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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka stadsbyggnadsideal som har format Linköping under 

historiens gång samt att studera de ideal som präglar planering och utbyggnad av staden idag. Med 

hjälp av en litteraturgenomgång tas utgångspunkten i 1800-talets Europa och i de trender som däri-

från format våra städer. Det empiriska material som ligger till grund för studierna av Linköpings 

stadsbyggnadsideal idag är i första hand hämtat från Linköpings kommuns egna hemsidor men det 

har också gjorts en kvalitativ intervju med ordförande i Linköpings stadsbyggnadsnämnd. För att få 

en bred bild av vilka ideal som förekommer har förutom Linköpings översiktliga planer också tre 

specifika projekt studerats. De tre projekten är Övre Vasastaden som är ett centrumnära ombygg-

nadsprojekt, Djurgården som är en nybyggnation mer perifert och närmare naturen samt Linköpings-

Bo2016 som är ett visionsfyllt projekt med slutpunkt i en bomässa 2016. 

Resultatet av litteraturgenomgången visar på att tre dominerande doktriner har präglat stadsbygg-

nationen i Europa från 1800-talet till idag. Dessa tre är kvarterstaden, trädgårdsstaden och funk-

tionalismen. Alla dessa har satt sina spår i Linköping under årens gång och spelar fortfarande en stor 

roll i hur utformningen av Linköping planeras. I undersökningen av de ideal som idag råder dyker 

dessa tre upp titt som tätt men med den nya aspekten hållbar utveckling som ledstjärna. Den kom-

pakta staden som ofta förespråkas just för ett hållbart stadsbygge och har likheter med kvarter-

staden är det stadsbyggnadsideal som tar störst plats i Linköpings olika översiktsplaner och områdes-

program. Detta ideal som förespråkar en förtätning av staden återfinns i båda projekten Övre Vasa-

staden och Djurgården samt att det tar stor plats i översiktsplanen för staden. Utöver en förtätning 

av staden planerar Linköping för en utbyggnad av kollektivtrafiken för att kunna bygga bort 

bilberoendet och på så vis uppnå en mer hållbar stad. 
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1 Inledning 

Världens städer växer. Idag bor cirka 50 procent av världens befolkning i städer och 2050 förväntas 

70 procent av befolkningen leva och verka i staden. Med hänsyn taget till förväntad befolkningstill-

växt kommer världens städer att växa med drygt tre miljarder invånare under de närmsta 40 åren, 

det är nästan en fördubbling gentemot idag.1 I tanken kan detta kännas orimligt, världens städer 

kommer att fördubblas i storlek på 40 år. Om detta kan kontrolleras eller om omgivnings resurser 

kommer att räcka till och vilka konsekvenser detta kommer att få på miljön är tankar som är värda 

att fundera kring.  

I Sverige handlar det inte om miljarder människor men andelen tätortsboende är dock större än ute i 

världen. Urbaniseringsgraden ligger idag på 84 procent och prognosen för 2050 är att drygt 90 

procent av svenskarna kommer att bor i städer.2 Så även våra svenska städer växer. Linköping 

förväntas öka sin tätortsbefolkning från 100 000 till 120 000 under de närmsta 20 åren.3 Hur denna 

tillväxt och utbyggnad av staden ska gestaltas har det under årens lopp funnits många åsikter om. 

Drömmar, visioner eller rena utopier har stått som förebilder för de stadsplaner som har utfärdats 

och flera olika trender har satt sin prägel på Linköping eller stått som inspiration för hur staden har 

formats.  

Under de senaste 50 åren har en ökad miljömedvetenhet startat debatten kring klimathotet vilket 

fört in begreppet hållbar utveckling i dialoger på många olika plan, så även i stadsplaneringen. De 

nordiska miljödepartementen antog 2001 och förlängde 2004 ett handlingsprogram där bland annat 

hållbar utveckling för ländernas städer diskuteras och där riktlinjer sätts upp.4 Många svenska städer 

har sedan dess mer och mer börjat ta hänsyn till begreppet hållbarhet i sina översiktsplaner. Linkö-

ping är en av dessa och i översiktsplanen från 2010 går hållbarhetsbegreppet som en röd tråd genom 

de visioner och ideal som är tänkta för stadsbyggnationen. 

Som nyss nämnts antas Linköping stad stå inför en befolkningstillväxt med 20 000 invånare under de 

närmsta 20 åren. Med två personer per hushåll betyder detta att 10 000 nya hushåll i form av lägen-

heter, radhus och villor kommer att behöva byggas. Detta går att jämföra med Linköpingsområdena 

                                                           
1
 GeoHive, Global Statistics/Population Statistics, Geohive.com 

2
 ibid 

3
 Linköpings kommun, Linköping växer… - översiktsplan för staden Linköping, Linköping: Linköpings kommun, 

2010 
4
 Miljöministerierna i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, Planläggning som 

instrument för hållbar utveckling i Norden. Handlingsprogram 2001-2004, Stockholm: Miljödepartementet, 
handlingsprogram, 2001 
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Gottfridsberg, Skäggetorp och Johannelund som tillsammans idag hyser drygt 20 000 invånare. Den 

byggnation som kommer att behövas är med andra ord ganska omfattande. Planen för att lösa detta 

är att förtäta den befintliga staden samt att bygga ut staden med helt nya områden.  

Hur ser då de nya idealen för Linköping ut? Kan man finna de historiska trenderna från 1800- och 

1900-talet i dagens planering eller har den nya aspekten hållbar utveckling skapat nya synsätt? Rullar 

Linköping i gamla hjulspår eller bryter staden ny mark och bygger något unikt? Frågorna kan radas 

upp men helt klart är att hur morgondagens stad ska byggas är ett ämne som kräver mer än en 

diskussion. Hur just Linköpings visioner för en framtida stad ser ut är vad detta arbete ska behandla. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att studera de stadsbyggnadsidealideal som idag råder i Linköping och hur 

de har påverkats av de stadsbyggnadstrender som har rått under de senast två seklerna. Fyra 

frågeställningar har ur detta formulerats: 

 Vilka olika stadsbyggnadsideal har format utbyggnaden av våra städer under 1800- och 

1900-talet? 

 Går det att finna spår av dessa trender i dagens Linköping? 

 Hur ser stadsbyggnadsidealet ut i Linköping idag? 

 Hur ser dagens ideal för Linköping ut i förhållande till begreppet hållbar utveckling? 

1.2 Avgränsningar 

Den begränsade tid och de begränsade resurser som denna uppsats haft till sitt förfogande har med-

fört att avgränsningar har gjorts både i tid och i rum. Utgångspunkten är i de doktriner som före-

kommit sedan slutet av 1700-talet i Europa och från mitten av 1800-talet i Sverige. Att gå längre bak i 

tiden och stöta på ideal likt befästningsstaden anses inte vara nödvändigt och inte heller relevant nog 

för en diskussion om dagens stadsbyggnadsideal. Så därför tar uppsatsen sin början i sena 1700-

talets Europa. 

I rummet har avgränsningar gjorts till att titta på de Europeiska trender som kommit och gått för att 

kunna säga något om Linköping stads nuvarande ideal. Studien sträcker sig till Linköpings stadsgräns 

och särskilt fokus har lagts på tre av de projekt där det finns planer och drömmar för framtiden, Övre 

Vasastaden, Djurgården samt LinköpingsBo2016. Dessa är valda av den anledningen att de skiljer sig 

på flera olika sätt. Projektet Övre Vasastaden är en ombyggnad av ett redan befintligt centrumnära 

område, Djurgården ska bli ett helt nytt område med ett större avstånd till centrum medan Lin-

köpingsBo2016 är ett projekt där nytänkande och nyskapande är drivkraften. 

När det gäller hållbar utveckling försöker inte detta arbete ge en bild av vad som är hållbar utveckling 

eller hur en hållbar stad ska se ut. Avgränsningen har gjorts till att fokusera på hur Linköping stads-

planering förhåller sig till begreppet. 
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1.3 Metod och material 

Till denna uppsats har två metoder tillämpats. Först och främst en kvalitativ litteraturgenomgång5 

där främst tryckt litteratur använts för att undersöka de historiska ideal som legat till grund för 

svenska städers utveckling samt olika översiktplaner och områdesprogram för Linköping stad med 

förhoppning om att kunna finna de ideal som idag driver stadsplaneringen i Linköping. Den andra 

metoden har varit en semi-strukturerad intervju6 med Muharrem Demirok, ordförande i Linköpings 

samhällsbyggnadsnämnd, med samma önskan om att kunna urskilja hur stadens ideal ser ut idag. 

Till litteraturgenomgången har böcker sökts i bibliotekskataloger i Linköping med hjälp av sökord som 

stadsplanering, stadsbyggnadsideal och hållbarhet i stadsbygge. Sedan har ett urval gjorts av böcker 

och författare som anses vara relevanta för ämnet. I kapitel 2 har Johan Rådberg fått stor plats med 

böcker som Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975, Drömmen om atlantångaren: 

Utopier och myter i 1900-talets stadsbyggande och Den svenska trädgårdsstaden. Vidare ges Nils 

Ahlberg och hans bok Stadens mönster – de historiska kartorna berättar samt Kell Åströms bok Stad-

splanering i Sverige mycket utrymme. I kapitel 3 ägnas stor uppmärksamhet åt del 4 och 5 i serien 

Linköpings historia samt kapitlet av Björn Segrell i boken Linköpings historia: 1900-talet. I kapitel 4 

används främst information från Linköpings kommun i form av översiktsplaner, områdesprogram och 

detaljplaner. I detta kapitel redogörs också för intervjun med Muharrem Demirok. 

Genomförandet av intervjun var av en semi-strukturerad karaktär där en intervjuguide (se bilaga 5) 

användes som underlag för samtalet. Intervjuguiden bestod av ett antal uppradade teman. Intervjun 

gick tillväga så att Muharrem gavs mycket frihet i hur han besvarade frågorna och ofta gled de olika 

punkterna in i varandra vilket gjorde att guiden inte följdes uppifrån och ner. Förutom de i förväg 

förberedda frågorna behandlas flera följdfrågor som förtydligade eller fördjupade svaren ytterligare. 

Muharrem tog del av alla de etiska aspekterna som en intervju kräver. Han gjordes medveten om att 

han hade rätt att vara anonym, att han kunde avstå från att svara, att han kunde avbryta intervjun 

när han ville eller stryka något i efterhand. Han gjordes också medveten om vad intervjun skulle 

användas till, att den spelades in och att han kunde komma att bli citerad. Intervjun transkriberades 

sedan för att lättare kunna studeras. Redogörelsen av den går att finna i kapitel 4.7 

Bryman menar att det för samhällsvetenskaplig forskning finns tre viktiga kriterier, reliabilitet, repli-

kerbarhet och validitet. Med reliabilitet eller tillförlitlighet menar han huruvida slutresultatet blir lika 

om studien görs på nytt. Replikerbarhet liknar reliabiliteten men om detta kriterium skriver han att 

undersökningen måste kunnas göras på nytt, att metod och källor är tydligt redovisade och därför 

enkla att kontrollera och upprepa. Validiteten syftar på att det man studerar ger de resultat som man 

vill nå. I detta fall kan man undra om de källor som används verkligen kan säga vilka trender som rått 

eller om till exempel Linköpings översiktsplan berättar vilka ideal som råder i staden.8 Dessa tre 

kriterier kommer att tas hänsyn till och medvetenhet om dem finns genom hela arbetet. I en senare 

diskussion kommer även arbetes metoder att tas upp. 

                                                           
5
 A Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, 2002 

6
 ibid 

7
 ibid 

8
 ibid 
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1.4 Definitioner  

Under resans gång har några begrepp som används i uppsatsen ifrågasatts av läsare med anledning 

av att innebörden inte varit helt klar. Därför ges här några definitioner av begreppen i fråga så som 

de används i detta arbete. 

Doktrin - Lära eller lärosats (avsedd att styra det praktiska handlandet), norm.9 

Hållbar utveckling - En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (enligt kommissionen som leddes av Gro 

Harlem Brundtland 1987).  De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra.10 

Ideal - Något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt.11 

Utopi - Ideal som inte går att förverkliga, ofta ett samhällsideal.12 

                                                           
9
 Nationalencyklopedin, Band 5, Höganäs: Bokförlaget bra böcker AB, 1991 

10
 Regeringskansliet, Hållbar utveckling, Regeringskansliet.se 

11
 Nationalencyklopedin, Band 9 

12
 ibid, Band 19 
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2 En utopi för varje tid 

Det har under historien förkommit flera på varandra avlösta eller varandra överlappande trender 

inom stadsbyggnadsideal. Efter den medeltida spontant framvuxna staden och de befästningsstäder 

som uppfördes kom en epok där drömmen om staden var en mer regelbunden skapelse med vinkel-

räta gator och likformiga kvarter. Det är här denna uppsats tar vid för att försöka bena ut vilka ideal 

som har rått och om de syns i dagens stadsplanering. 

I en genomgång av svensk stadsplanering gör Kjell Åström i sin bok Stadsplanering i Sverige en upp-

delning av de olika trenderna. Från 1800-talet och framåt radar han upp de olika epoker som har 

format de ideal som sedan avspeglats i många av våra städer. I stora drag menar han att industria-

lismen, funktionalismen samt postmodernismen är de tre epoker som format de svenska stads-

byggnadsidealen.13 

Johan Rådberg går i sin avhandling Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975 genom 

vilka de olika trenderna i stadsbyggnadsideal har varit, han har dock en mer Europeisk vinkel. Hans 

slutsats vad gäller stadsideal eller som han kallar dem doktriner inom stadsbyggnad är att det finns 

tre viktiga trender eller till och med paradigm i det europeiska stadsidealet nämligen den täta kvar-

terstaden, den låga utbredda staden och den öppna lamellhusstaden. Dessa tre doktriner kallar han 

regularismen, trädgårdsstaden och funktionalismen. 14 

Nedan görs ett försöka att redogöra för dessa olika epoker och trender, vilka utopier förespråkarna 

drömde om och vilka ideal som till slut kom att forma städerna. 

2.1 Kvarterstaden – i industrialismens fotspår 

I industrialismens fotspår följde en kraftig urbanisering, i Europa från slutet av 1700-talet och i 

Sverige från mitten av 1800-talet. I vissa europeiska städer som Paris och Berlin kunde befolknings-

tillväxten var så pass kraftig att det motsvarade en fördubbling av invånarantal på endast 30 till 40 år. 

Detta var en ohållbar situation då utbyggnad av städerna inte hängde med den kraftiga inflyttningen. 

