdigställdes
1970. Jag går inte in på alla detaljer, ex datum på beslut, kostnader m.m. Däremot vill jag i

                                                
42 ibid. § 480 A bilaga
43 ibid. § 480
44 Byggnadsnämndens protokoll, 1965 § 332 b bilaga – redogörelse från en skrivelse till byggnadsnämnden från
stadsplanekontoret med B. Nordberg och B. Lindén som undertecknare
45 ibid. § 332
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kronologisk ordning årsvis beskriva varje delområde så att vi förstår formen på dessa. Det
mesta bakgrundsarbetet är följaktligen gjort genom att dispositionsplanen blev färdig. Från
och med detta år kommer jag i huvudsak att redovisa kommunfullmäktigeprotokollen, men tar
även med uppgifter av värde från byggnadsnämndens protokoll.

Vid byggnadsnämndens möte den 7 juli 1966 presenterade B. Nordberg ett förslag till
revidering av dispositionsplan för Ryd. Här sammanfattar jag hans skrivelse till
byggnadsnämnden.
Sedan VBB framlade sitt förslag till dispositionsplan har beslut fattats om en utökad
förläggning av högre undervisning till Linköping med placering kring Valla gård (det
officiella beslut blev alltså klart). Därför utökades antalet studentbostäder till totalt 2500. Det
skulle även ske en viss omlokalisering av dessa till område E, F och till centrumområdet.
Konsekvenser av detta var att skolor och idrottsplatser fick omlokaliseras, detta med samråd
av skoldirektören. Man räknade med att studenter inte skulle ha barn i skolåldern, ev. bara i
förskoleåldern. 46

Därefter beslöt byggnadsnämnden att godkänna revideringen av dispositionsplaner för Ryd.47

Innan jag går igenom delområde för delområde vill jag sammanfatta
kommunfullmäktigeprotokollens beskrivning av hela Rydsområdet. Det blir då lättare att följa
med hur stadsdelen formades.

Rydsområdet planerades som en stadsdel för ca 10 000 invånare och självförsörjande med
hänsyn till grundskola, butiker, vissa allmänna serviceanläggningar m.m. placerade
huvudsakligen i närheten av en i områdets mitt belägen centrumanläggning. Hela
Rydsområdet begränsas i öster av Rydskogen, i söder och väster av Malmslättsvägen och dess
planerade fortsättning mot norr till framtida motorväg norr om Linköping samt i norr av
stambanan Stockholm – Malmö. All bostadsbebyggelse ligger utanför bullermattan från F 3.
Runt området går en ringled för trafik, dock bruten vid Rydskogen. 48

Delområde C

Är beläget omedelbart norr om Malmslättsvägen mellan Rydskogen och Ryds allé, utgörande
ett plant jordbruksområde utan vegetation. Grundförhållandena var relativt dåliga, varför
hustypen begränsats till källarlösa tvåvåningshus på hela bottenplattor. Det kommunala
bostadsbolaget, AB Stångåstaden, hade stadens uppdrag att exploatera bl.a. område C och
anlitade för projekteringen arkitektfirman Arton i Helsingborg. Husgrupperingen skisserades
av arkitektfirman i samråd med byggherren och stadsplanekontoret. Grupperingen anpassades
till en rationell produktionsteknik, bl.a. det valda parkeringssystemet. Tvåvåningshusen är
parvis sammanförda vid en ca 17 m bred inre gård och orienterade omväxlande i norr – söder
resp. öster – väster. De parvisa husen grupperades kring större gårdar på ca 70 gånger 70 m
med lekplatser, sittgrupper för äldre m.m. Större rekreationsområden finns i Rydskogen och
planeras även intill skolorna i centrum.

