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Sammanfattning 
 
Äldre och ofta lågskaliga byggnader är ur ett historiskt och kulturellt 
perspektiv viktiga att bevara. De anses också ofta ge mer skönhetsorienterade 
värden till en stadsmiljö, ofta kallat charm. Därför bör ny bebyggelse utformas 
på ett sådant sätt att dessa kvalitéer inte förstörs i samband med nybyggen. I 
denna undersökning har man genom fallstudie och intervjuer sett att det med 
helt olika resultat som följd finnas olika grepp och metoder att åtsträva detta.  
 
Eftersom det är svårt att göra teori av begrepp som ”snyggt” eller ”passa in” 
har man i detta arbete istället tittat på begreppet likhet och hur detta använts 
som ett arkitektoniskt grepp i byggnader från 2000-talet i 
Helsingborgsområdet. 
    De likhetsaspekter som i rapporten presenteras och beskrivs är skala, 
proportion, detaljer, färg och material. Dessa har jämförts i de tre fall av infill 
som för närmare studier valts ut efter följande kriterier; byggt på 2000-talet i 
Helsingborgs närområde, i ett 1800-tals kvarter och i skala med tänkbart 
byggnadsprojekt på fastigheten Pål Ibb 30 i Helsingborg. De tre fallen är 
således tänkta att visa på den brädd av sätt att arbeta på som finns i branschen 
när det gäller att skapa infill.  
 
Arbetet har också innefattat det praktiska momentet att rita ett infill till en 
1800-tals tomt i Helsingborg vid namn Pål Ibb 30. Resultatets design och 
likhetsgrad med närområdet har motiverats utifrån tidigare gjorda resonemang 
och omnämnda likhetsaspekter. 
 
Nyckelord: infill, Helsingborg, pastisch, Pål Ibb, Pålsgatan, likhet, skala, 
proportion, detaljer, material, färg 



  



  

 
Abstract 
 
Older and normally more low-scale buildings are from a historical and cultural 
perspective in need to be preserved. But these older buildings are often also 
perceived as contributing to more beauty-oriented values to an urban 
environment, so called charm. For these reasons, new building development 
projects should be designed in such a way that these qualities are not 
destroyed. This study has through a case study and interviews shown that there 
are different approaches and methods to achieve this, with completely 
different results as a consequence.      
 
Since it is difficult to make a theory of concepts such as "nice" or 
"appropriate", this work instead looked at the concept of “equality” and how 
this has been used as an architectural tool for new buildings in Helsingborg in 
the 2000s.      
    The similarity aspects presented and described in the report are scale, 
proportion, detail, color and materials. These have been compared in three 
cases of infill that have been selected for further analysis based on the 
following criteria; built in the 2000s in an 18th century Helsingborg 
neighborhood and in scale with a possible building project on the property Pål 
Ibb 30 in Helsingborg. The three cases are thus meant to show the diversity of 
working methods that the industry shows up when it comes to creating infill.     
The study also comprises a practical application of drawing an infill to an 
1800-century site in Helsingborg by the property name Pål Ibb 30. The result 
regarding design and degree of similarity to the neighborhood is justified on 
the basis of the previous arguments and described similarity aspects.      
 
Keywords: infill, Helsingborg, pastiche, Pål Ibb, Pålsgatan, similarity, scale, 
proportion, detail, material, color 



  



  

 
Förord 
 
Till en början vill jag poängtera att detta arbete endast omfattar en mycket 
liten studie. Försöket att teoretisera filosofierna kring hur man bäst ritar infill 
är inte fullständigt men visar genom exempel ändå prov på en bred variation. 
Ambitionen har främst varit att visa på denna brädd, snarare än att försöka 
teoretisera varje enskild filosofi för sig. Att fullt göra teori av detta skulle vara 
svårt även med en mer omfattande studie, mycket på grund av den 
tyckandefråga som smak och still oundvikligen blir. Det är också svårt på 
grund av kulturella och geografiska skillnader i arkitektoniska uttryck och 
behov. Behov som bland annat fodras genom miljö, väder och sociala 
mönster. Men ämnet är intressant och angår alla som vistas i en stadsmiljö. 
För många är det också ett mycket känsligt ämne där olika intressen och ideal 
sätts mot varandra. 
 
Vidare vill jag rikta ett varmt tack till Arne Jönsson och de övriga 
medarbetarna på Arkitektlaget AB, professor Mats Edström LTH, och Bodil 
Fritzon LTH Campus Helsingborg. 
 
Vidare tack riktar jag också till de arkitekter som medverkat i intervjuer och 
bidragit till genomförandet av studien. Tack också till Anna Harlin på 
Helsingbors kommun. 
 
 
 
Simon Jönsson 
Helsingborg, 2010-05-21 
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Inledning 
 
Bakgrund  
Infill kallas de hus som byggs i luckor i en befintlig stadsbebyggelse. En 
ifyllning av en luka i staden helt enkelt och med andra ord nya byggnader i 
äldre kontexter.  
 
Ett stort antal av de moderna infillen återfinns i trånga storstäder där det på 
grund av markpriser kan motiveras ekonomiskt att bygga på tomter som av 
olika anledningar inte tidigare ansetts vara detta. Det värderas så högt att bo 
och driva verksamhet centralt att människor är bereda att kompromissa med 
sätten att bo på. Man är också beredd att betala för tekniska lösningar som 
krävs för att möjliggöra bebyggelse på de ibland mest otillgängliga eller 
minimala tomter.  
 
Med oregelbundna tomter och ett tydligt begränsat fysiskt utrymme får också 
byggnaderna ett oregelbundet formspråk. Att byggnadsvolymer maximeras på 
begränsade tomten får en del städer att snarast påminna om ett lyckat parti 
Tetris, ibland genomfört helt utan arkitekter. Det tydligaste exemplet på detta 
är antagligen Tokyo, Japan. Läs mer om detta i de böcker som Atelier Bow-
Wow varit med och tagit fram, som exempel kan nämnas Pet architecture 
guide book från 2002. 
  
Som namnet också antyder handlar det i många fall om att geometriskt och 
fysisk passa in en byggkropp på den tomt som finns tillgänglig. Men i en 
stadsmiljö med större kulturella och historiska värden ställs det högre krav på 
anpassningen. Förutom att vi i Sverige har en detaljplan för områden som styr 
bebyggelsen har vi också många institutioner och privatpersoner med starka 
åsikter om vad som är viktigt i stadsmiljön och därmed vad som bör eller inte 
bör göras. Här ställs det emellertid krav på hur byggnader estetiskt sett 
anpassas till sin kontext. 
 
 
Syfte och målsättning  
Syftet med arbetet är att titta på den bredd av inställningar och arkitektoniska 
grepp som finnas i branschen för att anpassa eller inte anpassa nya hus till 
befintliga miljöer. Arbetet syftar också till att öka förståelsen för dessa olika 
sätt att förhålla sig till infill för att både i teori och praktik kunna tillämpa dem 
på ett godtyckligt sätt. 
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Problemformulering  
”Med vilka utgångspunkter närmar man sig uppgiften att rita nya byggnader i 
äldre kontexter 2010?” 
 
Problemet bottnar i de debatter som ofta framträder i samband med att 
moderna och formstarka byggnader uppförs i stadsmiljöer. Samtidigt existerar 
hela registret av infill, allt ifrån kopior på närliggande hus till funktionella 
skulpturer vilka uppförs där det händelsevis finns utrymme. Inget av det tordes 
helt lyckat, vilket lämnar oss till frågan om den balanserande gränsen av likhet 
och olikhet finns och var den gränsen i så fall går.  
 
Det första som kan antas är att denna gräns skiljer sig från plats till plats och 
att den allmänna toleransen för olikhet kan vara olika hög i olika världsdelar, 
kulturer och specifika kvarter. I den här studien vill man ta fram ett 
byggnadsförslag till en tomt i ett äldre kvarter med blandad bebyggelse i 
centrala Helsingborg och kommer därför att titta på hur andra har närmat sig 
liknande uppgifter i framförallt den lokala regionen och se vad man kan lära 
av dessa exempel. 
 
 
Metod   
För att svara på frågan har jag i detta arbete praktiserat uppgiften att rita ett 
infill till Pål Ibb 30, en fastighet i ett 1800-tals kvarter, centralt i Helsingborg. 
Som utgångspunk har jag studerat närområde kring den aktuella fastigheten 
och förutsättningarna på platsen. Jag har också genomfört en fallstudie där jag 
tittat närmare på tre projekt utvalda efter följande kriterier; byggt på 2000-talet 
i Helsingborgs närområde, i ett 1800-tals kvarter och i skala med tänkbart 
byggnadsprojekt på fastigheten Pål Ibb 30 i Helsingborg. Fallen har liknande 
förutsättningar men är radikalt olika i sina resultat och visar på det sättet upp 
en stor bredd av förhållningssätt till uppgiften.  
    Jag har även gjort intervjuer med de arkitekter som ligger bakom de tre 
studerade fallen, Jan-Eric Forell, Arne Jönsson och Johan Oscarson. Då en 
omfattande eller teoretiskt tydlig litteratur kring infill saknas har jag i 
samband med nämnda intervjuer också ställt arkitekterna väldigt enkla och 
grundläggande frågor om konst, kommunikation och andra grundelement i 
deras skapande. Jag genomförde också en intervju med professor Mats 
Edström (Bebyggelsevård, LTH). Detta för att få ett material vilket till stor del 
utgjorde grunden i en förstudie som försöker sätta ord på några av de 
viktigaste parametrar man kan ha att röra sig med och behöva ta hänsyn till 
som formgivare i en offentlig stadsmiljö.  
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Avgränsningar  
Fallstudien görs med utgångspunkt från ett bestämt antal tidigare exempel av 
infill i Helsingborgsområdet även om det skulle kunnat vara av visst värde att 
titta på fler exempel från olika delar av världen. (I det exempel från 
Landskrona som studerats blir det tydligt att det kan vara av intresse att se hur 
man gjort på andra håll i välden.) 
 
Gestaltningen av byggnadsförslaget till Pål Ibb 30 omfattar bilder från en 3D-
modell, fotomontage och placering på karta. Förslaget utformas med särdrag 
från undersökningen och egna tolkningar utifrån den specifika platsen. Arbetet 
med byggförslaget har koncentrerats kring de estetiska, och till viss del 
funktionella värdena för att skapa ett bra infill. 
 
Ekonomiska intressen har till största del försummats och inte vägts in som 
argument till formgivning och funktion för byggförslaget. Det vill säga man 
kan antingen blunda för fastighetsägarens ekonomiska intresse, eller förutsätta 
köparens obegränsade tillgångar. Dock har jag sökt att inte avvika från en 
troligt genomförbar väg fram i verkligheten. Detta för att studien och dess 
resultat skall kunna behålla en rimlig trovärdighet. 

 
Marknadsundersökning har inte gjorts som underlag för det val av 
boendeformen som föreslås till Pål Ibb 30. Dock kan allmänt sägas att 
Helsingborg är en tillväxtort med stor attraktionskraft.  
 
Tekniska problem har till stor del ignorerats vad exempelvis gäller tillgång på 
särskilda material, rimliga hållfasthetsproblem och installationer. 
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1 Förstudie - Arkitektoniska parametrar 

För att närma sig uppgiften har det varit av vikt att först sätta ord på några av 
de väsentligheter och arkitektoniska faktorer som arkitekter ständigt möter och 
arbetar med i sin dagliga verksamhet. Detta har gjorts med utgångspunkt från 
framförallt en serie intervjuer med arkitekterna till de fall som sedan också har 
studeras närmare. Men även med utgångspunkt från egna tankar och 
observationer lokalt, massmedialt och i den debatt som pågår i branschen och i 
skolmiljöer. Intervjuerna kan läsas i sin helhet i bilaga 1 som följer med denna 
rapport.  
 

1.1 Arkitektur som kommunikation och konstform 
Inledningsvis i denna undersökning svarade professor Mats Edström på 
frågan; Vad är god arkitektur?  
 
”Den allmängiltiga meningen är att god arkitektur är den arkitektur som 
vinner tävlingar och hyllas av branschen. Detta innebär att vi talar om en 
elitistisk bransch. Vi talar om produkter gjorda av en elit, för en elit och 
bedömda av en elit.” 
 
Svarets innebörd är inte revolutionerande men avgörande för att förstå hur 
arkitekter närmar sig uppgiften att rita nya hus, och hur olika branschen och 
allmänheten kan tänkas uppleva dessa nya inslag i sina kontexter.  
 
Jan-Eric Forell som deltagit i intervjuserien säger ”Folk förstår inte! Det finns 
ofta en stor respektlöshet för branschens yrkesskicklighet.” 
och Johan Oscarson fastslår: ”Att förstå teorin bakom är inte viktigt. Det 
räcker att känna efter och det kan alla göra.” 
 
En oförståelse kan lämna allmänheten med känslan att hus ibland överarbetats. 
Den intervjuserie som är gjord visar liksom den senare genomförda 
fallstudien, att arkitekter ibland både vill göra något nytt och något som 
anknyter till de äldre inslagen i en miljön – kanske för att, som Arne Jönsson 
säger: ”En professionell arkitekt måste skapa de hus den tror kommer hålla 
över tid och även på sikt bidra till trivsel och en positiv upplevelse.” – Dessa 
”äldre inslag” kan t ex. vara befintliga byggnader och verksamheter eller 
historiska värden förknippade med just den platsen. Hur ett sådant formspråk, 
som ofta efterfrågas i arkitekttävlingar och beröms av branschen, i praktiken 
når fram till den vanliga betraktaren kan ifrågasättas. Samtidigt skall sägas att 
hus som idag upplevs som väldigt naturliga i sin miljö och kanske just som 
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Arne Jönsson säger, ”över tid och även på sikt” har visat sig vara lyckade kan 
ha varit högst ifrågasatta i samband med uppförandet. 
 
