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I takt med att världens befolkning ökar och allt fler väljer att 
bosätta sig inne i staden ökar behovet av att hitta smarta och 
hållbara sätt att förtäta. En stad har sina begränsningar och därför 
har det genomgående i projektet varit viktigt att undersöka hur vi 
kan töja på stadens gränser och tillföra nya värden utan att tumma 
på befintliga kvaliteter. Att förtäta en stad är en möjlighet att höja 
kvaliteten på dess befintliga stadsrum och tillföra nya urbana rum 
samtidigt som det befintliga behöver behandlas med stor hänsyn 
och respekt. 

Examensarbetet är en förtätningsstudie av centrala Helsingborg 
som inleds med en undersökning av potentiella platser för 
förtätning i en övergripande strategisk plan. Genom att 
sammankoppla dessa punkter och ha en övergripande plan för 
hur detta stråk kan utvecklas med hjälp av förtätningsprojekt kan 
gränserna mellan stadens södra och norra delar minskas. En av 
platserna längs stråket undersöktes närmre och platsens unika 
förutsättningar låg till grund för utformningen av bostadsprojektet 
som presenteras i en mer detaljerad skala. 

Helsingborgs centrum består idag till största del av butiker och 
kontor vilket bidrar till tomma gator efter stängning. Genom att 
förtäta med bostäder ökar mängden människor som skapar en 
aktivare stad med fler sociala möten. Examensarbetet har därför 
resulterat i ett nytt urbant rum med studentbostäder samt en publik 
byggnad som är tänkt som en central mötesplats för stadens 
invånare. Projektet har utformats på ett parkeringsdäck ovanpå 
Magnus Stenbock Gallerian där fokus har varit att förankra det nya 
urbana rummet med det befintliga gatulivet för att skapa en plats 
som ger något tillbaka till resten av staden.

Sammanfattning
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As the world population increases and more people choose to 
settle in the city the need to find smart and sustainable solutions to 
densify increases. A city has limitations and therefore it has been 
important to look at how we can stretch the city´s borders and 
adding new values without compromising the existing qualities. To 
densify a city is an opportunity to improve existing urban spaces 
and introduce new urban compositions while the surroundings 
need to be dealt with great consideration and respect. 

The thesis is a study of densification in central Helsingborg which 
starts of with an investigation of potential sites to densify in a 
comprehensive strategic plan. By connecting these sites and have 
a comprehensive plan for how this path can be developed the 
borders between the southern and northern parts of Helsingborg 
can be reduced with help from different densification projects. 
Along the path one of the sites were investigated more closely and 
the site´s unique circumstances formed the basis for the design of 
the housing project that is presented in a more detailed scale. 

The centre of Helsingborg currently consists mainly of retail and 
offices which contributes to deserted streets after closing hours. 
By densifying with housing the amount of people increases that 
creates a more active city with further social meetings. The thesis 
has resulted in a new urban space with student housing and a 
public building which is intended to serve as a central meeting 
place for the city’s inhabitants. The project has been designed on 
a parking deck on top of “Magnus Stenbock Gallerian” where 
the emphasis has been to connect the new urban space with the 
existing street life to create a place that gives back to the rest of 
the city. 
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1. MIN PROCESS
En designprocess svänger som en berg- och dalbana, ena dagen toppen 

nästa botten. Det är en lång process som i följande kapitel delas upp 
och förklaras närmre

”Nothing in the world is more simple 
and more cheap than making cities 
that provide better for people.”
Jan Gehl

”Creativity is intelligence
having fun.” 
Albert Einstein
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Idéen till examensarbetet föddes när jag en varm sommarkväll 
vandrade på ett av Helsingborgs mest centrala gångstråk 
Kullagatan. Jag slogs av hur folktom staden var efter butikernas 
stängning och funderade på vart alla var. Ett par månader senare 
gick jag samma runda igen, ungefär samma tid och slogs av 
samma tanke. Medan promenaden fortgick fortsatte jag att grubbla 
över anledningarna till att en stad urholkas på kvällarna och det 
slog mig att en stor del av Helsingborgs centrala delar består av 
butiker och kontor. 

Jag funderade kring hur vi skapar en aktivare stad under kvällar 
och helger och insåg att om vi tillför fler människor som bor 
och rör sig i staden så uppstår en större aktivitet och de spontana 
mötena i staden blir tätare. Vilket bidrar till att öka den sociala 
hållbarheten och tryggheten i staden. 

Så promenaden den där varma sommarkvällen blev startskottet för 
mitt examensarbete som undersöker var i Helsingborg det finns 
möjlighet till förtätning och på vilka sätt vi kan förtäta städer för 
att skapa ett rikare folkliv och en attraktivare stad. Jag vill med 
mitt arbete presentera en vision på hur vi kan utveckla staden inåt 
och berika den med nya platser för stadens invånare, i riktning mot 
ett mer hållbart samhälle.

Startskott

1. Min process
Startskott

Inläsningsfas
De första veckorna av projektet bestod av en inläsningsfas för 
att få en ökad förståelse för förtätning av städer och för att få en 
bild av hur Helsingborg har förändrats med åren. Under denna 
fas intervjuades Stina Pettersson, översiktsplanearkitekt för 
Helsingborgs Stad, samt Thomas Rödin, tidigare ägare av en butik 
i centrala Helsingborg och numera vice ordförande i Helsingborgs 
Stadsbyggnadsnämnd. Intervjuerna gav mig en djupare inblick i 
stadens utmaningar och visioner. En viktig del av den första fasen 
var dessutom att undersöka olika referensprojekt där man arbetat 
med vertikal förtätning för att få kunskap och inspiration till 
projektet. 

Analysfas
I nästa fas analyserades Helsingborg för att hitta en plats för 
mitt förtätningsprojekt. Viktiga komponenter vid valet av plats 
var närhet till kollektivtrafik, daglig service, grönområden samt 
mötesplatser. Magnus Stenbock Gallerian kändes som ett bra 
alternativ då den har ett strategiskt läge med nära relation till 
framtida stadsplaneprojekt och byggnaden har förutsättningar för 
att klara en påbyggnad tack vare sin rejäla konstruktion. 

Designprocess
Den sista tiden av projektet kretsade kring design och utformning 
av det nya studentbostadsområdet på taket av Magnus Stenbock 
Gallerian. Till en början i en mindre skala för att förhålla sig till 
omkringliggande strukturer men där fokus senare hamnade på nya 
mellanrum, sociala möten och projektets förankring i det befintliga 
gatulivet. 

Genomförande

1. Min process
Frågeställningar // Genomförande

- Hur har stadsplaneringen utvecklats och vilka effekter har det på 
stadens struktur? 

- Vilka positiva respektive negativa aspekter har förtätning? 

- På vilka sätt kan ett nytt lager i staden bidra till ett aktivare 
stadsliv och en attraktivare stad? 

- Hur kan vi skapa nya platser och förankra dem i det befintliga 
stadslivet utan att inkräkta på stadens befintliga kvalitéer? 

Frågeställningar

Överblick över Helsingborg en sommarkväll i juli 2015
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Utifrån mina frågeställningar är rapporten uppdelad i olika delar. 

I första delen undersöker jag stadsplanering historiskt, hur 
människans roll i staden har förändrats samt Helsingborgs 
framväxt och framtida visioner. Förtätningens roll för ett hållbart 
samhälle och olika sätt att förtäta på undersöks också i denna del. 
Vilka effekter har förtätning på en stad och hur kan man på bästa 
sätt skapa nya platser för människor i staden. Olika referensprojekt 
undersöks och ger inspiration till det fortsatta projektet. 

Nästa del belyser olika områden som Helsingborgs Stad utvecklar 
och förverkligar just nu. I relation till dessa finns ett par potentiella 
platser där mitt projekt kan ritas med koppling till stadens 
utveckling och framväxt. Min vision för projektet presenteras och 
den valda siten presenteras och analyseras. 

Mitt förslag på bostäder på Magnus Stenbock Gallerian kommer 
därefter presenteras med hjälp av diagram, ritningar och 
illustrationer. 

Avslutningsvis diskuterar jag vilka lärdomar och erfarenheter jag 
tar med mig i framtiden och tackar för mig.

Disposition

Disposition

INSTUDERING VISION DESIGNPROCESS ADJÖ

Del: 1, 2, 3 + 4
Om du vill förstå 
bakgrunden till 
projektet och 
lära dig mer om 
förtätning och 
stadsutveckling.

Om du vill 
ha min sista 
reflektion.

Om du vill förstå min vision med projektet och titta 
på mitt designförslag.

ps. För att få en helhet får du såklart läsa hela min rapport om du har tid och lust. 

Del: 5 Del: 6 + 7 Del: 8

2. STÄDER FÖRÄNDRAS
Urbaniseringen är kraftig. Runt om i världen ser vi hur städer förändras och förtätas. 

Hur har Sveriges städer förändrats över åren?

1. Min process

”Nothing in the world is more simple 
and more cheap than making cities 
that provide better for people.”
Jan Gehl

”Creativity is intelligence
having fun.” 
Albert Einstein
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Sverige var vid 1800-talets början ett utpräglat bondesamhälle och 
de få städer som fanns var i jämförelse med dagens städer väldigt 
små. Av befolkningen bodde cirka 90 procent på landsbygden 
och det var först med industrialiseringen som Sveriges städer 
började växa rejält. I slutet av 1800-talet tog urbaniseringen fart 
och allt fler lämnade landet för att flytta in till staden. Den största 
anledningen till att man under denna tid flyttade var närheten till 
industrierna som försåg många med jobb. 