Bostadsområdet får sina tillfarter dels från en matargata belägen 50-60 m norr om
Malmslättsvägens mitt och dels från en gata omedelbart väster om Ryds allé fram till centrum.
Bostadshusen kom att bli belägna ca 100 m från Malmslättsvägens mitt och minst 40-50 m
från matargatans mitt, detta godkändes bl.a. av hälsovårdsnämnden. Mellan de på tomtmark
                                                
46 Byggnadsnämndens protokoll, 1966, § 558 bilaga
47 ibid. § 558
48 Kommunfullmäktigeprotokoll, 10/1966, s. 82
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belägna tillfartsgatorna lades gångstråk med en minsta bredd mellan huskropparna av 7,5 m
för det som från bostadsblocken gående vill nå det centrala centrum, skol- och parkområdet
utan kontakt med biltrafik. AB Stångåstaden ville av kostnadsskäl undvika parkering och
garagering i dubbla däck och istället placera bilarna i markplanet. För att undvika stora
sammanhängande och trista parkeringsytor fördelades därför biluppställningarna i grupper
som i regel tillgodoser två parvisa husblock. Det valda systemet tvingar bilplatserna längre in
i området än om de samlats omedelbart norr om matargatan. Nu kom bilplatserna närmare
bostaden med max ca 50 meters gångavstånd. Här hänvisar protokollet direkt till ett annat
stadsplaneförslag som förebild. I stadsplaneförslagen för Rinkeby-Tensta hade Stockholms
stad tillämpat samma princip. Motivet till detta system var att kunna avvisa krav på att föra
bilen fram till bostadsentrén även vid tyngre godstransporter och göra de inre gårdarna
praktiskt helt bilfria.49

Delområde F

Stadsplaneförslaget anslöt till den reviderade dispositionsplanen som innebar att vissa delar av
Ryd reserverats för studentbostäder. Planområdet begränsas i norr och öster av den gata som
betjänar centrum. I söder begränsas planområdet av matargatan kring Ryd. Området
reserverades för studentbostäder, allmän plats och reservområde för allmän byggnad.
Byggnadsområdet för studentbostäderna är beläget på en svag norrsluttning, som begränsas i
söder av en värdefull ekdunge, vilken till större del har bevarats. Området kom att rymma ca
475 enkelrum för studenter. Bostäderna inrymdes i byggnader i dels tre våningar och dels två
våningar med förhöjd mittdel. Denna plan utarbetades av Ark. SAR John Höijer och Sture
Ljungqvist på uppdrag av AB Stångåstaden. 50

4:6 År 1967

Delområde D

Detta område utgör den västligaste bostadsbebyggelsen inom dispositionsplanen för Ryd.
I norr och väster begränsas det av matargatan, i söder av infartsgatan till Ryds centrum och i
öster utgöres gränsen av centrum, en låg- och mellanstadieskola samt ett av
studentbostadsområdena. Byggherre för området var det kommunala bostadsbolaget AB
Stångåstaden, som för projekteringen anlitade arkitekt SAR Audun Stockland i Göteborg.
Husgrupperingen har utarbetats efter samma mönster som använts inom område C, alltså med
långt indragen parkering och med ett minsta avstånd mellan tvåvåningshusen av ca 17 m.

Längs infarten mot centrum placerades tre grupper om vardera tre stycken trevånings
punkthus, dels för att nyansera utformningen av området längs infarten, dels för att samla
större delen av smålägenheterna i en för dem gynnsam byggnadskropp. Samtliga hus är
källarlösa och för områdets behov av skyddsrum, tvättstugor och dylikt placerades det mindre
envåningsbyggnader vid garage, och parkeringsområdena. Butiker och skolor för områdets
service lokaliserades enligt dispositionsplanen. För områdets försörjning med kollektivtrafik
går det en busslinje förbi området intill centrum samt vidare på Mårdtorpsgatan och
Rydsvägen. 51

                                                
49 ibid. s. 83-84
50 Kommunfullmäktigeprotokoll, 21 A/1966, s. 80-81
51 Kommunfullmäktigeprotokoll, 12 B/1967, s. 104
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Delområde E

Området är avsett för studentbostäder enligt den reviderade dispositionsplan 1966, se tidigare.
Stadsplanen är upprättad av arkitekter SAR Jon Höjer och Sture Ljungqvist på uppdrag av
byggherren AB Stångåstaden. I öster och väster kom området att begränsas av
bostadsområdena B och D, i söder av centrum och i norr av matargatan. Längs områdets östra
gräns går ett huvudgångstråk från småhusområdet A i norr till centrum. Planformen har
utarbetats i enlighet med dispositionsplanen och inrymmer totalt ca 2000 enkelrum. För
områdets behov av skyddsrum, tvättstugor och dylikt kom en del av husen att byggas med
källare.
Biltrafiken når området norrifrån från matargatan. I områdets västra gräns betjänar en
säckgata dels detta område, dels område D och dels en låg- och mellanstadieskola. I dess östra
del går det in en intern säckgata i området. Ytterligare en infart till området placerades vid
områdets mitt endast avsedd att nå parkeringsområdet vid ringgatan. 52