Som ovan också visar, vore det orimligt att kräva av allmänheten, som står 
utan utbildning och nödvändigtvis har ett helhetsintresse av ett område, skall 
förstå och kunna bedöma lika många aspekter och värden som yrkesfolk i 
branschen. Men då en byggnad hyllas av branschen och ifrågasätts av 
allmänheten (som i många fall skall nyttja den), och om hela föreläsningar 
krävs för att förklara grundargumenten och motiven till gestaltningen, kan 
man fortfarande ställa sig frågan om man gjort formgivningen alltför 
avancerad eller om det ligger ett kommunikationsproblem i frågan. (Läs mer 
om de intervjuade arkitekternas svar på frågor rörande kommunikation i bilaga 
1).  
    Med utgångspunkt från Mats Edströms påstående om god arkitektur kan 
man också fråga sig hur mycket av de ideal som pressenteras i t ex. 
tävlingsförslag som verkligen kommer till sin rätt då byggnader väl står klara 
och brukas. 
    Några kommentarer från intervjuserien som här kan vara av värde att 
nämna är det som Arne Jönsson respektive Jan-Eric Forell satte ord på: 
 

”Arkitektur skapas i offentliga miljöer och ska därför ha en dialog med 
samhället.” 

 
”Finns det en efterfrågan så är det en bra arkitektur.” 

 
 

1.2 Skulpturalt och solitärt byggande 
Liksom i en trädgård eller park där man ofta lyfter fram solitärer som får extra 
utrymme och uppmärksamhet kan en bebyggelse behöva den form av 
oregelbundenhet som särskilt framträdande byggnader, ofta kallade 
monumentalbyggnader, bidrar med. Detta lämnar arkitekter med flera att 
motivera varför en viss byggnad eller tomt skall utgöra detta monumentala 
inslag i stadsmiljön, till skillnad från någon annan. Ett exempel på en modern 
monumentalbyggnad i Helsingborg är nya tingshuset, som sedermera 
tillsammans med gamla polishuset, har blivit ett monumentalt inslag i 
stadsmiljön. Dessa monumentalbyggnader kan också i många fall, liksom torg 
eller annan avvikande bebyggelse, fungera som navigationsgivande 
landmärken i staden.  
 
I branschtidningar och andra massmedier finns det naturligtvis ett nyhetsvärde 
i spektakulära byggnadsverk och därför går det lätt att ana trenden hos 
arkitekter, att man gärna gör byggnader som särskiljer sig, och på så sätt 
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skaffar sig uppmärksamhet och publicitet. Men det konstaterande, att 
branschen är elitistisk, och som Mats Edström menat; att eliten skapar för en 
elit, gör också att formspråket kan bli mer avancerat än vad som i många fall 
rimligen kan gå fram till nyttjarna.  
   Att trenden däremot är utbredd är svårt att säga med säkerhet eftersom det 
ofta just är dessa exempel vi ser och direkt lägger märket till. I praktiken 
behöver denna bara utgöra en liten procent av alla de hus arkitekter ritar runt 
om i världen. Dock står det klart att det skulpturala värdet finns med i en del 
arkitekters aktiva strävan. Arkitektfirman Elding Ocarson uttrycker tydligt i 
tidskiften Arkitektur (nr. 8 -2009, sid.14) att de vill skapa en knivskarp 
kontrast, delvis för att åstadkomma en skulptural verkan. 
 

Tingshuset i Helsingborg, ett modernt exempel på en 
monumentalbyggnad. 
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1.3 Positiva effekter med ny och bra arkitektur 
Det skulle antagligen vara möjligt att hitta samband mellan både tekniskt och 
estetiskt bra byggnader och den produktivitet, kreativitet och mänskliga 
välmån som återfinns i dem. På ett liknande sätt har det visat sig att nya inslag 
i stadsmiljöer kan sprida så stort intresse att det på vissa håll skulle kunna 
fungera som en politisk åtgärd. Antingen för att höja statusen och/ eller vända 
en nedgående trend för ett område. Ett exempel på detta är projektet Golden 
Nugget i Graz, Österrike. I boken Infill: new houses for urban sites, 
(Mornement och Biles, 2009) beskrivs det hur detta projekt har fått fart på 
utvecklingen i ett, delvis p.g.a. kulturskyddade strukturer, ganska låst 1800-
tals kvarter i centrala Graz, genom nytänkande och konventionell stringens.  
Författarna skriver:”Since the building was completed it has become a notable 
local landmark. It has also acted as a catalyst for the development of the 
area.” 

 

 
 
 
I Helsingborg kan man nämna Norra hamnen som exempel där man byggt om 
ett mer industriellt och smutsigt kvarter till något som, förutom de bostäder 
och lokaler för näringsverksamheter området praktiskt rymmer, blivit till ett 
stort trivsel- och vistelseområde för allmänheten. Arne Jönsson beskriver 
fenomenet så här: 
 

”Arkitektur skapas i offentliga miljöer och ska därför ha en dialog med 
samhället, med andra byggnader, men också socialt och estetiskt. Till exempel 
behöver man tänka på hur man placerar entréer, fönster och andra funktioner 

så att husen bidrar till det socialt positiva intrycket.” 

The Golden Nugget i centrala Graz, Österrike. 
. 
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1.4 Likhetsaspekten 
Diskussionen om huruvida byggnader passar bra eller dåligt in i sina kontexter 
är svår att föra om man utgår från begrepp som smak och stil. Detta landar i 
slutändan i olika människors tyckande, baserat på just deras unika perspektiv 
på omvärlden. För att använda en annan måttstock på hur bra en byggnad 
passar in eller inte, in i sin kontext, inför vi begreppet likhet. Där likhet 
definieras utifrån fem aspekter: skala, proportion, detaljer, material och färg. 
Likhetsaspekterna har tagits fram i samråd med professor Mats Edström, men 
har också genom de intervjuer som genomförts (se bilaga 1) visat sig vara 
etablerade i branschen. 
 
Dessa likhetsaspekter kan sedan tillämpas med olika likhetsgrad (procentuell 
likhet) i förhållande till en omgivning. Vid hundraprocentig likhetsgrad i alla 
fem likhetsaspekterna antar vi att man har en exakt kopia av det objekt man 
jämför likheten med. Nedan följer en presentation av de fem 
likhetsaspekterna. 
 
 Skala   

Skala är det samma som storleken på en byggnad, där antalet våningar 
kan användas som riktmärke. Men kan också definieras utifrån utbredd 
volym eller markarean en byggnad tar i anspråk. 

 
Proportion  
Proportionen kan vara lik även om skalan (storleken) skiljer sig. Denna 
aspekt handlar istället om inbördes förhållanden. Till exempel 
förhållandet mellan höjd, längd och djup på en byggnad som då jämförs 
med motsvarande förhållande hos en annan byggnad. Men kan också 
avse måttförhållande på byggnaders detaljer.  

 
Detaljer 
Exempel på en byggnads detaljer kan vara fönster, dörrar, stuckaturer 
och ornament. Likheten finns i huruvida dessa existerar, är placerade och 
utformats. 
 
Material  
En byggnads material kan skilja sig mer och mindre tydligt. Man kan 
dela in material i nya och gamla material eller naturliga och konstgjorda 
material. Men även inom en grupp material som t ex. sten. Finns det en 
stor variation vars applicering kan skapa olika upplevelser av 
förhållandet till närmiljön. Olika material har också tydligt olika 
egenskaper av att ge upplevelsen att ett hus är lätt eller tungt. 
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Färg 
Färg är en avgörande likhetsaspekt. Olika material med lika färger kan i 
vissa fall enkelt accepteras av betraktaren medan i andra fall lika material 
i olika färger kan få ett helt hus att upplevas malplacerat. Färgen på ett 
hus eller delar av ett hus kan också skapa olika upplevelseeffekter av att 
var lätt eller tungt, öppet eller stängt och så vidare. 

 
Krav på flera av dessa likhetsaspekter kan och har använts som sätt att styra 
utseendet på olika områden och stadsdelar. Som exempel i Helsingborg kan 
nämnas den restriktion om röda tak och ett begränsat våningsantal till max två, 
som satts i detaljplanen för stora delar av Mariastaden i norra Helsingborg. 
Detta bottnar i sin tur i hur det äldre kvarteret Maria Park är utformat, vilket 
stadsdelen Mariastaden är byggd utifrån. 
 
Vad som nu ställer till det i frågan om ett infill gör sig bra eller dåligt i sin 
omgivning, är att mycket eller lite likhet inte nödvändigtvis berättar huruvida 
byggnaden blir ett bra eller dåligt infill. Hundra procent likhet, vilket här anses 
vara det samma som en kopia, kan inte anses tillföra mycket av mjuka värden 
till ett gaturum, såvida inte duplikationen i sig själv skapar en 
eftersträvansvärd effekt. Ett sådant exempel skulle kunna var World Trade 
Center som fanns på Manhattan, New York City, USA. World Trade Center 
bildade ett tydligt landmärke med sina tvillingtorn. Något som ett ensamt torn 
inte skulle lyckas med på samma sätt. (Se mer om detta i kap 1.2) En byggnad 
med noll procents likhet upplevs inte heller den särskilt ofta som helt lyckad. 
Accepteras en sådan byggnad är det oftast som en form av stadsskulptur. Först 
efter lång tid erkänns den eventuellt som ett naturligt inslag i stadsbilden. Ett 
lokalt exempel av detta slag är Helsingborgs rådhus som var avvikande i de 
flesta likhetsaspekter då det byggdes. En sådan byggnad tillför oftast ett 
orosmoment i närmiljön men kan dock tillföra det monumentala inslaget som 
tas upp i avsnittet om solitärbyggnader, kap 1.2.  
Frågan är alltså var den balanserade gränsen av likhet och olikhet dras.  
 
Att det till skillnad från ekonomiska och praktiska angelägenheter, som är 
enklare att mäta, i slutändan oftast är upp till den enskildes tyckande att 
avgöra huruvida ett infill, estetiskt sett, är lyckat eller inte, bjuder naturligtvis 
in till debatt. Detta visar sig inte minst vid samråd och medial uppmärksamhet 
som ofta förekommer i samband med ny och ibland radikal bebyggelse. Ett 
senare exempel på detta har kunnat uppmärksammas i samband med 
presentationen av vinnarförslaget - Saltkristallerna - till 
markanvisningstävlingen för kvarteret ”Ångfärjan” i centrala Helsingborg. 
(Mer info om markanvisningstävlingen finns på www.helsingborg.se)  
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Vad man avslutningsvis för detta kapitel kan säga är det som Johan Oscarson 
konstaterar:  
 
”Jag skulle aldrig vilja formulera ett mål för all arkitektur, det är helt onödigt 
och stryper mångfalden. För mig handlar det om att ta tillvara på möjligheter 

för att skapa något givande för både allmänheten och den enskilda.” 
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2 FALLSTUDIE 

2.1 Motivering av valda fall 
Tre fall av infill har valts ut i samråd med handledare för närmare studier med 
avsikt att visa på en bredd av filosofier och arkitektoniska grepp som finns 
uppvisade i samband med uppgiften att rita infill och fylla luckor i 
samhällsbyggnationen. Man valde framförallt att titta på exempel från 
regionen runt omkring Helsingborg, där också tomten för det byggnadsförslag 
som tagits fram återfinns. Att lyfta in och studera exempel från andra delar av 
världen kan uppfattas som långsökt för att motivera dess väsentlighet här i 
Helsingborg men kan också vara av intresse för att se tänkbara lösningar. Ett 
exempel på detta är Townhouse i Landskrona där stor inspiration hämtats från 
moderna infill i Japan.  
    Emellertid har man ändå menat att det, i närområdet i eller kring 
Helsingborg, finns en tillräcklig variation för att kunna visa upp en bredd. 
Därför är också samtliga av de närmare studerade fallen hämtade från detta 
område. Övriga likheter är att alla fallen innefattar relativt små projekt i 
storlek med det som kan vara tänkbart för Pål Ibb 30. Samtliga tre fall är infill 
gjorda på 2000-talet men återfinns i en 1800-tals kontexter med sluten 
byggnation liksom kvarteret Pål Ibb. 
  
Nedan följer beskrivningar och likhetsanalyser gjorda för varje fall som 
studerats. I likhetsanalyserna vävs delar av det genomförda intervjumaterialet 
med arkitekterna in, intervjuserien kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 
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2.2 Minerva 21 
 
Södra Storgatan 25 och 27, Helsingborg 
Huset som finns centralt i Helsingborg består av två gatuhus och ett gårdshus. 
I tre respektive fyra våningar med inredda vindsvåningar. Byggnaderna är 
uppförda i gult respektive rött tegel med en gemensam gråputsad sockelvåning 
med butikslokaler. I övrigt rymmer husen lägenheter. 
 
 

 
 
2.2.1 Grundfakta 
Adress: Södra Storgatan 25, 27, Helsingborg 
Byggnadsår: 1999-2000 
Omfattning: En 1:a, elva 2:or, sju 3:or, åtta 4:or samt två butikslokaler. 
Total bruttoarea: Uppgift saknas 
Arkitekt: Jan-Eric Forell Arkitektkontor AB 
Byggherre: JM Byggnads AB 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
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2.2.2 Beskrivning och likhetsanalys 
 
Skala  
Skalan följer helt den övriga bebyggelsen på gatan. Där det fanns en 
höjdskillnad mellan de intilliggande fastigheterna har man tydligt anpassat 
huset i två byggnadskroppar med olika våningsantal för att skapa en visuell 
trappa mellan dessa fastigheter. Arkitekten Jan-Eric Forell berättar:  
”Utgångspunkten var att binda samman de kringliggande byggnaderna och 
skapa en enhet i gatubilden.” 
 