På mindre än 100 år gick urbaniseringsgraden från 15 till 80 
procent och år 1930 nåddes den demografiska brytpunkten, då 
lika många bodde på landsbygden som i städer. Under 1960-talet 
skedde ytterligare inflyttning i samband med det flyttningsbidrag 
som tilldelades de som valde att flytta närmare arbetstillfällena 
och på grund av miljonprogrammens framväxt. Därefter mattades 
inflyttningen av och den största omfördelningen från land till stad 
var avslutad. Mängden människor i städerna har dock fortsatt att 
öka och när den senaste tätortsavgränsningen gjordes år 2010 var 
85 procent av Sveriges befolkning stadsbor. (SCB, 2015)

I framtiden förutspår Boverket att storstadsregionerna kommer 
att fortsätta växa. Glesbygden förlorar allt fler unga vuxna som 
flyttar till storstadsregioner och universitetsorter för att ta del av 
städernas stora utbud av arbete, mångfald och kultur. Man ser även 
en trend där familjer i allt större utsträckning väljer att bo kvar i 
staden.

Att urbaniseringen fortsätter att öka ställer nya krav på 
bostadsbyggandet då man behöver satsa på förtätning istället för 
utbredning för att minska belastningen på miljön. Redan bebyggd 
mark och befintlig infrastruktur behöver effektiviseras för att skapa 
hållbara städer. 

Enligt SCB:s befolkningsprognoser beräknas Skåne län att öka 
med cirka 450 000 invånare de kommande 30 åren vilket innebär 
att bostadsbyggandet behöver öka från dagens 3 500 bostäder till 7 
000 bostäder per år. (Boverket, 2012)

Urbanisering
En betydande roll för städernas struktur hade bilismen som började 
runt 1940-talet. Bilismen satte sin prägel på stadsutvecklingen 
och hotade de gamla stadskärnorna då de saknade plats för större 
vägar och tillfartsleder. De stora trafiklederna separerade olika 
områden från varandra och före detta handelstorg fylldes med 
parkeringar. Eftersom den gamla kvartersstrukturen begränsade 
bilismen började man förflytta handel till externa köpcentrum strax 
utanför staden dit det var enkelt att ta bilen. Resultatet blev att 
städernas tidigare kommersiella funktion miste sin attraktivitet. I 
takt med att man på senare år arbetar med att skapa hållbara städer 
försöker man minska bilens roll i staden vilket möjliggör för nya 
förtätningsprojekt på mark som tidigare använts för exempelvis 
parkering. (Carlsson Klauzner, 2013)

Historiskt sett kan vi även se att de omfattande rivningarna som 
skedde under 1960- och 70-talen påverkat städernas struktur och 
utseende. Anledningen till rivningarna var dels för att ge plats till 
större vägar men också på grund av att deras skick ansågs vara så 
dåligt att rivning var enda alternativet. Nya och stora kedjor såsom 
Domus, Tempo och EPA gjorde avtryck i stadskärnorna som än 
idag lever kvar som gallerior med nytt innehåll. 

”Urban sprawl” nådde Sverige som en motreaktion till 
miljonprogrammets flerbostadsbyggande och villaförorter 
uppstod i utkanten av de svenska städerna. Uppdelningen 
av bostadsområden, industrier och handelsområden blev allt 
tydligare och bilberoendet ökade ytterligare. ”Doughnut-effekten” 
påverkade städer i form av att allt fler bostäder gjordes om 
till kontor och stadens funktioner blev allt mer ensidiga vilket 
resulterade i folktomma gator under kvällar och helger. I takt med 
att fler vill leva i staden kan vi se en tendens till att bostäder på 
centrala lägen åter har hög efterfrågan och därför är behovet av 
denna typ av bostäder väldigt stort, dels genom att ombilda kontor 
till bostäder men också i form av nybyggnation. 

När man på slutet av 1990-talet började söka efter mark i stadsnära 
områden började man utveckla gamla industri- och hamnområden 
som ofta låg öde efter att industrin flyttats eller lagts ner. På så sätt 
kunde städerna förtätas och fler bostäder kunde byggas. Än idag 
finns en del sådana områden kvar för framtida förtätningsprojekt 
runt om i Sverige, däribland H+ området som planeras i de södra 
delarna av Helsingborg. (Wikipedia, 2015)

Stadsplanering

Befolkningsutveckling för olika kommuntyper åren 1970-
2011 samt förväntad utveckling 2012-2041. (SCB, 
2012)
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Under sent 1800-tal och hundra år framåt präglades Helsingborg 
av expansiv industrialism och utvecklades från en liten köpstad till 
en betydelsefull hamn- och industristad. 1860-talets Helsingborg 
var en stad som fortfarande gav spannmålsdamm i ögonen 
och lukten dominerandes av kalk, vedrök, tjära och hästgödsel 
men inslag av fotogendoft och stenkolsrök blev allt vanligare. 
Hovklappret och slamret från vagnar började överröstas av 
ångvisslor och maskingnissel när Helsingborg stod inför sin 
största omvandling någonsin i samband med industrialismens 
expansion. Vid denna tid bestod stadskärnan till största del av 
låga korsvirkeshus med inslag av större tegelbyggnader vid 
Konsul Olssons plats och Stortorget. På bara ett par minuter 
hade man passerat staden och ville man följa en lång gata med 
stadsbebyggelse var Långvinkelsgatan mot Stattena det enda 
alternativet. 

Man kan tydligt se att Landborgen i öst och Öresund i väst har 
präglat staden när den växt fram. Ravinerna i Landborgen har låtit 
staden växa upp mot öst i viktiga kopplingar som Hälsovägen, 
Långvinkelsgatan och Bergaliden. Redan 1854 invigdes den nya 
utfartsvägen Hälsovägen som kom att bli en viktig kommunikation 
för stadens industrier. Läget längs Öresund ställde krav på hamnen 
som genomgick en stor utbyggnad 1863-67 och järnvägsbygget 
mellan Landskrona och Helsingborg påverkade stadens utveckling 
under det sena 1800-talet. 

Drottninggatan-Järnvägsgatan och stadens siluett var redan 
1859 viktiga komponenter i stadsplanen av G. Gustafsson. 
Dessa skulle bidra till stadens monumentala front mot Öresund. 
I början av 1860-talet fick stadskärnan de gränser som vi ser 
än idag med Drottninggatan i väst, Trädgårdsgatan i söder och 
Hälsovägen i norr. Den expansiva utvecklingen ställde krav 
på kommunikationerna och de tre nytillkomna järnvägarna 
gjorde att nya städer kunde nås snabbare. Tågfärjan som 
invigdes 1892 mellan Helsingborg och Helsingör bidrog till nya 
kommunikationsmöjligheter mellan Sverige och Danmark. 

Kommunikationsmöjligheterna inom staden var begränsade och 
eftersom staden växt från en stad med promenadavstånd till längre 
avstånd krävdes en ordnad kollektivtrafik. Till en början skedde 
detta med hästomnibussar som därefter blev en ångspårväg och 
slutligen spårvagn med elektrisk drift. De elektriska spårvagnarna 
med två linjer, Norr-Söder samt Tågagatan-Stattena, invigdes 

1903 och sågs som en modern storstadssymbol. Längs med de 
spårdrivna kommunikationerna utvecklades även gatunätet. 

Anläggandet av Terasstrapporna, år 1903, som kopplar samman 
Stortorget med Kärnan var en viktig del i monumentaliseringen av 
centrala Helsingborg och även en viktig koppling mellan centrum 
och stadsdelarna i öst.  

Staden var i början av 1900-talet en etablerad industristad och 
man började separera på bostäder och industri, vilket ledde 
till en mer uppdelad stad. Få förändringar skedde under de 
kommande 30 åren men i början av 30-talet ritade Sven Markelius 
nyckelbyggnaden till det moderna Helsingborg, Konserthuset. 
I samband med detta inleddes en ny period i Helsingborgs 
arkitekturhistoria som präglades av ökad köpkraft, standardökning, 
allmännyttigt bostadsbyggande och massbilism. Oförståelsen för 
kulturhistoriska värden innebar omfattande rivningar och stora 
delar av staden ersattes av rätvinklig senmodernism. 

Funktionalismen kom med funktionsseparering som ökade bil- 
och kollektivtrafiken och kontrasterna mot den gamla stadens 
integrering av funktioner var stora. Den ökade bilismen syntes 
tydligt i stadsbilden och människor och arkitektur doldes bakom 
bilar och trafikskyltar. År 1961 gjordes Kullagatan om till en av 
Nordeuropas första gågator som en motreaktion till bilismen. 