4:7 År 1968

Delområde A

Begränsas i öster av Rydskogen, i söder av Rydsvägen och i väster och norr av
Glyttingevägen. Stadsplanen omfattar den nordöstra delen av område A fram till stambanan i
norr och Rydskogen i öster. Områdets utgörs av serieproducerade småhus till ett antal av 261
varav 24 friliggande och resten kopplade hus. Återstående del av område A i väster utgörs av
100 friliggande hus och planerades först 1969. Tillbaka till den första etappen, den är ett
resultat av en entreprenörtävling. Det vinnande förslaget var inlämnat av byggnadsfirman
Kvissberg & Bäckström, Linköping.

Bebyggelsen är uppdelad på tre grupper varav två matas från Glyttingevägen och en från
Rydsvägen. Från drygt 200 m långa angöringsgator utgår 6 m breda entrégator som tillfarten
till husen och de till husen kopplade garagen. De tre småhusgrupperna åtskiljes genom
parkstråk varav det östvästliga är bredare och leder fram till Rydskogen. I detta stråk bereddes
plats för en mindre bollplan i anslutning till en låg- och mellanstadieskola.53

4:8 År 1969

Delområde A (västra del)

Området är beläget väster om kedjehusområdet och omges i övrigt av Rydsvägen i söder,
Glyttingevägen i väster och Glyttingevägen samt SJ:s stambana i norr. Stadsplanen omfattar
den västra och återstående delen av område A enligt dispositionsplan för Ryd och rymmer
101 egna hem i egen regi. Området är planerat av stadsplanekontoret. Bebyggelsen är
uppdelad i tre grupper varav en matas från Rydsvägen och två ifrån Glyttingevägen via
angöringsgator i form av säckgator. Mindre höjdpartier med berget delvis i dagen och vissa
trädbevuxna partier har lämnats obebyggda och avgränsar husgrupperna från varandra.
Mindre lekplatser kan anläggas inom varje husgrupp och för de boendes gemensamma bruk
står Rydskogen till förfogande.54

                                                
52 Ibid. 12B/1967, s. 112
53 Kommunfullmäktigeprotokoll, 23 A/1968, s. 84-85
54 Kommunfullmäktigeprotokoll, 15 A/1969, s. 90-91
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Delområde Centrum och del av kvarteret Ostkupan

Stadsplanen omfattar centrumområdet samt en mindre del av område E enligt
dispositionsplanen. Området är i huvudsak plant och begränsas i söder av Mårdtorpsgatan och
dess förlängning, i väster av område D och i norr av studentbostadsområdet E. Området är
liksom ovan planerat av stadsplanekontoret. Butikscentrumet innehåller dels olika typer av
butiker i markplanet, dels hälsovårdsinstitutioner, sociala institutioner och bostäder i
våningarna 2-6 i en 120 m lång och 16 m hög byggnad. Angående denna byggnad skedde det
en diskussion i byggnadsnämnden. Bl.a. på mötet den 11 september 1969 vidhöll Herr
Sjöberg (vice ordf.) sin tidigare (1968) uttalade åsikt att han anser byggnaden för hög, den
stör det allmänna intrycket av låga byggnader. Dock fick han inget gehör för detta i
församlingen.55

Öster om butikscentrumet ligger dels ett område för bostäder, avsett för handikappade, dels ett
område för allmän byggnad, avsett för ålderdomshem. Fokushuset (handikappanpassat) är på
3 våningar och ålderdomshemmet på 2 våningar. En stadsdelskyrka inrymmes i den gamla
magasinsbyggnaden, som ligger på en liten kulle i öster. Inom centrumområdet finns dels en
högstadieskola, och dels två låg- och mellanstadieskolor. Högstadieskolan ligger i intim
kontakt med en ungdomsgård i norr med bibliotek, studielokaler m.m. vid sydvästra
gränsen. 56

4:9 År 1970

I januari 1970  skrev stadsplanearkitekten en skrivelse angående revidering av
dispositionsplan för Ryd. Detaljerna i detta är inte så viktigt för denna uppsats däremot är det
av värde att veta att det blev ytterligare en revidering, saker och ting ändras genom åren. Jag
vill bara kort sammanfatta B. Nordbergs motiv till denna revidering genom att citera de tre
första styckena i skrivelsen.