Proportion  
Den huskropp med gult tegel skiljer sig något i proportion mot de intilliggande 
husen men samma proportion återfinns på gatan och är inte i ögonfallande 
annorlunda. 
 
Detaljer 
Våningshöjder, sockelvåning, fönsterplacering och största delen av fönstrens 
storlek är principiellt identiska med omkringliggande fastigheter. Dock har 
man inte spröjsat fönstren. 
Det som avslöjar att huset 
är sentida är detaljer i 
sockelvåningen såsom 
färg och material på 
fönster och garageport, 
räckena kring burspråkens 
franska balkonger och små 
gluggfönster vid takfoten 
som annars också knyter 
samman huset med 
fastigheten i norr. 
 
Material 
Man har uppenbart valt materialet med omsorg och lyckats hitta ett tegel som 
liknar de äldre tegelsorter som finns i området. Röd-brunt ”Persson-tegel” och 
gult ”Olsson-tegel”. Som Jan-Eric Forell berättar: ”Jag tittade på vad det 
fanns för material i området och hittade då ett hålbränt tegel i Danmark som 
jag ville ha. Vi jobbade ganska hårt, och fick hjälp av kommunen att hitta 
riktiga tegelpannor till taket istället för det vanliga som är betong.” 
 
Färg 
Färgen avviker inte direkt från övriga hus på gatan möjligen kan sägas att det 
gula teglet ger ett sken av att vara mer sentida. 

Merparten av detaljerna i Minerva 21 är påtagligt 
lika detaljerna i det intilliggande huset i norr. 
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2.3 Villa Helsingborg 
 
Fågelsångsgatan 14, Helsingborg 
Huset återfinns centralt i Helsingborg och är en stadsvilla med tillhörande 
gästvåning i totalt fyra plan som delvis är gömda bakom den norr om liggande 
fastigheten. I bottenplanet ryms garage, förråd och hisschakt.  
 
 

 
 
2.3.1 Grundfakta 
Adress: Fågelsångsgatan 14, Helsingborg 
Byggnadsår: 2005 
Omfattning: En 2:a och en 6:a samt garageplan med förråd 
Total bruttoarea: 390 kvm 
Arkitekt: Arne Jönsson, Arkitektlaget AB 
Byggherre: Privatperson 
Entreprenadform: Totalentreprenad, med betald arkitekt direkt av 
beställaren. 
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2.3.2 Beskrivning och likhetsanalys 
 
Skala  
Utan att överstiga tidigare bygghöjd har man lyckats få in ett plan mer än 
fastigheten norr om huset. Ändå upplevs huset inte som stort i skala. Snarare 
avvikande för att det är ett ganska litet hus i detta kvarter. En anledning är 
proportionsskillnaden mot övrig bebyggelse på gatan.  
 
Proportion 
Eftersom byggnaden är lika hög som övrig bebyggelse på gatan trots att 
fastigheten är smal i sammanhanget avviker proportionerna, vilket också 
medför att byggnaden framstår som annorlunda i kvarteret. Det faktum att 
huset är indraget från gatan gör att det ännu mer upplevs som friställt från 
övrig bebyggelse vilket Jan-Eric Forell också kommenterar som en 
förutsättning för att formspråket skall bli bra här. Se bilaga 1. 
 
Detaljer 
Detaljerna skiljer sig markant från 
övriga hus i området. Både 
fönsterformen och placeringen är ny 
i området. Mängden glas i fasaden 
är också avvikande, men som 
arkitekten Arne Jönsson själv 
berättar, har man vidmakthållit den 
strikthet och symmetri som är tydlig 
hos andra äldre hus på gatan. Se 
bilaga 1. Liksom i de sedan tidigare 
befintliga husen visar Villa 
Helsingborg tydligt 
våningsindelningarna. Men istället 
för stuckatur har materialvariation 
och plåtprofiler använts i detta 
syfte. Vad Arne Jönsson också 
påpekar med detaljerna är att man 
velat att de tre ingångar till huset 
som vetter åt gatan samt planterade 
växter skulle bidra till en mer 
levande miljö i gatubilden. Bilden visar hur detaljer, färg och 

material avviker från den äldre 
bebyggelsen. 
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Material 
Materialet är väsentligt avvikande med stora glaspartier och plåtinklädda 
våningar och detaljer. Nedre planen är utformade i ett grått skivmaterial som 
inte återfinns i andra fastigheter på gatan. Som Arne Jönsson berättar (se 
bilaga 1) kan man tänka sig att toleransen i ett område med redan stor olikhet 
blir högre. Detta skulle kunna motivera den olikhet Villa Helsingborg visar 
upp gentemot kvarteret. 
 
Färg 
Färgen är tydligt avvikande mot de närmaste husen men kan återfinnas längre 
bort på gatan. Färgerna är för övrigt ganska brokiga med stor variation som 
Arne Jönsson också påpekar. Se bilaga 1. 
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2.4 Townhouse 
 
Gamla kyrkogatan 13, Landskrona 
Townhouse är en stadsvilla i de äldre delarna av Landskrona. Bostad i tre plan 
och ett utfällt rum som definierar en liten trädgård bakom huset. 
 
 

 
 
 
2.4.1 Grund fakta 
Adress: Gamla Kyrkogatan 13, Landskrona 
Byggnadsår: 2009 
Omfattning: En 4:a inkl. ett utfällt hemkontor.   
Total Bruttoarea: 125 kvm 
Arkitekt: Elding Oscarson 
Byggherre: Privatperson 
Entreprenadform: Generalentreprenad 
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2.4.2 Beskrivning och likhetsanalys 
 
Skala  
Skalan kan till det första intrycket, i synnerhet på bild, framstå som lite större 
än intilliggande bebyggelse, och det faktum att man har tre våningar då 
intilliggande hus bara har en våning plus inred vind kan förstärka detta 
intryck. Ändå har man inte byggt högre än de intilliggande husen och bara ett 
hus längre upp på gatan finns ett hus med en mansardvåning vilken närmar sig 
samma höjd mot gatan som den höjd Townhouse visar upp. Därtill skall sägas 
att i båda ändarna av gata, samt husen mitt emot, har en takhöjd som är högre 
än Townhouse. Därför tycker jag att huset binder ihop gatans höjder på ett bra 
sätt. Townhouse räddar den upplevda höjdlinjen genom att mitt på gatan resa 
en fasad, lite högre, än de övriga husen på gatans mitt.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilden illustrerar hur Townhouse uppvisar en snarlik takfotshöjd som 
byggnader i båda ändar av gatan. 
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Proportion  
Huset har principiellt samma mått som de intilliggande husen men volymen är 
ställd på högkant istället för att vara liggande. Men faktum är att huset också 
har nära identiska proportioner i förhållande till det gavelställda huset, fyra 
fastigheter upp på gatan, som arkitekterna tydligt velat kommunicera mot i 
formgivningen. Som de berättar: ”Vi har markerat en samhörighet med… den 
tvärställda byggnadsvolymen med trappstegsgavel några hus längre bort.” 
(Arkitektur nr. 8 -2009, sid.14). Ett annat hus ett par fastigheter längre ner på 
gatan äger också liknande proportioner. Men även om man kan se den 
proportionella likheten som arkitekterna till Townhouse menar att de velat 
markera, är detta ändå en av de likhetsaspekter som skapar störst upplevd 
kontrast mot de intilliggande husen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den djupledes proportionslikheten är ointressant från gatan sett eftersom hela 
bebyggelsen är sluten och därför lämnar detta åt betraktarens fantasi 
 
Detaljer 
Detaljerna i huset är totalt avvikande och ambitionen att minimera antalet är 
påtaglig. I fasaderna som är synliga från gatan finns en glasport, två fönster - 
placerade i ytterkant av väggarna, samt två gallerförsedda öppningar i fasaden 
som skapar in- och utblickar till och från en takterrass. I övrigt finns inga 
detaljer i husets fasader mot gatan. Ingen sockel, ingen markerad takfot, inget 
avvikande takmaterial, ingen trappa och av de detaljer som omnämnts existera 
är samtliga olika stora och oregelbundet placerade. Detta är naturligtvis helt 
nytt i kvarteret där husen annars är inbördes strikta. Detta skapar tillsammans 
med husets fasadfärg en, som arkitekterna själva uttrycker det; ”knivskarp 
kontrast” (Arkitektur nr. 8 -2009, sid.14). 

Bilden visar hur Townhouse visar upp en liknande proportion som det 
gavelställda huset längst upp på gatan. 
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Material 
Townhouse är putsat liksom många andra hus på gatans båda sidor. Till 
exempel är de båda intilliggande husen putsade. Återigen är det avvikande 
elementet att det enbart är putsat och inte har några komplementmaterial i 
detaljer och tak. (Undantaget glaset som är transparent.) 
 
Bilderna nedan vill illustrera hur lite det strikt sett är som skiljer Townhouse 
från de omgivande husen. Ändå är den upplevda olikheten stor. 
Detaljskillnaden (även inkluderat tak) får betraktaren att tro att även material, 
färg och proportioner är avvikande trots att det strikt sätt bara är detaljerna 
som är direkt avvikande. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Färg 
Färgen, som är vit, är i sig inte avvikande i gatubilden. Bara ett hus längre ner 
på gatan finns ett vitt hus och fler andra ljusa finns på gatan. Det som får 
färgen att upplevas avvikande - vilket den trots allt gör - är den totalt vita 
volym som huset bildar istället för att också ha en avvikande t ex. takfärg, som 
skulle kunna förväntas gå i brunt, svart eller rött om man vill smälta in i 
miljön. 

Illustrationen ovan visar den påtagliga skillnaden av husets karaktär 
som detaljer (även inkluderat tak) ger i detta fall. Den vänstra bilden 
är ett fotografi av Townhouse. Den högra bilden är ett fotomontage 
gjort på samma bild där den enda skillnaden är att huset försetts 
med ett teglat sadeltak och en sockel. Om portdörren också skulle 
bytts ut och ett spröjsat fönster satts in på bottenvåningen hade stil 
skillnaden varit obefintlig mot de intilliggande husen. 
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3 OMRÅDET KRING PÅL IBB 30 

Här följer en översiktlig beskrivning av det området och de kvarter som omger 
den fastighet (Pål Ibb 30) som är föremål för det byggförslag som tagits fram i 
detta arbete och i kap 5.1 och 5.2 presenteras. En närmare beskrivning av 
fastighetens egna förutsättningar presenteras också i detta kapitel. 
 

3.1 Översikt av området runtomkring Pålsgatan 
Pålsgatans norra delar består av småskaliga bostadshus med bibehållen  
1800-talsprägel. Längre ner på Pålsgatan finns storskaliga flerbostadshus med 
upp till elva våningar ovan mark. Bland annat återfinns S:t Jörgenspalatset, 
byggt 1935, på Pålsgatan 2. Ett hus som på sin tid var storslaget och modernt 
med sin tyskinspirerade funkis stil. (Helsingborg 2004, s 55) I detta fall blir 
inte kontrasten bara stor mot de ovan nämnda småskaliga hus med  
1800-talsprägel utan också mycket påtaglig i mötet med den husrad längs 
Hälsovägen som S:t Jörgenspalatset avslutar. Se bilder på följande sidor. 
    I anslutning till området utbreder sig också landborgen nordöst om gatan. 
Denna bidrar med en mullig och mer spännande topografi och naturnära 
känsla i området. Samtidigt så begränsar den också stadens rörelsemönster till 
enskilda trafikleder och stigar. Pålsgatan är en enkelriktad tvärgata mellan just 
två sådana trafiklinjer: Hälsovägen och Tågagatan.  
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3.2 De olika kvarteren i området:  
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Bildserie från kvarteren kring Pål Ibb 30. 
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3.2.1 Kvarteret Barck – Nordöstra delen av Pålsgatan 
3.2.1.1 Beskrivning i ord 
Husradens fasader är i huvudsakligen två varianter, dels putsade med 
stuckaturdekorer och dels i bart tegel. Fönstren är huvudsakligen spröjsade 
och dörrarna i spegelsnickeri. 1800-tals känslan är påtaglig även om en hel 
del, dock begränsade, ombyggnationer gjorts där tak material och färger har 
förändrats och vindar inretts. (Bevarandeprogram: Drottninghög och Pålsjö, s 
18 f). Öster om Pålsgatan utbreder sig landborgen med stor växtlighet och 
trivselskapande parker vilka också omnämnts i Kommunens 
bevarandeprogram som Värdefull miljö/ grönyta. 
 
Idag är skalan påtagligt liten med i huvudsak två våningar med inredda vindar. 
Dock varierar våningshöjder och på tio hus hittar man hela sju sockelhöjder. 
Då har ändå mätningen genomförts med en tolerans på upp till 3 dm. 
    Trots den stora detaljvariationen i färger, taklutningar och takhöjder, 
vånings- och sockelhöjder skapas en stor enhetskänsla i raden av pittoreska 
hus.  

 
 
 
 
 

3.2.1.2 Kvarterets känslighet 
Kvarteret kan som helhet betraktas som ett område med högt historiskt 
intresse där “Särskilt värdefull bebyggelse” enligt PBL 3:12§ utfärdats på 
Pålsgatan 28, 30, 32, 34, 36 A och B, 38 B, 40, 42 och “Byggnader med 
kompletterande värde för stadsmiljön” utfärdats för Pålsgatan 24, 26, 44, 46, 
48. Det vill säga alla fastigheter i kvarteret Barck som vetter mot Pålsgatan, 
undantaget Pålsgatan 48, har någon form av märkning. Därtill har 
Nyborgsvägen 17 omnämnts som “Byggnad av kompletterande värde för 
stadsmiljön. Se bilaga 2. 
 