I samband med högertrafiksomläggningen 1967 ersattes 
spårvagnen av bussar. 1970 var Helsingborg fortfarande en 
industristad, lasarettet syntes ännu inte i stadssiluetten och 
stadskärnan präglades av förslummade hus och tåg som passerade 
genom staden. Först under 1980-talet beslutade man att lägga 
spåret i en tunnel under staden. Parallellt med järnvägstunneln 
diskuterades en fast HH-förbindelse (Helsingborg-Helsingör) 
som än idag finns kvar i tankarna kring framtidens Helsingborg. 
Staden hade växt samman med Ramlösa och Råå och vällt ut i 
alla riktningar, vilket kunde urskiljas då den gamla vädermöllan 
låginklämd bland Zoegas väldoftande rosteri. (Ranby, 2005)

Helsingborgs framväxt

Karta över Helsingborg 1940 (HHJ, 2014)

Helsingborgs hamn 1900 
(Helsingborgs Sjöfartsförening, 2013)

Stortorget och Terasstrapporna 1940-tal 
(Hyllén, 2012)

Fria bad och Pålsjö skog i norr (Hyllén, 2012)

Bergaliden med spårvagn (Hyllén, 2012)
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Tre för Helsingborg specifika karaktärsdrag är dess dramatiska 
topografi, Landsborgsbranten samt direktkontakten med Öresund. 
Den lilla, kompakta och hårt exploaterade stadskärnan är 
kännetecknande för Helsingborg. Tätheten ger staden en stark 
urbanitet och kontinental karaktär och ingen av de andra skånska 
kuststäderna – Malmö, Landskrona, Ystad eller Trelleborg – har en 
lika välkomponerad och praktfull stadsfasad mot Öresund. 

Industrialismen har satt sina spår och 2002 fanns endast ett 50-tal 
hus som är äldre än 150 år kvar. På grund av stadens läge mellan 
Landborgsbranten och Öresund samt järnvägens placering har 
det växt fram en långsmal stad som ofta beskrivs som väldigt 
segregerad. När gasverket och andra industrier förlades i söder 
påverkades placeringen av arbetarbostäder vilket i kombination 
med Trädgårdsgatans borgerliga husrad och avvecklingen av 
industrierna i norr redan då bidrog till den ökade segregeringen. 

När järnvägen grävdes ner norr om Knutpunkten och H99 byggdes 
så lämnade industrier och bangårdar norra Helsingborg för gott 
och därmed har storskaliga industrier och hamnanläggningar 
utvecklats i söder som ökat segregation ytterligare. 
Stadsbiblioteket i Stadsparken som byggdes 1965 är ett försök till 
att förena söder och norr men även Campus Helsingborg samt de 
framtida planerna för H+ området söder om Knutpunkten är försök 
till att minska barriärerna mellan stadens södra och norra delar. 
(Ranby, 2005)

Helsingborgs stadskaraktär
Järnvägen // Knutpunkten
Som en del av utvecklingen av nya H+ området i söder 
moderniseras Knutpunkten. Moderniseringen innebär en 
renovering av huvudbyggnaden, nya nedgångar mot söder i 
anslutning till Campus Helsingborg samt en påbyggnad med 
kontorslokaler. Likt nedgrävningen som skedde på 1980-talet 
i norr planerar man att göra samma åtgärd söderut för att öka 
kontakten mellan söder och det nya området.  

Färjetrafiken Helsingborg-Helsingör
Färjetrafiken har funnits sedan 1800-talet och även efter att 
Öresundsbron invigdes 2000 används färjetrafiken flitigt. 
Helsingborgs Stad driver dock frågan kring en fast HH-förbindelse 
men i nuläget finns inga klartecken kring när den kan påbörjas. 
Den typen av förbindelse skulle binda samman Öresundsregionen 
och resetiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle kunna 
minska med upp till 30 minuter. 

Stora transportleder
Biltrafik sker i dagsläget främst på de större trafiklederna Mellersta 
Stenbocksgatan och Drottninggatan vilka matar trafik vidare 
mot E6/E4 i norr samt E6 mot Malmö och Köpenhamn i söder. 
Biltrafiken längs med Drottninggatan har under senare år minskat 
och idag passerar runt 18 500 bilar/dag. Kommunen har planer 
på att leda om bilarna för att minska trafiken i centrum ytterligare 
genom att skapa bussfiler som skulle förbättra och effektivisera 
kollektivtrafiken och därmed minska behovet av bil i de centrala 
delarna. (Helsingborgs Stad, 2002)

Infrastruktur

DANMARK

SVERIGE

malmö

helsingborghelsingör

ÖRESUND

lund

landskrona

köpenhamn

?

E4 mot stockholm

E6 mot göteborg // oslo

Avstånd från Helsingborg:
Göteborg  215km
Bil  2h 16min Tåg 2h 12min

Lund  55km
Bil 42min Tåg 30min

Malmö  65km 
Bil 48min Tåg  40min

Köpenhamn 109km
Bil 1h 20min Tåg 1h 16min

Helsingör  11km
Bil 46min (inkl. färja)
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3. VARFÖR FÖRTÄTA?
Allt fler vill bo i staden men utrymmet är begränsat.

Vi behöver hitta nya sätt att förtäta som förstärker stadens befintliga kvalitéer. 

2. Städer förändras

Landborgen
Mycket av stadens karaktär och identitet har formats efter 
Landborgen som sträcker sig från Kristinelund i norr till Ättekulla 
i söder. Landborgen har uppstått på grund av tektoniska rörelser 
i berggrunden i kombination med stranderosion när havsnivån 
sjunkit och höjden varierar från 20 till 40 meter över havet. Längs 
med Landborgen sträcker sig ett populärt rekreationsstråk med 
utblickar över sundet och Helsingborgs takåsar. Eftersom den har 
en tydlig närvaro i stadsbilden och har haft en viktig del i stadens 
framväxt har Landborgen ett viktigt kulturhistoriskt värde för 
staden. 

Ravinerna – Tågagatan Hälsobacken och Bergaliden
Genom raviner i Landborgen har uppgångar naturligt skapats 
mellan högplatån och lågplatån, en förutsättning för att staden ska 
kunna växa österut. Genom dessa har kopplingar mellan väst och 
öst skapats. 

Kärnan och Rådhuset
De två byggnader som ger tydligast avtryck i stadens siluett. 
Kärnan är 35 meter hög och stod under 200 år som ruin innan 
man valde att restaurera den under åren 1893-94, vilket också blev 
startskottet för bygget av Terasstrapporna som också är ett viktigt 
landmärke för staden. Rådhuset låg till en början mitt på Stortorget 
men fick sin nuvarande plats under 1900-talet då man ville ha fri 
sikt över sundet. 

Gröningen, Fria Bad, Tropical Beach och Stadsparken
Populära grönområden och mötesplatser i staden som används 
flitigt under sommarhalvåret. Alla utom Stadsparken är belägna 
längs med havet och erbjuder badmöjligheter. 

Konserthuset och Dunkers Kulturhus
Två viktiga mötesplatser för stadens kultur är det vita Konserhuset 
av Sven Markelius och Dunkers Kulturhus av Kim Utzon. 
(Helsingborgs Stad, 2002) 

Landmärken
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”Thank you!”
Elin Johansson

”Old ideas can sometimes use new buildings. 
New ideas must use old buildings.”
Jane Jacobs
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Den ökade urbaniseringen i kombination med att vi vill skapa 
hållbara städer är två anledningar till varför förtätning är en 
viktig del av stadsutvecklingen. Boverket trycker på att städerna 
behöver utvecklas inåt och att de ska vara en plats för människan. 
Minskad biltrafik och förbättrad tillgänglighet för gående och 
cyklister är en del i arbetet mot att höja livskvalitén i staden samt 
att anpassa den till nya förutsättningar. När staden ska växa genom 
förtätning ska nytillskotten bidra med ett mervärde såväl estetiskt 
som socialt samtidigt som man tar tillvara på befintliga värden 
och kvalitéer. Stadens grönområden är viktiga delar i stadens och 
invånarnas hälsa och välbefinnande och bör därför ses som helig 
mark. Ytor avsedda för bilen bör frigöras för att skapa nya urbana 
rum och på så sätt skapa en mer varierad stadsmiljö genom att ge 
mellanrummen nya funktioner. 

Genom att exempelvis ge parkeringsplatser nya 
användningsområden kan vi höja kvalitén på stadens utemiljöer. 
Med en attraktivare stadsmiljö kan vi få fler att välja promenaden 
framför bilen vilket leder till fler möten som i sin tur bidrar 
till en tryggare och aktivare stad.  Samtidigt minskas mängden 
avgaser och både luftkvalitén och ljudnivån i staden förbättras. En 
viktig del i kedjan är en effektiv och lättillgänglig kollektivtrafik 
i kombination med välplanerade gång- och cykelstråk. Den 
effektiva kollektivtrafiken i kombination med ökad trygghet och 
sociala möten gör det enklare att välja promenaden eller cykeln, 
något som dessutom bidrar till en förbättrad folkhälsa. 

Vår största utmaning i den täta staden är bilen, både sett till 
utsläpp och till deras påverkan av stadsmiljöerna. Att uppnå en 
god bebyggd miljö, frisk luft och folkhälsomålen är svårt när 
bilanvändandet fortfarande är högt. För att minska bilberoendet 
har exempelvis matbutiker hittat nya metoder att nå kunder i täta 
städer utan bil genom att erbjuda hemleverans vilket är en del 
i processen mot mindre biltrafik i centrum. Troligtvis hade ett 
bättre alternativ varit ett erbjuda en bra matbutik i de boendes 
närområde. 