Städerna blev snabbt överbefolkade vilket medförde trängsel, ohälsa och sjukdomar.15  

                                                           
13

 K Åström, Stadsplanering i Sverige, Stockholm: Byggförlaget, 1993 
14

 J Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975, Stockholm: Statens råd för byggnads-
forskning, 1988 
15

 ibid 
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Med dessa förutsättningar krävdes att något gjordes åt stadens utformning och ur detta steg den 

doktrin som Rådberg kallar regularismen. Själva begreppet regularisering myntades av den franska 

baronen George E Haussmann som från 1853 till 1870 var drivkraften bakom en radikal omvandling 

av Paris utseende. Det man gjorde var att genom staden bygga breda avenyer och esplanader för att 

öka framkomlighet och binda samman staden för en mer effektiv enhet. Det anlades också parker 

och promenader för att förbättra den rådande ohälsan i staden.16  

Haussmans ombyggnad av Paris var ett resultat av en statligt efterfrågad upprensning av stor-

städerna och Englands lag för bättre stadsmiljö, Public Health Act från 1848, var en förebild. Den 

lagstadgades för att få bukt på sjukdomsspridning och förbättra hygienen i staden. Bredare gator, 

nya parker, avlopp och renhållning var några av punkterna i de nya reglerna som städernas planerare 

var tvungna att förhålla sig till. En annan viktig orsak till att man bland annat breddade gator var den 

stora brandrisken som fanns i städerna. Reglerna var dock mer riktade mot gatbebyggelse än till 

själva husbebyggelsen och de rådande reglerna för husbyggnation var att de fick byggas ungefär lika 

höga som gatorna var breda. Detta ledde då helt enkelt till att husen växte på höjden och en högre 

och mer kompakt stad tog form. De nya möjligheterna förtätade staden kraftigt och resultatet blev 

den täta stenstaden.17  

 

Figur 1. Stadsplan för staden Nicolaistad, idag Vasa.
18

 

 

                                                           
16

 O Svedberg, Arkitekternas århundrade: Europas arkitektur 1800-talet, Stockholm: Arkitektur förlag AB, 1988 
17

 Rådberg, Doktrin och täthet i svenskt stadsbyggande 1875-1975 
18

 T Hall, ’Den moderna planeringens genombrott’ i T Hall och K Dunér (red.), Den svenska staden: Planering 
och gestaltning – från medeltiden till industrialism, Stockholm: Sveriges radios förlag, 1997, s. 106-123, s. 111 
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I Sverige kom de nya strömningarna att ligga till grund för 1874 års byggnadsstadga. Varje svensk 

stad skulle nu ha en byggnadsordning som bland annat skulle se till att byggnader byggdes sunda och 

brandsäkra.19 De vägledande begreppen i stadgan var framkomlighet, sundhet, brandsäkerhet och 

skönhet. Idealet var fortfarande ett rutnätsmönster med rätvinkliga gator men med det nya inlägget i 

form av esplanader, bredare huvudgator med trädplanteringar. Det Rådberg benämner som regula-

rism kallar Ahlberg i sin bok Stadens mönster för esplanadstaden.20 Till denna typ av stad sågs den 

finska staden Vasa, då Nicolaistad, förmodligen som en förebild då Albert Lindhagen använde staden 

som exempel i de mönsterblad som skickades till samtliga svenska städer (se figur 1).21  

I och med industrialiseringen kom också järnvägen att byggas ut i Europa och, om än lite senare i 

Sverige. A W Edelsvärd var en arkitekt som i första hand ägnade sig åt stationsbyggnader men som 

också drömde om en utopisk järnvägsstad där staden skulle utgå från järnvägsstationen. Han drömde 

om en regelbunden rutnätsstad med en bred och öppen central gata kantad av parker och offentliga 

byggnader (se figur 2).22 

 

Figur 2. A W Edelsvärds ideal för järnvägsstaden med stationen i en central position.
23

 

2.2 Den låga utbredda staden – trädgården rotar sig 

I början av 1900-talet mötte de rätvinkliga rutnätsstäderna med de raka gatorna och tät bebyggelse 

kritik. De beskylldes för att inte ta hänsyn till terrängen, topografin eller platsens förhållande. De 

ansågs vara konstruktioner av ingenjörer vid ett ritbord. Många tyckte också att de även saknade 

estetiska värden.24 Andra starka argument för ett nytt sätt att bygga städer var den skenande 

urbaniseringen och de kåkstäder som växte upp i städernas utkanter och den ohälsa som följde 

därpå. Ett nytt stadsbyggnadsideal eftersöktes och några år tidigare hade en okänd amatörupp-

finnare vid namn Ebenezer Howard utkommit med en skrift där han förespråkade en ny slags stad. 
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Han ville att städerna skulle byggas med större fokus på trädgårdar och självförsörjning. Så start-

skottet för trädgårdsstaden kom 1898 i och med Howards bok Garden cities of tomorrow.25  

Howards grundtanke för trådgårdsstaden var att helt nya städer skulle byggas istället för att gamla 

skulle byggas om eller att en oplanerad tillväxt skulle tillåtas, vilket var det han starkast satte sig mot. 

Städerna skulle från början ha en bestämde storlek där både stadsliv och lantliv skulle förenas, det 

skulle finnas bostäder och arbetsplatser samt kulturell och social service. Staden skulle vara själv-

ständig och inte vara beroende av någon större närliggande stad, det skulle alltså inte byggas förorter 

utan nya städer.26 Detta kan jämföras med den senare förorten och de förortscentrum som kommer 

att prägla miljonprogrammet i Sverige. Drömmen var en cirkelformad stad med en central stadspark i 

mitten. Runt denna skulle en ring av bostäder uppföras för att längre ut i cirkeln bygga industri-

områden. Bostäderna skulle gå i traditionell engelsk radhusstil i två våningar. Varje hus skulle ha en 

tomt med en genomsnittlig storlek på 250 kvadratmeter. Omlandet utanför staden skulle vara stort 

nog för att kunna försörja staden med livsmedel och ta hand om dess avfall (se figur 3).27  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. En av Howars principskisser över 

trädgårdsstaden med omland från sin bok 

Garden cities of tomorrow.
28

 

Howards trädgårdsstad ifrågasattes ganska snart av hans egna anhängare med Raymond Unwin i 

spetsen och den självständiga staden började mer och mer gå åt förortshållet. Unwin gav 1912 ut 

skriften Nothing gained by owercrowding! där två linjer för trädgårdsstadens planering presen-

terades. För det första skulle bebyggelsen planeras med ett begränsat antal hus per ytenhet för att 

förhindra förtätning och trångboddhet (se figur 4). För det andra skulle storstäders expansion ske via 

ett nät av förorter runt staden. Men trots att Unwin förespråkat en mer förortsvariant faller han här 

tillbaka på Howards dröm om att varje sådan stad ska få ett eget centrum, en egen identitet och vara 

självständiga.29 
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Figur 4. Unwins shema visar ur han 

tänker sig trädgårdsstadens bebyggelse 

till höger jämfört meden förtätad över-

exploaterad stad till vänster.
30

 

Den senare varianten är den form av trädgårdsstad som sedan kommer att exporteras till bland 

annat Sverige och bilda doktrinen trädgårdsstad. Och i början av 1920-talet hade trädgårdsstadens 

ideal rotat sig i stora delar av Europa. På den stora stadsbyggnadsutställningen i Göteborg 1923 var 

det trädgårdsstaden som var det dominerande inslaget.31 Men snart börjar begreppet trädgårdsstad 

mer att handla om den yttre formen, det kom att beteckna förstäder med låga hus och trädgårdar.32 

30-talet stod för dörren och en ny stil var i antågande och skulle sätta stopp för trädgårdsstadens 

ideal om en sammanhållen stad med alla funktioner en stad behöver. Tanken med småhus och träd-

gårdar skulle inte försvinna men det kom att ske en uppdelning av de olika boendeformerna och 

drömmen om att bygga en helhet av olika delar blev satt åt sidan.33 

2.3 Lamellhusstaden – funkisen breder ut sig 

Drömmar om en ny stad för en ny tid, den moderna staden, tog fart strax efter sekelskiftet och 

omkring 1930 slog en ny stil att bygga städer igenom. Det som eftersöktes var en öppen men tät stad 

och idealet var sol, ljus och luft. Detta var modernismen, den trend vi i Sverige skulle kalla funktiona-

lismen och som skulle forma stora delar i många av våra städer ända till idag.34  

(Funktionalismen som begrepp kommer i fortsättningen att användas också om idealen i Europa även 

om modernismen kanske är det mer korrekta, detta för att det handlar om samma idealströmning 

och för att inte verka förvirrande.) 

Den kompakta stenstaden hade svårt att lösa problem som uppstod i städer som blev allt större. 

Problem med ljusinsläpp, trängsel och dyra markpriser var några saker städerna tampades med. 

Trädgårdsstaden löste några av problemen men den frånvarande effektiviteten i markanvändandet 

väckte den nya idén med höghus. Lösningen var Lamellhuset eller som de med fler våningar kallas, 

skivhuset.35 
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En av de första, mest kända och troligtvis viktigaste förespråkare av denna nya stil var Le Corbusier 

som under 1920-talet lade fram sina tankar om en öppen stad med höga hus istället för den rådande 

stenstaden eller uppstickaren trädgårdsstaden. Han ivrade tillsammans med Walter Gropius för hög-

husen och utraderande av trädgårdsstaden med sina småhus. De två hade olika syn på husens ut-

formning, medan Corbusier ofta förespråkade höga punkthus utvecklade Gropius skivhuset med 

ljusinsläpp från båda håll som skulle bli mönsterbildande under den senare tiden av funktionalismens 

epok. Även om de var oense om hur byggnaderna skulle se ut var de överens om att det inte var 

ekonomiskt rimligt att bygga trädgårdsstäder med småhus, det skulle bromsa städernas och sam-

hällets utveckling, även husbyggandet måste följa industrialismen och rationaliseras.36 Corbusier 

hade ofta storslagna planer för bland annat Paris och i sin utställning Plan Voisin ville han ändra 

utseendet för stora delar av Seines norra strand. Den gamla staden skulle jämnas med marken och 

ersättas med höghus, gröna ytor mellan husen samt raka och rationella transportstråk (se figur 5).37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Le Corbusiers Plan 

Voisin från 1925.
38

 

Corbusier och Gropius var centralfigurer i den organisation som bildades för att föra fram detta nya 

stadsbyggnadsideal. Congrés International d’Architecture Moderne, kort CIAM, bildades 1928 och var 

en organisation först och främst för arkitekter men de omgav sig även med inflytelserika personer 

som väntades arbeta i den nya rörelsens riktning. Ett av de stora målen var att förändra de bygg-

stadgar och regler som till en början hindrade byggnation av högre hus och lämnade därför hög-

husens drömmar på ritbordet.39  

Funktionalismen spred sig snabbt till Sverige och Råberg återger vad Uno Åhrén skrev 1928. Åhrén 

menade att lamellsystemet ar den konsekventa lösningen på tidens krav om en vetenskaplig och 

förutsättningslös stadsplanering av bostadsområden. Råberg skriver vidare att Åhrén samtidigt som 

han sätter funktionalismens tankar på en piedestal förkastar han kvartersystemet som orationellt, 
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oekonomiskt och hygiensikt bristfälligt. 40  Här ser vi hur förespråkare för funktionalismen använder 

termer som vetenskapligt för att styrka sina idéer. Man försökte vinna mark genom att använda 

exploateringstal, rymlighetstal och solvinklar, något som skulle ge sken av att det var en objektiv 

vetenskap.41 

Genomslaget i Sverige för denna nya trend eller doktrin skulle komma 1930 med Stockholmsutställ-

ningen. Nu var det många ledande arkitekter som anammade den nya trenden och klev över till funk-

tionalismen. Detta skulle innebära att en ny estetik och ett nytt socialt program tog vid.42 Men som 

också ute i Europa satte bygglagar i Sverige käppar i hjulet för de höga husen. Men enligt 1931 års 

byggnadsstadga skulle avstånden mellan husen vara minst lika stora som husen var höga samt att 

solljus skulle falla direkt mot fasaden vilket öppnade för att höga hus kunde byggas om avstånden 

hölls stora. Detta medförde att efter 1931 byggdes nya områden bestående av lamellhus, skivhus 

eller punkthus enligt idéerna om hus-i-park likt Corbusiers hade förordat.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Det fanns drömmare även i Sverige vid denna 

tid om att förvandla kvarterstaden till en öppen hus-i-

park-stad. Här en teckning av Ivan Starkenberg från 

1932 där Stockholms innerstad avbildas, då och i fram-

tiden.
44

 

Under 1930-talet uppstod sedan en kamp i Sverige mellan höghus, sex till tio våningar, och låghus, 

tre till fem våningar, den förra linjen driven av HSB:s chef Sven Wallander och den senare av fastig-

hetsdirektören Axel Dahlberg. Låghusen vann kampen och det byggdes bara enstaka höghus runt om 

i landet medan låghus på tre våningar utan hiss, som ansågs vara det mest kostnadseffektiva och fullt 

tillräckligt när det gäller markutnyttjande, byggdes i stor utsträckning i städernas förorter.45 Hög-
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husen skulle dock slå tillbaka. Efter andra världskriget låg stora delar av många Europeiska städer i 

ruiner och stadsplanerare hade helt plötsligt möjlighet att förverkliga de utopiska projekt som 

arkitekter likt Corbusier hade drömt om. Med funktionalismens ideal för händerna började många av 

städerna planera för nya områden med höga fristående skivhus. I de höga husen såg man något 

positivt, återuppbyggnad och optimism och låghusen fick ge med sig.46 

Under denna tid rådde också ett politiskt klimat i Sverige som passade funktionalismens ideal mycket 

väl. Konsthistorikern Gregor Paulsson ville att alla lägenheter skulle vara lika varandra och införde då 

begreppet den klasslösa staden med tanke på att alla skulle bo lika, alla skulle vara jämlika. Husen 

skulle representera det jämlika och demokratiska samhället.47 Nu kom också nya influenser, denna 

gång från USA. I början av kriget hade Lewis Mumfors bok Stadskultur utkommit i Sverige och dess 

idéer om intimitet och slutenhet i staden gav nytt bränsle åt förespråkare av grannskapsplanering. 

Tanken här var att dela upp staden i mindre delar och att varje del skulle hysa ett visst antal invånare 

men så pass stort att varje del skulle kunna upprätthålla ett mindre centrum med service likt skola 

och livsmedelsbutiker.48 Många av ingredienserna till den stora utbyggnaden av svenska städer låg nu 

klara men det skulle behövas en liten knuff till. 

De svenska städerna hade inte bombats under andra världskriget och det fanns en hel och funge-

rande industri. Detta gjorde att den svenska exporten tog fart efter kriget och industrin gick på 

högvarv. Det ökade välstånd som följde på industrins framgång visades i bilismens genomslag. Allt 

fler hade nu bil och detta spädde på möjligheten att bygga satellitstäder med grannskapsenheten 

som förebild. Den växande industrin drog också människor till städerna och bostadsbristen började 

märkas allt mer. Vällingby stod klart i mitten av 50-talet och ses som Sveriges första fullskaliga hög-

husförort. Nu lanserades också begreppet ABC-stad där ABC står för arbete, bostad och centrum och 

syftar till att man ska kunna bo, arbeta och ha tillgång till service i samma områden.49  

Utbyggnaden räckte dock inte till för att täcka bostadsbristen och 1965 lanserades miljonprogram-

met. På tio år skulle en miljon bostäder uppföras och bostadsbristen skulle byggas bort. För att detta 

skulle vara möjligt krävdes en standardisering samt en genomtänkt planering av byggandet och i och 

med dessa tankebanor industrialiserads byggproduktionen på allvar i Sverige. Denna rationalisering 

och planering präglar de områden som byggdes som ABC-städer runt våra storstäder där hus byggdes 

i vinklar, i fyrkanter eller i stora bågar.50 I slutet av miljonprogrammet ökade efterfrågan på småhus, i 

första hand på villor. Detta ledde till att produktionen lades om från flerbostadshus till småhus. 

Produktionen var dock lika industrialiserad och standardiserad som tidigare och resultatet blev rät-

vinkliga och väl planerade villamattor som lades ut över landskapet.51 
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2.4 Postmodernismens stad – framåt eller bakåt? 

Internationellt sett är inte den postmoderna eller senmoderna stadens ideal helt likriktad men det 

finns gemensamma nämnare till exempel i gestaltning av rummet och att hämta inspiration från de 

historiska idealen. I viss mån har detta lett tillbaka till kvarterstaden även om skillnaden mellan privat 

och offentligt inte har blivit lika utpräglad. Estetik ges större värde, staden blir tätare igen och 

funktionalismens öppenhet får ge vika för stadsmiljöer mer rika på upplevelser. I slutet av 70-talet tar 

Stockholms stadsbyggnadskontor tillbaka den rätvinkliga kvartersstaden till ritbordet när Skrapnäcks-

fältet ska bebyggas. Från början var rutmönstret mycket tydligt för att till slut mynna ut i något lite 

mjukare men fortfarande med den täta kvarterstaden som förebild (se figur 7). 52 Ändå kan vi än så 

länge inte prata om någon tydlig doktrin när det gäller det postmoderna utan flera strömningar 

verkar röra sig sida vid sida. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Illustrationsplan för Skarpnäcksfältet i 

Stockholm.
53

 

Dekonstruktivism förespråkas av en liten klick arkitekter som får stor uppmärksamhet. Den gräns-

överskridande avantgardismen och uppbrottssökande futurismen är två tankesätt som präglar 

dekonstruktivismen. Liksom funktionalismen i sin vagga stannar dekonstruktivismen ofta på rit-

bordet. Planerna snuddar till det abstrakta och är demonstrativt moderna. De ser ofta konstiga och 

ofärdiga ut med mycket plast, metall och blanka ytor. Själva tanken med stilen är att visa att vi lever i 

en motsägelsefull kaotisk värld.54 Detta är mer en inriktning av arkitektur än av stadsplanering.  