Fasader mot Pålsgatans östra sida. Samtliga hus är omnämnda i 
kommunens bevarandeprogram. 
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3.2.2 Hallen – Nordvästra delen av Pålsgatan 
3.2.2.1 Beskrivning i ord 
Även om merparten av byggnaderna i kvarteret Hallen är i tre plan med 
tillhörande vindsvåningar, d.v.s. något större än Barck och Pål Ibb, är husen 
upp mot Pålsgatan fortfarande i två våningar samt inredd vind. Även om 
husen generellt sett är större, är flera av dem ändå gamla och av betydande 
värde för miljöns genuina karaktär. 
 
3.2.2.2 Kvarterets känslighet 
Kvarteret har flera hus som har märkts med ”Särskilt värdefull bebyggelse”, 
bland annat två större fastigheter mot Hallgatan.  
Kvarterets två hörnfastigheter som vetter mot Pålsgatan är nybyggen men har 
omnämnts som ”Byggnader med kompletterande värde för stadsmiljön.” 
Principiellt är de båda fastigheterna likadana, spegelvända åt varsitt håll som 
knyter samman kvarteret och skapar en mjuk övergång till de äldre fastigheter 
längs Pålsgatan. Med två våningar samt vindsvåning mot Pålsgatan håller de 
samma skala som motstående hus. Med liknande kupsättning, med detaljer så 
som spröjsade fönster och gesimser, vilka tydligt påminner om ett äldre sätt att 
bygga och med hörndörrar, har man också skapat en mer småskalig känsla. Se 
bilaga 2. 
 
3.2.3 Nordstjärnan - Sydöst om Pålsgatan 
3.2.3.1 Beskrivning i ord 
Även detta kvarter består av en mycket blandad bebyggelse. 
Den äldsta fastigheten som också är den mest karaktärsgivande åt Pålsgatan är 
St. Jörgens skola från 1876. Den lågbyggda skolbyggnaden i som högst tre 
plan, skapar med sin skolgård en öppning i bebyggelsen. Ett större träd i 
tomtgränsen mot gatan bjuder in den bakomliggande landborgens grönska i 
bebyggelsen. Skolan bidrar även med liv och rörelse till gatan genom den 
verksamhet som bedrivs där. 
    I södra hörnet av kvarteret reser sig S:t Jörgenspalatset som totalt är sju 
våningar inklusive takvåning och en publik butiksvåning i botten. Mellan St. 
Jörgens skola och S:t Jörgenspalatset finns ett delvis ombyggt funkishus med 
fyra våningar plus takvåning. 
 
3.2.3.2 Kvarterets känslighet 
Hela husraden som vetter mot Hälsovägen är omnämnd som ”Särskilt viktig 
bebyggelse” i kommunens bevarandeprogram. Detta också inkluderande S:t 
Jörgenspalatset vilket vetter både mot Hälsovägen och Pålsgatan. Förutom 
denna husrad är St. Jörgens skola på adressen Pålsgatan 8 omnämnd som 
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”Särskilt viktig bebyggelse” i bevarandeprogrammet för Drottninghög och 
Pålsjö. Se bilaga 2 
 
3.2.4 Pål Ibb - Sydvästra delen av Pålsgatan 
3.2.4.1 Beskrivning i ord 
I kvarteret finns välbevarad 1800-tals arkitektur, men är uppblandat med stor 
variation av bebyggelse, både i storlek, estetik och ålder. Cirka hälften av de 
15 fastigheterna i kvarteret är byggda på 1860-talet och det tidigaste som finns 
kvar idag är från 1861. (Bevarandeprogram: Drottninghög och Pålsjö, s 52 ff) 
En generell beskrivning är att skalan växer söderut med hela elva våningar i 
det södra hörnet och bara två våningar i det norra. Generellt kan också sägas 
att skalan och antalet våningar är något större mot Drottninggatan jämfört med 
Pålsgatan. Längs Drottninggatan brukas också de flesta bottenvåningar för 
näringsverksamhet och i en del av husen används även de högre våningarna 
till kontor medans det nära uteslutande är bostäder mot Pålsgatan. Längs 
Pålsgatan har man de senaste decennierna byggt en rad med flerbostadshus om 
tre våningar exklusive källare och vindsvåningar.  
Bebyggelsen är, precis som detaljplanen förespråkar, på de flesta håll sluten, 
även om undantag finns kring en del äldre och framförallt lägre byggnader. 

 

3.2.4.2 Kvarterets känslighet 
Kvarteret har ett flertal hus märkta som ”Särskilt värdefull bebyggelse” i 
kommunens bevarandeprogram. Bortsätt från trädgården och muren på 
Pålsgatan 15 återfinns samtliga av dessa fastigheter med fasader vända åt 
Drottninggatan eller Hallgatan. Dock återfinns fyra fastigheter med 
benämningen ”Byggnader av kompletterande värde för stadsmiljön” med 
fasader vända åt Pålsgatan. Adresserna till dessa är Pålsgatan 1, 5, 7 och 
Hallgatan 14. Även Hallgatan 10 och 12 har denna märkning. Liksom 
ytterligare 4 fastigheter längs Drottninggatan. Se bilaga 2. 
Pålsgatan 5 och 7 (se bildserie tidigare i detta kapitel) bidrar till en levande 
miljö med 1800-talsfasader och fastighetsingångar vilka skapar personrörelse 
på gatan. Tillhörande Pålsgatan 7 finns också en öppning i fasadraden med ett 
planterat träd och lågbyggt garage i gatunivå. Bevarandeprogrammet berättar 
på sidan 52 att fem 1800-talshus rivits till förmån för den cirka 100 meter 
långa husrad av trevåningshus som nu finns på adressen Pålsgatan 13. 

Fasaderna från Pålsgatans västra sida. 
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3.3 Detaljplanen för Pål Ibb 
Detaljplanen tillåter bebyggelse på stora delar av fastigheten Pål Ibb 30. Från 
Pålsgatan sträcker sig byggrätten 12 meter in på tomten. Därefter är tomten 
delvis prickad och tillåter enbart bebyggelse under mark. Den tomtmark som 
är tillåten för bebyggelse ovan mark föreskrivs bebyggelse av ”bostäder och 
därmed samhörigt ändamål” i högst tre plan samt inredd vindsvåning. Total 
tillåten bygghöjd är 10.0 meter och sluten bebyggelse är föreskriven. 
Nedan visas en förstoring av detaljplanen för kvarteret Pål Ibb. Hela 
detaljplanen finns bifogad som bilaga 3. 

 
 

  

Bilden visar detaljplanen 
för kvarteret Pål Ibb i 
Helsingborg med 
förstoring över 
fastigheten Pål Ibb 30 
som är markerad med 
blått. 
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3.4 Närmare beskrivning av Fastigheten Pål Ibb 30, Pålsgatan 15 
Fastigheten Pål Ibb 30 ägs av ett arkitektkontor som nyttjar och hyr ut de 
lokalerna som idag finns på fastigheten. Byggnaderna kallas Lewenhauptska 
gården vilket består i ett välbevarat hus i två plan med inredd vind och källare, 
samt en stallbyggnad som idag är inredd som bostad. Alltsamman är byggt år 
1868. Fastigheten omfattar också en trädgård och parkeringsplatser som 
sträcker sig tvärs igenom kvarteret så att fastigheten även angränsar till 
Pålsgatan längs vilken en äldre mur är bevarad. Klassificeringen ”Särskilt 
värdefull bebyggelse” omfattar både byggnader, trädgård och murar. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bilden visar den obebyggda tomt som tillhör fastigheten Pål Ibb 30 och idag tjänar 
som parkeringsplats med infart från Pålsgatan. 
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Fotot visar en del av den vy man från Pålsgatan kan se ner över Pål Ibb 30 
med dess byggnader, murar och trädgård. 



 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bilden visar Lewenhauptska gården från korsningen Drottninggatan – 
Hallgatan. Till höger i bilden kan också porten till huset skymtas med 
adress Drottninggatan 92. 

På bilden ser man Lewenhauptska gårdens flygel och stallbyggnad 
längs Hallgatan. 
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4 ANALYS 

Detta kapitel består av två delar; 4.1 som är en analys av de insamlade 
material och intryck från i första hand intervjuer och fallstudie. Detta avsnitt 
beskriver främst generella fenomen i samband med infill och kan betraktas 
som en utveckling av den förstudie som pressenterats i kap 1. Den andra delen 
4.2 är en analys av förutsättningarna för ett byggnadsförslag på Pålsgatan 15, 
(Den obebyggda delen av fastigheten Pål Ibb 30 i Helsingborg.) inkluderat en 
bedömning av förutsättningarna i hela området runtomkring tomten.  
    Vilken väg jag valt att gå med byggförslaget redovisas först i kapitel 5. 
 

4.1 Infillanalys - fallstudie och intervjuer 
4.1.1 Arkitektoniska grepp använda i olika syften 
Greppen arkitekter brukar är vitt skilda och åsikterna om vilka grepp som ger 
vilken effekt är många. Arne Jönsson säger att Townhouse i Landskrona med 
sin vita fasad och oregelbundna fönstersättning onekligen sticker ut. Medan 
arkitekterna bakom huset menar att just kontrasten bl.a. skall understryka 
skönheten i omgivningens oregelbundenhet. (Arkitektur nr. 8 -2009, sid.14) 
    Här kan man ana en tendens att inte bara olika grepps resultat kan bli eller 
bedömas olika utan att samma olikhetsfaktor kan användas i olika syften. Att 
stor olikhet i ett fall t ex. används för att ge stor uppmärksamhet åt det 
enskilda objektet medans det i ett annat fall används för att ge uppmärksamhet 
åt omgivningen. 
    Anmärkningsvärt kan vara att arkitekterna till Townhouse menar sig 
använda samma arkitektoniska grepp (stor kontrast och oregelbundenhet mot 
omgivningen) för att både skapa en skulptural verkan och samtidigt ge 
uppmärksamhet åt den redan befintliga miljön, att med olika fasadöppningarna 
skapa en både monolitisk och transparent byggnad. (Arkitektur nr. 8 -2009, 
sid.14) 
 
4.1.2 Kontrast eller kamouflage 
I föregående avsnitt diskuterades hur samma grepp kan frambringa olika 
önskade effekter. Ett annat konstaterande är att man med olika, ibland 
motsatta arkitektoniska grepp, vill åstadkomma samma upplevda effekt. 
Detta påstås ha gjorts, och jag är beredd att hålla med om att man till viss del 
också lyckats, i båda fallen Townhouse och Minerva 21, men genomfört med 
olika grepp: 
    Townhouse finns i en miljö, obestridd om sin 1800-talskaraktär, även om 
det också förekommer senare byggnader på gatan som tillämpat olika 
likhetsgrepp för att visuellt accepteras på gatan. I Townhouse fall, blir det 
arkitektoniska greppet för att förstärka den gamla känslan på gatan det 
motsatta, istället för likhetsgrepp leker man med kontraster. Arne Jönsson 
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uttrycker det: ”Man har ju helt klart tänjt gränserna här, vilket gör att det helt 
klart drar uppmärksamhet till sig.” Men samtidigt som man drar 
uppmärksamheten till sig så tvingar man också betraktaren att tänka på hur 
gamla (och charmiga) många av de äldre husen på gatan är. Om kontrast inte 
finns löper många äldre hus i en sådan miljö risken att försvinna i mängden 
och inte få den uppmärksamhet man kan tycka att de vart och ett förtjänar.  
    Minerva 21 på Södra Storgatan i Helsingborg utnyttjar ett annat knep för att 
stärka den gamla miljöns ställning och effekt i samhället genom att, i motsats 
till Townhouse, kamouflera sig i gatubilden. På så sätt bidrar man till att 
förstärka upplevelsen av mängden äldre bebyggelse i miljön, till skillnad från 
det faktiska antalet (som procentuellt har minskat). Man spär helt enkelt ut en 
renodlad vara. Som liknelse till dessa kvarter kan man fråga sig när en 
gammal träeka blir ny, om man byter ut en bräda i taget? 
    Med metoden att förstärka något ursprungligt genom en stark kontrast kan 
man istället fråga sig när det blir en omvänd förstärkning. Det vill säga att det 
ursprungliga börjar förstärka känslan av att det nya just är nytt, istället för att 
något nytt förstärker intrycken av det ursprungliga. 
 
Villa Helsingborg, uppfattar jag, finns mitt emellan de ovan nämnda sätten att 
hantera likhet och kontrast. Här tillåter man den nya byggnaden att visuellt 
sett, mer stå för sig själv. Man använder arkitektoniska uttryck och material 
som inte direkt tydligt återfinns i de närmaste byggnaderna men som kan 
kännas igen från andra områdena i Helsingborg och platser i Sverige. Den 
kontrast som dock bildas till de närmsta husen kan automatiskt accepteras 
lättare på grund av den kraftigt indragna fasaden vilken både förstärker 
känslan av att byggnaden inte hör samman med de intilliggande byggnaderna 
och samtidigt förlåter en del av de andra avseendena som huset särskiljer sig 
på. 
 