En tydlig trend vi ser i den täta staden är ett ökat intresse för 
odling och trädgårdsskötsel, som efter promenader är den 
vanligaste uteaktiviteten. De positiva effekterna från denna typ av 
aktivitet är en biologisk mångfald i staden, en förbättrad folkhälsa 
samt en ökad mängd sociala möten då man vistas ute under en 
längre tid. (Boverket, 2012) 

Möjligheter och utmaningar
Jan Gehl skriver i sin bok ”Life between buildings” om livet i 
staden och hur det påverkas av utformningen. Gehl delar upp 
stadens aktiviteter i tre olika kategorier: nödvändiga, frivilliga 
och sociala. De nödvändiga aktiviteterna är exempelvis att gå 
till jobbet, handla eller vänta på bussen. Majoriteten av dessa 
aktiviteter sker till fots under alla årstider, väderförhållanden och 
oberoende av hur miljön är utformad. De frivilliga aktiviteterna 
sker där tid och plats ger möjlighet för dem och kan exempelvis 
vara en promenad för att få frisk luft, sitta och njuta av 
omgivningen eller sola. Denna typ av aktivitet sker enbart vid bra 
förhållanden och är beroende av hur miljön är utformad. Sociala 
aktiviteter är beroende av att andra människor vistas i miljön och 
sker vid bostäder, på privata gårdar och i publika byggnader. De 
sociala aktiviteterna är beroende av att andra människor vistas i 
miljön och inträffar spontant när människor till fots vistas eller rör 
sig på samma ställen. 

Där miljöerna inte är utformade på ett bra sätt sker enbart de 
nödvändiga aktiviteterna och Gehl menar att människor väljer 
en omväg för att få ta del av den välutformade miljön istället för 
att skynda hem. Genom frekventa möten vid dagliga aktiviteter 
ökar chanserna till att fördjupa kontakten med människorna i 
närmiljön och en enklare relation kan skapas genom att man träffas 
regelbundet och spontant. 

Gehl trycker på att mellanrummen i staden är de viktigaste och 
mest intressanta platserna. Människor och aktiviteter lockar andra 
människor som i sin tur skapar nya aktiviteter. En jämförelse som 
Gehl lyfter fram är att där andra vuxna eller barn finns leker hellre 
barnet än där det bara finns leksaker, ett beteende som även kan 
observeras i stadsmiljöer. 

”If the speed of movement is reduced from 60 to 6 kilometers per 
hours (35 to 3.5 mph), the number of people on the streets will 
appear to be ten times greater, because each person will be within 
visual range ten times longer.” (Gehl, 2010, s. 77)

En spännande teori som Gehl lyfter fram är att långsamma städer 
betyder levande städer. Beroende på om man parkerar 5, 100 eller 
200 meter bort från sin ytterdörr så påverkas sannolikheten att man 
möter sina grannar och interagerar med dem. Om man möjliggör 
för aktiviteter och får människor att stanna ute i 20 minuter istället 
för 10 minuter så fördubblas aktivitetsnivån i området vilket bidrar 

Urbanisternas syn på stadsliv och förtätning
HINDRA KONTAKT FRÄMJA KONTAKT

1. Väggar 1. Inga väggar

2. Långa avstånd 2. Korta avstånd

3. Höga hastigheter 3. Låga hastigheter

4. Olika nivåer 4. En nivå

5. Rygg mot rygg 5. Ansikte mot ansikte

Hindra respektive främja kontakt mellan människor 
enligt Gehls principer
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till ett aktivare stadsliv. 

De regionala förutsättningarna, klimatet och människorna påverkar 
även hur många människor som vistas i publika miljöer, hur länge 
aktiviteterna sker samt vilken typ av aktiviteter som kan utvecklas. 
Undersökningar visar att acceptabelt gångavstånd i vardagliga 
situationer är mellan 400-500 meter och avståndet handlar inte 
enbart om det fysiska avståndet utan om det upplevda, dvs. om det 
händer saker längs vägen så upplevs avståndet oftast som kortare. 
(Gehl, 2010)

Jane Jacobs påverkade också debatten om nutida 
samhällsplanering, särskilt med sitt mest kända verk ”The 
Death and Life of Great American Cities”. Jacobs förespråkade 
att man skulle gå ut i staden och lära sig från verkligheten. 
En hög koncentration av människor i kombination med en 
funktionsblandning är avgörande för stadslivet, den ekonomiska 
tillväxten och välfärden. Jacobs trycker på att staden måste beaktas 
som en helhet där varje element och lager måste samverka för att 
tillsammans skapa en levande stad. (Project for Public Spaces, 
2015)

Sociala konsekvenser
Fördelarna med en tät och blandad stad är att den är mer levande 
och har högre aktivitet. Det ger större underlag för service och 
kan bidra till en ökad integration mellan olika funktioner. Bilresor 
kan minimeras vilket gynnar allmänhälsan och välbefinnandet. 
Kvalitén på de offentliga platserna kan förbättras vilket gör 
stadsmiljön mer kvalitativ. De sociala mötena i staden ökar 
eftersom fler vistas på gatan vilket också har en positiv effekt på 
tryggheten. Riskerna är att staden upplevs för trång och att de 
tidigare grönytorna och publika platserna inte längre räcker till. 
Andra negativa aspekter är risken för stigande bostadspriser samt 
ökade bullernivåer.

Ekonomiska konsekvenser
En tät stad attraherar företag och verksamheter att lokalisera sig i 
staden vilket främjar stadens ekonomiska tillväxt. Infrastrukturen 
kan effektiviseras vilket gör att infrastrukturkostnaderna kan hållas 
låga. Bullerproblematiken är inte enbart en negativ effekt för de 
sociala värdena utan medför även ökade kostnader för byggnation 
eftersom Boverket ställer krav på bullernivån.

Ekologiska konsekvenser
Eftersom en tät stad kräver mindre transporter sker en 
positiv påverkan på luftkvaliteten genom minskade utsläpp. 
Effektivisering av kollektivtrafiken är viktig för att utnyttja 
infrastrukturen effektivt och för att minska bilanvändningen. 
Genom att växa inåt minskar även trycket på att bebygga värdefull 
åkermark och naturområden. Sett till grönområden i staden 
minskas de procentuellt när det sker förtätningar om inte nya 
grönytor adderas. Solljusinsläppet kan påverkas då ny bebyggelse 
kan skugga befintlig vilket är en viktig del att undersöka vid 
förtätning. Områdets förmåga att absorbera regnvatten kan också 
påverkas om exempelvis grönytor bebyggs. (Burton, Jenks & 
Williams, 1996)

Konsekvenser



2726

3. Varför förtäta? 
Typer av förtätning

3. Varför förtäta? 
Vertikal förtätning

Generellt kan man dela upp förtätning i tre olika grupper. Typerna 
har olika förutsättningar och möjliggör för olika sorters projekt.

Nybyggnad på grönområden, parkeringsplatser, gammal 
industrimark osv. 
Förtätning av obebyggda tomter kan medföra att mark som inte 
nyttjas kommer till användning samt en ökad funktionsintegrering 
i området. Grönområden som bebyggs innebär att värden som 
funnits på platsen försvinner vilket är negativt för området. Vid 
nybyggnad på parkeringsplatser finns risk för parkeringsbrist 
vilket dock kan ha en positiv påverkan då mängden bilar i området 
kan minskas. 

Infill projekt
Ofta mindre tomter inom befintliga kvartersstrukturer vilket 
begränsar exploateringsmöjligheterna. Risken för skuggning 
av den befintliga bebyggelsen är också relativt stor. Fördelen 
är att infill kan fylla tomrum i staden och bidra till en ökad 
funktionsintegrering samt bidra till ett aktivare stadsliv. 

Vertikal förtätning
Denna typ av förtätning ställer höga krav på befintliga strukturer 
då det innebär att man adderar fler våningar på höjden på en redan 
existerande byggnad. Fördelen är att man ger en högre densitet 
utan att påverka grönområden och man möjliggör uppfräschning 
av äldre strukturer i samband med påbyggnaden vilket ger ett 
mervärde till stadsmiljön. Riskerna är att omkringliggande 
bebyggelse skuggas samt att deras utsikt påverkas. 

Förtätningsstrategier
Den största anledningen till att bebygga tak är att skapa nya 
bostäder utan att ta ny markyta i anspråk. Runt om i världen kan 
vi se hur tak används som sociala rum, skybars, takträdgårdar etc,  
som skiljer sig mot vad som finns på gatunivå. 

För att en byggnad ska klara en påbyggnad krävs en rejäl 
konstruktion samt att den nya konstruktionen anpassas till det 
befintliga. Arkitekturen från 50-, 60-talet och 70-talet har stor 
potential när det gäller påbyggnad då de ofta har platta tak och en 
överdimensionerad stomme. I samband med en påbyggnad kan 
den befintliga byggnaden fräschas upp vilket påverkar byggnadens 
standard samt dess närmiljö positivt. (Bogale & Paluchiewicz, 
2011)

Komplikationer under byggprocessen kan innebära ökade 
kostnader, till exempel att befintlig stomme inte klarar ökad 
belastning utan förstärkning. För att minimera påverkan på 
den befintliga konstruktionen förespråkas ett lätt stommaterial, 
exempelvis trä. 