Som ett svar på funktionalismens rivningsprojekt slog i början av 1970-talet bevararlinjen55 igenom, 

allmänheten och många politiker reagerade mot hur hela stadsdelar raderades ut. Detta resulterade i 

en våg där städer började restaurera äldre hus för att bevara pittoreska stadsmiljöer. Nya byggnader 

anpassas in i den äldre bebyggelsen för att bevara de historiska värdena. Det blev också ett drag-

plåster för turismen att hålla de äldre stadsdelarna vid liv. Innerstädernas handel har idag hård 

konkurrens av de växande stormarknaderna i städernas utkanter och som ett svar på detta har de 

små butikerna och gågatorna blivit ett allt viktigare inslag. Här står fortfarande striden mellan en tät 

och en öppen stad, precis som för 100 år sedan.56 

En parallell trend till bevararlinjen är den som så talande kallas ekologiskt stadsbygge. Detta är ett 

lite diffust begrepp och det är lite svårt att sätta fingret på vad som verkligen gäller. Några olika 

faktorer brukar dock spela in när man pratar om denna linje. Staden ska vara hälsosam, fri från giftiga 

                                                           
52

 Åström 
53

 ibid, s. 142 
54

 Rådberg, Drömmen om atlantångaren: Utopier och myter i 1900-talets stadsbyggande 
55

 ibid 
56

 Ahlberger 



 

EN UTOPI FÖR VARJE TID | 14  
 

utsläpp, resurssnål, inte tära på de ändliga resurserna och inte hota flora och fauna. Hur detta 

uppnås går dock isär där vissa menar att den täta effektiva och avgränsade staden är lösningen 

medan andra påstår att den ekologiska staden är en gles, öppen och självförsörjande jordbruksby.57 

Det senare har prövats redan från 70-talet i form av mindre ekobyar där det naturliga kretsloppet 

står i centrum. Solenergi, vindkraft, självhushållning och biologiska toaletter är några inslag i dessa 

byar. Dock har de byar som byggs ofta varit små och legat i anslutning till närliggande tätorter vilket 

gjort bilen till en viktig del som rimmar dåligt med den ekologiska tanken.58  

En utveckling av ekobyn är det så kallade ekomimetiska samhället där planeringen kommer in mer i 

bilden, nätverk inom byn och mellan byar är ett kännetecken. Ett jordbruk är tänkt att försörja varje 

by. Jordbruket är ekologiskt och tanken om resurseffektivitet är mycket viktig. Biogasanläggningar för 

att ta vara på avfall och göra bränsle, dammar för att samla upp näringsrikt vatten från åkrarna är 

några exempel. Byarna är tänkta att ligga i system och i någon form av rutmönster och bidra till ett 

glest-tätt samhälle. Om varje by innehåller cirka 200 invånare och placeras med ett avstånd på 100-

150 från varandra gör det att 800 personer, underlag för till exempel en småskola, kommer att bo 

inom radien 500 meter vilket är gångavstånd. På detta sätt kan cirka 7200 personer bo, nog för ett 

större utbud av service, på ett ekologiskt hållbart vis inom en radie på 2 kilometer.59 

Sedan 80-talet har en annan trend fått stor plats i stadsplaneringen, nämligen omvandling av ned-

lagda hamnområden till attraktiva bostadsområden. Gamla kajer, båtsvarv och sjöfartsbundna 

industriområden tas i anspråk för en stadsmässig bebyggelse. Detta sker i många svenska städer där 

två kända exempel är Bo01 i Malmö och Hammarby sjöstad i Stockholm. Detta är dock inte något 

unikt för Sverige utan de flesta av världens hamnstäder har gjort likadant till exempel London, 

Köpenhamn och Sydney. 60 

2.5 Avslutning 

Tre doktriner har alltså enligt Rådberg präglat stadsbebyggelsen i Europa och Sverige från industria-

lismen till slutet av 1900-talet, regularismen, trädgårdsstaden samt funktionalismen. Vad som hänt 

efter och som här kallas det postmoderna verkar inte vara lika tydligt. Flera av de äldre idealen ser ut 

att komma tillbaka, om än i en lite annan tappning. Det gröna och tanken på miljön får dock mer och 

mer plats i samhällsplaneringen, hållbar utveckling tar allt mer plats i diskussionen om hur staden ska 

se ut. Trenderna med ekobyar och det ekomimetiska samhället går i hållbarhetens tecken även om 

inte själva begreppet hållbar utveckling slagit rot när dessa idéer uppstod. I nästa kapitel ska det 

tittas på vad som menas med hållbarhet i stadsplanering i Sverige och i Europa. 
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3 Hållbarhet i staden 

Vad som läggs i begreppet hållbar utveckling i samband med stadsplanering är inte helt lätt att säga. 

Ofta är det luddigt vad som är hållbart och hur hållbarheten ska uppnås men samtidigt används be-

greppet mycket flitigt och på många olika sätt. Helt klart är att det finns flera skolor inom detta och 

att alla långt ifrån är överens. Den form som ändå har fått störst genomslag i Europa och Sverige är 

idén om the compact city eller the city of short distances eller som den kommer att benämnas i detta 

arbete, den kompakta staden. Denna stadsform har ofta blivit den som förespråkats då en hållbar 

stad ska byggas. Detta med argumenten att en tät och blandad stad minskar antal resor, längden på 

resorna samt att vara mer resurseffektiv. I detta kapitel kommer främst den europeiska och svenska 

synen av hållbar stadsutveckling att ges. 

3.1 Den kompakta staden 

Den kompakta staden är alltså en tät blandstad med hög invånardensitet. Utformningen är tänkt att 

vara stadsmässig för att gynna gång- och cykeltrafik. Staden ska också vara formad kring ett effektivt 

kollektivtrafiksystem för att minimera bilanvändning. På detta sätt ska staden bli mer resurseffektiv 

och utsläppen ska minskas. Den höga befolkningstätheten ska också bidra till en mer levande stad 

där rörelse och människor på gatorna inte bara skapar en social mötesplats utan skapar också en 

känsla av säkerhet, det finns alltid någon i närheten.61 

Att det är denna typ av stad som ofta sätts i samband med en hållbar stadsutveckling framgår i olika 

rapporter från EU men även från svenska myndigheter. 1990 kom en rapport från EU, Green paper on 

the urban environment, som har denna tanke om den hållbara staden. Man skriver i rapporten att 

önskan är att titta bakåt mot de gamla europeiska städerna med en tät karaktär, man är kritisk till 

funktionalismens funktionssegregation och förespråkar en blandstad, man vill ha en tydlig gräns 

mellan stad och landsbygd samt att ett ökat stadsliv ska eftersträvas. 62 Rapportens sentens är enligt  

Rådberg: Bygg mer stad!63 
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Även på senare år har rapporter från EU dragit åt detta håll. 2007 gavs Leipzigstadgan om hållbara 

städer i Europa ut och i den går att läsa: 

”En viktig grund för en effektiv och hållbar resursanvändning är en tät bosättningsstruktur. 

Detta kan uppnås med hjälp av fysisk planering och stadsplanering som förhindrar en ut-

bredning av staden genom en sträng kontroll av utbudet av och spekulation i tomtmark. En 

strategi där man kombinerar boende, sysselsättning, utbildning, tillhandahållande av tjänster 

och rekreation i stadsområdena har visat sig vara särskilt hållbar.”
64

 

Enligt Rådberg har den kompakta staden blivit en vedertagen modell för den hållbara staden. Han 

menar att rapporten Towards an urban renaissance från 1999, framställd för att vara en ledstjärna 

för brittiska städers planering, har blivit någon form av mall för hållbar stadsbyggnad i hela Europa. 

Rådberg sammanfattar rapportens slutsatser med att städer ska förtäta centrala delar och då helst 

genom byggnation på redan använd mark, bygga med hög täthet, med blandad funktion av bygg-

naderna samt hejda städernas utbredning.65 Också det handlingsprogram som 2001 togs fram för de 

nordiska städerna är färgade av detta sätt att se på hållbara städer. Täta blandstäder och minskad 

utbredning är två av de råd som ges för att kunna uppnå en hållbar stadsutveckling.66 

Men Rådberg är inte övertygad om att den kompakta staden är lösningen och den modell vari man 

ska söka den hållbara staden. Han menar att argumenten med minskad bilanvändning, minskade 

resor och minskade utsläpp inte håller. Enligt honom är bilresandet per person detsamma i Köpen-

hamn, Stockholm och Bryssel trots att tätheten i städerna skiljer sig markant.67 Han skriver också: 

”Det är inte bebyggelsens form utan hushållens inkomster och konsumtionsmönster som av-

gör resursförbrukningen.”
68

 

Vidare menar han att den kompakta staden driver upp markpriser vilket genererar högre hyror i 

innerstäderna. När priserna blir alltför höga vilket har hänt i storstäder, inte bara i Europa utan även i 

Stockholm, omvandlas bostäder till kontor då det bara är de som kan betala vad det kostar och det 

sker en utflyttning. Enligt Rådberg minskar alltså den kompakta staden inte stadens utbredning utan 

bidrar både till att förorter växer och att innerstaden blir mer invånarefattig och på så vis en mindre 

levande stad.69 

3.2 Andra tankar för den hållbara staden 

I boken Bilder av framtidsstaden är författarna inne på samma spår som Rådberg. De menar att även 

om en tät kompakt stad ökar möjligheter till minskat bilberoende, en effektivare kollektivtrafik och 

ett mindre resursförbrukande samhälle så är inte utformningen på staden det enda som kommer att 

bidra till att våra städer blir hållbara. De skriver bland annat att effektivisering av motorer, en för-

ändring i industriella processer och nya metoder för isolering av hus är faktorer som kommer att 
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bidra till en hållbar stad och som inte är beroende av stadsformen. Likaså är återvinning, sopsortering 

eller vårt sätt att leva och konsumera inte bestämda av utformning av staden.70 

Gullberg m.fl. lägger sedan fram tekniken som faktorer för att kunna skapa en hållbar stad. De menar 

att det finns potential i den informationsteknik som idag är tillgänglig. Många kan arbeta hemifrån 

och bli vad de kallar telependlare. Nya apparater är mindre och klarar mer vilket skulle kunna inne-

bära att mindre yta i våra hem upptas av teknik samt att transporter kommer att avta. Tekniken kan 

också användas i trafiken för att minska utsläppen, automatisk körning, effektiva vägvisare eller 

optimal avståndshållning är några av de exempel som läggs fram. Frågor som dyker upp är om inte 

intresset för att lämna hemmet efter arbetet hos dessa telependlare ökar eller om vi inte kommer att 

fylla de tomrum som uppstår i våra hem i och med moderna apparater och ny teknik.71 

Eva Asplund och Lars Orrskog skriver i Biologi och bosättning om de uthålliga städerna. De anser 

bland annat att den fysiska planeringen för en hållbar stad mer handlar om infrastrukturen än om 

bebyggelseformen. Med detta menas att exempelvis trafikleder samt anläggningar för vattenför-

sörjning och sophantering byggs med allt större tanke på miljö. De skriver vidare att dessa system 

formas med hänsyn taget till stadens form. Den täta staden får en lösning, förort en annan och lands-

bygden får en tredje. De menar att det inte är meningsfullt att konstruera färdiga mallar utan att 

varje region är unik och kräver sin egen lösning.72 

Asplund och Orrskog anser att övergången till planering för den uthålliga staden bör ske i flera steg. 

Steg ett handlar om mer miljöskyddsåtgärder för bland annat vård av flora och fauna. Steg två skulle 

vara när ny teknik tas i anspråk och samarbete över olika sektorer inleds. Restprodukter särskiljs och 

återvinns, förnyelsebara energikällor prioriteras och hushållning av vatten och energi uppmuntras. 

Steg tre är när basbehoven löses lokalt. Detta skulle inte belasta andra regioner och transporter 

skulle minska. Till sist steg fyra som inleds när vi värderar vård och omsorg av såväl människor och 

samhälle som natur- och kulturlandskap mycket högt.73 

3.3 Avslutning 

Även om den kompakta staden har lösningar på många av de problem vi behöver komma till rätta 

med för att uppnå en hållbar stad så verkar det finnas många röster som hävdar att det vi verkligen 

behöver lägga krut på är att förändra vår inställning och attityd till vårt eget beteendemönster. Men 

samtidigt som det är vårt levnadssätt som måste förändras verkar det ändå rimligt att vi kan upp-

muntra denna förändring genom att planera och bygga för en mer hållbar stad. Att möjliggöra resan-

de med kollektivtrafik eller ge möjlighet till att återvinna våra sopor är bara två saker som går att 

planera och bygga för i våra städer. 
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4 Linköping igår 

I detta kapitel kommer en bild ges av hur de olika doktrinerna påverkat utseendet på Linköping, hur 

de olika trenderna har kommit och gått. Det finns stadsdelar och gator i Linköping som är direkt 

formade av de olika idealen och här kommer några att läggas fram som exempel. Från mitten på 

1800-talet till 1910 hände inte mycket med stadsplanerna i Linköping. Rutnätsplanen från 1700 var 

långt in på 1800-talet riktlinjen för stadens ut- och ombyggnad. Först 1879, som under de kommande 

20 åren reviderades flera gånger, kom en ny stadsplan som för första gången sedan 1700 frångick 

idealet med en strikt rutnätsplanerad stad. Denna stadsplan skulle ta regularismen till Linköping.74 

4.1 Regularismen till Linköping 

Efter flera revideringar fick den nya stadsplanen drag av den esplanadstad som regularismen stod för. 

Nya gator skulle göras bredare än tidigare, S:t Larsgatan skulle breddas, öppna platser planerades 

och anlades. Den riktiga esplanadgatan var dock Vasavägen (se figur 8). 75 Med paris som förebild 

kom influenser från Europa om boulevarder och promenader draget genom stadens rutnät. 

Vasavägen var ett resultat av den nya trenden. Med den nya stationsbyggnaden som utgångspunkt 

skulle nyanlända resenärer kunna promenera denna storslagna gata och få se en attraktiv stad med 

modern arkitektur och stora visioner.76 Utmed Vasavägen planerades en vacker stad med pampiga 

byggnader där stadens nya teater samt Miljonpalatset i hörnet av Vasavägen och S:t Larsgatan är två 

exempel.77 

 

 

 

Figur 8. Vasavägens esplanad. 

Trafiken på var sida om promenad, 

trädplanteringar och grönytor.
78
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Edelsvärds ideal, järnvägsstaden, tros ha påverkat utformningen av Linköpings stationsmiljö. Här 

lades dock stationen i utkanten av staden. Men den nya stadsplanen lovade stationen som startpunkt 

på den nya esplanaden, Vasavägen, och med en stor öppen plats framför stationen som mynnar ut i 

promenaden omgiven av parker och offentliga byggnader har stora likheter med Edelsvärds dröm.79 

4.2 Linköpings trädgårdsstäder 

Under 1920-talet nådde den nya stadsbyggnadstrenden, trädgårdsstadens ideal, Linköping och satte 

tydliga spår i Gustav Lindens förslag till generalstadsplan år 1923. Linden tänkte sig att den större 

delen av stadens framtida utbredning skulle gå i trådgårdsstadens tecken. Han ville istället för en 

kompakt stenstad ha lummiga kvarter med låga hus och smala gator. Lindens drömmar om att stora 

delar av Linköping skulle bli i trädgårdsstadsandan kom dock aldrig att förverkligas med två undan-

tag, Konsistoriegatan samt Lindengatan i Tannerfors. Utmed Konsistoriegatan byggdes det flerfamiljs-

hus i tre våningar, träd planterades utmed gatan och parallellt med gatan bakom bebyggelsens södra 

sida anlades ett stråk som från början var lägenheternas trädgårdar. Idealet var att varje hushåll 

skulle ha en trädgårdslott, även mindre lägenheter. Idag har trädgårdarna slagits samman till en 

långsmal park. Vid Lindengatan byggdes det lägre radhus med tillhörande trädgård på baksidan och 

med en grön plätt framför huset (se figur 9).80 

 

Figur 9. Lindengatan i Linköping. Rådbergs skriver i sin bok Den svenska trädgårdsstaden: ”En strängt 

komponerad gatubild av klassik skönhet. Gatan är ett samlande rum av torgkaraktär. De tvärställda hus-

kropparna i kvarterets båda ändar hjälper till att sluta rummet.”
81
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Till Lindens förtret satte ekonomiska intressen stopp för en större utbyggnad av trädgårdsstaden. 