Då jag förklarat för människor vad detta arbete handlar om är reaktionen nära 
hundraprocentig. Människor svarar med frågan: ”Hur man ritar hus så att de 
passar in?” Underförstått att det inte bör sticka ut. Men detta är ett korrupt sätt 
att se på arkitekturen. I sammanhanget går det inte att tala om att ett hus passar 
in och sätta likhetstecken med att det är ett bra infill. Säger man att ett hus 
passar in, associerar många till att det smälter in vilket betyder att det är 
kamouflerat och alltså har en hög likhetsgrad, vilket i sin tur inte kan anses 
nödvändigt för ett bra infill eller ens nödvändigtvis bidra till ett bättre infill. 
Det kan naturligtvis bidra men måste inte göra det. Vad vi bör tala om är ifall 
ett infill är bättre eller sämre utan att på förhand lägga någon värdering i 
likhetsgraden. 
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4.1.3 Kontakten med gaturummet 
En stor rad och variation av arkitektoniska grepp kan kombineras i det till 
synes oändliga för att skapa olika nivåer av kontrast och likhet med avsikten 
att få olika upplevda effekter så väl för brukare som för allmänheten. Detta att 
skapa byggnader som talar till både brukare och en betraktande allmänhet 
berättar alla tre arkitekter som intervjuats i detta arbete (Jan-Eric Forell, Arne 
Jönsson och Johan Oscarson) att de velat åstadkomma med sina projekt 
Minerva 21,Villa Helsingborg respektive Townhouse som alla beskrivits i 
denna rapport. (Se kap 2)  
    Det har visat sig att det sätt som byggnader också praktiskt och socialt 
kommunicerar med gatan och allmänheten är viktigt för upplevelsen av en 
byggnad, inte minst för att bli accepterad av allmänheten. Detta är något som 
skaparna av de två mer kontrastorienterade projekten Villa Helsingborg och 
Townhouse uttrycker att man tydligt jobbat med och haft i tankarna vid 
formgivningen. Som de berättar: ”Tanken var att det skulle växa upp mer 
grönt än det hittills gjort, vilket skulle bidra till en ledigare miljö. Sen ville vi 
skapa gemenskap med gatan genom de tre ingångar och trapphus som vänder 
åt gatan.” (Arne Jönsson) Elding Oscarson berättar i Arkitektur nr. 8 - 2009, 
sid.14 att deras ambition har varit att ”bidra till gatan med en utsuddad gräns 
mot det privata rummet, som med sina möbler, artefakter, växter och 
uteplatser talar rakt och direkt om mänsklig närvaro, omtänksamhet och 
omvårdnad.” De säger också om Townhouse att ”Rummets öppenhet åt alla 
håll ger en byggnadsvolym som är både monolitisk och transparent. Alla 
fasader är utformade lika, med samma typ av öppningar. Tillsammans lyfter 
dessa fram det inre rummet så att man från gatan kan ana både husets 
händelser och blicka djupt in i kvarterets mitt.”  
    Man kan se att Jan-Eric Forell också har skapat liknande sociala möten med 
sitt hus Minerva 21 på Södra Storgatan genom att lägga publika butikslokaler i 
bottenplanet. 
 
 Om fenomenet berättar Arne Jönsson också mer allmänt: 
 
”Man behöver tänka på hur man placerar entréer, fönster och andra 
funktioner så att husen bidrar till det socialt positiva intrycket. Arkitekturen 
har snarare ett ansvar gentemot helheten och en historik än ett ansvar att visa 
upp nyheter.” 
 
Samtidigt så säger han att man som arkitekt undersöker gränserna. Det ligger 
inte långt borta att tänka sig att just dessa töjda gränser, i många 
infillsituationer blir till ett ickeigenkännande för allmänheten vilket ställer 
dem frågandes inför uttrycken. Eller också (eventuellt först på sikt) är detta en 
faktor som just kan bidra till den upplevelse som får ett projekt att upplevas 
som lyckat för sina betraktare.  
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Johan Oscarson beskriver det med orden:  
”Att förstå teorin bakom är inte viktigt. Det räcker att känna efter och det kan 
alla göra.”, eller som Jan-Eric Forell poängterar: ”Ett bra hus är alltid uthyrt! 
Folk trivs där. Kanske kan man inte berätta varför, men man trivs!” 
 

4.2 Platsanalys – Pålsgatan 
Med platsanalys avser man att sätta ord på de olika förhållningssätt och 
ställningstagande man ställs inför utifrån de rådande förutsättningarna på 
platsen, vilka har pressenterats i kapitel 3. 
 
4.2.1 Analys av området runt Pålsgatan - Anpassning i ett kontrastrikt 
område  
Att variationen är stor i de närliggande kvarteren är enkelt konstaterat, vilket 
på sina håll medför stora kontraster. Ett exempel på detta är mötet mellan det 
funktionalistiska S:t Jörgenspalatset och de storslagna våningshusen från 
sekelskiftet som ligger intill, utmed Hälsovägen. Detta innebär att om man 
nöjer sig med att göra en anpassning till ”storområdet” runt Pålsgatan skulle 
man kunna motivera nästan vilken formgivning som helst. Historiskt sett har 
man på sina håll i området inte varit rädd för att använda nya formspråk. För 
att följa denna trend skulle man behöva vara järv i sin formgivning. En annan 
anledning till frihet i formgivningen kan påvisas med den praktiska omöjlighet 
att ta hänsyn till hela den stora variationen som återfinns i området. Ett tredje 
sett att komma fram till detta på är att det idag finns en så stor variation i 
området att referera till, vilket kan anses ge stor frihet åt nya projekt.  
    Emellertid kan den förbipasserande nog inte, geografiskt sett, göra allt för 
långsökta kopplingen och därför är det ur estetisk, inte funktionell, synpunkt 
viktigare att främst ta hänsyn till det omedelbara närområdet, såsom 
intilliggande fastigheter. För att funktionellt bidra med något till gatan kan det 
vara idé att ta tag i något som saknas i det omedelbara närområdet men 
existerar i det utvidgade området. Detta skulle t ex. kunna handla om någon 
delvis publik miljö. Samtidigt skulle då den småskalighet och närhetskänslan 
som är påtaglig genom bostäderna längre upp på gatan tas i beaktning så att 
den inte berövas med de nya inslagen. 
  
4.2.2 Analys Pålsgatan - Öppenhet och rörelse 
Några av de byggnader som är omnämnda som Byggnader av kompletterande 
värde för stadsmiljön i kommunens bevarandeprogram från 1999, (Pålsgatan 5 
och 7) bidrar till en levande miljö längs Pålsgatans västra sida med 
fastighetsingångar som skapar personrörelse på gatan. Tillhörande Pålsgatan 7 
finns också en öppning i fasadraden med ett planterat träd vilket ger gatan ett 
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mer lättsamt intryck. Bortsett från dessa fastigheter måste fasaderna längs 
Pålsgatans västra sida anses relativt slutna med sina höga och ensidiga 
tegelfasader, relativt liten andel fönster, och med endast en fastighetsingång på 
den hundra meter långa sträckan fram till det att fastigheten Pål Ibb 30 tar vid. 
Detta kan jämföras med den östra sidan av vägen som har hela 13 
fastighetsingångar och 5 garage. Detta skapar betydligt mer liv i gatumiljön 
både estetiskt och praktiskt med mer personnärvaro och större rörelse. S:t 
Jörgens skolan på gatans östra sida bidrar också till en praktisk rörelse och 
personnärvaro. Den skapar också en lucka i gatuvyn som kan upplevas både 
bidragande till en luftig miljö med siktlinjer upp mot den bevuxna landborgen, 
men kan också upplevas lite som ett tomt håll i bebyggelsen eftersom 
byggnaden är indragen från gatan och eftersom det söder om fastigheten reser 
sig ett flervåningshus med en stor gavel åt skolan till. Denna gavel är 12 meter 
hög.  
 
Pålsgatans mer sentida byggnader ger en känsla av att de vänder ryggen åt 
Pålsgatan och istället fått sina ansikten riktade mot innergårdarna och 
Drottninggatan. Känslan är att man anset Pålsgatan vara en obetydlig 
”bakgata” i skuggan av Drottninggatan. Något man istället (i synnerhet med 
tanke på de gedigna små husen som finns kvar på gatan) skulle kunna betrakta 
som en tillgång med lugn och charm mitt i centrala Helsingborg, vilket då 
också borde avspeglas i den nya bebyggelsen. 
 
Landborgen som utbreder sig parallellt med Helsingborgs kust bidrar med sina 
parker och sin grönska till en trivsam atmosfär och skapar ett lugn till 
kvarteren runtomkring. Att Pålsgatan är en tvärgata mellan två mer trafikerade 
vägar innebär inte att den är särskilt trafikerad. Detta på grund av att den är 
enkelriktad och parallellgata till den större Drottninggatan. Detta innebär att 
trafiken i huvudsak begränsas till de boende och de som hämtar och lämnar 
barn på skolan, vilket visar att det inte av trafikskäl skulle finnas anledning att 
gömma boendet bakom slutna fasader. Detta är nämligen en svaghet på gatans 
västra sida.  
 
Jag tycker denna gata är alldeles för centralt belägen och för charmig i sina 
bästa delar för att i negativ bemärkelse betraktas som en bakgata. Till stor del 
är det känslan av småskalighet som bidrar till charmen. Något som alltså 
skulle bidra till en mer levande gatumiljö vore att ge uppmärksamhet åt det 
småskaliga och samtidigt fortsätta att ge plats åt individuella byggnader så 
som man gjort historiskt sett. Det vore också önskvärt att skapa en något 
mindre instängdhet genom att byggnader fick mer livfyllda fasader åt gatan 
till, som om de gav den sin uppmärksamhet. 
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Även om det vore trevligt att försöka upprätta gatuvyns västra sida för att bli 
mer öppen och balanserad med den östra sidan av gatan, kan det bli svårt att 
med ett enda hus (12-13 meter långt) utmana den trend som redan är satt. Vad 
man också skall tillägga är att detaljplanen varit ganska generös mot nya 
formspråk och mer konventionella byggsätt med fler tillåtna våningar även om 
skalan i stort har bibehållits eller gradvis stegrat söderut i kvarteret.  

 

4.2.3 Analys Pål Ibb 30, (Pålsgatan 15) 
Redan idag bidrar fastigheten med både sina bebyggda och obebyggda delar 
till områdets helhetsintryck. Genom sina stenmurar och utsikter ner mot 
Lewenhauptska gården och dess trädgård bidrar fastigheten med personlig 
lågskalighet, trivsel och 1800-talskaraktär, vilka är viktiga för området. 
    Detta är också de största värdena jag ser på tomten som den är, och vilka 
om möjligt bör bevaras eller förstärkas. Detta är estetiska värden som jag 
saknar på resten av gatans västra sida och är därför ett unikt bidrag i 
gatumiljön. Detta gör att man snabbt kan konstatera att man som arkitekt står 
inför en rad utmaningar om man inte helt blundar för väsentliga värden i 
stadsmiljön. 
    Eftersom tomten redan som den är tillför mycket till gatumiljön blir det en 
stor utmaning att bebygga den. Här ser jag tre vägar fram till ett bra resultat. 
Antingen så lyckas man bebygga tomten utan att inkräkta på dessa befintliga 
värden. Eller så bygger man så att de värden man vinner genom sin 
bebyggelse blir större än de värdena man förlorar. En tredje väg är att lyckas 
lyfta fram de ursprungliga värdena som finns kvar efter en byggnation 
tillräkligt mycket så att de resterande värdet kan kompensera förlusten. Här 
lämnas också ett utrymme att väva in nya värden i miljön t ex. att överbrygga 
den visuella klyfta som i dagsläget råder mellan hyreshuset söder om Pål Ibb 
30 och hörnhuset norr om fastigheten. En klyfta som dessutom speglar hela 
den konflikt som finns i området av stort mot litet, nytt mot gammalt. 
    Ett sätt att förstärka de positiva egenskaper som dels fastigheten och dels 
det intilliggande hörnhuset redan har kan vara genom att bygga på ett modernt 
och mycket kontrastrikt sätt likt det man gjort med Townhouse i Landskrona. 
Där har arkitekterna försökt ge uppmärksamhet åt de äldre och vackra husen 
genom att provocera fram skillnaden mellan nytt och gammalt. (Läs mer om 
detta i kapitel 4.1) 
 
Vidare kan man konstatera att tomten rent praktiskt är komplex. Den är nästan 
lika djup som bred vilket medför en del yteffektiva problem. Som framgår i 
detaljplanen (se bilaga 3), har tomten en lutning i två riktningar, en kraftig 
lutning inåt trädgården i Sydväst, samt en svag lutning ner för gatan i sydöstlig 
riktning. Om trädgård och murar skall finnas kvar i sitt nuvarande skick på Pål 
Ibb 30 finns bara en möjlig infart till tomten i det murhål som redan finns. 
Detta medför dock andra praktiska påföljder som gör det olägligt. Bland annat 
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att stor tomtyta som annars är byggbar ockuperas av en infart och/ eller 
parkeringsplatser. Om man däremot tillåter sig göra en del mindre 
förändringar i trädgården skulle man kunna lösa infart från Hallgatan via en 
öppning som finns mellan huvudbyggnaden i Lewenhauptska gården och det 
tidigare varande stallet vilket också framgår på detaljplanen. Se bilaga 3.  
 