”Nuvarande dispositionsplan för Ryd återgår i huvudsak till den av Vattenbyggnadsbyrån
(VBB) år 1964 upprättade planen. En mindre revidering gjordes av stadsplanekontoret i juli
1966. Den nuvarande planen är emellertid summarisk i många detaljer och ett flertal
förutsättningar har ändrats och klarlagts under mellantiden varför en översyn är av värde för
det fortsatta arbetet. De ändrade förutsättningarna berörs nedan.

En mycket väsentlig förändring från 1964 är det ökade servicekravet främst i form av behov
av markutrymmen för fler daghem, förskolor och kvartersgårdar. Först genom uppgifterna i
den ekonomiska långtidsplanen har de nya behoven kommit till planmyndigheternas
kännedom.

Den nu reviderade planen redovisar dels de i långtidsplanen angivna markbehoven för skolor,
förskolor och daghem efter samråd med skol- och socialförvaltningarna. Dessutom i
boendeservicekommitténs betänkande redovisade önskemålen så långt möjligt
tillgodosetts.”57

                                                
55 Byggnadsnämndens protokoll, 1969, § 523
56 Kommunfullmäktigeprotokoll, 15 A/1969, s. 103-104
57 Byggnadsnämndens protokoll, 1970, § 281 bilaga, s. 1
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Delområde B

Byggherre för området var det kommunala bostadsbolaget AB Stångåstaden, som för
projekteringen anlitade arkitektfirman Arton i Helsingborg. Området omges i nordost och
öster av Rydskogen och begränsas i söder av ett flerfamiljsområde, i väster av dels ett område
med funktioner för stadsdelens service, dels ett studentbostadsområde. I norr begränsas
området till större delen av matargatan.

Det är bostäder i 2- och 3 våningshus och samtliga hus blir källarlösa. För områdets behov av
skyddsrum, tvättstugor och dylikt kommer mindre envåningsbyggnader att uppföras vid
garage- och parkeringsområdena. Butiker och skolor m.m. för områdets service är
lokaliserade enligt dispositionsplanen. För områdets försörjning med kollektivtrafik är en
busslinje framdragen på Rydsvägen till vändslingan. 58

4:9:1 Slutsatser

Här vill jag betona några händelser i denna undersökning för att dra vissa slutsatser kring
detta.
Att byggnadsnämnden ville anordna en stadsplanetävling för Ryd tydde på att ambitionen var
hög, de ville få in nya idéer och influenser. Jag tror även att det vore det bästa sättet för en
kommun/byggnadsnämnd att få inflytande i hur området skulle se ut. De kan välja det som de
finner vara det lämpligaste för staden. Emellertid fick stadsplanearkitekten kalla fötter när han
märkte att tiden började krympa. Dispositionsplanen skulle vara klar i juli 1964. När han ett
drygt år innan dess skickade brevet om att det tar lång tid för vissa förvaltningar att säga sin
mening, och att om och hur det blev med universitetsfrågan hade han alltså varit i kontakt
med konsultfirman VBB. I och med att de släppte bollen till en privat firma för att utföra
stadsplanen (dispositionsplan) minskade inflytandet för kommunen, enligt min mening. I och
för sig kunde de ändra vissa detaljer men stadsplanen i sin helhet var VBB:s.

En sak som var viktig för byggandet var de begränsningar som flygvapnet krävde. De fick
inte bygga hur högt som helst p.g.a. reservflygbanan (gamla banan).
Även att det på flera ställen var dålig mark, mjuk lerig jordbruksmark begränsade även höjden
och formen på husen, ex byggdes husen på betongplattor och det blev på de flesta platserna
inga källare. Detta gjorde att VBB från Stockholm som kanske mer var van vid att planera
större områden, ex planerades de stora Täbyhusen i Stockholm av dem, nu fick de visa andra
kvaliteter.59

När jag studerat om Ryd i de olika protokollen, både byggnadsnämnden och i
kommunfullmäktigeprotokollen, står det ofta i beskrivningar att det är ett område med låga
byggnader för att det skulle passa in i det platta landskapet. Det blev senare under
förortsdebatterna under 70-80-talet ett bra argument för att Ryd inte var den typiska
miljonprogramsförorten. Detta stämmer nog, det ser inte ut som i förorterna i Tensta,
Skärholmen och övriga miljonprogramsområden. Men det var som sagt även andra
ingångsvärden som skapade detta. Men det är självklart skillnad på Stockholm och Linköping,
det hade nog inte sett ut som ex Tensta för det. Jag vill bara påvisa de olika faktorerna.