Byggmästare, som hade stort inflytande över politiken i Linköping, och fastighetsägare motsatte sig 

trädgårdsstaden då det ansågs vara ett ineffektivt sätt att använda dyrbar mark och yrkade på högre 

och tätare bebyggelse. Idag kan det tyckas lite dråpligt då just Lindengatan och Konsistoriegatan 

tillhör några av stadens mest attraktiva områden.82 

4.3 Sol, ljus och luft till Linköping 

Trädgårdsstadens ideal varade inte länge utan redan under 1930-talet kommer den nya trenden 

funktionalismen att påbörja sitt erövrande av staden. Det behövdes nya bostäder i hög takt och för 

att möta detta behov fortsatte utbyggnaden av Vasastadens täta kvarterstad. Men i slutet av 30-talet 

tog en ny era vid och en ny slags bebyggelse började upprättas. Det började med Nya Tannerfors-

vägen där smalhus i tre våningar byggdes efter funktionalismens öppna ideal. De stod i tydlig kont-

rast till den kompakta stenstad som så länge format stadskärnan i Linköping.83 

Det var också i slutet av 30-talet och under 40-talet som den nya stilen skulle slå igenom med full 

kraft. Allmänt i Sverige under denna period var att husen skulle byggas i tre våningar och detta gällde 

även planerna i Linköping. Staden expanderade kraftigt och de områden som byggdes ut präglades av 

denna trend i till exempel Övre Vasastaden, norra delen av Hejdegården, Ramshäll och Vimanshäll.84 

Efter andra världskriget tog Linköping till sig idéerna med grannskapsenheten liksom många andra 

svenska städer. ABC-staden var konceptet som färgade utbyggnaden av många områden runt om i 

landet där Vällingby i Stockholm var först ut 1954. I Linköping var Johannelund det första av en rad 

områden som byggts med grannskapsenheten som inspiration. Johannelund stod klart i början av 

1960-talet och hade då ett tydligt centrum med service som skola, bibliotek, apotek och post omgivet 

av fyra högre punkthus (se figur 10). I övrigt var bebyggelsen lägre flerfamiljshus byggda i fyrkanter 

vända mot stadsdelens centrum.85 

 

 

 

 

 

Figur 10. Höghusen i Johannelunds 

centrum. Stod klara i början av 60-talet.
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Nu var inte alla nybyggda områden byggda som ABC-städer utan många anlades mer centralt för att 

utvidga stadskärnan eller förtäta staden. I områden som Övre Vasastaden, Åbylund och Fridhem 

byggdes flerfamiljshus i funktionalismens tecken. I det sist nämnda byggdes en ny typ av hus, stjärn-

huset. Ett hus byggt i som en treuddig stjärna med tre genomgående lägenheter per trapphus istället 

för två som i de vanliga lamellhusen. Väster om Vallaplan vid Fridhem byggdes dessa hus som både 

punkthus och som längor.87 

Även miljonprogrammet har satt spår i Linköping och under 60- och 70-talet byggdes det bostäder i 

högt tempo. Särskilt tre områden i Linköping har stämpeln miljonprogram över sig, Ryd, Skäggetorp 

samt Ekholmen. Dessa tre områden byggdes alla under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Alla 

tre byggdes efter ABC-tanken och ett centrum för varje stadsdel blev uppfört. Bostäderna byggdes 

även här i fyrkanter kring en innergård. Staden expanderade i detta skede i olika riktningar och om-

rådena anlades en bra bit utanför centrum. Nya trafikleder fick byggas eller gamla byggas ut för att 

klara den ökade trafiken till och från dessa områden.88 

4.4 Postmodernismen i Linköping 

1985 lades trängregementet i Linköping ner sin verksamhet och ett stort område med gångavstånd 

till centrum blev tillgängligt för staden att förvalta. T1 blev ett exempel på hur stenstaden gör come-

back i Linköping. Det som skulle komma att byggas här var en tät kvarterstad med omgärdade gårdar, 

små torgplatser och små grönytor (se figur 11). De gamla kasernbyggnaderna byggdes om till bostä-

der och nya flerfamiljshus uppfördes. Förhoppningen var att T1 inte skulle bli en egen stad i staden 

utan att området skulle byggas in i den befintliga staden.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Kvarteren i T1.
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Även trädgårdsstadens ideal återvänder till Linköping. Under 80-talet börjar stadsdelen Lambohov att 

byggas och har fortsatt att byggas ut ända till idag. Lambohov fick karaktär av en modern trädgårds-

stad med en blandad bebyggelse av friliggande villor, radhus och flerfamiljshus. Det gröna inslaget 

var tydligt med allmänna parker, gemensamma innergårdar och privata trädgårdar.91 Också delar av 

Garnisonsområdet skulle bli en trädgårdsstad. I översiktsplanen, antagen 2000, för området används 

trädgårdsstaden flera gånger som inspirationskälla för den östra delen av området. Gustav Lindens 

tankar om trädgårdsstaden nämns flertalet gånger och både Konsistoriegatan och Lindengatan 

nämns som förebilder. Byggnaderna är två till fyra våningar och det gröna ska utgöra en påtaglig 

del.92 

Funktionalismens ideal med sol, ljus och luft spelar fortfarande en roll vid byggnation i Linköping. Ett 

exempel på detta är de tre nya punkthusen som har uppförts i Gottfridsberg mellan 2008 och 2010. 

Här har det byggts tre hus på åtta våningar i en miljö där funktionalismens hus i park lätt känns igen. 

Husen är placerade med stort avstånd från varandra på en öppen grön yta. JM som har byggt husen 

skriver själva i sitt produktblad om ljusinsläpp från flera väderstreck i varje lägenhet. Husen har också 

en mer modern arkitektur men är ändå byggda för att passa in i den redan befintliga bebyggelsen.93  

4.5 Avslutning 

Detta var en snabb och kortfattad genomgång av Linköpings stadsbyggnadsideal från slutet av 1800-

talet till idag. Tydligt blir att Linköping har följt de trender som svept över Europa, allt från regularis-

men till trädgårdsstaden till det spretigt postmoderna om än med en viss fördröjning i vissa skeden. 

Det ideal som satt störst avtryck på staden förutom den karaktäristiska kvarterstad som finns i stads-

kärnan är ändå funktionalismen. Detta ideal präglade den stora utbyggnaden och stora delar av 

Linköping utanför innerstaden lyser med sin funktionalistiska stämpel. Hur idealen ser ut idag och 

imorgon ska nästa kapitel försöka besvara. 
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5 Linköping idag och imorgon 

I denna del ska det undersökas hur idealen för Linköping ser ut idag och hur visionerna ser ut för 

imorgon, för staden i stort men också i de två fallen Övre Vasastaden och Djurgården samt det 

visionsfyllda projektet LinköpingsBo2016. Hur staden förhåller sig till begreppet hållbar utveckling i 

de olika fallen kommer också att spegla detta kapitels redogörelser. Källor är i första hand Linköpings 

översiktsplan som är antagen av kommunfullmäktige 2010, områdesprogram för de två fallen vilka är 

antagna 2005 respektive 2008 samt en intervju med Muharrem Demirok med uppdrag bland annat 

som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Vidare är mycket information hämtade från Linköpings 

egna hemsidor, kommunens egen, Djurgårdens och LinköpingsBo2016s. Jag ska titta på hur planerare 

idag tänker sig en modern stad i ett centrumnära ombyggnadsområde, Övre Vasastaden, och i ett 

område närmare naturen men med lite större avstånd till centrum, Djurgården. LinköpingsBo2016 är 

ett projekt där planerna inte kommit särskilt långt men där drömmar om en annorlunda stad finns 

vilket gör det intressant. 

5.1 Översiktsplan 

Ju mer översiktsplanen för Linköping studeras ju tydligare blir det hur kommunen önskar att staden 

bör utvecklas, hur staden bör byggas ut, var utveckling av befintliga områden bör ske och vilka 

satsningar som bör göras. Utifrån detta går det att formulera några punkter som tar extra mycket 

plats och som går som teman genom hela översiktsplanen. Den följande delen har utgång i dessa 

punkter för att redogöra för Linköping stads nuvarande översiktliga ideal. Genom alla dessa punkter 

går begreppet hållbarhet som en röd tråd. I de flesta fall motiveras planerna med att det är hållbara 

lösningar på ett eller annat sätt. Redan inledningsvis finns ett kapitel som tar upp vad som menas 

med begreppet samt hur Linköpings stad ser på det. Brundtlandkommissionens definition läggs fram 

och det går att läsa vidare: 

”Hållbar utveckling har tre ömsesidigt beroende dimensioner – ekologisk, ekonomisk och 

social. Om en av dessa dimensioner saknas går det inte att uppnå hållbar utveckling./…/. Den 

ekologiska dimensionen utgör ramen för hållbar utveckling; vi är beroende av naturen och 

dess kretslopp för dess livsuppehållande förmåga och inte minst som resursbas. Alla aktiviteter 

som vi planerar och beslutar måste ligga inom de ekologiska ramarna.”
94
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De fem punkter som upptar stor plats i översiktsplanen och som detta kapitel kommer att utgå ifrån 

är följande: 

 En mer sammanhållande stad 

 Förtätning av befintliga områden 

 Blandstaden 

 Hållbara trafiksystem 

 Bevarande av historiska och kulturella värden 

Vid vidare läsning av detta kapitel rekommenderas att använda den bifogade kartan (se bilaga 1 till 4) 

för att få en bättre bild av staden då de olika projekten och de olika områdena omnämns. I övrigt 

säger den mycket i sig själv så ägna gärna några minuter åt att kika på den. 

I kommande avsnitt, Banan till apelsin, kommer begreppet förtätning användas i den mening att 

mellanrum i staden fylls igen med bebyggelse, såsom grönytor, skog eller andra inte bebyggda om-

råden. I det senare stycket, Tätare och högre, användes begreppet förtätning i den mening att man 

bygger högre och tätare, ofta bland redan befintlig bebyggelse eller som ersättning för rivna hus.  

5.1.1 Banan till apelsin 

Detta är ett begrepp som återkommer på flera ställen och åsyftar på att Linköping bör byggas ihop till 

en mer sammanhållen stad. Idag liknar formen på staden en banan, med ena ändan i Lambohov i 

sydväst och andra i Hjulsbro i sydöst. Bananen går norrut via Universitetet, Ryd och Skäggetorp mot 

Innerstaden i öst innan den viker av söderut mot Hjulsbro via bland annat Tannerfors, Vimanshäll, 

Johannelund och Ekholmen. En avstickare finns också i Tallboda som stretar ut i nordöst. Viljan finns 

att fylla igen tomrummen mellan de olika områdena men först och främst att forma om bananen till 

en apelsin, med andra ord, skapa en rundare stad.  

Redan i andra stycket i sammanfattningen kommer detta med att bygga samman staden fram. Det 

går att läsa:  

”Tillkommande bebyggelsekompletteringar och utbyggnadsområden för bostäder och arbets-

platser – lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga staden. Därmed blir Linkö-

ping på sikt en tätare, rundare och mer sammanhållen stad jämfört med idag.”
95

 

Ett av argumenten till att försöka nå en apelsinform är den praktiska staden. Man vill uppnå en mer 

attraktiv stad genom att göra den mer praktisk, och för att kunna göra det krävs en mer rundare form 

och en mer sammanhållen stad. Med en praktisk stad menas det i översiktsplanen att avstånd från 

bostad till arbete, skola, dagis, handel eller annan service ska vara relativt små i rum som i tid. Det 

ska vara möjligt att ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik till och från de vardagliga syss-

lorna inom staden. Men det är svårt att bygga en effektiv kollektivtrafik i en icke sammanhållen stad. 

En annan sak som ska göra staden mer praktisk är att bibehålla och utveckla stadsdelscentrumen för 

att hålla reseavstånd nere för dagligvaruhandel.96 
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För att kunna omforma staden till mer rund och mer sammanhållen har planer på flera olika områ-

den arbetats fram. Dessa ska klämmas in i de mellanrum som idag finns mellan redan befintliga om-

råden. Några exempel på sådana platser eller områden är Djurgården (se BL2, B2 och H2 på bilaga 4), 

Ryd-Malmslättsvägen (se BL3 på bilaga 1), södra Mörtlösa, (se BL4 på bilaga 2) samt Bergsvägen vid 

Skäggetorp och Tornby (se BL6 på bilaga 1). Djurgården, som är ett av de viktigaste områdena för en 

rund stad, är ett exempel på ett nytt område som i detta fall är tänkt att fylla ut tomrummet mellan 

Lambohov och Garnisonen. Ett exempel på hur tomma områden inom staden ska täppas till kan idé-

skissen för Ryd-Malmslättsvägen få stå (se figur 12). Intressant är, kan tilläggas, att benämningen 

boulevard används här för sträckningen längs den nuvarande motorvägen.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Idéskiss för 

förtätning av Linköping 

runt Malmslättsvägen. 

Till höger i figur ligger 

idag Vallarondellen.
98

 

Den runda och mer sammanhållna staden ska vara en mer hållbar stad på flera sätt vilket är argu-

menten som framhålls i översiktsplanen. På ett ekologiskt plan blir staden mer hållbar genom att 

resandet minskar, infrastruktur kan delas av fler, en effektivare kollektivtrafik samt att fler kan cykla 

eller gå, allt bidrar till en minskning av utsläpp och en minskad resursförbrukning. På det sociala 

planet blir staden mer hållbar genom en sammanhängande stadsmiljö vilket bjuder in till rörelse i 

staden men också till en ökad trygghet genom att det finns människor omkring dig. Ekonomiskt håll-

bar blir staden genom att bli mer attraktiv för inflyttning både när det gäller människor och verksam-

heter.99 Detta uttrycks med bland annat raden: 

 ”Charm har blivit hårdvaluta i konkurrens med andra platser.”
100
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5.1.2 Tätare och högre 

Den typ av förtätning som nu kommer att kommenteras är av den sorten där redan bebyggda om-

råden förtätas eller till och med där gammal bebyggelse rivs för att ge plats åt ny, tätare och ofta 

högre. Även detta omnämns i översiktsplanens sammanfattning där det går att läsa: 

”I planen finns förslag på kompletteringar och förnyelse i den befintliga staden”.
101

 

Denna förtätning är planerad till centrumnära områden, i översiktsplanen kallad innerstad.102  

”I Linköping planeras nu för en tätare stad. Att bygga en tät stad innebär att man kan sam-

utnyttja stadens resurser och utbud av service i en betydligt högre grad. Den tätare staden 

skapas genom att dels förtäta den befintliga staden och dels genom att bygga ut innerstaden 

med en tät stadsstruktur.”
103

 

Idag begränsas innerstaden till de centrala delarna väster om Stångån. Det nya resecentrumet som 

planeras att hamna på andra sidan Stångån mellan norra Tannerfors och Kallerstad (se IN3 på bilaga 

2) är tänkt att bli en knutpunkt i den växande stadskärnan (se figur 13). I framtiden planeras också för 

att innerstaden växer mot norr i området kring värmeverket och utmed industrigatan (se IN4 respek-

tive IN2 på bilaga 2). Men också åt nordost över Stångån till norra Tannerfors och in i Kallerstaden. I 

planerna används de aningen försiktiga uttrycken omvandling och komplettering vilket i de olika 

projekten betyder rivning, ombyggnation och förtätning. Till exempel i tankarna för Övre Vasastaden 

skriver man: 

”Omvandling och komplettering av ett område söder om Industrigatan. Området rymmer 

totalt cirka 2000 bostäder, mest bostadsrätter men med inslag av hyresrätter.”
104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Principbild för hur innerstaden 

är tänkt att växa och bindas samman 

med det nya resecentrumet.
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Andra områden där liknande planer finns är, som redan nämnts, norra Tannerfors och området vid 

Värmeverket samt Folkungavallen (se IN1 på bilaga 2) där fotbollsplanerna ska ersättas med bos-

täder. Gemensamt för dessa är den täta stadsbebyggelsen i form av en blandstad. Vasastaden nämns 

som förebild med sin täta stad och en bottenvåning med verksamheter och service.106 

Linköping anses vara en låg stad med ett centrum knappt högre än fyra våningar i de äldre delarna 

och sex våningar i de lite nyare. I de yttre kvarteren finns dock ett flertal hus uppåt tio våningar och 

under senare år har ett antal hus med över fjorton våningar byggts. I översiktsplanen analyseras 

möjligheterna för att bygga höga hus. Bland annat går att läsa om hur höga hus kan stärka identite-

ten i ett område, att de kan förstärka orienterbarheten i staden och att de kan fungera som symboler 

för framgångsrikt näringsliv. Det anses vara av intresse att bygga högre i de områden där förtätning 

ska ske samt i de olika stadsdelscentrumen som planeras men också i de redan befintliga.107 

Dessa förtätningar motiveras utifrån hållbarhet på samma sätt som den runda och mer samman-

hållande stadens motiveras. Minskad resursförbrukning, bättre förutsättningar för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt en tryggare och livligare stad. Även här är den attraktiva staden ett argument för 

ekonomisk hållbarhet.108 

5.1.3 Sida vid sida, bostäder som företag 

Vad som ligger i begreppet blandstad verkar inte var helt enkelt att redogöra för. I rapporten Bland-

staden försöker Gunilla Bellander definiera begreppet eller i alla fall sätta fingret på vad vi menar när 

vi pratar om blandstaden. Hon skriver att människor som befinner sig i en blandstad har gångavstånd 

till andra funktioner än bostäder såsom affärer, arbetsplatser och sociala mötesplatser. Hon menar 

också att en avgörande kvalitet för blandstaden är att den är befolkad dygnet runt vilket ger förut-

sättningar för en tryggare miljö. 109 

För de flesta av de områden som nämnts i tidigare stycken är planerna att en blandad bebyggelse ska 

dominera. Det går att läsa i översiktsplanen:  

”ÖP staden förordar generellt mer blandad stadsbebyggelse där bostäder, arbetsplatser och 

service blandas på både byggnads- och kvartersnivå. Linköpings potential för mer blandstad 

och för att få en större utbredning av stadslivet ska utnyttjas.”
110

 

I vissa delar, som innerstaden, vill man ha en inriktning på mer kontor än verksamheter och i andra, 

som Djurgården, vill man istället ha mer verksamheter än kontor men blandstaden nämns i princip på 

alla platser där byggnation ska göras. Undantagen är av de störande verksamheter som planeras till 

norra och östra delen av staden mot Gärstad och SAAB till (se V3, V8, V7 och V11 på bilaga 2), om-

råden för handel främst planerade till Tornby och Mörtlösa (se H4 respektive H1 på bilaga 2) samt 
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renodlade villa- och radhusområden som till exempel södra Hjulsbro och Ullstämma (se B3 på bilaga 

4).111 Om området vid värmeverket går det att läsa: 

”Ambitionen är att omvandla hela eller delar av området till en del av innerstaden med blan-

dad stadsbebyggelse. Om hela området omvandlas kan det rymma 1500 lägenheter och 1500-

4000 arbetsplatser.”
112

 

Blandstadens hållbara fördelar gentemot andra alternativ ligger enligt översiktsplanen mest i den 

sociala dimensionen. Mångfald och social integration lyfts fram som starka argument. Mångfald kan 

gälla upplevelseformer, storlek på bostäder, användning av lokaler till olika verksamheter men också 

arkitektur och utformning av offentliga rum. För en socialt hållbar stad krävs att förutsättningar finns 

för människor med olika bakgrunder att kunna leva sina liv och att det finns möjlighet till att mötas i 

staden.113 

5.1.4 Attraktivare, miljövänligare, smidigare 

Trafiken i staden är något som behandlas på sida efter sida. De stora planerna finns för nya kollektiv-

trafiksystem med nya hållplatser, ombyggda vägar och attraktivare lösningar. Bilen läggs fram som 

den stora boven och anses som ett problem i stadsmiljön. Översiktsplanen poängterar hur viktigt det 

är att vi minskar vårt bilberoende och då särskilt i innerstaden. 