För att lyckas med ett infill på tomten har man också, i och med fastigheterna 
på de båda sidorna av gatan, både takhöjdskillnader, stil- och åldersskillnader 
att hantera. Detaljplanen tillåter förhållandevis stor bebyggelse vilket 
ekonomiskt sett skulle vara svårt att lämna outnyttjat. Samtidigt ligger det 
närmare till hands ur ett estetiskt perspektiv att knyta an en ny byggnad till 
den lägre skalan av de två angränsande, eftersom detta husets estetiska och 
historiska värde är bättre förankrat i miljön. Men i åtanke skall man då ha hur 
skalskillnaden av en ny byggnad blir gentemot det högre grannhuset med tre 
och en halv våningar. Bygger man ett hus i ett och ett halvt plan med sluten 
bebyggelse intill hyreshuset kommer hyreshuset att se ännu mer malplacerat ut 
än det redan gör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomontaget illustrerar komplexiteten i de olikheter som 
ett byggförslag till Pålsgatan 15 har att hantera gentemot 
de båda intilliggande fastigheterna, där stora skillnader i 
skala, proportion, detaljer, färg och material råder.  
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4.2.3.1 Likhetsaspekterna 
 
Skala 
Med anledning av det resonemang som görs i ovanstående avsnitt att 
detaljplanen tillåter tre våningar med inredd vindsvåning, dock till skillnad 
från en del angränsande fastigheter (som bara omfattar en våning plus inred 
vind), och på grund av det centrala läget, skulle det vara svårt att ekonomiskt 
försvara att inte utnyttja hela byggrättens omfattning. Detta är i och för sig en 
aspekt som det inte tagits hänsyn till i detta arbete. Dock finns det även en 
estetisk anledning som också nämnts ovan till att inte utnyttja full tillåten 
bygghöjd.  
    Även om det strikt sett bara är en vånings skillnad på flerbostadshusen 
söder om den aktuella fastigheten och hörnhus (Pålsgatan – Hallgatan) norr 
om fastigheten, så gör ändå våningshöjderna, takformen, proportionerna och 
grundläggningsdjupen att flerbostadshuset känns betydligt större.  
    För att skapa ett bra infill kan det därför på denna tomt, liksom i fallet på 
Södra Storgatan 25, 27 (Minerva 21), vara viktigt att skapa någon form av 
trappeffekt mellan det på den norra sidan 8,5 meter höga hörnhuset (mätt från 
gata till nock) och det södra huset som mäter 12 meter (från gata till nock). 
Dessa 3,5 meterna är inte så stor höjdskillnad egentligen men det faktum att de 
båda sadeltaken inte är parallella utan ställda 90 grader mot varandra gör att 
det lägre, även valmade, sadeltaket med en takfot på endast 4,5 meters åt  
Pål Ibb 30 till, upplevs förhållandevis lågt medans det högre hyreshuset som åt 
tomten har en fönsterlös tegelgavel med fullhöjd (12 m), gör att detta hus i sin 
tur upplevs högre och mer massiv än det teoretiskt sett skulle.  
    Hur högt man skall tillåta sig att bygga för att fortfarande respektera 
småskaligheten hos hörnhuset beror till viss del också på hur nära den norra 
tomtgränsen man ämnar bygga. I norr kommer huset nämligen aldrig att 
ansluta till det intilliggande huset utan det finns en trädgård mellan 
byggnaderna.  
 
Proportion 
Proportionerna i flerbostadshuset på Pålsgatan 13 är olika både de flesta husen 
på motstående sida av gatan och det ovan nämnda hörnhuset. (Pålsgatan – 
Hallgatan) Detta förstärker även känslan av att skalan är större. Detta har man 
försökt sudda ut genom att använda olika färger på teglet i flerbostadshuset så 
att det skall framstå som flera mindre hus. Men det faktum att fönsterhöjderna 
är samma och att man enbart har 2 stycken takfotsnivåer på en hundra meter 
lång byggnad gör att husen inte upplevs bestå av mindre moduler, vilka annars 
hade varit proportionerliga med de motstående husen.  
    Här finns en utmaning att ta i om man vill eftersträva likhet. Samtidigt så 
styr tomtytan och bygghöjden en hel del i det här fallet. 
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Bland de mer småskaliga, om än på sina håll ganska höga, husen på den 
motstående, östra, sidan av vägen finns det hus som på Pål Ibb 30 skulle 
kunna vara aktuella att skapa likhet mot i proportionerna. Då de flesta av 
husen är ganska smala och höga finns det rakt över gatan från Pål Ibb 30 två 
fastigheter som olikt de andra upplevs som mer långsmala på bredden istället 
för på höjden vilka också kan vara intressanta i detta perspektiv. 
 
Proportionell likhet i djupled, som i en sluten bebyggelse alltid är ointressant, 
kan man mot hörnhuset i norr (mot vilket det alltid kommer vara en fysisk 
distans p.g.a. trädgård) finna en möjlighet att skapa proportionell likhet. Detta 
kommer i vilket fall bli en kritisk fasad på byggnaden där man ligger nära en 
tomtgräns med allt vad det innebär av brandkrav och privata hänsynstagande 
att göra. 
  
Detaljer 
En annan parameter som finns att ta ställning till på fastigheten är den stil och 
ålderskontrasten som råder mellan de angränsande fastigheterna. Denna måste 
också hanteras och eventuellt anpassas. Kanske skulle Villa Helsingborgs sätt 
att skapa en egen individ utan så stor eftersträvan att skapa enhet mellan husen 
runt om, vara en framkomlig väg i detta avseende. Som tidigare nämnts skulle 
detta inte heller historiskt sett vara något nytt i det utvidgade området. 
    Väljer man att gå den väg man gjort med Minerva 21 och skapa stor likhet i 
stil och utformning löper man risken att försöka anpassa så mycket till den ena 
eller den andra av stilarna att man ytterligare förstärker den splittring som 
finns mellan de båda omgivande husen.  
    Vill man ändå arbeta med likhet istället för olikhet blir det andra alternativet 
att man gör stilkompromisser och på så sätt skapar en geometrisk och visuell 
trappa mellan de omgivande uttrycken. Ett grepp som kan vara god idé att ta 
tag i är att lokalisera de likheter som faktiskt finns och sedan dra i dessa. I 
detta fallet finns denna likhet i att de båda omgivande husen tillsammans med 
alla andra hus på gatan (med undantag för de allra högsta husen längst ner på 
gatan) har en väsentlig taklutning in mot gatan.  
 
För att upplevas som ett modernt boende från 2010 kan det vara svårt att 
efterlikna de detaljer som återfinns i de äldre husen på gatan. Till exempel 
finns det idag krav på våningshöjder vilket gör att man inte kan anpassa sig till 
vilket hus som helst. En annan problematisk detaljfråga är mängden och 
storleken på fönster. Dels på grund av den efterfråga som finns idag av öppna 
och ljusa lägenheter. Utan relativt stor mängd glas i fasaderna kan detta bli 
klurigt att tillgodose då man principiellt bara kommer att kunna ta upp fönster 
mot gatan och trädgården samtidigt som byggrätten sträcker sig 12 meter in 
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från gatan. Ett mått som troligen kommer utnyttjas eftersom den mer kritiska 
utbredningsriktningen är i norr där man gränsar mot små trädgårdar. 
    Glas är också användbart ur perspektivet att man vill skapa mer öppna 
fasader som kommunicerar med den offentliga miljön utanför och på så sätt 
bidra till en trevligare gatumiljö. Något som man inte helt lyckats med i de 
mer sentida byggnaderna på gatan. Men med stora fönsterpartier åt gatan blir 
frågan hur man bäst får detta att se bra ut i relation till den befintliga 
bebyggelsen. Det skulle vara ett inslag som inte återfinns någon annanstans på 
gatan även om andelen glas är större på flera av de äldre husen jämfört med 
det yngre flerbostadshuset på Pålsgatan 13. Ett sätt att förlåta en eventuell stor 
mängd fönster skulle kunna vara att bibehålla en stram och strikt placering så 
som man gjort med Villa Helsingborg på Fågelsångsgatan. Ett annat sätt 
skulle vara att tvärtom, lite liknande Townhouse i Landskrona, mer 
slumpmässigt placera ett antal oregelbundet stora fönster i fasaden för att 
återspegla den mångfald och karakteristiska oordning som råder mellan de 
äldre husen på gatan.  
 
Material 
Det klart dominerande materialet i området är tegel och puts. För att återknyta 
till detta skulle man kunna stöta på ett tekniskt problem (Dock inte i detta 
arbete beaktat) att få tag i vissa tegelsorter. Detta var ett problem som man 
med hjälp av kommunen lyckades lösa på ett bra sätt i projektet på  
Södra Storgatan 25, 27, Minerva 21. Tegel o puts är så dominerande att det 
nog är svårt att få andra material att alls passa in i fasaderna mer än på 
begränsade ytor. Däremot skulle antagligen rätt materialval t ex. en viss 
tegeltyp visuellt kunna förlåta andra likhetsavvikelser.  
 
Färg 
Vad det gäller färgsättning blir utmaningen att välja vilken/ vilka objekt man 
vill knyta an till eller skapa kontrast mot just på grund av den stora variationen 
i området. Man skulle också kunna vända på det och säga att toleransen och 
därmed valfriheten, i ett kvarter som detta, blir stor att välja även färger som 
inte återfinns i miljön på andra håll, utan att behöva sticka ut nämnvärt.  
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5 Resultat 

Ovanstående analyser har legat till grund för det byggnadsförslag som tagits 
fram för den obebyggda delen av Pål Ibb 30 i Helsingborg, vilket i detta 
kapitel presenteras. Förslaget bör inte betraktas som ett fullt färdigt 
byggförslag, utan syftar till att visa en grundläggande formgivning med 
utgångspunkt från de fem likhetsaspekterna; skala, proportion, detaljer, 
material och färg. Vid en autentisk bygglovsprocess kan man förmoda att en 
del detaljer skulle justerats och ytterligare förädlats. I det fallet skulle också 
tekniska aspekter ställa krav på formgivningen. 
Här följer en kort sammanfattning av de faktorer jag haft att rätta mig efter 
och velat ta vara på eller tillföra och respektera med den föreslagna 
formgivningen: 
 

• Det saknas sedan tidigare öppna fasader mot Pålsgatan. Detta har jag 
velat ändra på eftersom det inte finns någon naturlig anledning såsom 
trafik eller andra otrivsamma faktorer som ger anledning att gömma 
boendet bakom slutna fasader. 

• Till stor del är det känslan av småskalighet som bidrar till charmen på 
gatan. Något som alltså skulle bidra till en fortsatt levande och trevlig 
gatumiljö vore att ge uppmärksamhet åt det småskaliga och samtidigt 
fortsätta ge plats åt individuella byggnader såsom man gjort historiskt 
sett i området. 

• Utsikter ner mot Lewenhauptska gården och dess trädgård är unik och 
något av den största kvalitén både på tomten och hela gatan.  

•   Muren som löper på tomten längs Påsgatan talar tydligt om att det finns 
en historia och kopplar tydligt samman tomten med fastigheten norr om 
tomten och den övriga bebyggelsen på gatan av äldre slag. 

•   Detaljplanen tillåter förhållandevis stort byggande vilket ekonomiskt 
sett också skulle vara svårt att motsätta sig. 

• Det som är gemensamt för de båda omgivande husen och andra hus på 
gatan är att de har en väsentlig taklutning in mot gatan. 

• På gatan är det uteslutande sten och puts i fasaderna. 

 



 
 
44 

 

5.1 Förslagsbeskrivning - text 
5.1.1 Grundläggande om byggnaden 
Byggnadsförslaget till Pål Ibb 30, (Pålsgatan 15) omfattar tre stycken radhus i 
tre plan om ca 120 kvm vardera. Bostäderna är invändigt endast 3,8 meter 
breda och 11,2 meter djupa. Därför har wc och trapphus, som inte är i direkta 
behov av dagsljus, placerats centralt i bostäderna och har på så sättet också på 
varje plan definierat ett rum i varje ände av bostäderna. Ett rum mot gatan och 
ett mot trädgården. Även om gatan är lugn och trevlig finns ändå solen och de 
i övrigt största kvalitéerna på tomten i form av trädgården och utblickarna mot 
Lewenhauptska gården i sydväst, åt innergården. Därför har de stora 
vistelsezonerna; köksavdelning, vardagsrum, balkong och hemkontor/ lounge 
förlagts i rummen inåt trädgården och sovrum där man istället får 
morgonsolen i de rum som vetter åt gatan i nordost. Se planbeskrivningar i 
kapitel 5.1.4 och 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Illustrationerna visar byggnadsförslaget till fastigheten Pål Ibb 30. 



 
 

45 

5.1.2 Grundtankar för formgivningen – Exteriört 
Grundtanken var redan från början att behålla så mycket som möjligt av 
muren ut mot Pålsgatan och jag skissade på en entrégång bakom denna med 
ingångar till lägenheter eller radhusen bakom muren och ett utkragande 1:a 
och 2:a plan. Emellertid insåg jag att detta skulle skapat ett hus med en helt 
tillsluten bottenvåning åt gatan, helt utan synliga entréer och fönster. 
Dessutom skulle det innebära en mörk och tråkig gång till och från 
bostäderna. 
 
En annan utgångspunkt jag haft med från början är att bevara den siktlinjen 
ner mot Lewenhauptska gården som i dagsläget finns genom murgattet från 
Pålsgatan. Att bevara denna siktlinje även från trottoaren och inte hålla den 
exklusiv för de boende. Detta innebär dock en konflikt med hur stor del av 
tomten man ska kunna utnyttja för bebyggelse. Därför var jag länge inne på att 
bara rita ett parhus som tillsammans mätte 12meter i bredd, d.v.s. exakt den 
längd som muren har i nuvarande skick. Problemet med detta förslag var 
förutom att det skulle bli två lite väl stora och exklusiva bostäder, att det inte 
skulle vara en helt trovärdig väg fram i verkligheten. Man hade helt enkelt inte 
fått ut så mycket ”nytta” av tomten som vore rimligt och även om ekonomi 
inte i sig är intressant för detta arbete så skulle man förlora trovärdighet om 
man går för långt ifrån verkligheten. 
    Med tre radhus kan man få fler entréer mot gatan och med fler boende på 
adressen skapar man mer positiv rörelse och människlig närvaro som bidrar 
till en tryggare och mer levande miljö.  
    Den estetiska kostnaden för att 
bygga tre radhus istället för två är 
att den totala husbredden vid 
marken minst måste bli 13 meter 
istället för 12, vilket innebär att man 
skär av en större del av den siktlinje 
som förbipasserande får ner mot 
trädgården och Lewenhauptska 
gården.  
 