Byggnadsnämnden betonade att det var viktigt att bevara de olika byggnaderna i Ryd, gården,
magasinen och ladugården. Detta tycker jag tydde på en sund inställning som annars kanske
                                                
58 Kommunfullmäktigeprotokoll, 2/1970, s. 25-26
59 Åström, 1993, s. 67
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inte var så vanligt vid denna tid. Man skulle ju riva det gamla och bygga nytt. Så här kan jag
tycka att de var före sin tid.

Om jag ska koppla till forskningsläget så hävdar Franzén och Sandstedt att staten haft en inte
oväsentlig roll för byggandet av sådana här bostadsområden. Jag citerar:
”kommunen är till stor det en verkställare av statligt fattade beslut.”60

De hävdar vidare hur socialstaten ingrep så att grannskapsenheterna blev möjliga att bygga.
Bl.a. med byggnadslagsstiftningen 1947 och andra bestämmelser såsom subventioner och
statslån m.m. Det blev ju som en socialdemokratisk ideologi under den här tiden. Detta vill
jag knyta upp med ett citat från Franzén och Sandstedt.
”Ideologiskt har således grannskapsplaneringen inverkat på de statliga utredningar som legat
till grund för den politik som formats på 40-talet om boende och familj. Och det är en politik
som varit grundläggande för hela efterkrigstiden.”61

Jag kan bara säga att jag håller med Franzén och Sandstedt i detta nu när jag har studerat hur
processen av Ryd har framskridit. Kommunfullmäktige är den beslutande makten men det
egentliga inflytandet på hur stadsplanen blev hade stadsplanekontoret och byggnadsnämnden
och framförallt Vattenbyggnadsbyrån. Att stadsplanekontoret och byggnadsnämnden hade
stort inflytande är klart, de är kommunens förlängda arm. Jag vill i alla fall betona att hade det
blivit en stadsplanetävling hade kommunen haft mer att säga till om hur stadsdelen kunde ha
sett ut. Men ibland är det viktigt med snabba beslut såsom B. Nordberg gjorde, annars kanske
allt hade blivit försenat. Den största byggherren för området blev det kommunägda AB
Stångåstaden och de delegerade i sin tur de olika delområdena till olika arkitektfirmor (det var
det normala i dessa miljonprogramstider). Därefter tillstyrkte byggnadsnämnden och slutligen
beslutade kommunfullmäktige om stadsplanerna. Dessa fastställdes senare av länsstyrelsen.

5. Var har stadsdelen Ryd främst fått sina influenser ifrån?

Denna fråga har jag studerat på ett analyserande sätt, samtidigt väver jag in slutsatserna direkt
i diskussionen. Jag tar här hjälp av bakgrundsavsnittet och forskningsläget för att utreda denna
fråga.

5:1 Analys

De internationella influenserna är de som jag har redogjort för i bakgrundsdelen och rent
generellt var detta gällande i Sverige under efterkrigstiden. Det blev en slags blandning av
funktionalism och grannskapsbyggande med staten som ideologisk pådrivare. Genomgående
hävdar Franzén och Sandstedt att det har byggts s.k. grannskapsenheter under hela
efterkrigstiden. De har jämfört ett antal bostadsområden från 40 och 70-talet för att få fram
denna tes. Genomgående har de sett att bostadsområdena var uppbyggda på samma sätt även
om motiven inte var densamma, likaså även storleken på områdena. På 40-talet var det
mycket sociala motiv med gemenskap m.m. skapade av olika sociologer för att bygga på detta
sätt. De motiven talas det mindre om under 60-70-talet. Då är det mer rationella motiv som att
det skall gå fort, standardiserade byggnadsstrukturer och metoder för att avgränsa trafik m.m.
Men själva idén med grannskapsenheter passade bra in för detta och därför fortsatte
planerarna och arkitekterna att bygga på detta sätt.
Jag vill här sätta in Ryd i resonemanget. Franzén och Sandstedt har undersökt många områden
men inte stadsdelen Ryd. Jag vill därför sätta Ryd i fokus och pröva om detta område passar