”Resor inom staden med kollektivtrafik, cykel eller till fots prioriteras framför bilresor. Genom-

fartsresor med bil genom centrala delar av staden ska minskas /…/. Kollektivtrafik samt gång- 

och cykeltrafik får prioritet i signalreglerade gatukorsningar. En fortsatt utbyggnad av gång- 

och cykelvägar prioriteras.”
114

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Järnvägsgatan 

som exempel på hur en 

mer stadsmässig gata kan 

se ut. Idag fyra filer för 

motortrafik, imorgon en 

bussgata kantad av träd 

och människor.
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Som motiv till satsningen för minskat bilberoende har fyra punkter satts upp. (1) Dagens oljeförbruk-

ning är större än de nya oljefyndigheter som görs vilket gör att priset på oljan stiger. (2) Klimatet är 

hotat och det krävs en minskning av koldioxidutsläpp. (3) Folkhälsan i västvärlden blir allt sämre och 

övervikt är ett stort problem. Cykla och gå ger motion. (4) Stadens miljö blir mer attraktiv med mins-

kade utsläpp och syftet med planeringen är att skapa ”den goda staden”. Ett sätt att uppnå dessa mål 

är att flytta fokus från rörlighet till tillgänglighet, möjlighet att ta del av det utbud av varor och tjäns-

ter som finns i staden utan att behöva förflytta sig över stora avstånd eller att behöva använda bil. 

Blandstad och förtätning är en av lösningarna förutom satsning på gång- och cykelvägar.116 Även ett 

nytt högeffektivt kollektivtrafiksystem ska byggas, Linklink, som ska koppla samman stadens olika 

områden med ett modernt och hållbart transportsystem. (se bilagor 1 till 4) Tanken är att det i fram-

tiden ska trafikeras med spårbundna fordon, alternativt trådbussar. Målet är att kollektivtrafiken på 

sikt ska bli utsläppsfri.117 

Det övergripande motivet för de planerade trafiksystemen är en hållbar utveckling. På det ekologiska 

planet är det inte svårt att hitta fördelar. Minskade utsläpp, minskad resursförbrukning och mindre 

buller är alla starka argument. Färre bilar i staden öppnar för en mer social hållbarhet då det skapar 

en mer attraktiv miljö, mindre buller och renare luft. Samtidigt ökar mötesplatsernas attraktionskraft 

då fler människor går och cyklar. De ekonomiska aspekterna är en mer attraktiv stad för att kunna 

konkurrera med andra platser om inflyttning och nyetableringar av företag.118 

5.1.5 Länge leve arvet 

Det sista genomgående temat i översiktsplanen är bevarande av stadens karaktär, att värna om 

kulturarvet och de historiska sidorna av Linköping. Detta formuleras i översiktsplanens samman-

fattning med raderna: 

”Kulturarvet i staden i form av värdefulla kulturhistoriska miljöer och bebyggelseområden är 

en stor tillgång och en viktig del av stadens identitet. Särskild hänsyn ska tas till kulturarvet i 

samband med bedömningar av förtätningsprojekt mm.”
119

 

Som framgår i citatet läggs särskild vikt vid bevarande när det diskuteras om förtätning av inner-

staden. Linköpings stadskärna anses vara en av kommunens mest värdefulla i detta sammanhang och 

viktigaste område att bevara. Man vill bevara stadskärnans karaktär, atmosfär och identitet. Stads-

kärnan är liten och tydligt förknippad med dess historia, domkyrkan är stadens mest kända byggnad 

och en av de viktigaste symbolerna, Trädgårdstorget fungerar som medborgarnas vardagsrum där 

många bara strosar eller träffar andra. Detta är några av de kvalitéerna som lyfts fram som beva-

randevärda och att dessa inte konkurreras ut eller tappar sin karaktär är viktigt för Linköpings stad.120 

Utöver de historiska och kulturella värdena i Linköpings centrum finns även ekonomiska värden. Den 

medeltida stadskärnan, domkyrkan, sankt Larskyrkan och medeltida byggnader lockar turister och 
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bidrar till att hålla staden attraktiv. Det är därför viktigt att bevara den historiska aspekten av stadens 

karaktär för att upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling.121 

Nu går det förstås aldrig att återge en översiktsplan späckad med planer och idéer på några få sidor 

men ovan har redogjorts för de inslag som återkommer gång på gång och som får mycket plats i 

planen. För att sammanfatta översiktsplanens bild av framtidens Linköping i en rad skulle det vara att 

Lin-köping går mot att bli den runda, täta och hållbara staden. 

5.2 Övre Vasastaden 

I denna del ska områdesplanerna för ombyggnad av industrigatans södra sida tittas på. De planer 

som finns för denna del av staden ska redogöras för och om det finns några tydliga ideal som styrt 

utformningen ska dessa lyftas fram. Källor till detta kapitel är det planprogram som fastställdes i 

februari 2008, information om området från Linköpings egen hemsida samt några av de tilldelades 

bygg-herrarnas visioner om området. Under resans gång har förslag kommit och gått och det senaste 

förslaget och som Linköpings hemsida lyfter fram får anses vara det gällande och kommer därför att 

ligga till grund för detta kapitel. 

En ny stadsdel ska byggas, en gammal stadsdel ska bort. Övre Vasastaden ska få en ny utformning, bli 

en del av Linköpings innerstad och vara innerstadens ansikte mot norr. Idag utgörs området av en 

gles och låg bebyggelse inhysande, som gatans namn skvallrar om, blandade verksamheter. Karak-

tären är stora industrikvarter och tanken är att bryta ner dessa till mindre och täta bostadskvarter. 

Själva Industrigatan, som idag är en trafikled, vill man förändra till att bli en mer stadsmässig gata 

med trädplanteringar, trottoarer och affärsverksamheter i bottenplanet på gatans bebyggelse.122 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Översiktskarta för 

Vasastaden. Området för Övre 

Vasastaden visas med orange 

markering.
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Som figur 15 visar består projektet av två öst-västligt parallella gator, Industrigatan och Slöjdgatan, 

från Bergsvägen i öst till Östgötagatan i väst. Söder om Slöjdgatan består Vasastaden idag av ett 

öppet stadslandskap med hus-i-park-karaktär vilket man vill bygga vidare på. De grönytor som idag 

ligger längs med Slöjdgatans södra sida kommer därför att bebyggas med stadsvillor i trädgårdar. De 

ska hållas relativt låga och inte stå för tätt för att släppa in ljus till gaturummet. Riksbyggen som fått i 

uppdrag att bygga några av dessa skriver: 

”Centralt med parkkaraktär och tio minuters promenadavstånd till Linköpings city. Här plane-

ras tre stadsvillor om tre och fyra våningar.”
124

 

På Linköpings hemsida går det att läsa om samma hus och hur stor vikt som är tänk att läggas på 

trädgårdarna och den gatunära utformningen. 

”Gränsen mellan trädgårdar och allmän gatumark gestaltas omsorgsfullt med t ex låga naturs-

tensmurar, klippta häckar och/eller smidesstaket. Mot Slöjdgatan ska entréer till hus och träd-

gårdar vara tydliga för att berika gatan, gärna med vackra grindstolpar eller motsvarande.”
125

 

Östra delen av Slöjdgatan är planerad att bli en torgplats som är tänkt att fungera som en mötesplats 

för områdets invånare. Här ska flera anslutande gator, kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar stråla 

samman. Torget ska vara öppet med insläpp av sol och utformas på så sätt att det underlättas för 

torghandel, butiker och närservice.126 

Mellan Industrigatan och Slöjdgatan planeras en kraftig förtätning av staden. Här ska kvarteren vara 

tydliga och av sluten eller halvsluten karaktär. Särskilt mot Industrigatan ska kvarteren vara slutna 

och huskropparna byggs för att ta vid där trottoaren slutar.127 I planprogrammet för Övre Vasastaden 

beskrivs detta och även på Linköpings hemsida går det att läsa om hur kvarteren ska utmärka 

området. 

”Kvarteren skall vara tydligt avgränsade mot angränsande gator, här avses både huvudgator, 

lokalgator och kvartersgator.”
128

 

”Den tydliga karaktär av kvartersstad med påtagligt grönt inslag som Övre Vasastaden utgör 

står som exempel under projektets hela fullföljande. Stads- och kvartersstrukturen, tätheten, 

pauserna, det blandade verksamhetsinnehållet och de offentliga stads- och parkrummens ut-

formning uttrycker denna stadsbyggnadskaraktär.”
129

 

I det senare citatet framgår också hur innergårdarna ska bidra med grönska och lummighet till 

området. Figur 16 visar planförslaget för östra delen av Övre Vasastaden med torget i mitten. Mot 

Industrigatan ska kvarteren i princip utgöra en vägg för att minska buller från vägen samt skapa en 

tydlig gräns för innerstaden mot norr. Mot Slöjdgatan ska dock kvarteren brytas upp lite för att skapa 

insyn och tillgänglighet.130 
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Figur 16. Planförslag för östra delen av området.
131

 

Flera olika arkitekter och exploatörer kommer att vara inblandade men planerna är att bebyggelsen 

ska få karaktären av innerstaden som den ser ut idag och kommer därför anpassas till dess skala. 

Kvarteren ska utformas med innerstaden som förebild men ändå spegla vår tids karaktär.132 Kors-

ningen Industrigatan och Östgötagatan är ett undantag där tanken är att korsningen ska fungera som 

en ny entré till innerstaden. Här vill man ge platsen, som man utrycker det på Linköpings hemsida, en 

värdig gestaltning. Man vill uppföra en märkesbyggnad och i planprogrammet används de dansande 

tornen i Fred & Ginger-byggnaden i Prag som exempel på utstickande arkitektur. Förslaget för 

korsningen i fråga kan ses i figur 17.133  

 

 

 

 

 

Figur 17. Förslag till utstickande arkitek-

tur för korsningen Industrigatan och 

Östgötagatan.
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Industrigatan är idag en viktig del i den trafikled som går runt innerstaden, Y-ring. Det är alltså viktigt 

att kunna bibehålla den trafiksituation som idag råder på vägen men samtidigt vill man att vägen ska 

bli mer stadsmässig. Detta är tänkt att lösas genom att Industrigatans korsningar ersätts med ron-

deller, att trädplaneringar görs utmed hela gatan och att vägbanan tydligt skiljs från gång- och 

cykelväg. Den stora förändringen är dock att en mindre parallellgata kommer att dras utmed södra 

sidan av Industrigatan. På detta sätt kommer gatan att fungera för både genomfartstrafik och lokal-

trafik.135 

Sammanfattat består projektet Övre Vasastaden av två olika delar, området söder om Slöjdgatan och 

området norr om. Området i söder präglas av ett öppet ideal där ljus släpps in mellan husen och där 

det gröna spelar stor roll, en dragning åt funktionalismens ideal men med påverkan av trädgårds-

stadens trädgårdar. Norr om gatan handlar det om förtätning, större huskroppar och där kvarter-

staden lyser igenom trots den slutna strukturen. 

5.3 Djurgården – framtidens stad 

”Djurgården kommer att vara platsen där allt är möjligt - en mångfald av stilar är tillåtna. Djur-

gården ska upplevas som en världsutställning under ständig utbyggnad – vackert, charmigt och 

attraktivt, men samtidigt tätt, trivsamt, hållbart och energisnålt.”
136

 

Mellan Lambohov och Garnisonen har militärens övningsområde länge slagit en kil in i Linköping och 

har varit en stor bidragande faktor till att staden har vuxit sig till formen av en banan. Väster om 

området har Mjärdevi och Lambohov vuxit fram och på östra sidan har staden vuxit med områden 

som Berga, Vimanhäll, Vidingsjö och Ekholmen. Djurgården är den stadsdel som ska byggas i övnings-

områdets norra del och utgöra cirka 250 hektar av 1300 hektar, resterande arealer är avsatt till 

naturreservat.137 Visionen för denna nya stadsdel utöver att det ska bli en hållbar stadsdel är just att 

staden ska få en mer apelsinlik form och att den nya stadsdelen ska binda samman Linköpings syd-

västra delar med staden. 138 I denna del ska de ideal som format planerna för Djurgården redogöras 

för. Information till detta är hämtat i första hand från områdesprogrammet för Djurgården antaget 

2005 av kommunfullmäktige samt från Djurgårdens egen hemsida. 

Som det inledande citatet visar så är visionerna stora för Djurgården. För att uppnå dessa mål och 

skapa en stadsdel som inte bara är ekologisk hållbar utan också socialt och ekonomiskt skriver man 

på Djurgårdens hemsida att det krävs mångfald, attraktivitet, kollektiv- och cykeltrafik, täthet och 

långsiktighet och resurseffektivitet.139 Om mångfald och attraktivitet skrivs till exempel:  

”Långsiktig social och ekonomisk hållbarhet gynnas av så stor blandning som möjligt av boen-

de, arbetsplatser, hustyper, upplåtelseformer, service, äldreboende m.m.”
140

 

”Attraktivitet lockar till sig verksamheter och boende från alla samhällsgrupper, vilket gynnar 

social hållbarhet och minskar risken för successiv segregation genom utflyttning.”
141
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För att uppnå ekologisk hållbarhet, där man ser klimathotet som den stora frågan, vill man bygga för 

ett minskat bilberoende. Kollektivtrafiksystemet LinkLink ska få en central roll i området och cykel- 

och gångtrafiken ska uppmuntras. Täthet och minskade resbehov är också ett mål vid utbyggnaden 

av Djurgården där närhet till skola, arbete och annan service ska planeras för.142 

Djurgården är tänkt att delas upp i ett antal delområden där varje del ska få sin egen karaktär och 

vara igenkännbara sinsemellan. De kommer att avgränsas av de topografiska förutsättningarna men 

också de grönområden som ska förbinda området med eklandskapets naturreservat. Dessa stråk 

anses viktiga i stadsdelen och ska ge det sin karaktär av en naturnära hållbar stadsdel. I områdes-

programmet går att läsa: 

”Grönstråken visualiserar det sammanhang bebyggelsen är en del av, d.v.s. det natur-/kultur-

historiska eklandskapet. De berikar också rörelsen mellan stadens olika delar. Grönstråken 

tydliggör bebyggelsen och bebyggelsen tydliggör grönstråken.”
143

 

De olika områdena ska byggas kring ett system av så kallade magneter eller noder som ska fungera 

som mötesplatser. De här magneterna ska utgöra centrum för varje delområde där ett stadsrum av 

någon form ska byggas. I figur 18 markeras dessa magneter med bokstäverna A, B, E, G samt H. 