Hur betydande skillnaden är kan 
man ha delade meningar om men 
med glasade entréer och 
genomtänkta planlösningar lyckas 
jag kompensera detta genom att 
skapa ytterligare siktlinjer rakt 
genom de tre radhusen och in mot 
trädgården utan att de boende skall 
känna sig obekvämt exponerade. 

 

Den övre bilden visar den sikt som 
skyms av ett 12 m brett hus. 
Den nedre för ett 13 m brett hus. 
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Som en grundtanke till den formgivning jag valt, har jag försökt skapa vissa 
element som strävar till att få hela byggnaden att hållas samman. Exempel på 
detta är en gemensam sockelvåning. Andra delar är utformade för att slå 
sönder fasaderna i mindre delar så att radhusen upplevs som enskilda 
individer. Till dessa element hör individuella färg- och fönstersättningar. 
 
5.1.3 Motiveringar och beskrivningar utifrån likhetsaspekterna 
Nedan följer kommentarer till utformningen av byggförslaget där de 
hänsynstaganden jag vidtagit och de effekter jag sökt, presenteras i ord med 
utgångspunkt från de likhetsaspekter som i denna rapport presenterats och 
beskrivits i både teori och praktik.  
 
5.1.3.1 Skala  
Utbredande - Vertikalled 
Att jag inte fullt utnyttjat den bygghöjd detaljplanen tillåter beror främst på 
viljan att skapa en smidig övergång i horisontalled till det intilliggande 
hörnhuset i norr med endast en och en halv våning mot Pålsgatan. Att bara 
bygga i ett eller två plan har också uteslutits för att på ett liknande sätt kunna 
upprätthålla en smidig övergång till flerbostadshuset söder om tomten. 

Fotomontaget illustrerar den blick av trädgården och Lewenhauptska gården 
förbipasserande kan få genom glasentréerna som vetter åt Pålsgatan. 
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Att inte utnyttja hela byggrätten innebär dock att man inte tar hänsyn till de 
ekonomiska intressena på tomten. Detta visar att det kan krävas ett 
ekonomiskt merpris för att skapa bra infill. För mer precisa våningshöjder och 
mått se den visualiserade beskrivningen av byggnadsförslaget i bilaga 4. 
Utbredande - Horisontalled 
På grund av att jag vill skapa en bra övergång till det intilliggande hörnhuset 
med parallellt lagd trädgård och på grund av det stora värdet som blicklinjen 
ner mot Lewenhauptska gården och dess trädgård skapar från gatan, har jag 
frångått att utnyttja bygglovets fulla utbredande horisontellt (från gatan sett). 
 
5.1.3.2 Proportion 
Bland de mer småskaliga, om än på sina håll ganska höga, hus på den 
motstående, östra sidan av Pålsgatan finns det hus som skulle kunna vara 
aktuella att skapa proportionslikhet mot. Då de flesta av husen är ganska 
smala och höga finns det rakt över gatan två fastigheter som olikt de andra 
upplevs som mer långsmala på bredden istället för på höjden. Mot dessa 
skapar tre radhus en bättre proportionslikhet än vad ett kortare parhus skulle 
göra. Genom att sedan skapa individuella fasader på de tre radhusen så kan 
man med dem enskilt även få till proportionell likhet med de mer höga o 
smala husen på gatan. 

  
Med det delvis lutande och delvis platta taket har jag också sökt en 
proportionslikhet i djupled mot det norr om liggande hörnhuset. Likheten är 
inte fullständig och kanske långsökt men finns där ändå som en proportionell 
likhet.  

Illustrationen visar det skalmässiga förhållandet mellan byggnadsförslaget och 
de omgivande fastigheterna på Pålsgatan. 
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5.1.3.3 Detaljer 
En stor detalj som också varit ett av de fåtal element man kunnat ta tag i på 
den annars tomma tomten är tegelmuren som därför också har behållits och 
byggts in som en del av fasaden mot Pålsgatan. Dock har jag kostat på mig att 
ta upp ett hål i den för att skapa fler entréer mot gatan och genom en större 
mängd glas mot gatan kunna skapa både in- och utblickar. 
    En annan av de få detaljer där det känns rimligt att knyta likhet till övrig 
bebyggelse är taklutningen vilket gjort att det annars platta taket fått en lutning 
ut mot gatan som motsvarar den lutning som finns på det högre hyreshuset 
söder om fastigheten. I övrigt är det svårt att skapa likhet i detaljer såsom 
fönster, dörrar, takslut o.s.v. utan att det skall upplevas som sökt. Här har det 
istället praktiserats mer avskalade detaljer utan ornament, spröjsar och 
gesimser. Fönstrens placering är gjord på ett oregelbundet sätt för att skapa liv 
och åter igen återspegla den oregelbundenhet som finns i miljön. Detta är 
också ett sätt att få de tre radhusen att upplevas som tre individer och inte bara 
en enhet. Med individuell fönstersättning har det sydligaste radhuset fått en 
fönsterplacering som får det att se högre och mer långsmalt ut då det gränsar 
till en högre fastighet medans det nordligaste radhuset visuellt blivit 
knubbigare genom fönsterplaceringen. 
 
Genom materialskillnad har jag markerat en sockelvåning såsom gjorts på 
många av de äldre husen på gatan. För att ytterligare förstärka denna, har 
smala horisontella fönster placerats i materialbrytningen mellan bottenplanet 
och första våningen. I fasaden som vetter mot norr fyller dessa fönster också 
en funktion av att skapa inblickar och lätta upp gavelns intryck. Fler detaljer 

Illustration av den djupledes proportionslikhet som finns mellan 
byggförslaget (till vänster i bilden) och det intilliggande hörnhuset. 
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som utformats med tanke på detta är den indragna entrén med utkragande 
övervåningar samt de hörnfönster som placerats på de två övre våningarna i 
nordöst. 
 
5.1.3.4 Färg 
Området är återigen mycket varierande och har därför en hög toleransnivå 
vilket gjort att jag inte lagt tid på att fast bestämma exakta färger. Men har valt 
att använda mig av dova nyanser av annars ganska starka färger. På samma 
sätt som man kan se att många av de putsade husen på gatan går i dova 
pastellfärger.  
    Det jag annars gjort är att dela upp de tre radhusen i olika färger för att 
markera de som tre olika bostäder och få en mer upplevd småskalighet, med 
höga och smala hus. Taket har fått en avvikande färg för att markera att detta 
ändå är ett nytt hus och på det sättet också lyfta fram och understryka 
skönheten i den stora oregelbundenhet som finns i taklandskapet med olika 
takhöjder, taklutningar, material, färg och detaljer i form av skorstenar, 
balkonger, fönster och kupor, vilket uppkommit genom 150 års byggande. 
 
5.1.3.5 Material 
Som fasadmaterial är de huvudsakliga materialen tegel och puts. Dessa 
varieras på olika sätt för att lätta upp och skapa liv i fasaderna. Särskilt viktig 
effekt av att bryta ner fasaden i mindre bitar är det i norr, där det på grund av 
brandrisk inte kommer bli möjligt att placeras någon större mängd fönster.  
    För att ändå skapa symbios med övrig bebyggelse har materialen 
principiellt placerats så att de ytor som vetter mot tegel har beklätts med tegel 
och de ytor som vetter mot putsade ytor har putsats. Detta har resulterat i att 
bottenvåningen har teglats och de två övre våningarna har putsats. Därtill har 
burspråket i den norra fasaden teglats för att skapa ytterligare variation i den 
annars helt enfärgade gaveln.  
    I övrigt kommer materialen att spegla en mer samtida standard med en 
ganska stor andel glas och med metall i fönster och dörrar. 
 
5.1.4 Grundtankar för formgivningen – Interiört 
Den största utmaningen med interiören låg i att lösa planen för bottenvåningen 
med tillgänglighetskraven. (Alla nödvändigheter skall finnas tillgängliga på 
bottenvåningen om hiss saknas.) Eftersom bostäderna bara är 3,8 meter breda 
men 11.5 meter djupa medför detta naturligtvis en del yteffektiva utmaningar. 
Tillgången på ljus blir begränsad för de mittersta delarna. Därför placerades 
wc och trapphus som inte är i direkt behov av dagsljus i mitten. Ändå har man 
genom rätt placeringar och hål i bjälklagen lyckats skapa ljuspelare även till 
dessa utrymmen. Ett annat yteffektivt grepp har varit att försöka använda 
skjutdörrar i stor utsträckning. 
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Grundtanken med planlösningen och interiören har hela tiden varit att på bästa 
sätt utnyttja de kvadratmeter som varit tydligt begränsade och med de tydligt 
angivna ramarna av väggar skapa spännande platser i bostäderna. Jag ville inte 
att någon del i huset skulle lämnas åt att upplevas som ointressant.  
 
Plan 0 
Plan 0 rymmer entré, förvaring, kök med matplats samt ett mindre rum som 
kan användas som sovrum vid behov men som i praktiken kanske snarast 
kommer tjäna som tvättstuga eller förråd. Den nersänkta matavdelningen ger 
personlighet och kvalité med en högre takhöjd. Via glasade skjutdörrar åt 
trädgården får man en trevlig utsikt och kommunikation till uteplatsen som 
ligger i sydväst. 
 
Plan 1 
Plan 1 erbjuder ett vardagsrum med stora utsikter över trädgården. Planet 
rymmer också badrum och större sovrum. Som en anledning till att ta upp ett  
2 x 2 meter stort hål i golvbjälklaget på plan 2 är att genom dubbel takhöjd ge 
rymd åt det begränsade vardagsrummet. Detta ger också ett kraftigt ljusinsläpp 
som kastar ljus hela vägen ner i trappan mellan plan 0 och plan 1. 
 
Plan 2 
På plan 2 finner man balkong som således är placerad längst upp och längst i 
sydväst för att få så många soltimmar som möjligt. På planet finns även en 
arbetsplats/ lounge med en, tack vara det upptagna hålet i bjälklaget, nära 
obruten utsikt över hela trädgården. Samt ett rum som kan användas till 
sovrum. Detta rum har försetts med liggande gluggfönster mot gatan samt 
extra fönster i snedtaket för extra ljus så att rummet även kan användas som 
arbetsplats, studio, ateljé, eller liknande. Tanken är att om det bara finns behov 
av ett sovrum i bostaden så skall hela det översta planet kunna användas för 
näringsverksamhet som inte kräver möjlighet för kundbesök. På så sätt kan 
man bo och ta emot privata gäster i två plan och inte behöva röra sig upp på 
tredje våningen mer än när man vill njuta av balkongen eller ska arbeta. 
 
Det nordligaste radhuset får ett par extra kvalitéer i det burspråk med höga 
gluggfönster åt gata och trädgård och de fönsteröppningar som finns i 
husgaveln. Men bostaden får även fina utblickar långt norrut längs Pålsgatan 
via de hörnfönster som placerats på de övre våningarna. De två sydligare 
bostäderna har istället försetts med öppningsbara franska balkonger i 
sovrummet på plan 1. 
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Trapphusen 
Eftersom bostaden är i tre plan har det varit viktigt att skapa flyt i den 
vertikala kommunikationen. Därför har det också varit en finess att placera 
trapporna i mitten av bostäderna vilket medför att i vilket rum du än är så har 
du aldrig den vertikala kommunikationen längre bort än utanför en dörr, och 
på ett och ett halvt trappvarv har du tagit dig från bostadens absoluta botten 
upp till det översta planet. För att ytterligare stryka under den vertikala 
kommunikationen och för att ta vara på det ljus som reflekteras in i bostaden 
har alla mittväggar gjorts vita, vilket också ytterligare ger en svag definition åt 
de rum i husets båda ändar där också den stora mängden fönster finns. 
 
5.1.5 Parkeringsmöjligheter 
Lösningen för parkering blir det alternativ som är omnämnt i analysen och kan 
ses på bild i kap 3.4, nämligen att ha infart från Hallgatan mellan 
Lewenhauptska gården och det tidigare stallet. På innergården är en stor del av 
trädgården stenlagd vilket i förslaget får tjäna som parkeringsplats. 
 

5.2 Förslagsbeskrivning – visualisering 
För diverse visualiseringar av byggnadsförslaget i form av fotomontage, 
ritningar och andra bilder se bilaga 4. 
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6 Slutsatser 

6.1 Teoretiska slutsatser 
6.1.1 Svårigheter med att teoretisera flytande begrepp 
Den första slutsatsen jag kunde göra var att det inte är enkelt att teoretisera 
kring begrepp som lämnar utrymme för personliga åsikter och tolkningar.  
Sådana begrepp kan vara snyggt, passa in och smakfullt. 
    Arkitektur liksom annan formgivning är inte statisk eller bestämd. Därför är 
det mycket svårt att tala om att något ser bra ut eller att det passar in. Detta 
lämnar alltid åhörare med frågor. Frågor angående stil, beroende på tid, 
sammanhang och ideal. Frågor kring hur något passar in; passar det praktiskt, 
estetiskt, funktionellt eller stilmässigt? Begreppet likhet är heller ingen 
bestämd vetenskap men enklare att bedöma och enas kring utan att lägga 
värdering i huruvida stor/ liten likhet är bra eller dålig. 
 