Det ökade exploateringstalet ger större underlag för närservice, 
möjliggör funktionsintegrering samt förlänger dygnsanvändningen 
av till exempel en kontorsbyggnad eller ett köpcentrum. Risken för 
ensidig funktion finns dock, dvs. att bostäder byggs på bostäder. 
För att undvika det bör en analys av omgivningen göras och 
därefter bör påbyggnadens funktion bestämmas. 

Byggnadens kulturhistoriska värde kan påverkas av en påbyggnad 
vilket bör tas i beaktning från start. Utformning och materialval 
har en stor påverkan på hur projektet kommer påverka det 
befintliga uttrycket. Beroende på om påbyggnaden följer befintligt 
fasadliv eller är indragen påverkas både den befintliga byggnaden 
och gaturummet.

Mikroklimatet omkring byggnaden bör analyseras vid en eventuell 
påbyggnad. En högre byggnad kräver oftast ett bredare gaturum 
om den ligger i liv med befintligt fasadliv, vilket kan lösas med 
exempelvis en indragen våning. En enkel skuggstudie kan visa hur 
påverkan blir på omkringliggande bebyggelse och gatumiljö vid en 
påbyggnad. 

Vertikal förtätning
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4. ATT INSPIRERAS AV ANDRA
Hur ser andra förtätningsprojekt ut? Inspiration från andra sätter 

igång den egna tankeverksamheten och gör att nya
idéer och projekt kan växa fram.

3. Varför förtäta? 
Vertikal förtätning

En vertikal förtätning möjliggör förbättring och utveckling av det 
befintliga. Att anpassa och förankra en vertikal förtätning utefter 
varje individuellt projekt är viktigt eftersom varje byggnad och 
plats har sina specifika förutsättningar. För att göra det och för 
att ta tillvara på de befintliga kvaliteterna kan en SWOT-analys 
organisera och lyfta fram vad som är viktigt att arbeta utifrån. En 
SWOT-analys av platsen och dess omgivningar kan bidra till att 
man hittar befintliga lager som kan utvecklas och nya lager att 
addera till staden. Analysen kan göras i olika skalor för att både se 
till stadens och till den specifika platsens möjligheter till att vara 
något mer. 

”Don’t Forget CTRL+S 
during your works!”
Norman Foster

”I don’t know why people hire architects
and tell them what to do.”
Frank Gehry

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

Byggnadens placering – centralt i staden
Stor yta – möjliggör för många bostäder
Attraktivt läge
Solig plats
Närhet till rekreation
Närhet till kollektivtrafik 
Vacker vy över Sundet samt Landborgen
Variation i omkringliggande bebyggelse
Korta avstånd

Ventilationsrum på taket idag
Begränsning av yta
En tydlig fram- och baksida
Inte möjligt att bygga hur högt som helst
Blåsig plats

Skapa en ny attraktiv miljö i staden
Skapa bostäder för en annan målgrupp
Skapa ett attraktivare stråk upp mot Norra Storgatan 
Aktivera Norra Storgatan
Skapa mötesplats för stadens invånare
Utveckla och skapa attraktivare stadsliv
Möjlighet till integration

Byggnadens konstruktion – är den tillräcklig? 
Omkringliggande fastigheter & grannar
Mikroklimat på Kullagatan kan påverkas
Riksintresse – inte bygga för högt så stadssiluett påverkas
Tydligt ”barn av sin tid”
Vad händer med parkeringsmöjligheterna?
Höga kostnader för tillbyggnad
Helsingborg dör ut, butiker stänger igen och flyttar till Väla

SWOT-analys av Magnus Stenbock gallerian och dess omgivning
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”Didden village” är en påbyggnad på ett radhus åt en holländsk 
familj i Rotterdam, Holland. Att exploatera tak är en växande trend 
som främst beror på ett ökat behov av plats, vilket detta projekt är 
ett tydligt exempel på. 

Ursprungligen var byggnaden en lagerlokal som gjorts om till 
en bostad på tre våningar. Bottenvåningen bestod av förvaring, 
mittenvåningen var en studio för pappans peruktillverkning och 
den översta våningen var familjens boyta. Eftersom våningarna 
enbart bestod av ett stort rum var behovet av avskildhet stort och 
i takt med att barnen växte blev utrymmet för trångt. Alternativet 
var då antingen att flytta eller att expandera på höjden. 

Påbyggnaden består av 45m2 bostadsyta samt en takterrass på 
120m2. Sovrummen är uppdelade i olika hus för att skapa extra 
privata utrymmen för familjen som nås via två spiraltrappor från 
vardagsrummet. En viktig del av projektet är de exteriöra rum 
som skapas mellan de nya byggnaderna som ger en känsla av en 
by med gator och torg. Dessa rum omfamnas av ett räcke med 
öppningar för utblick över gata och omgivning. Påbyggnaden 
kallas ofta för ”kronan på verket” då dess blåa färg skapar en skarp 
konstrast mot den befintliga tegelfasaden. 

Arkitekterna MVRDV ser projektet som en prototyp för fortsatt 
förtätning av den gamla och existerande staden som bidrar 
med nytt liv till staden. En annan fördel är att kostnaden för 
påbyggnaden är i slutändan lägre än att bygga nytt från grunden. 

Att expandera på detta sätt möjliggör för människor att stanna 
i staden. Istället för att flytta när bostaden blir för liten kan de 
expandera och fortsätta leva stadsliv. (archiCentral, 2009)

Didden Village av MVRDV
Rotterdam 2006

4. Att inspireras av andra
Didden Village
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Radetzkystrasse är ett resultat av en påbyggnad av ett 1900-tals 
hus i Wiens centrala delar. Ett utmärkt läge för förtätning som 
gestaltas i fyra lägenheter av arkitektkontoret PPAG Architects och 
färdigställdes 2012. 

Påbyggnaden är knappt synlig från gatan och panoramautsikten 
över staden är slående. Från bottenvåningen leder en hiss upp 
till en liten publik plats där entréer till de olika lägenheterna 
finns. Denna sida kantas av kuber medan gatans sida viker sig 
för att skapa minimal påverkan på befintlig fasad och gaturum. 
Påbyggnadens konstruktion består av träregelstommar som 
täckts av ljusa, homogena material som respekterar den befintliga 
byggnaden och dess omgivning.

Lägenheterna är en sekvens av olika höga rum med varierande 
form. De är försedda med fönster åt alla håll som gör att dagsljus 
är närvarande under hela dagen. Varje lägenhet är dessutom 
försedd med en privat terrass. Utformningen av lägenheterna 
skedde individuellt med varje lägenhetsinnehavare där vissa gav 
arkitekterna fria händer medan andra hade egna tydliga önskemål. 
(PPAG Architects, 2012)

Radetzkystrasse av PPAG Architects
Wien 2012

Radetzkystrasse

(PPAG Architects, 2012)

(PPAG Architects, 2012)

(PPAG Architects, 2012) (PPAG Architects, 2012)

4. Att inspireras av andra
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Kv. Husaren är ett centralt beläget kvarter precis vid Slussen i 
Malmö, med närhet till såväl centrum som centralstation. Den 
befintliga byggnaden uppfördes under 50-talet och är en av sin 
tids mest originella byggnader i Malmö. På grund av byggnadens 
kulturhistoriska värde har påbyggnaden utformats med stor hänsyn 
för att harmonisera och smälta in i den befintliga fastigheten. 

Det här är ett småskaligt exempel på förtätning i en tätbebyggd 
stadsmiljö. Arkitekterna hoppas de kan inspirera och lära andra 
hur man kan utnyttja begränsade ytor till förtätning i en befintlig 
stadsmiljö. 

Påbyggnaden är gjord på en öppen gårdsyta fyra våningar över 
gatuplan och består av sex långsmala radhus på 85m2 vardera. Ytan 
är fördelad på två våningar och mot gårdssidan har radhusen både 
balkong och uteplats som samverkar med de loftgångar som leder 
till de befintliga lägenheterna runt gården. 

Mot gatan är fasaden homogen och böjer in mot gården där 
den sveper in över gården. Takplåten bryts upp och övergår i 
solskyddslameller som sträcker sig över balkongen. Gårdsfasaden 
är uppbruten med förskjutna fasadliv för att skapa skyddade och 
privata platser. 

Både materialen och kulören ansluter sig till det befintliga huset 
och är påkostade. För att skapa en lätt struktur är konstruktionen 
uppbyggd av träregelstommar. Rejäla takfönster, en smäcker 
trappa i ek och egen terrass kunde genomföras tack vare en 
byggherre som inte kompromissat mellan utformning och pris. 
(Sydark Konstruera, 2013)

Kv. Husaren 5 av Sydark Konstruera

Kv. Husaren 5

(Sydark Konstruera, 2013)

(Sydark Konstruera, 2013)

(Sydark Konstruera, 2013)

(Sydark Konstruera, 2013)

(Sydark Konstruera, 2013)

Byggnaden som inrymmer studentbostäder har en cirkulär form 
med välvalda detaljer och material som har gjort att byggnaden 
vunnit ett flertal pris och blivit uppmärksammad runt om i hela 
världen. Byggnaden omfamnar en cirkulär innergård och är 
indelad i fem tårtbitar som delas av exteriöra trapphus. De publika 
funktionerna vänder sig mot innergården som är den sociala 
delen medan de privata rummen vänder sig utåt. Eftersom de 
sociala delarna vänder sig in mot innergården kan man se vart i 
byggnaden det sker aktivitet och på så sätt förflytta sig dit vilket 
gör att spontana möten kan ske inom byggnadens struktur. 