Strävan är att varje magnet ska innehålla arbetsplatser, bostäder och service där högre bebyggelse, 

fyra till fem våningar, ska uppföras nära magneterna för att sedan bli lägre med ökat avstånd från 

dem. Dessa magneter, delområdescentrum, ska förbindas med attraktiv kollektivtrafik och välut-

byggda cykel- och gångvägar.144 

Det planerade området är stort, i storlek jämbördigt med hela innerstaden, från Industrigatan till 

sjukhuset, från biblioteket till Stångån. Detta har medfört tanken och möjligheten till att bygga del-

områden med olika karaktär och präglade av olika ideal. Fyra olika utformningar på bostadskvarter 

ges som exempel för Djurgården. Närmast magneterna planeras för stadskvarter som med ökat 

avstånd till magneten övergår i småstadskvarter. Några kvarter ännu längre ut övergår byggnationen 

till en stad med trädgårdsstadskaraktär och ännu längre ut, närmare naturen, övergår trädgårdssta-

den till en mer glesare bebyggelse i form av villa- och radhuskvarter. Djurgården ska dock inte bara 

hysa bostäder utan området är tänkt att, som tidigare nämnts, innehålla verksamheter, företag, 

handel och annan service. Företag och verksamheter kommer först och främst planeras till områdets 

norra del runt E och H samt nordväst om G i figur 18, medan södra delen utmärkt med A, C och D 

samt söder om B till största delen består av bostäder. 145 De företag som önskas etableras här är 

kunskapsföretag och syftar till att skapa en koppling till universitet och är tänkt att ingå i det utveck-

lingsbälte som sträcker sig från Mjärdevi och universitetet via Garnisonen och Sjukhuset till SAAB.146 

Handeln är koncentrerad till platsen direkt norr om markeringen B i figur 18. I övrigt, område F, 

området sydöst om G, ickehandelsområden norr om B och insprängda kvarter i områdena E och H, 

ska präglas av en blandad bebyggelse där bostäder samsas med verksamheter och service.147 
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Figur 18. Översiktskarta för Djurgården.
148

 

De stadskvarter som ska byggas närmast magneterna är tänkta att få en karaktär av kvarterstad med 

relativt hög densitet. Husen ska byggas upp till fem våningar och ha verksamheter i bottenplanet för 

att skapa en urban miljö. Enligt områdesprogrammet är utformningen av bottenplanet viktig om man 

vill undvika en ”förortskaraktär” där cykelrum, tvättstugor eller soprum upptar bottenplanets fasad. 

Kvarteren ska bli slutna med innergårdar där mindre portar skapar genomblick och öppnar upp 

kvarteret (se figur 19).149 
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Figur 19. Tänkt utformning av stadskvarteren kring 

Djurgårdens magneter.
150

 

Småstadskvarteren tar över efter stadskvarteret och glesar ut bebyggelsen. Höjden sänks något och 

husen ska vara upp till tre våningar. Men även här ska kvarteret vara tydligt och man skriver i områ-

desplanen: 

”Kvarteren är relativt strikta och där inte byggnader definierar kvartersgränsen anordnas plank 

eller murar.”
151

 

Trädgårdsstaden har stått som förebild för nästa nivå på kvarteren. Gaturummen är även här väl 

definierade men det gröna spelar en viktig roll i dessa kvarter. Husen är lägre, oftast två våningar, 

och förgårdsmarken hjälper till att framhäva grönskan. Skillnaden mellan småstadkvarteren, träd-

gårdstaden och villa-/radhuskvarteren uttrycks i raderna: 

”Trädgårdsstaden ger ett luftigare och grönare intryck än småstaden, men skiljer sig från villa-

områdeskaraktären genom det stramare förhållningssättet till gatan.”
152

 

I de yttre områdena är villor och radhus planerade. Dessa kvarter ska följa naturen i större utsträck-

ning. Naturliga kullar och träd ska i viss mån styra vägdragning och tomtplacering. 

Den gröna strukturen vill man även uppnå i gaturummet. Alla former av gator, allt från huvudgator 

med kollektivtrafik till mindre kvartersgator ska få trädplanteringar för att mildra trafikens inverkan 

på rummet. Vikten av att gatan ska upplevas stadsmässig poängteras och för att uppnå detta vill man 

möblera gatan med kantstensparkering, planteringar och verksamheter i bottenplanen utmed huvud-

stråken.153 Exempel på ett gaturum är det som kallas Allén (se figur 20) och som är tänkt att i figur 18 

dras från punkt A till punkt G via punkt B och vidare.  
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Figur 20. Tänkt utformning av Allén. Ett 

av de planerade huvudstråken genom 

Djurgården.
154

 

Sammanfattningsvis för utbyggnadsområdet Djurgården går att skriva att det är ett område där flera 

olika ideal har påverkat planeringen. Det finns dragningar åt den tätare kvarterstaden likväl som det 

finns dragningar år trädgårdsstadens gröna ideal. Bakom dessa och som motiverar de olika delarnas 

utformning ligger idealet om en hållbar stad där framtidens stad inte sätts på spel på grund av 

dagens handlande. 

5.4 LinköpingsBo2016 

I följande del ska det redogöras för planerna eller avsaknaden av planer för byggnation av området 

öster om universitetet och det projekt som går under namnet LinköpingsBo 2016 (se figur 21). I 

första hand handlar det om en utbyggnad av den östra delen av det markerade området men det är 

också en satsning som ska förvandla universitetsområdet till en stadsdel och att vara ett första steg 

till att bygga ihop universitetet med staden. Området är tänkt att ingå i det utvecklingsbälte som går 

från Mjärdevi till innerstaden via framtida Djurgården, Garnisonen och Universitetssjukhuset.155 

Visionerna för LinköpingsBo 2016 är att bygga en stadsdel som är attraktiv, modern och hållbar och 

där arbete, fritid och boende blir en förebild för andra kommuner i Sverige och världen. Stadsdelen 

ska också bli föremål för en stadsbyggnadsmässa i Linköping år 2016. För att uppnå detta har ett nytt 

angreppssätt tillämpats. Medborgare, näringsliv och kommunala aktörer ska under de kommande 

fem åren samverka och föra en dialog om hur stadsdelen ska bebyggas.156 

                                                           
154

 Linköpings kommun, Områdesprogram för Djurgården, s. 22 
155

 Linköpings kommun, LinköpingsBo2016, Linköpings kommun, dokument 
156

 Linköpings kommun, LinköpingsBo2016 – ett nytt sätt för stadsplanering, Linköpings kommun, 
pressmeddelande, 22 augusti, 2011 



 

LINKÖPING IDAG OCH IMORGON | 38  
 

 Figur 21. Områdesavgränsning för projektet LinköpingsBo2016.
157

 

På hemsidan för LinköpingsBo2016 finns möjlighet för allmänheten att lämna förslag och idéer för 

området. Bland annat går att läsa: 

”Bygg bostäder på höjden, så fler får plats på samma yta. Och sen ser det coolt ut med skysk-

rapor.”
158

 

”Bygg en byggnad som i framtiden kommer att symbolisera Linköping likt vad The Turning 

Tourso har blivit för Malmö. Så klart behöver det inte vara en extremt hög byggnad men en 

tillräckligt ovanlig byggnad med högt arkitektoriskt värde som blir något självklart att besöka 

då man besöker staden Linköping.”
159

 

” Linköping borde satsa på en spårvagnslinje. Det är miljövänligt och bra.”
160

 

”Vatten är fint att ha i bebyggelse, t.ex. en liten insjö mitt bland husen.”
161

 

När det gäller höjden på hus och hur kvarteren ska utformas finns inga uppgifter. Men som svar på 

andra inlägget ovan säger Muharrem Demirok till Corren att något Turning torso vågar de inte lova 

och fortsätter sedan: 

”Men det kommer att handla om monumentala, ja till och med spektakulära byggnader.”162 
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Än så länge finns dock inga officiella planer på hur området kommer att se ut förutom områdets om-

fattning och att mellan 400 och 450 lägenheter ska byggas och att första spadtaget måste vara taget 

senast 2014 för att tidsplanen inte ska spricka.163 Det framgår också att närhet till och tillgänglighet 

av kollektivtrafiksystemet LinkLink är viktiga ingredienser som ska binda samman stadsdelen med 

inner-stad och övrig stad. Just kollektivtrafiken och minskat bilberoende är en stor del i tanken om 

att stadsdelen ska bli resurseffektiv och ekologisk hållbar.164 I övrigt finns inte mycket som beskriver 

hur den delen av hållbarhet ska uppnås. 

I övrigt ser den ekonomiska dimensionen av hållbarhet ut att vara den stora drivkraften. Attraktivitet 

och innovation är två begrepp som präglar många av texterna om LinköpingBo2016. Området ska 

vara attraktivt för att stärka Linköpings konkurrenskraft och för att vara förstavalet för företag, 

arbetskraft och studenter. Det ska vara innovativt och banbrytande för att synas och för att visa att 

området ingår i kunskapsstaden som är Linköpings moderna och högteknologiska sida där stad byggs 

i samklang med universitet och forskning. Detta ingår i planerna för LinköpingsBo2016 för att upp-

rätthålla tillväxt och välfärd i staden.165 

Sammanfattningsvis kan skrivas att LinköpingsBo2016 ännu inte fått några tydliga ideal och hur 

stadsdelen kommer att byggas finns ännu inga planer på utan det handlar om visioner och drömmar. 

Politikerna i staden är dock mycket positiva till projektet och på SVT.se går att läsa: 

”Jag är övertygad om att det här är någonting bra för linköpingsborna, säger Kristina Edlund (S) 

[vice orförande i Linköpings samhällsbyggnadsnämnd]. LinköpingsBo2016 kommer att lyfta 

frågor om hur vi ska bo i framtiden, fortsätter hon.”
166

 

5.5 Muharrem Demirok har ordet 

Den 21 november 2011 gjordes en intervju med ordförande i Linköpings samhällsbyggnadsnämnd, 

Muharrem Demirok. Intervjun syftade till att skapa en bild av vilka tankar, drömmar och ideal Lin-

köpings stadsplanerare och beslutsfattare har för dagens och morgondagens stad, vilka planer och 

visioner som ligger bakom ombyggnationen av Övre Vasastaden samt utbyggnaden Djurgården och 

LinköpingsBo2016. Hur ser Linköpings kommuns ideal ut idag? Hur ser den på begreppet hållbar 

utveckling? Är det en tät kvarterstad eller är trädgården det som driver byggandet framåt? Detta är 

några frågor som behandlades under intervjun och i följande del ska innehållet från samtalet redo-

göras. Om inget annat anges är källan för denna del intervjun med Muharrem Demirok. 

5.5.1 Översiktliga ideal 

Inledningsvis delade Muharrem upp Linköpings ideal i två delar, de ideal som finns idag och de ideal 

som önskas för framtiden. De ideal som finns idag kallar han typiskt Linköpingska och ligger till grund 

för begreppet den stora småstaden. Att vara den stora småstaden är något många, enligt Muharrem, 

har varit stolta över och därför har dessa ideal varit svåra att rå på. Han nämner att det varit med-
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vetet att inte bygga högre än domkyrkans torn vilket hållit staden låg samt att staden har spridits ut, 

vilket inte har varit fullt så medvetet, men det har ändå varit ett tydligt ideal. Om det senare säger 

han: 

”…man har spridit ut staden som en avlång banan istället för att jobba med en rund stad. Det 

gör att vi har tvingats trafikförsörja staden på det sätt som inte är optimalt. Idealet har varit 

att kunna ta bilen till stora torget på tvåfiliga motorvägar, ungefär. Och det ser vi idag, vägar-

na, dom stora vägarna är ganska ordentliga barriärer.” 

Och han motiverar också varför detta byggnadssätt är ohållbart för framtiden. 

”Du måste kollektivtrafikförsörja en stad av den storleken. Du måste lägga ut mer asfalt, mer 

vägar, och underhålla det där. Du måste sprida ut servicen mycket mer, det går inte att använ-

da den på ett optimalt sätt.” 

Vidare säger Muharrem också att det går att göra mycket i Linköping med det befintliga utan att 

behöva ta ny mark i anspråk och exempel på sådana åtgärder är att kvarter kan byggas ihop, det går 

att höja befintliga hus och grönytor som inte är parker går att användas för att bygga bostäder. På 

frågan om funktionalismens ideal om sol, ljus och luft och öppna stadslandskap har fått ge plats åt 

den tätare kvarterstaden svarar han: 

”…i de delarna där vi kan kommer det att bli mindre av det idealet sol, ljus och luft. Men ändå 

ganska mycket av det för man jobbar ganska tydligt med dom idealen men på ett annat sätt 

idag./…/ Tänk om man skulle bygga ett hus bara, bara en huskropp./…/…du får ingen stor gräs-

plätt, du får ingen jättestor balkong, du får ingen stor entré framför porten. Men mot att du 

lämnar det så får du bo väldigt väldigt centralt. Du kan knalla ner, istället för till din egen gräs-

plätt, så kan du knalla ner till trädgårdsföreningen på en minut.”  

Och om innerstadens låga bebyggelse säger han: 

”Även innerstaden måste upp, vi pratar om höjder på sex till åtta våningar, bort från dom här 

fyra till fem våningar, upp mot sex till åtta våningar och det är fortfarande väldigt, det är ingen 

hög stad.”  

De idealen som har funnits i Linköping har skapat en bilberoende stad vilket man nu vill ändra på 

genom att bygga en mer blandad stad där bostäder och arbete finns sida vid sida för att minska 

resorna. Tankar går tillbaka till ABC-staden säger Muharrem men man lägger också stor vikt vid att 

olika bostadsformer ska finnas i samma område. Utöver blandstaden vill man också effektivisera 

kollektivtrafiken för att minska på de miljökostsamma bilresorna och det har man tänk att göra med 

kollektivtrafiksystemet LinkLink.  

”LinkLink ska ju vara det här ’tunnelbanesystemet’, det ska gå snabbt, gent, det ska gå där det 

finns ett väldigt stort underlag, eller så växer underlaget ut runt där.” 

En del i stadens nya ideal är, som framkommer i citatet ovan, att fokusera på hållplatserna för kollek-

tivtrafiken. Muharrem menar att man vill satsa på noder och låta staden växa där. Dessa noder 

kommer att placeras inom den cirkel där man vill att staden ska förtätas eller utbreda sig. De över-

gripande ideal som Linköping nu försöker att jobba med är alltså en tätare och högre stad samt en 

stad mindre beroende av bilen. 
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Bakom dessa ideal ligger hela tiden önskan om en hållbar stad inom de tre aspekterna ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet. Här menar Muharrem att den ekologiska delen är det som är lättast 

att planera och bygga för då man vet vad som behöver göras. Samtidigt kan det vara det svåraste då 

det handlar om människors beteende och attityder. Det tar tid att ändra på sådant menar han. Den 

sociala hållbarheten är den mest teoretiska och den del man har minst planer för hur det ska lösas. 

Muharrem säger att många anser att blandstaden med människor från olika samhällsskikt och från 

olika kulturer är lösningen på detta. Han själv är inte helt övertygad och säger: 

”Det finns ett drag av socialt ingenjörsskap i det hela, man tror att bara för att det bor männis-

kor med olika socioekonomiska förhållanden så kommer man att umgås och man kommer att 

sitta på torget och sjunga ”Kumbaya”. Det är inte så i verkligheten.” 

Det han istället menar är att en blandning av bostäder, verksamheter och handel gör att stadsdelar 

blir mer levande och inte står helt öde under arbetstid, vilket idag är fallet i många bostadsområden 

eller dör efter kontorstid som till exempel Mjärdevi. Detta tror Muharrem bidrar mer till en socialt 

hållbar stad på sikt. Den ekonomiska hållbarheten anser han är svår att sätta fingret på då det är ett 

väldigt brett begrepp och går utanför samhällsplaneringen. Men han menar att det bäst går att upp-

nå ekonomisk hållbarhet med en tätare stad när han säger: 

”Och det är det som driver ideal väldigt mycket idag när man faktiskt kan bevisa att det här är 

inte bara är en god samhällsplanering, det är bra samhällsekonomiskt också. Det nya är nog 

det att man kan bevisa med fakta, med siffror att det här, väljer vi den vägen kommer det att 

kosta så här mycket, väljer vi den här vägen kommer det att kosta såhär mycket och så ställer 

man det mot varandra och inser att med all miljönytta, det vackra och ekonomin sammans-

laget så är det att föredra en tätare stad än att sprida ut den.” 

5.5.2 Övre Vasastaden – en tät vision 

Muharrem menar att Övre Vasastaden är en stadsdel där förtätning är målet med projektet. Områ-

det ska bli innerstadens ansikte mot norr. Det ska få karaktär av dagens innerstad med täta kvarter 

men med det nya Linköpings ideal, husen ska bli högre. Han säger att planerna för området har för-

ändrats en hel del under arbetets gång. 

”Övre Vasastaden var ett projekt som hade ambitionerna att rymma 1000 lägenheter, idag är 

vi uppe i 2000 utan att ta ny mark i anspråk, bara genom att jobba med det befintliga markom-

rådet. Så det går att göra väldigt mycket och då gäller det att vinna över de här mentala barriä-

rerna, de tidiga idealen möter de nya.” 

Här talar han om hur gamla ideal möter nya. I detta fall menar han att de nya idealen är att bygga 

högre och att Linköping måste gå ifrån idealet att var den stora småstaden med låg och utspridd be-

byggelse. På frågan om tankarna medvetet går tillbaka till den täta stenstaden eller kvarterstaden 

som den byggdes under 1800-talet svarar Muharrem: 

”Det är inte så mycket vi som tänker på detta som att det är, vad kan man säga, internationella 

trender som går vid det här.” 