6.1.2 Hur likhetsgraden används för olika arkitektoniska grepp 
För att hantera likhet och olikhet med ett närområde kan sägas att arkitekter 
har en verktygslåda med fem verktyg (de fem likhetsaspekterna); skala, 
proportion, detaljer, färg och material som alla kan tillämpas med olika stor 
likhetsgrad (procentuell likhet) gentemot den befintliga miljön.  
    Som teoretisk slutsats kan det till en början sägas att jag har sett att det i 
branschen finns olika filosofier kring hur man skapar ett bra infill, baserade på 
hur man tillämpar likhetsgraden på dessa verktyg. 
    Studien visar att samma likhetsgrepp (eftersträvan av likhet eller olikhet) i 
en bestämd likhetsaspekt (skala, proportion, detaljer, färg och material) 
används på olika sätt för att åstadkomma samma eller olika effekter i 
stadsmiljöer. Olika likhetsaspekter kan också användas med samma 
likhetsgrad i avsikt att skapa samma eller olika arkitektoniska effekter.  
    I det framtagna byggförslaget har jag utifrån rådande förutsättningar på och 
runt den tilltänkta tomten försökt tillämpa den bästa möjliga likhetsgraden i 
alla de fem likhetsaspekterna. 
 
För att gestalta de fenomen studien visat skapar vi nu en förenklad modell av 
likhetsgraden och använder oss bara av ytterligheterna; likt och olikt vilka kan 
tolkas som arkitekters möjliga likhetsval i de fem likhetsaspekterna (skala, 
proportion, detaljer, färg och material). I vår förenklade modell ger detta 
arkitekten en verktygslåda med tio valmöjligheter vilka kan kombineras på 
olika sätt för att skapa likhet och kontrast med omgivningen. 
 
För att illustrera hur olika arkitekter använder dessa valmöjligheter på olika 
sätt föreställer vi oss att två arkitekter blir ombedda att skapa den önskade 
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effekten ”A”. Arkitekt nr 1 åstadkommer detta genom likhet med 
likhetsaspekten färg. Arkitekt nr 2 där emot åstadkommer samma önskade 
effekt ”A” genom att istället använda likhet med likhetsaspekten material.  
Denna slutsats har inte varit oväntat utan det är tvärtom ganska logiskt att det 
kan finnas mer än en väg fram till samma resultat. Men vad studien också 
visar är att en önskad effekt ”A” kan åstadkommas både med likhet och 
olikhet av en o samma likhetsaspekt. Samt att det likhetsval (att skapa likhet 
eller olikhet) en arkitekt använder för en specifik likhetsaspekt i syfte att 
åstadkomma den önskade effekten ”A” det kan en annan arkitekt använda i 
syfte att åstadkomma effekt ”B”. På detta sätt fortsätter det i en mängd 
kombinationer och ger slutsatsen att: 
 
Samma eller olika likhetsgrader appliceras på samma eller olika 
likhetsaspekter i syfte att skapa samma eller olika önskade arkitektoniska 
effekter i stadsmiljöer. 

 
Exempel: 
Två arkitekter blir ombedda att rita ett hus som visuellt ska ”passar in” i en 
viss kontext. Den första arkitekten använder (för området) klassiska material i 
liknande färger med den befintliga bebyggelsen. Han använder också ett för 
området tidstypiskt formspråk i detaljerna. Det vill säga han tillämpar likhet i 
de flesta likhetsaspekterna och följaktligen tycker många att huset visuellt 
passar in i området. (Det påminner mycket om de andra äldre husen.) 
    Den andra arkitekten gör tvärtom och tillämpar stor olikhet i samma 
likhetsaspekter; färg, material och detaljer, genom att skapa ett transparent 
glashus. Detta har inte mycket likhet alls med omgivningen, men passar 
fortfarande in i miljön eftersom det snarast ramar in de redan befintliga 
byggnaderna. Huset i sig skulle kunna bedömas som nära osynligt… 
    Samma uppgift har uppnåtts med motsatta grepp. Där det i ena fallet 
tillämpas likhet och i det andra olikhet. 
 
6.1.3 Formgivningsskillnader mellan infill och annan bebyggelse 
En annan slutsatts är att det inte tycks finns många speciella 
formgivningstrender specifikt för infill. Trenderna tycks snarare följer samma 
utveckling som resten av branschen. Ett tidigt exempel på detta är  
St Jörgenspalatset i Helsingborg. Det följde den tidens trend utan hänsyn till 
att passa in i kvarteret. Dock väljer en del arkitekter en tydligt efterliknande 
approach till uppgiften att skapa infill. Då är stilen på förhand bestämd att 
likna ett annars ofta svunnet uttryckssätt.  
    För övrigt är skillnaden mellan infill och en övrig arkitektur att man på ett 
mycket tydligare sätt kan skapa effekter med kontrast i samband med infill än 
vad som är möjligt i andra byggformer.  
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6.1.4 Både brukare och allmänheten gör anspråk på hur infill ska 
utformas. 
Ytterligare en teoretisk slutsatts är att det krävs stor eftertänksamhet och vilja 
hos arkitekten att skapa byggnader som talar positivt både till brukaren och 
allmänheten, för att lyckas med ett infill. Bådadera kommer nämligen att göra 
anspråk på rätten att hävda sin åsikt om ifall det nya inslaget i stadsmiljön är 
bra eller dåligt. 
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Bilaga 1. 
Sammanställt intervjumaterial 
 
Som en del i studien med rapportnamn Infill 2010 har intervjuer genomförts 
med de tre arkitekter som ligger bakom de tre fall av infill som studerats och i 
samma rapport beskrivits.  
Vad intervjuerna velat undersöka är med vilka utgångspunkter arkitekterna 
närmat sig uppgiften att skapa respektive infill, och hur de tror att allmänheten 
uppfattar de färdiga byggnaderna. 
 
I dokumentet omfattar svarta versaler de frågor som de tre arkitekterna fått 
svara på. 
Blått markerar intervjusvar 20 April, 2010 från Jan-Eric Forell (J-EF), 
arkitekten bakom Minerva 21. 
Rött markerar intervjusvar 3 Maj, 2010 med Arne Jönsson (AJ), arkitekten 
bakom Villa Helsingborg  
Grönt markerar intervjusvar 3 Maj, 2010 med Johan Oscarsson (JO), 
arkitekten bakom Townhouse.  
 
 
Generella frågor 
 
VAD ÄR KONST FÖR DIG? 
 

J‐EF: Mycket är konst men allt som är konst behöver inte vara 
vackert. Det är egentligen allting. Även fula saker kan vara konst. 
AJ: Allt åstadkommit, med mer än ett funktionellt värde. 
JO: Jag tycker inte att det är så intressant att försöka definiera det. 

 
 
SKULLE DU KALLA ARKITEKTUR FÖR EN KONSTFORM? 
 

J‐EF: Ja, i alldra högsta grad. Det är ju ett tydligt uttryck för bla. 
Form. 
AJ: Delar i det är ju helt klart konst.       
JO: Arkitekter är ingen homogen yrkesgrupp och vissa gör det till en 
konstform. Jag ser också att konstruktörens yrkesutövning kan vara 
en konstform. Det beror på vad man gör. 
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VAD ÄR NY ARKITEKTURS VIKTIGASTE UPPGIFT SOM INSLAG I 
EN STADSMILJÖ? ÄR UPPGIFTEN STÖRRE ÄN DE PRIMÄRA 
BEHOVEN? 
 

J‐EF: Det kan vara att hålla ihop. Det kan vara annorlunda men det 
får inte ramla ut, i gatubilden. Det ska inte se fel ut. Glas kan ju t ex. 
gå bra trots att detta inte traditionellt hör hemma i en miljö mycket 
pga. sin transparenta egenskap. 
AJ: Arkitektur skapas i offentliga miljöer och ska därför ha en dialog 
med samhället. Med andra byggnader, men också socialt och 
estetiskt. Till exempel behöver man tänka på hur man placerar 
entréer, fönster och andra funktioner så att husen bidrar till det 
socialt positiva intrycket. Arkitekturen har snarare ett ansvar 
gentemot helheten och en historik än ett ansvar att visa upp 
nyheter. Samtidigt så undersöker man gränserna.   
JO: Jag skulle aldrig vilja formulera ett mål för all arkitektur, det är 
helt onödigt och stryper mångfalden. För mig handlar det om att ta 
tillvara möjligheter för att skapa något givande för både 
allmänheten och den enskilda. 

 
 
VAD BETYDER DET FÖR DIG ATT ALLMÄNHETEN FÖRSTÅR DE 
”MJUKA” VÄRDEN SOM DU SOM PROFETIONELL SER OCH 
SKAPAR? 
 

J‐EF: Folk förstår inte! Det finns ofta en stor respektlöshet för 
branschens yrkesskicklighet. Samtidigt, ett bra hus är alltid uthyrt! 
Folk trivs där. Kanske kan man inte berätta varför, men man trivs! I 
andra hus som kända arkitekter har gjort står det hela tiden tomma 
lägenheter. Trots allt så är det allmänheten som i stor utsträckning 
skall nyttja byggnaderna. Det är marknaden som får styra, finns det 
en efterfrågan, är det bra hus. 
AJ: Detta är ett komplicerat spel….. Allmänheten gillar det man 
känner igen. Men som professionell arkitekt måste man skapa de 
hus man tror kommer hålla över tid och även på sikt bidra till 
trivsel och en positiv upplevelse. Om det är ett lyckat projekt blir 
detta också den allmänna uppfattningen över tid. 
JO: Vi försöker att skapa upplevelser som skall kännas starka och 
givande. Att förstå teorin bakom är inte viktigt. Det räcker att känna 
efter och det kan alla göra. Vi vill vara tydliga. 
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TYCKER DU ATT DET SAKNAS DIALOG MELLAN 
ARKITEKTBRANSCHEN OCH SAMHÄLLET SOM I STOR 
UTSTRÄCKNING NYTTJAR DET ARKITEKTER SKAPAR? 
 

J‐EF: Det finns ett antal likhetsparametrar man kan vända på för att 
kommunicera till allmänheten. det gäller att värdera dem rätt. 
AJ: Se ovan svar… 

 
 
Frågor om respektive arkitekts egna projekt 
 
VAD VAR ERA FRÄMSTA UTGÅNGSPUNKTER TILL 
FORMGIVNINGEN? VARFÖR VALDE NI DEN FORMGIVANDE 
”APPROACHEN”, NI GJORDE? 
 
Minerva 21 

J‐EF: Huset ligger ju på ett kvarter som länge stått tom. På ena sidan 
om tomten var det ett högre hus och på anda ett lägre. Så då skulle 
man skapa en trappa mellan dessa. Så utgångspunkten var att binda 
samman de kringliggande byggnaderna och skapa en enhet i 
gatubilden. Jag tittade också på vad det fanns för material i området 
och hittade då ett hålbränt tegel i Danmark som jag ville ha. Vi 
jobbade ganska hårt, och fick hjälp av kommunen att hitta riktiga 
tegelpannor till taket istället för det vanliga som är betong. 
Sen fick vi det årets skönhetspris för huset.  

 
Villa Helsingborg 

AJ: Regelverket styrde ganska mycket i detta fallet. Sen var det ett 
kvarter med ganska många olika färger, material och höjder, vilket 
gjorde att man kunde vara ganska så fri i sin formgivning. Sen är det 
en väldigt strikt indelning i fasaden precis som det är på många 
andra hus på gatan även om detaljerna är helt olika. 

 
 
VAD HAR NI GJORT FÖR ATT ANPASSA HUSET TILL NÄRMILJÖN? 
 

J‐EF: Se föregående…   
AJ: Se föregående… 
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OM MAN SÄGER ATT ETT HUS BÖR TILLFÖRA NÅGOT MJUKT 
VÄRDE I EN STADSMILJÖ. VAD VILLE NI- OCH VAD TYCKER NI 
ATT NI I SÅ FALL LYCKATS TILLFÖRA MED ERT HUS? 
 

J‐EF: Binda ihop husen på gatan till en enhet! 
AJ: Tanken var att det skulle växa upp mer grönt än det hittills gjort, 
vilket skulle bidra till en ledigare miljö. Sen ville vi skapa 
gemenskap med gatan genom de tre ingångar och trapphus som 
vänder åt gatan. 

 
 
Frågor om de övriga projekten 
 
TYCKER DU DE FÖLJANDE PROJEKTEN SER UT ATT VARA 
LYCKADE INFILL? 
 
Södra Storgatan 25, 27: 

AJ: Anspråkslöst, skulle kunna vara lite järvare i detaljer och få 
funktioner ännu bättre utan att stöta sig med något. 

 
Villa Helsingborg:   

J‐EF: Bra att det är indraget. 

 
Townhouse:  

J‐EF: Nja… 
AJ: Man har ju helt klart tänjt gränserna här vilket gör att det helt 
klart drar uppmärksamhet till sig.  

 
 
VAD SKULLE DERAS MJUKA VÄRDEN I STADSMILJÖN VARA? 
 
Södra Storgatan 25, 27: 

AJ: Se föregående… 

 
Villa Helsingborg:  

J‐EF: Kaxigt 
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Townhouse:  

J‐EF: Kan hålla med om att det kan vara kul att stick ut på det här 
sättet. Och att det är ett sätt att lyfta fram de andra husen… 
AJ: Se föregående 
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Bilaga 2. 
Utdrag ur Bevarandeprogrammet: Drottninghög och Pålsjö 
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Bilaga 3. 
Kopia av detaljplan för kvarteret Pål Ibb, Helsingborg 
 

 



 
 
70 

 



 
 

71 

 
Bilaga 4.  
Förslagshandlingar - Pål Ibb 30 
 
Sid. 01 Fotomontage: översiktsbild Pålsgatan. 
 02 Skisser av fasad i förhållande till övrig bebyggelse längs 

Pålsgatan. 
 03 Fotomontage sett från Pålsgatan. Visar de blickar som ges från 

trottoaren ned mot innergård. 
 04 Fotomontage av fasad mot innergården. 
 05 Fasadritningar. 
 06 Situationsplan. 
 07 Planlösningar, Plan 0 och Plan 1. 
 08 Planlösning Plan 2, sektionsritning djupled. 
 09  Sektionsritningar burspråk och kök, 3D-visualisering av bostad. 
 10 3D-visualisering interiör. 
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