Totalt finns 360 rum och alla har tillgång till antingen vanlig eller 
fransk balkong. Längs ena väggen finns en flexibel förvaringsvägg 
med flyttbara garderober som exempelvis kan användas som 
rumsavskiljare. Av 360 rum är 30 stycken anpassade för par. Varje 
rum har egen toalett med ett duschutrymme. 

De gemensamma utrymmena är uppdelade i korridorsform där 12 
rum delar på ett kök med matplats samt ett gemensamhetsrum. I 
princip hela bottenvåningen är avsedd för gemensamma aktiviteter 
och tillhandahåller plats för både fest, kreativitet och fysisk 
aktivitet. Bottenvåningen erbjuder även utrymme för tvätt, studier 
och grupparbeten. Det finns gott om utrymme att hyra och några 
exempel är musikrum, verkstad för trä och flexibla rum för större 
arrangemang. På den gemensamma gården finns grillplatser och 
sittplatser i solen.  

Bortsett från byggnadens form så har arkitekterna lagt stort fokus 
vid materialvalen. Utsidan är klädd med varma färger i form av 
ek och koppar medan insidan har släta, råa betongväggar som 
kompletteras med björkplywood och brevlådor och tvättmaskiner 
i olika färger. De råa, naturliga materialen kompletteras och 
kontrasteras med hjälp av olika färger som ger de olika delarna i 
byggnaden en unik karaktär. (Tietgenkollegiet, u.å)

Tietgenkollegiet av Lundgaard & Tranberg

Tietgenkollegiet

Malmö 2013 Köpenhamn 2005
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3534

Byggdes mellan 1998-2006 i en sluttning i det Schweiziska 
samhället Mendrisio. Byggnaden har en spektakulär utsikt över 
de snötäckta alperna och till utseendet påminner det mer om ett 
skidresort än studentboende. De två betonglamellerna skär in i 
sluttningen och ramar in en gemensam grön gård. I byggnaden 
finns plats för 72 studenter i lägenheter som fördelar sig på 18 
lägenheter, av dessa är 3 stycken tillgänglighetsanpassade. 

Längs sidan mot gården löper loftgångar som binder samman de 
olika våningsplanen med en trappa och hiss. Dessa exteriöra ytor 
fungerar även som en förlängning av lägenheten och används både 
som balkong och som cykelparkering. Materialen i byggnaden 
består till största delen av betong och plywood, med en del inslag 
av färg i de interiöra utrymmena som skiftar mellan de olika 
våningarna. Byggnaden upplevs som varmare och mer ombonad 
mot gården och sidan som vetter utåt är i rå betong. 

Lägenheterna är på 90 m2 och delas av 4 personer. Ytan 
är fördelad på 4 privata rum som vänder sig bort från den 
gemensamma gården, två badrum som man delar på två 
personer samt ett kök och vardagsrum. De gemensamma ytorna 
i lägenheterna är köket och vardagsrummet som vänder sig mot 
den publika gården. I de privata rummen ryms säng, skrivbord och 
förvaring. 

Bottenvåningen inrymmer tvättstuga, förråd samt parkering för 
cyklar. Utöver cykelparkering finns 16 parkeringsplatser, varav 6 
är till för besökande. I övrigt finns inga gemensamma utrymmen 
för olika typer av aktiviteter utan tanken är att den gemensamma 
delen i lägenheten ska uppfylla det behovet. (theguardian.com, 
2013)

Casa dell’Accademia

Designen grundas i den olympiska by som byggdes på platsen 
år 1972 för att hushålla de kvinnliga idrottarna under OS. 800 
bungalows placerades i ett tätt rutnät längs två meter breda gränder 
och efter spelen var det svårt att använda husen som vanliga 
bostäder och därför blev det studentbostäder. År 2007 var stora 
delar av byggnaderna så förfallna att de revs och byggdes upp 
på nytt med mindre justeringar och idag är det ett av de mest 
eftertraktade studentområdena i staden. I samband med att området 
byggdes om gjordes lägenheterna 4m2 mindre, vilket resulterade 
i de 1052 enheter som finns idag, där 100 stycken är tänkta som 
lägenheter för par. 

Området består av självständiga lägenheter på 24m2 med ett 
sovloft som leder ut till en takterrass. Bottenvåningen består av 
kök, vardagsrum samt badrum. För att skapa en varierande miljö 
har de boende möjlighet att måla om sitt hus, vilket möjliggör för 
förändring över tiden och ger de boende möjligheten att sätta sin 
personliga prägel. 

De gemensamma utrymmena är utspridda i området och det finns 
bl.a. barer, caféer och läsrum. Det finns allmänna platser utomhus 
i form av torg och i den olympiska parken från 1972 kan än idag 
olika typer av aktiviteter ske. (Detail, 2010)

Olympic Village

Olympic Village av Bogevischs BüroCasa dell’Accademia av Könz-Molo
München 2009Mendrisio 2006
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(Detail, 2010)
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Att belysa när man tittar på exempel på vertikal förtätning är att 
de flesta är bostäder i form av exklusiva radhus och takvåningar. 
Troligtvis beror detta på deras attraktiva läge vilket gör att priserna 
kan triggas för att ge en maximal vinst. En annan anledning kan 
vara att kostnaden för den typen av projekt kan bli högre pga. 
komplikationer vid byggnationen. Man kan se en tendens till att 
dessa projekt är väldigt isolerade från resten av staden med egna 
privata gårdar vilket inte bidrar till stadens utveckling. Beroende 
på var i en stad som en vertikal förtätning sker bör den förankras 
med gatulivet och tillföra något mer till staden än bara ett liv för 
de boende. 

För att skapa en annan typ av vertikal förtätning än de som 
finns idag har jag valt att titta närmre på studentbostäder och 
deras uppbyggnad för att få in en annan målgrupp i stadskärnan. 
I Helsingborg kan man se en tydlig fördelning där studenter 
bor och lever i de södra delarna medan de centrala och norra 
delarna domineras av övre medelklass i 40-årsåldern och uppåt. 
Studenterna är en viktig befolkningsgrupp att arbeta med då 
Campus Helsingborg beräknas växa med 5000 studenter de 
kommande åren och Helsingborgs Stad vill att fler ska välja att 
bosätta sig i Helsingborg för stadens tillväxt. Prognosen säger 
att mängden äldre kommer öka i Helsingborg vilket är ännu en 
anledning till varför man bör bygga för de unga och skapa ett 
större och attraktivare studentliv för att få en harmonisk blandning 
av människor i staden. (Helsingborgs Stad, 2010)

Studentbostäderna som presenteras har en del likheter samtidigt 
som de skiljer sig ganska rejält. Tietgenkollegiet som är en form av 
korridorsboende, Casa dell´Accademia som är delade lägenheter 
och Olympic Village som är i radhusform där varje student har 
sin egna bostad. Tietgenkollegiet är den byggnad som erbjuder 
flest gemensamma utrymmen där den sociala hållbarheten haft 
stort fokus. En likhet vi kan se är att såväl Tietgenkollegiet som 
Casa dell´Accademia har en social sida mot en gemensam gård 
och en privat sida ut mot omgivningen som bidrar till den sociala 
gemenskapen. 

Slutsats

Slutsats

5. PROJEKTETS VISION
En visionär tanke kring staden och dess framtid. 

Hur ser Helsingborgs Stad på stadens utvecklingsmöjligheter? 
Hur kan Helsingborg utvecklas inåt?”Each new situation requires

a new architecture.”
Jean Nouvel

”Architecture is about trying to
make the world a little more 
like our dreams.”
Bjarke Ingels

4. Att inspireras av andra
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H+

ångfärjan

nya 
knutpunkten

lasarettet

kv. holland

lampan

kv. sköldenborg
parkkvarteret

kv. vildvinet

ringstorpshöjden

gamla staden 7:1

klostret 18-20

kaffegöken

böljan 3

bastionen

landborgsgaraget

kv. norrland

kv. ryssland

5. Projektets vision 5. Projektets vision 

”Gå från den medeltida stadskärnans småskaliga kvarter 
med butiker, caféer och bostäder, vidare genom det växande 
Campusområdet. Se de stora kulturattraktionerna och de 
internationellt uppmärksammade byggnaderna. Parkerna och 
grönområdena, där rumslighet, dofter och färger lockar till 
picknick, utomhusfester, vila och naturexkursioner. Stränderna och 
kajerna som drar badgäster, båtägare, och flanörer till sig. Här 
och där stannar människor upp, enskilt eller i grupper. För att 
njuta av samvaro, stadens myller och spontana kulturaktiviteter. 
Eller bara för att betrakta utsikten. 

Förtätningen har gjort att stadens skyline är ett av de främsta 
landmärkena. De höga husen, som så elegant kompletterar 
den äldre bebyggelsen, samspelar stolt och respektfullt 
med Helsingborgs höjder och det omgivande landskapet.” 
(Helsingborgs Stad, 2010, s.10)

Så inleder Helsingborgs Stad sin översiktsplan 2010, med 
sin vision för Helsingborg 2035. En levande stad där möten 
och naturen är viktiga komponenter. Befolkningsmängden 
ska öka från ca. 130 000 till 175 000 invånare (Pettersson, 
2015) och Helsingborg vill i framtiden vara en drivande 
del i Öresundsregionen med en effektiv och välfungerande 
kollektivtrafik som gör det enkelt att röra sig till och från staden. 