Drömmarna om Övre Vasastaden som en levande stadsdel blir tydligt när Muharrems pratar om 

stadsdelen. Man vill uppnå ett område där människor är i rörelse under hela dagen. Man ska kunna 

bo, arbeta och handla, det ska finnas mötesplatser eller möjlighet att ta en trevlig promenad. Upp-



 

LINKÖPING IDAG OCH IMORGON | 42  
 

levelsen i stadsdelen ska vara att det är en stad och det tänkta torget ska vara en kontrast till de mer 

slutna kvarteren som tillsammans ska bilda en stadskänsla. Muharrem sammanfattar planerna för 

Övre Vasastaden:  

”Vasastaden är ett väldigt tydligt exempel på det nya Linköpingsidealet - mer stad.” 

5.5.3 Djurgården – en stadsdel i framtiden 

Enligt Muharrem stoppades den planerade utbyggnaden av Djurgården av finanskrisen då alla bygg-

herrar som visat intresse drog sig ur. Därför sköts projektet i tiden men planerna och ambitionerna är 

de samma nu som då. Drömmarna för den nya stadsdelen Djurgården är enligt Muharrem att försöka 

jobba med hållbarhet på ett nytt sätt. Man vill bygga en ny slags stadsdel och inte som han säger att 

bara slänga upp ett nytt miljonprogram. Det man fokuserar på i första hand är den ekologiska håll-

barheten vilket också har varit det enklaste att börja med. 

”Ambitionen med Djurgården/…/. Det är att försöka jobba med de här kärnvärdena i hållbar-

het på ett annorlunda sätt, att verkligen försöka få in dom och utmana oss själva.”  

Muharrem anser att styrkan i Djurgårdens utbyggnad kommer att vara kollektivtrafiken. LinkLink är 

planerat att binda samman Djurgården med Universitetet och Mjärdevi i väst och övriga staden i öst. 

Man ska här bygga efter tanken med några tätbyggda noder (i översiktsplanen nämnda som mag-

neter) med verksamheter och i viss mån handel och på så vis kunna bygga bort ett behov av bil för 

många invånare. 

”Bygger vi kärnan kring kollektivtrafikstråket istället för tvärt om och förstärker det vid några 

noder så kan vi få ganska många att bo utan behov av bil till exempel.  Vi kan bygga ekologiskt 

hållbart på ett helt annat sätt om vi får in fler människor på den här ytan.” 

Detta menar Muharrem även kommer att skapa naturliga mötesplatser med ett stadsrum kring håll-

platserna med närhet till verksamheter som mindre butiker eller caféer. Men för att detta ska vara 

möjligt krävs att dessa noder är tätt befolkade och att många människor lever på en liten yta. Här 

nämner han kvarterstadens ideal med täta kvarter och halvslutna innergårdar. Men sen kommer han 

in på att många vill ha sitt eget utrymme och därför planeras en mer gles bebyggelse i utkanten av 

Djurgården där radhus och villor är tänkta att uppföras. På halvavstånd från noderna menar han att 

trädgårdsstadens ideal, mycket grönska men ändå med kvartertanken kvar, har legat till grund för 

mycket av planeringen. 

”Men sen finns också det här behovet av eget utrymme och det är då den lite mer utspridda 

staden i ytterkanterna kommer ut till, där du får möjlighet att faktiskt bygga markboende. Men 

det är väldigt mycket kring trädgårdsstaden, kvartersbildningar och så, man kan se tydliga 

kopplingar från det.” 

Djurgården har enligt Muharrem inget enhetligt ideal utan ska bli en stadsdel där gamla ideal som 

kvarterstadens och trädgårdsstadens kommer att samsas och där nya tankar om nodbebyggelse ska 

binda dem samman. 
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5.5.4 LinköpingsBo2016 - konceptstaden 

”Det är ingen som riktigt vet vart det här tar vägen men vi har rullat igång en boll och försöker 

få alla att hänga med och det är jättemånga som vill vara med. Det finns ett sug i Linköping 

efter det här.” 

LinköpingsBo2016 är enligt Muharrem ett projekt där bara vår inställning till stadsbyggnad sätter 

gränserna. Han ser LinköpingsBo2016 mer som ett koncept än en stadsdel och syftar då på att det 

inte finns några färdiga planer utan här ska fantasin och drömmarna få råda och att så många som 

möjligt ska vara med. Då syftar han inte bara på byggherrar och arkitekter utan också på allmänheten 

och att förslag och idéer är mer än välkomna. Han säger bland annat: 

”Det vore häftigt om man kunde ha en arkitekttävlan bland tredjeklassare och säga att vi ska 

bygga en ny skola, hur vill ni att den ska se ut? Så får dom modellera den med alla möjliga 

grejer och så bygger vi den skolan precis som dom har tagit fram den.” 

Det finns alltså inga färdiga planer för LinköpingsBo2016 vilket medför att det inte heller finns några 

klara ideal. Men återigen är det hållbarhet som är den stora drivkraften. Muharrem säger att hela 

detta område ska få vara experimentverkstad där ny teknik och ny arkitektur ska få möjlighet att 

testas, att försöka hitta genvägar och kanske gå förbi byggnormer och byggregler. Han menar att vi 

har attityder som hindrar oss från att utveckla hur vi bygger våra städer och att vi har svårt att tänka 

på annat sätt än vad vi är vana vid. 

”Vi tänker ju liksom bara, så här ser ett hus ut, det är fyrkantigt. Tänk om det är åttakantigt 

eller runt. Vi tänker alltid att höga hus måste vara uppåt, varför kan inte höga hus vara djupa 

hus. Så hela tiden, vänd om begreppen och prova något nytt, och vad händer om vi gör det?” 

Men tanken är att det i slutändan ändå ska bli en stadsdel med bostäder och någon måste bygga 

dem. Muharrem säger då att det gäller att verkligen få arkitekter och byggherrar att spänna bågen 

ordentligt och få dem att förstå att Linköping vill bygga något här som staden inte brukar bygga. Han 

säger också att det är omöjligt att inte snegla på Malmös Bo01 och vad det gjorde för staden. En stor 

skillnad är dock att Malmö var tvingat att göra något för att förbättra stadens attraktivitet medan 

Linköping inte har nått någon kris än. Men Muhareem menar att om tio eller femton år finns det risk 

att Linköping kommer att hamna i samma läge om man inte gör något åt det och då passar en stads-

del som LinköpingsBo2016 mycket bra in. Han säger att en stad som inte har genomgått eller genom-

går någon strukturell kris och inte riskerar att göra det inom en överskådlig framtid riskerar att lunka 

på och bli en lagom stad. Det är där han placerar Linköping och dess stadsutveckling under senare år. 

Han menar att LinköpingsBo2016 kan förändra detta och få det sug som redan finns efter ett nytt 

sätt att bygga och att växa. Han säger: 

”Dom städerna lider ofta av ett ”fatcat-syndrom”, dom behöver inte göra så mycket utan tar 

det bara lugnt och lägger på sig och blir lite lagom. Det största hotet för den typen av städer är 

den egna självgodheten och det finns ett sug i Linköping över att inte vara den här stora små-

staden, att inte vara lagom, försöka vidga vyerna.” 
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5.5.5 Sammanfattning 

När Muharrem till sist bads att sammanfatta Linköpings ideal nämnde han i förbigående förtätning, 

att bygga högre och den hållbara staden men det han tyckte var intressantast var att staden idag står 

inför ett vägskäl och att det är nu en stor förändring håller på att ske. Han menar att det viktigaste nu 

är att ta ett tydligt kliv och markera att det är nu de nya idealen tar vid i Linköping. 

”Det kommer också bli väldigt tydligt. Om man tittar på stadsbilden så kommer man kunna se 

var ungefär idealet bröts och det är så stadsutveckling måste ske. Man måste kunna se års-

ringarna på staden. Väldigt mycket blir anonymt om man bara låter tidigare ideal råda för all 

framtid. Så man måste kunna spräcka en barriär och sen se det om hundra år väldigt tydligt 

där hände det i stadsbilden” 

”Vi har brutit igenom det lite grann men inte helt, det är nu vi vill något annat. Det är liksom 

Linköping, staden som vill något mer kan man säga, istället för där idéer blir verklighet. Det är 

nu vi har slagit ifrån oss bojorna av de där gamla idealen och sagt att nej, vi vill något mer.” 

5.6 Avslutning 

Ovan har nu redogjorts för Linköpings översiktliga planer, de två stadsutvecklingsprojekten Övre 

Vasastaden och Djurgården, visionerna för LinköpingsBo2016 samt vad ordförande i Linköpings 

samhällsbyggnadsnämnd anser att Linköpings byggnadsideal är eller bör vara i framtiden. Många av 

de ideal som råder för Linköping idag har visat sig tydligt i de olika delarna. På ena platsen gäller stark 

förtätning av staden, på nästa handlar det om att ta in det gröna och bygga en stad av trädgårdar och 

på den tredje byggs det för att imponera på grannkommunerna. Vad som hela tiden driver de olika 

projekten är hållbarheten i dess olika former. 
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6 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilket eller vilka stadsbyggnadsideal som idag råder 

i Linköping. I föregående kapitel har detta lyfts fram och i detta kapitel kommer de resultat som redo-

visats att diskuteras och kopplas till tidigare material i uppsatsen. Det ska diskuteras om dagens ideal 

i Linköping är hämtade från de historiska trenderna, om det går finna de postmoderna strömningarna 

i planeringen eller om Linköping funnit nya vägar och bryter nya mark. Idealen som råder idag disku-

teras utifrån begreppet hållbarutveckling och om det går att finna vad som egentligen är hållbar ut-

veckling i Linköpings stadsbyggnation. Kapitlet börjar dock med en diskussion av de metoder som 

använts i arbetet. 

6.1 Metoddiskussion 

Som redan nämnts har den litteratur som använts i största del hittats i och hämtats från bibliotek i 

Linköping genom att söka i bibliotekskatalogen. Här uppstår vissa problem bland annat med urvalet 

av den litteratur som använts då sökorden begränsas av min förkunskap och påverkas av mitt förhåll-

ningssätt till ämnet. Urvalet kommer också begränsas av det faktum att de olika biblioteken inte har 

all litteratur rörande stadsplaneringsideal. Men trots detta anser jag att den litteratur som använts är 

tillräcklig och relevant för uppsatsens syfte. Även valet av information för kapitlet om Linköpings 

planer idag anser jag räcka till även om informationen nästan uteslutande hämtats från kommunens 

egna publikationer vilket medför en ensidig vinkling. Syftet är dock att titta på Linköpings ideal och då 

anser jag det rimligt att vända mig till Linköping stad. Detta medför dock att en generalisering av 

resultatet på andra städer inte är möjlig. 

Till intervjun valdes en person som ansågs ha inflytande i och kunskap om Linköpings stadsplanering 

samt erfarenhet i ämnet. Muharrem anses passa bra till detta men på samma vis som informationen 

från Linköpings kommun är vinklad blir också Muharrems svar vinklade. Fördelen med en intervju är 

att kunna ställa frågor och samtala kring oklarheter. Hans svar anses för arbetet vara mycket rele-

vanta och hans åsikter om hur Linköping bör utformas har varit mycket givande och intressanta. I den 

bästa av världar skulle dock fler ha intervjuats i denna uppsats, särskilt intressant vore det att träffa 

områdesansvarige för Övre Vasastaden och Djurgården. Men bristen på tid och tillgänglighet gjorde 

att detta nu inte var möjligt. 

Reliabiliteten i resultatet av undersökning anses god då det är grundat på Linköping kommuns egna 

utsagor och att syftet var att studera just Linköping stads ideal för stadsplaneringen och man får anta 
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att dessa utsagor inte ändras från dag till dag. Ett problem kan dock vara att över tid kan detta för-

ändras, ett maktskifte i kommunfullmäktige och nya visioner tar vid. Replikerbarheten i studien anses 

fullt god då varje steg är redovisat, metod som källor. Att upprepa studien skulle alltså inte vara 

svårt. Validiteten anses också fullt tillfredställande då de resultat som önskades ska säga något om 

Linköpings stadsbyggnadsideal idag och då källorna är de planer som finns för staden och den person 

som intervjuades är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden anser jag att de studerade objekten 

visar på just detta. Men samma problem råder med validiteten som med reliabiliteten, att med tiden 

blir översiktsplanen från 2010 inaktuell och säger då inte så mycket om Linköpings stadsbyggnads-

ideal i den tid som då råder. 

6.2 Resultatdiskussion 

Drömmen om en mer sammanhållen och tät stad driver idag byggnationen av Linköping. Den täta 

stad som förespråkas har klara kopplingar till den kompakta stad som rekommenderas av EU och 

myndigheter i både Sverige och andra europeiska länder. Utformningen av staden blickar tillbaka på 

den gamla kvarterstaden. Övre Vasastaden är ett exempel på detta. Här ska bebyggelsen utgöras av 

halvslutna och tydligt markerade kvarter. Följande citat från Övre Vasastadens områdesprogram gör 

det tydligt att det är just en kvarterstad planerarna vill ha.  

”Kvarteren skall vara tydligt avgränsade mot angränsande gator, här avses både huvudgator, 

lokalgator och kvartersgator.”
167

 

”Den tydliga karaktär av kvartersstad med påtagligt grönt inslag som Övre Vasastaden utgör 

står som exempel under projektets hela fullföljande. Stads- och kvartersstrukturen, tätheten, 

pauserna, det blandade verksamhetsinnehållet och de offentliga stads- och parkrummens ut-

formning uttrycker denna stadsbyggnadskaraktär.”
168

 

Som tidigare nämnts ska den nya stadsdelen som är tänkt att växa fram i Kallerstad (se figur 13) vara 

en utbyggnad av innerstaden och även här gäller mottot med en tät stadsbebyggelse med kvarters-

karaktär. Även de centrala delarna i Djurgården går tydligt i kvarterstadens fotspår (se figur 19). 

Denna förtätning motiveras med hållbarheten i en kompakt stad vilket många idag är överens om. De 

nämnda rapporterna från EU och från svenska myndigheter förespråkar i stor utsträckning denna 

form av stad. Detta är något Linköping har anammat och som tidigare redogjorts menar Muharrem 

att det är nödvändigt för Linköping att bli en tätare och högre stad. Han argumenterar för detta 

bland annat genom att beskriva situationen och problemen med en utbredd stad. 

”Du måste kollektivtrafikförsörja en stad av den storleken. Du måste lägga ut mer asfalt, mer 

vägar, och underhålla det där. Du måste sprida ut servicen mycket mer, det går inte att använ-

da den på ett optimalt sätt.” 

Dessa argument är svåra att säga emot och det finns så klart tydliga poänger och möjligheter för en 

mer hållbar stad genom att bygga tätare. När vi idag är så beroende av bilen kan en tät stad med 

effektiv kollektivtrafik och utbyggda cykel- och gångvägar bidra till att bilen får stå någon gång då och 

då till förmån för cykeln eller bussen. Men samtidigt som Muharrem menar att den täta staden är en 
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nödvändighet för Linköping är han inne på samma linje som bland andra Rådberg då han menar att 

ekologisk hållbarhet först kan uppnås när vi har förändrat vår inställning till bilismen, vår attityd gen-

temot miljön och vårt eget levnadssätt. Som Muharrem säger så är det inte lätt att ändra på männis-

kors attityder men det går att bygga för möjligheten att förändra vårt beteende. Det finns en vilja att 

göra just detta vilket följande rader från översiktsplanen visar. 

”Resor inom staden med kollektivtrafik, cykel eller till fots prioriteras framför bilresor. Genom-

fartsresor med bil genom centrala delar av staden ska minskas /…/. Kollektivtrafik samt gång- 

och cykeltrafik får prioritet i signalreglerade gatukorsningar. En fortsatt utbyggnad av gång- 

och cykelvägar prioriteras.”
169

 

Den täta staden försvaras inte bara med en ekologisk hållbarhet utan även den sociala sidan av håll-

barheten är viktig i argumentationen. En mer folktät stad blir mer levande och mer rörelse på gator-

na främjar ett rikare stadsliv och en tryggare miljö. Men det är också intressant hur fördelarna med 

den kompakta staden läggs fram i de olika planerna utan att nämna något om att det faktiskt finns 

röster som menar tvärt emot. Muharrem säger: 

”Och det är det som driver ideal väldigt mycket idag när man faktiskt kan bevisa att det här är 

inte bara en god samhällsplanering, det är bra samhällsekonomiskt också. Det nya är nog det 

att man kan bevisa med fakta, med siffror att det här, väljer vi den vägen kommer det att 

kosta så här mycket, väljer vi den här vägen kommer det att kosta såhär mycket och så ställer 

man det mot varandra och inser att med all miljönytta, det vackra och ekonomin sammans-

laget så är det att föredra en tätare stad än att sprida ut den.” 

Rådberg menar att detta inte är hela sanningen utan att en förtätning ofta bidrar till höjda bostads-

priser vilket leder till utflyttning från centrala delar till mer perifera och att pendlingen ökar samt att 

innerstaden blir tom på människor under kvällstid170. Vad som ligger närmast sanningen är svårt att 

orda om men det verkar finnas belägg för båda sidorna. 