                                                
60 Franzén och Sandstedt, 1993, s. 132
61 ibid. s. 217
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in i definitionen grannskapsenhet. Jag gör därför en enkel jämförelse med två andra
bostadsområden och även med C. Perrys grannskapsenhetsplan. Genom min undersökning av
Ryd enligt föregående frågeställning vet vi också hur stadsdelen var planerad och uppbyggd.
Innan jag gör detta vill jag repetera Franzén och Sandstedts definition av grannskapsenhet.
”En i ett sammanhang planerad fysisk struktur, som innefattar ett avgränsat område
innehållande bostäder och bostadskomplement, där ett flertal av dessa är samlade i ett
centrum. Nödvändiga bostadskomplement är livsmedelsaffär (er), skola, samt öppna ytor.”62

Redan här ser vi att Ryd passar in i beskrivningen. Om vi tittar på C. Perrys stadsplaneprincip
av grannskapsenhet från 1929 ser vi stora principiella likheter med Ryd, (se bilaga 1).
Centrumet i bostadsområdet, huvudleder runt området som avgränsare m.m.63 I Ryd har vi
skogen på den östra sidan men den är likväl en avgränsare av området enligt Franzén och
Sandstedt.64 Perrys plan var alltså en ursprungsbeskrivning av grannskapsenheter och det var
framförallt England som influerades av hans resonemang. Den direkta influensen till Sverige
skedde alltså främst från Englands s.k. ”New Towns”.65 Enligt Franzén och Sandstedt bidrog
även Tyskland till viss del. Jag citerar:
”Även om det största inflytandet på den svenska grannskapsplaneringen under 40-talet kom
från England, så är det inte helt uteslutet att en del inspiration kom från Tyskland. De svenska
funktionalisterna, Åhrén m.fl. som också var de som förde grannskapsplaneringen till torgs –
hämtade ju sina idéer från Tyskland bl.a. I Weimarrepubliken byggdes under 20-talet flera
begränsade bostadsområden, Siedlungen, i städernas utkanter på jungfrulig mark. Det var
bostadsområden för i första hand arbetarklassen, och de uppfördes i städer med
socialdemokratisk förvaltning och motiverades med storstadskritisk och romantiskt influerad
ideologi.”66

Om vi tittar på Rosta från 40-talet och Vivalla från 60-70-talet ser de olika ut rent
byggnadsmässigt och det är det, men det är inte det jag vill belysa utan det är principen
grannskapsenhet (se bilaga 2 och 3). Franzén och Sandstedt har bevisat i sitt resonemang att
båda är grannskapsenheter med samma struktur som Perrys plan ex centrum, bostäder och
matargator och skolor m.m. När vi studerar Ryd ser vi att det är mest likt Vivalla rent
byggnadsmässigt men tittar vi på grannskapsstrukturen är alla dessa lika i stort (se bilaga 4).
Det förekommer alltid lokala avvikelser och även om jag inte har för avsikt att belysa de
byggnadsmässiga skillnaderna vill jag påpeka att Ryd även har ett småhusområde precis som
jag har redovisat i undersökningen av Ryd (område A). Enligt Franzén och Sandstedt
förekommer även den kombinationen i grannskapsenheter, det vill jag belägga med följande
citat:
”Vid insamlingen av materialet har vi kunnat bilda oss en uppfattning om vilken hustyp som
dominerar i ett område. Vi har då funnit att grannskapsenheter byggs som regel med
flerfamiljshus, eller med både flerfamiljshus och småhus där de tidigare överväger (mätt i
antalet lägenheter); få enheter finns med blandad bebyggelse och småhusen i majoritet, och
det är ett ytterst fåtal enheter med enbart småhus.”67

Här kan vi utläsa att Ryd tillhör normalgrannskapsenheten med flerfamiljshusen i majoritet
och att småhusen ligger vid sidan om i enheten (alltså ingen blandning).