Visionen talar om en förtätning av staden där stadens siluett 
kompletteras med nya byggnader i samspel med den äldre 
bebyggelsen och Landborgens natur. Det kulturhistoriska värdet 
i stadssiluetten bör beaktas vid nybyggnation för att inte göra 
för dramatiska justeringar av hur den ser ut i dagsläget. Alla ska 
ha tillgång till till vattnet, antingen som utsikt eller som inslag i 
livsmiljön och oavsett var man bor ska grönområden och daglig 
service finnas i närmiljön. (Helsingborgs Stad, 2010)

Helsingborg 2035 Helsingborg Stads utvecklingsområden
De största stadförnyelseprojekten i Helsingborg 
just nu: 
H+
Det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg 
i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla 
hamn- och industriområdet sydväst om 
Knutpunkten planeras, utvecklas och förnyas för 
att ge plats till bostäder och företag. Från norr 
till söder är området indelat i fem delområden; 
Södra Hamnen-Oceanpiren, Södra Hamnen-
Knutpunkten, Söder-Universitetsområdet, 
Husarområdet samt Gåsebäck. En strukturell 
förutsättning för att projektet ska bli framgångsrikt 
är Södertunneln som innebär att järnvägen grävs 
ner för att ta bort barriären mellan dagens söder, 
det nya H+ området och Öresund. H+ ses som 
en del i att integrera de norra och södra delarna 
med varandra.

Ångfärjan
En framtida mötesplats som består av en 
kongress- och hotellanläggning. Närheten till 
Knutpunkten är strategisk och bidrar till en 
sammanflätning av promenadstråket mellan 
Knutpunkten, Stadskärnan och Norra Hamnen. 
Även bostäder planeras i området som ska bidra 
till en användning av området under dygnets alla 
timmar.

Kv. Holland
Kvarteret består i dagsläget av shoppinggallerian 
Söderpunkten och ska bidra till omvandlingen 
av ett attraktivare Söder. Projektet är en om- och 
påbyggnad av det befintliga i form av bostäder 
och en biograf. Projektet omfattar även en 
uppfräschning av Mäster Palms plats som ligger 
norr om den befintliga byggnaden.

Nya Knutpunkten
Innebär en uppfräschning av den befintliga 
byggnaden för Helsingborgs kollektivtrafik som 
passeras av cirka 45 000 pendlare dagligen. Nya 
nedgångar, förlängning av perronger samt nya 
entréer till huvudbyggnaden färdigställs under 
2016. Utöver renovering sker en påbyggnad 
av moderna kontorslokaler på byggnadens 
tak. Påbyggnaden omfattar cirka 500-600 nya 
arbetsplatser för att möta upp efterfrågan på 
kontorslokaler i centrala Helsingborg. 
(Pettersson, 2015)

Helsingborgs Stads framtida visionHelsingborgs Stads framtida vision
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5. Projektets vision 5. Projektets vision 
Min visionHelsingborgs Stads framtida vision

Definiera Helsingborgs roll i olika regioner
Helsingborg ska vara attraktivt att bo och verka i.

Balansera befolkningsutvecklingen
Staden ska växa med ungefär 45 000 invånare fram till 2035 vilket 
kan bidra till en ökad segregering mellan stadsdelar. Prognosen 
säger att fler äldre kommer bo i Helsingborg vilket innebär att 
samtidigt som man förvaltar livserfarenhet och kunskap bland de 
äldre måste locka yngre till staden. 

Hantera ökat rese- och transportbehov
Kollektivtrafik och cykelvägar behöver prioriteras för att värna om 
miljö och stadsrum.

Bredda bilden av Helsingborg
De flesta har en positiv bild av staden, dock skiljer sig upplevelsen 
mellan olika grupper och man behöver arbeta med att fylla 
staden med mångfald och ytterligare dimensioner för att nå fler 
målgrupper. 

Stärka i stationsnära lägen
Utveckling och utbyggnad bör primärt ske centralt där gående, 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Ökad täthet, variation av 
mötesplatser och funktioner i kombination med god tillgänglighet 
ska minska avstånden och främja mänsklig aktivitet. 

Växa resurseffektivt genom förtätning
Användning av mark, vatten och energi ska ske effektivt. Genom 
hushållning av mark skapas plats för mer bostäder, fler grönytor 
och service, vilket skapar ett mervärde åt staden. 

Bli ett regionalt nav
Staden ska ha en ledande roll inom infrastruktur, kommunikationer 
och logistik. Även kultur, handel, turism, utbildning och service 
ska främjas. 

Utveckla samtida identitet och attraktivitet
Skapa sammanhang och miljöer där folk vill vistas året runt. 
(Helsingborgs Stad, 2010)

Helsingborg Stads utmaningar

Helsingborg Stads strategier

Att ge ett nytt lager till Helsingborg

Att skapa platser för människan istället för bilen

Att genom ett utvecklingsstråk från söder till norr utveckla 
staden och minska skillnaderna

Att förankra ett nytt urbant rum med det befintliga gatulivet

Att genom nya förtätningsprojekt höja kvalitén och 
komplettera den befintliga stadsmiljön

Att genom bostäder öka mängden människor i staden, ge 
större underlag för närservice och skapa fler sociala möten

Att blanda olika målgrupper genom en ny typ av bostäder 
på ett centralt läge

Att ge nya vyer och utblickar till stadens invånare

Min vision
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5. Projektets vision
Potentiella platser

5. Projektets vision 
Potentiella platser

Genom att studera och analysera Helsingborgs historia, framtida 
visioner och stadsmiljöer har jag kommit fram till ett antal punkter 
där potential för förtätning finns. Givetvis finns fler platser men de 
jag valt ut ligger längs ett stråk och är de som jag anser har störst 
potential till att utveckla och höja kvalitén på staden. 

Eftersom det historiskt sett funnits en gräns mellan söder och 
norr sedan slutet av 1800-talet är detta en viktig fråga att belysa 
och arbeta med. Idéen med ett sammanhängande stråk där 
förtätningsprojekt kan utvecklas är en del av visionen att att koppla 
samman söder och norr genom att förstärka de urbana rummen och 
skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk genom stadens centrum. 
Förtätningsprojekten behöver inte enbart innebära bostadsprojekt 
utan kan likväl vara punkter där förtätning för publika funktioner 
kan ske, vilket bidrar till att staden används under större delar av 
dygnet. 

Stråket är utformat efter människan och ska främja fysisk 
rörelse och nya sociala möten. Uppfräschning av stadsrummen 
i kombination med förtätning kan förhoppningsvis bidra till en 
aktivare och attraktivare stadsmiljö med fler människor i rörelse. 
En ökad mängd människor ökar underlaget för service vilket kan 
bidra till en ökad tillväxt och gör staden mer attraktiv för butiker 
m.m. att etablera sig. 

Förtätningsprojekteten kommer att förankras i staden på olika sätt 
och kopplingen mellan de nya urbana rummen och det befintliga 
gatulivet är viktig för att låta det gamla och nya samverka i en 
helhet. Det betyder dock inte att projekteten måste göra stora 
gester för att åskådliggöras utan tanken är att de kan vara gömda 
skatter som upptäcks först när man råkar passera förbi eller när en 
fågel viskar det i ens öra. 

Ett utvecklingsstråk från söder till norr
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6. VALD SITE
Den valda platsen har stor potential att bli en del av 

staden med sitt strategiska läge.

5. Projektets vision
Potentiella platser

”Each new situation requires
a new architecture.”
Jean Nouvel

”Architecture is about trying to
make the world a little more 
like our dreams.”
Bjarke Ingels

kaffegöken

magnus stenbock gallerian

kv. unionen 16

bastionen

söderpunkten

glasbruket

mariaplatsen

billeplatsenstortorget

sundstorget

rådhustorget

konsul olssons plats

dunkers plats

hamntorget

st. jörgens plats

tycho brahes plats

kungstorget

konserthuset

stadsparken

mäster palms plats

GA torg

gröningen

slottshagen

500 meter // 5 min gång // 2 min cykel

campus 
helsingborg

dunkers
kulturhus

Potentiella platser i de centrala delarna
Avgörande för det slutliga valet av plats är avstånd 
till kollektivtrafik, mötesplatser samt grönområden. 
Utifrån Gehls teori kring promenadavstånd 
har en radie på 500 meter utifrån den största 
transportnoden Knutpunkten dragits, 500 meter 
motsvarar ungefär en 5 minuters promenad 
och 2 minuter på cykel. Inom denna radie finner 
vi tre potentiella platser för förtätningsprojekt 
som tidigare tagits fram i den strategiska 
översiktsplanen. Dessutom finns ett flertal 
befintliga mötesplatser och grönområden inom 
promenadavstånd.  

Att placera projektet inom detta område gör att 
de befintliga kvalitéerna i staden kan utnyttjas 
samtidigt som det bidrar till ett större underlag 
för att skapa ytterligare service i närområdet. 
Promenadavstånd till Knutpunkten bidrar till att fler 
människor kommer vara i rörelse och behovet av 
bil kommer vara minimalt. På så sätt kan projektet 
främja en hållbar livsstil där fysisk aktivitet, sociala 
möten och användande av kollektivtrafik gynnas. 