Samtidigt som kvarteren och förtätningen präglar stadens planering kommer också esplanaderna 

tillbaka enligt de olika program som finns, kanske inte riktigt i samma storslagna tappning som i 

slutet av 1800-talet men dock med samma tankar om promenadstråk och ljusa öppna gator. I princip 

planeras trädplanteringar utmed varje ny gata i Linköping. I Djurgården ska huvudstråken vara breda 

och kantas av trädplanteringar (se figur 20). Slöjdgatan i Övre Vasastaden ska bli en stadsgata med 

trädplanteringar och mynna ut i en sammanstrålningsplats i form av ett torg (se figur 16). I idéskissen 

över området mellan Ryd och universitetet används till och med begreppet boulevard för den tänkta 

vägen som ska ersätta dagens motorväg (se figur 12). På dessa platser och flera andra har alltså regu-

larismens ideal återanvänts i en mer återhållsam skepnad. 

Argumenten för esplanadliknande gator idag liknar i viss mån de argument som användes för att 

bygga esplanader på 1800-talet men skiljer sig på några särskilda punkter. Den gemensamma nämna-

ren är att få in träden och grönskan i staden och att öppna upp gaturummet för att få till stånd en 

mötesplats i staden för människor. Ohälsa och brandrisk som skulle byggas bort på 1800-talet kan vi 

nog inte säga är anledningen till dessa gator idag. Men den stora skillnaden är att på 1800-talet 

byggdes de också för att klara av det ökade trafikflödet, de skulle helt enkelt fungera som dagens 

                                                           
169

 Linköpings kommun, Linköping växer… - översiktsplan för staden Linköping, s. 6 
170

 Rådberg, ’Den hållbara staden – en ohållbar vision’ 



 

DISKUSSION | 48  
 

genomfartsleder.171 Idag byggs dessa gator bland annat för att uppmuntra gång-, cykel- och kollektiv-

trafik, helt enkelt för att minska trafiken.  

Den andra typen av förtätning som råder i Linköping är den där grönytor eller tomma områden i 

staden byggs igen. Muharrem säger att detta är något som är nödvändigt för att kunna få Linköping 

att bli en hållbar stad och ett exempel på detta är hur Vallarondellen och området mellan Ryd och 

universitetet är tänkt att kunna bebyggas (se figur 12). Även här är argumenten för hållbarheten 

resurseffektivisering, större underlag för kollektivtrafik, möjlighet att minska resandet och med det 

minska utsläppen samt en mer levande och attraktiv stad. Men trots detta, hållbarheten som argu-

ment, Muharrems övertygelse om en tätare stad, översiktsplanens framläggning av bananen som ska 

bli en apelsin, så planeras för utbyggnad både i västra och i södra ändan av staden, alltså att spä på 

bananens form ännu mer (se bilaga 3 och 4). Också visionerna för LinköpingsBo2016 som är tänkt att 

bli ett centralt område när Djurgården är utbyggt väcker tankar. Här planeras för att bygga 400 till 

450 lägenheter på ett område lika stort som Övre Vasastaden där det planeras för 2000 bostäder. Att 

BoLinköping2016 inte ska byggas i samma anda som övriga staden framgår när Muharrem säger:  

”Vi tänker ju liksom bara, så här ser ett hus ut, det är fyrkantigt. Tänk om det är åttakantigt 

eller runt. Vi tänker alltid att höga hus måste vara uppåt, varför kan inte höga hus vara djupa 

hus. Så hela tiden, vänd om begreppen och prova något nytt, och vad händer om vi gör det?” 

Men idealet med den täta och runda staden verkar inte prägla all planering. Den täta blandstaden 

som ofta förekommer som receptet för hållbarhet efterlevs alltså inte överallt. Andra intressen 

verkar spela in. Just i fallet BoLinköping2016 framgår det att motiveringen är att bli en attraktiv och 

nyskapande stad, alltså med en mer ekonomisk aspekt på det hela. 

Drömmen om en stad mindre beroende av bilen är mycket det den täta staden handlar om enligt 

Linköpings översiktsplaner och områdesprogram samt enligt Muharrem. Ett medel som då krävs är 

en effektiv kollektivtrafik och för att uppnå detta tycks det finnas ett nytt koncept som Linköping 

anammar, ett nytt sätt att bygga gentemot vad man tidigare gjort. Då att utifrån kollektivtrafiken 

bygga staden och inte tvärtom. Tanken är att bygga i noder, fokusera på vissa punkter där kommuni-

kationen ska prioriteras och låta staden växa där. Här tycker jag mig se ett nytt ideal i Linköping och 

att man valt att gå en ny väg. Meningen är att dessa noder ska vara väl sammanbundna och att bilen i 

längden ska bli överflödig här. Värt att fundera på är om de planerande själva tror på detta. Till exem-

pel delområdena i Djurgården, som är tänkta att bli föredömen i fråga om ekologisk hållbarhet och 

som ska byggas efter denna modell, är ändå planerade att byggas med mer än en bilplats per hus-

håll172. Detta är en aning motsägelsefullt. 

”Men sen finns också det här behovet av eget utrymme och det är då den lite mer utspridda 

staden i ytterkanterna kommer ut till, där du får möjlighet att faktiskt bygga markboende. Men 

det är väldigt mycket kring trädgårdsstaden, kvartersbildningar och så, man kan se tydliga 

kopplingar från det.” 

Som detta arbete redan varit inne på och som citatet ovan av Muharrem visar så är inte den täta 

staden det enda ideal som idag styr utbyggnaden av Linköping. Detta är intressant med tanke på att 

just den täta runda staden ofta läggs fram som en nödvändighet för att uppnå en hållbar stad. På 

flera platser i översiktsplaner och områdesprogram för staden planeras efter trädgårdsstadens ideal 
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samt en lägre och glesare bebyggelse i form av villakvarter. Med Lindengatan och Konsistoriegatan 

som förebilder har trädgårdsstaden på flera platser återvänt och satt sina spår i stadens planering. 

Planerna för Djurgården präglas i stor del av detta ideal och även delar av Garnisonen är byggd med 

trädgårdsstaden som förebild. Också i planerna av Övre Vasastaden, de stadsvillor som ska byggas på 

Slöjdgatans södra sida, går i trädgårdens tecken även om det inte skrivs svart på vitt. Här ska bebyg-

gelsen vara lägre, trädgårdarna spela stor roll och gaturummet vara tydligt markerat. 

Hållbarheten i trädgårdsstaden, då särskilt den ekonomiska sidan av det, kom snabbt att ifrågasättas 

i idealets barndom vilket är intressant för Linköping idag173. Linköping kämpar idag med en utspridd 

och låg stad och ändå planeras det för utbyggnad av denna typ av stadsdelar. De motiveras istället 

med den ekologiska och social dimensionen. Problemet som kan uppstå och inte gå hand i hand med 

den önskade stadsbilden är den som många ekobyar haft som byggs från 70-talet och framåt. De har 

blivit bilberoende på grund av att de varit för små och legat för perifert.174 De yttre delarna av Djur-

gården med drygt fyra kilometer till centrum riskerar att hamna i samma fålla trots de storslaga 

idéerna om en ekologisk hållbar stadsdel med möjlighet till ett boende utan bil. 

Den tredje trenden i svensk stadsbyggnad enligt Rådberg, funktionalismen, har till skillnad från kvar-

terstaden och trädgårdsstaden inte tagits tillbaka i Linköpings planering med samma varma hand, 

åtminstone inte på pappret. Till skillnad från den öppna staden som funktionalismen stod för bygger 

Linköping idag en tätare och högre stad, särskilt innerstaden är, som framkommit, tänkt att bli mer 

kompakt. I översiktsplanen har vi bland annat läst: 

”I Linköping planeras nu för en tätare stad. Att bygga en tät stad innebär att man kan sam-

utnyttja stadens resurser och utbud av service i en betydligt högre grad. Den tätare staden 

skapas genom att dels förtäta den befintliga staden och dels genom att bygga ut innerstaden 

med en tät stadsstruktur.”
175

 

 Och Muharrem uttrycker det på följande sätt: 

”Även innerstaden måste upp, vi pratar om höjder på sex till åtta våningar, bort från dom här 

fyra till fem våningar, upp mot sex till åtta våningar och det är fortfarande väldigt, det är ingen 

hög stad.”  

Intressant är att på samma sätt som förespråkarna för funktionalismen använde vetenskapliga be-

grepp och beräkningar för att styrka sina tankar176 använder Muharrem idag samhällsekonomiska 

kalkyler, siffror och bevis (se citat tidigare i kapitlet) när han argumenterar för den mer täta staden, 

på sätt och vis med samma tilltro till beräkningar som på 30- och 40-talet. 

På andra håll verkar dock funktionalismens anda ändå leva kvar. Punkthusen i Gottfridsberg är en 

funktionalistisk skapelse även om de kanske inte byggts med samma folkhemstanke som på 60-talet. 

När nya punkthus byggdes under funktionalismens guldålder var det med tanken att bli ett folkhem 

och att samhället skulle bidra med ett klasslöst boende177. De punkthus som byggs idag, till exempel 

de i Gottfridsberg, blir ofta av en aning mer exklusiv modell. Men det finns även fler paralleller till 

funktionalismen i Linköpings utbyggnad idag. Enligt översiktsplanen ska många nya områden, bland 
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annat delområdena i Djurgården, byggas som blandstäder för att kunna minska bilberoendet. Tanken 

är att man ska kunna bo, jobba och leva i området. Dessa områden leder tankarna till ABC-staden 

vilket Muharrem själv påpekar. En skillnad från de klassiska ABC-städerna där boendeformerna var 

tänkta att vara likvärdiga178, som sagt det klasslösa boendet, är områdena idag tänkta att innehålla 

alla boendeformer. Detta är tänkt att bidra till social hållbarhet. Människor i olika skeden i livet och 

med olika ekonomiska resurser ska bo och leva i samma område. En annan skillnad mot de klassiska 

ABC-städerna är den gröna aspekten som för tankarna in på en ekomimetisk stadsbyggnad där 

boende, jobb och service ska finnas inom gång och cykelavstånd för att underlätta byggnationen av 

den hållbara staden. 

Utöver de stora trenderna har även andra strömningar visat sig. Bland annat dekonstruktivismen där 

arkitektur i viss mån ersätter planering. LinköpingsBo2016 drar åt detta håll. De flesta texter handlar 

om hur byggnaderna ska utformas, sticka ut och vara nyskapande istället för hur de ska placeras och 

vad de ska ha för funktion. Detta kan vara en aning långsökt men även i planerna för Övre Vasa-

staden och korsningen Industrigatan och Östgötagatan visar detta sig. Där ska en märkesbyggnad 

uppföras (se figur 17) och som exempel på förebilder nämns i områdesprogrammet de dansande 

tornen i Prag som är just en dekonstruktivistisk skapelse. 

Så vad som idag är stadsbyggnadsidealet i Linköping är svårt att säga. Muharrem själv menar att Övre 

Vasastaden är ett exempel på Linköpings nya ideal, mer stad. Detta uttalande är intressant då det är 

samma ord som Rådberg använder för att sammanfatta EUs rapport Green paper on the urban envi-

ronment. Detta följer ett mönster som Linköping gjort under de senaste 150 åren. Linköping har, som 

redan redogjorts för, följt de olika trenderna i Europa och det verkar som att man fortfarande gör 

det. Så vill man spekulera i hur Linköping kommer att bygga sin stad imorgon kan vi titta på hur stä-

derna ute i Europa byggs idag. 

För att knyta ihop denna säck lånar jag ännu en gång en rad från Muharrem. 

”Linköping, staden som vill något mer.” 
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7 Avslutning 

7.1 Slutsats 

Det har alltså funnits tre utmärkande stadsbyggnadstrender under 1800- och 1900-talet, regularis-

men, trädgårdsstaden och funktionalismen. Utöver dessa kommer mindre idéer som inte fått samma 

genomslagskraft men som ändå visar sig lite då och då som bevarande av äldre kvarter, ekobyar och 

dekonstruktivismen. Av de tre stora finns tydliga spår i Linköping. Regularismen visar sig i de äldre 

delarna som Vasastaden och innerstaden men också i planerna för nya områden som Övre Vasa-

staden och delar av Djurgården. Trädgårdsstaden finns också representerad i Linköping med Linden-

gatan och Konsitoriegatan men även i nyare områden som Garnisonen och i planer för Djurgården. 

Funktionalismen behöver det kanske inte ordas så mycket om. Här visar Johannelund och Skäggetorp 

vägen men även om idealet inte eftersträvas idag så byggs det fortfarande punkthus i park i sann 

funkisanda i Linköping. 

I de planer som finns för Linköping idag blandas dock idealen men med förtätningen som huvudingre-

diens. Även om den täta kvarterstaden kan sägas vara idealet i Linköping idag planeras det för öppna 

gaturum i form av esplanader, trädgårdsstäder med grönska och låga villaområden. Djurgården är ett 

område som innehåller allt detta plus lite till. Viljan är, som Muharrem Demirok säger, att bygga mer 

stad. Det blir därför svårt att sätta fingret på ett ideal som idag styr planeringen av Linköping men ska 

något lyftas fram som den dominerande trenden blir det den kompakta staden. 

Hållbarheten är det som för de olika idealen samman i Linköping. Allt som planeras motiveras och 

argumenteras utifrån begreppet hållbar utveckling. Helt klart är att detta är viktigt för Linköping och 

önskan finns om att bygga en hållbar stad. Alla tre dimensioner av hållbarhet, ekologisk, social samt 

ekonomisk, presenteras i de flesta fall. Men trots att den ekologiska aspekten läggs fram som den 

absolut viktigaste och den del som ska rama in de övriga är dock känslan efter detta arbete att den 

ekonomiska aspekten allt som ofta får väga lite väl mycket. 

7.2 Vidare forskning 

Under arbetet med denna uppsats har många nya frågor väckts. En av de mest intressanta och som 

vore värd att titta närmare på är om alla olika byggnadsformer kan vara ekologsikt hållbara. I Lin-

köping försvaras de allra flesta projekt med ekologisk hållbarhet oavsett vilken form de har. Så att 
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därför undersöka om någon stadsform verkligen är mer hållbar än en annan eller om det till största 

delen handlar om vårt beteende skulle vara intressant.  

En annan fundering som dykt upp är att det kanske finns en baksida på den täta levande staden när 

det gäller den sociala aspekten som inte tas upp i de olika planerna. Om man tittar på Linköping idag 

där Ågatan är bland den farligaste platsen i staden samtidigt som gatan är en av de mest levande blir 

detta intressant. Nu finns det många andra faktorer som gör att Ågatan är farlig men det vore intres-

sant att undersöka om det finns något samband eller avsaknande av sådant mellan täthet och till 

exempel vissa typer av brottslighet.  

En sista tanke som dök upp i samband med intervjun av Muharrem är att han trots allt är en folkvald 

politiker med särskilda åsikter. Detta till att stora delar av materialet är hämtat från kommunens 

egna publikationer kommer att leda till att källmaterialet blir färgat av hur den rådande politiska 

situationen ser ut. Därför skulle det vara intressant att göra en jämförande studie mellan olika kom-

muner med olika politiska majoriteter för att titta på om stadsplaneringen skiljer sig och hur olika 

planer motiveras och argumenteras för. 

”Staden är vårt äldsta konstverk, 

ett konstverk som hela tiden förnyas. 

Staden är också vårt gemensamma vardagsrum. 

Vi har fått staden av våra förfäder 

och ska överlämna den 

till våra barn och barnbarn”179 
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Intervjuguide 

Intervju med Muharrem Demirok 21 november 2011 

 

 Vilka ideal i stort påverkar Linköpings utbyggnad/ombyggnad idag? Vilka drömmar finns om hur 

staden ska se ut? 

 Tänker ni på att äldre ideal anammas eller blir det lite vad blir? 

 Vad spelar begreppet hållbar utveckling för roll för planeringen av staden? Vad lägger ni som 

planerar staden i begreppet hållbarhet? 

 Ofta nämns, bland annat i översiktsplanen, de tre aspekterna i hållbar utveckling. Hur 

kombinerar ni dem och hur prioriteras de olika aspekterna? 

 Hur går tankarna vid ombyggnation av Övre Vasastaden? 

 Har jag rätt när jag anser att förtätning är huvudtanken här? 

 Har funktionalismens slagord sol, ljus, luft fått backa lite i den nya staden till fördel för den 

tätare stenstaden? 

 Hur ser idealen för Djurgården ut och har något särskilt ideal legat till grund för 

områdesplaneringen? 

 Nyckelorden verkar vara ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? 

 På vilket sätt kan detta planeras/byggas för? 

 Vad är Bo2016? 

 Finns det någon planering än så länge? 

 Vad är det för område detta gäller? 

 Är det någon form av ”tävling” 