                                                
62 ibid. s. 161
63 ibid. s. 147
64 ibid. s. 161
65 ibid. s. 157
66 ibid. s. 158
67 ibid. s. 171
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Jag vill i denna fråga även betona centrumets betydelse i grannskapsenheten. Som jag tidigare
i undersökningen har redovisat var det en diskussion i byggnadsnämnden om att
centrumbyggnaden skulle bli för hög. Jag vill här jämföra detta med Rosta. Där menade de att
centrumet som var en central plats i enheten skulle markeras på något sätt. Centrumet var ju
som en slags symbol för grannskapsenheten där människorna skulle samlas och umgås. Och
detta gjorde man genom att göra byggnaden hög. 68 Däremot är jag tveksam till om Linköpings
byggnadsnämnd och kommunfullmäktige var medvetna om detta. Jag kan däremot tänka mig
att arkitekterna var det.

Jag vill efter dessa påståenden med stöd av forskningsläget och min undersökning påstå att
Ryd är en grannskapsenhet. Och efter att ha påstått detta kan man spåra var vissa influenser
har kommit ifrån, både internationellt och nationellt. Givetvis finns det lokala avvikelser men
det finns det överallt enligt min åsikt. Det är olika förutsättningar, antingen
befolkningsmässigt, ekonomiskt och hur landskapet ser ut m.m.

6. Sammanfattning

Denna uppsats är en undersökning av hur Ryd planerades och byggdes mellan 1960-70-talet.
För att kunna förstå undersökningen och för att kunna besvara frågeställningarna krävs det att
man har en relativt stor kunskapsbank om stadsplanehistoria från 1900-talet. Bakgrundsdelen
beskriver hur funktionalism påverkade byggandet under efterkrigstiden med dess paroll ”sol,
ljus och luft”. Under 40-talet kom det kritik mot det funktionella och rationella byggandet, de
hävdade att människan glömdes bort i planeringen. Influenserna till Sverige kom framförallt
från England, men även till viss del från Tyskland. Först var det olika sociologer som hävdade
detta och relativt snabbt anammade arkitekterna detta och började bygga grannskapsenheter.

I och med miljonprogrammet byggdes det stora förorter och rätt så snart fick dessa stor kritik
för att vara isolerade och ”dåliga” bostadsområden. Franzén och Sandstedt hävdar dock att allt
byggande under efterkrigstiden planerades som grannskapsenheter. Då med andra motiv än på
40-talet. Detta bör innebära att även dessa bostadsområden var lämpade för gemenskap och
samhörighet m.m. Den största skillnaden är dock storleken, framförallt i de stora städerna.
Genom min undersökning av Ryd prövar jag om detta område är en grannskapsenhet genom
att jämföra olika områden från Franzén och Sandstedts avhandling. Jag hävdar där att så var
fallet och på så sätt kan man i stora drag härleda varifrån influenserna har kommit. Givetvis
fanns det lokala avvikelser men det är inte intressant i detta fall. Jag är ute efter
helhetsstrukturen, att området var planerade i ett sammanhang under en begränsad tid i ett
avgränsat område. Med bostäder och ett centrum med ex butiker, skolor, kyrkor (skolorna och
kyrkorna behöver ej vara samlade) på en plats, samt att det skulle finnas öppna ytor för ex lek
och rekreation.
Undersökningen redovisar även hur processen av dispositionsplanen blev färdigställd (i stora
drag). I detta fall var det byggnadsnämnden med stadsplanekontoret som höll i trådarna, dock
kunde inflytandet ha ökat om de hade haft en stadsplanetävling istället för att de anlitade en
konsultfirma som skulle göra arbetet (tidsnöd var orsaken enligt stadsplanearkitekten). Då
hade de kunnat välja mellan flera olika förslag.

                                                
68 ibid. s. 93
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De viktigaste incitamenten för att kommunen skulle kunna bygga sådana här bostadsområden
var staten med dess bostadspolitiska ideologi. De formella besluten som fattades angående
Ryd fattades av kommunfullmäktige. Det egentliga inflytandet hade dock stadsplanekontoret
och byggnadsnämnden. Den största byggherren för området blev det kommunägda AB
Stångåstaden.
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8. Bilagor

Bilaga 1

C. Perrys grannskapsenhet (källa: Franzén och Sandstedt, 1993)
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Bilaga 2

Rosta (källa: Franzén och Sandstedt, 1993)
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Bilaga 3

Vivalla (källa: Franzén och Sandstedt, 1993)
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Bilaga 4

Ryd (Källa: LK Statistik och utredningar, 1997)
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