De tre platser som finns inom detta område 
har olika potential och utvecklingsmöjligheter. 
Den längst norrut är i dagsläget en galleria med 
parkering på taket, den mittersta är i jämförelse 
med föregående en mindre parkering ovanpå 
ett parkeringsgarage och den södra platsen 
är en öppen parkeringsplats. De två första är 
således fall för vertikal förtätning och sista innebär 
förtätning av en ”tom” yta. 

potentiell site för projekt

mötesplats // grönområde

kollektivtrafik
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6. Vald site
Stadskärnan

6. Vald site 
Stadskärnan

SITE

Området kring den valda platsen är stadens centrum som idag 
domineras av butiker, restauranger och kontor. Generellt innehåller 
bottenvåningarna butiker medan de övre planen är en blandning av 
kontor och bostäder. 

Helsingborg är en stad med mycket potential och ett fantastiskt 
läge längs Öresund. I dagsläget kämpar man med att behålla 
butiker i centrum då allt fler väljer Väla köpcentrum i utkanten av 
Helsingborg. På Väla erbjuds ett stort utbud av butiker, oberoende 
av vädret och med generösa öppettider på såväl kvällar som 
helger. Stadskärnans funktioner blir mer och mer ensidiga då 
restaurangbranschen tar över allt mer mark. Problemet är dock inte 
enbart Väla utan likaså den ökade e-handeln, en form av shopping 
som skulle kunna utvecklas och bidra till städerna i form av 
visningslokaler dit kunder kan gå för att känna på produkten innan 
de beställer hem den via nätet. 

Stadskärnan idag

öresund

ångfärjan

H+

staden

på taken

Ovan är platsen för projektet markerad. Även Ångfärjan och H+ har markerats eftersom 
de spelar en stor roll för Helsingborgs utveckling under de kommande åren.
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6. Vald site
Stadskärnan

6. Vald site 

Platsen sedd från terasstrapporna
”Så är den gamla handelsgården borta, inga vagnar står inkörda 
på den kullerstenslagda gården och inga hästar stampar i 
spiltorna, men på det nya komplexets tak står andra fordon med 
andra hästkrafter parkerade, medan ägarna gör sina inköp i 
varuhusets allvarumarknad. Är egentligen skillnaden så stor?” 
(Kindström, 1964, s. 23)

Så beskriver Kindström omvandlingen av det gamla 
handelskvarteret samtidigt som han trycker på att funktionen är 
ungefär densamma. Tidigare på tomten fanns den Hedströmska 
gården, en handelsgård som bestod av ett flertal äldre 
gårdsbyggnader från 1600- och 1700-tal. Gårdskomplexet sträckte 
sig genom kvarteret med in- och utfart från både Norra Storgatan 
och Kullagatan. 1962 revs gården för att ge plats till stadens andra 
EPA-varuhus. 

Det första EPA-varuhuset invigdes i oktober 1931 och låg ett 
kvarter norrut mot nuvarande Konsul Olssons plats. På grund 
av platsbrist ritade arkitekten Sven Larsson ett nytt varuhus 
alldeles intill. Från Norra Storgatan fanns till en början en entré 
till det övre planet där det fanns en bar och konditoridisk men 
när EPA-varuhuset stängdes blockerade man entrén från Norra 
Storgatan. I takt med att behoven har förändrats har byggnadens 
insida förändrats och anpassats till nya butiker medan utsidan 
är oförändrad, bortsett från en glastillbyggnad längs med 
Hästmöllegränden. Fasaden är bruten för att följa Kullagatans 
lätt svängda kontur och består av brunt, mönstermurat stavtegel 
från Hälsingborgs Ångtegelbruk. Byggnaden skapar kontrast mot 
omkringliggande bebyggelse med sin rejäla konstruktion och 
moderna utformning. (Kindström, 1964)

Byggnadens konstruktion består av en pelarbalk konstruktion. 
Det innebär att lasten från bjälklaget fördelas via balkar ner i 
pelarstrukturen vilket ger en flexibel konstruktion eftersom man 
inte behöver ta hänsyn till bärande väggar.

Idag är de största hyresgästerna Åhlens och Stadium som 
tillsammans med lite småbutiker längs Kullagatan och två barer 
mot Norra Storgatan fyller upp lokalerna. Från Kullagatan 
nås taket på byggnaden via ett trapphus med hiss och när man 
kommer upp möts man av byggnadens ventilationsutrymmen samt 
kundparkering för runt 80 bilar. Från Norra Storgatan ansluter en 
bilramp.  

Från handelsgård till shoppinggalleria

Historia Magnus Stenbock Gallerian

Vi blickar nordväst och ser idag ett myller av takåsar som skapar en dynamik och 
variation när vi ser ut över staden och Öresund. Parkeringstaket ser inte mycket ut för 
världen men potentialen finns. Dess centrala läge går inte att förbise från denna vinkel 
med Rådhusets siluett i vänsterkant.

KONSUL OLSSONS PLATS

HÄSTMÖLLEGRÄNDEN
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Första EPA-varuhuset (Carlotta, u.å)

Hedströmska gården (Carlotta, u.å)

Rivning inför nya EPA-varuhuset (Carlotta, u.å)

Rivning inför nya EPA-varuhuset (Carlotta, u.å)
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Funktioner idag
De dominerande funktionerna i bottenvåningarna 
är idag är butiker, caféer och restauranger. De övre 
våningarna är mestadels kontor men även en del 
bostäder. På grund av problemet med butiker som 
flyttar till Väla står en del butikslokaler tomma medan 
en del gjorts om för café- och restaurangverksamhet. 
Norra Storgatan är en bakgata där ett par mindre 
butiker ligger men störst fokus på handel ligger på 
Kullagatan. 

Den funktion som saknas i dagsläget är en 
välsorterad matbutik för de boende i stadskärnan 
då det endast finns mindre sådana idag. Även en 
saluhall och torghandel är något som skulle kunna 
bidra till ett rikare stadsliv i framtiden. 

Riktningar och publika rum
Den nordsydliga riktningen längs med Norra 
Storgatan och Kullagatan är starkast. Dessa 
korsas dock av mindre gränder som bland annat 
förser gatorna med människor från Drottninggatan 
där kollektivtrafiken finns. En intressant riktning 
som blockeras av Magnus Stenbock Gallerian 
är där Kolmätaregränden möter Kullagatan och 
Springpostgränden möter Norra Storgatan. 
Ur historiska texter kan man urskilja att det i 
handelskvarteret funnits gårdar vilka hade infarter från 
såväl Kullagatan som Norra Storgatan och det är inte 
omöjligt att här funnits någon form av genomgång för 
att röra sig igenom ett annars väldigt stort kvarter. 

De publika platserna har alla olika funktioner, där 
Tycho Brahes plats mer upplevs som en öppen plats 
att passera medan på Konsul Olssons plats stannar 
man upp och vistas. Den lilla platsen i sydost känns 
mer som en privat trädgård då den är upphöjd och 
symmetriskt anlagd med en liten damm i mitten. Den 
omfamnas av mindre bebyggelse som gör att den blir 
som en liten ficka i gaturummet. 

INFART TILL PARKERING

NY
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KULLAGATAN

HÄSTMÖLLEGRÄNDEN

PÅBYGGNAD

Konsul Olssons plats
Uppifrån taket på Magnus Stenbock Gallerian ges en 
ny dimension av Konsul Olssons plats. Kopplingen 
mellan de två platserna är stark och upplevs först 
när man står där uppe och tittar ner. Tanken bakom 
Konsul Olssons plats var inte ett centralt torg för 
handel utan för rekreation, vilket kan urskiljas av 
de bänkar som finns på torget idag. Den populära 
korvkiosken ”Petter´s” expanderade nyligen och 
har en stor påverkan på torglivet, särskilt under de 
månader då deras uteservering är på plats. Torget 
omringas av en blandad bebyggelse som skapar en 
lugn plats i ett soligt läge med lummig grönska och är 
en av de mer använda platserna i staden. 

Norra Storgatan
Norra Storgatan sträcker sig från Stortorget i söder 
till Tycho Brahes plats vid Nedre Långvinkelsgatan. 
Gatan är enkelriktad med smala trottoarkanter, 
en cykelväg samt parkering längs med ena 
sidan. Från väst ansluter sig Strömgränden och 
Hästmöllegränden från Konsul Olssons plats samt 
Springpostgränden från öst. Bebyggelsen längs 
gatan börjar i en hög och monumental form längs 
Stortorget men avtar i höjd när man förflyttar sig 
norrut. Norra Storgatan har en bakgatu-karaktär som 
till största delen beror på de två sen modernistiska 
byggnaderna Trygg Hansahuset och Magnus 
Stenbock Gallerian. Längs Trygg Hansahuset 
byggdes en arkad som var tänkt som att fungera som 
ett skyltfönster men som idag är en tydlig bakgata 
med personalingångar och lager. De lastportar i 
kombination med uppfarten till parkeringsdäcket på 
Magnus Stenbock Gallerian förstärker känslan av att 
Norra Storgatan är en bakgata. 

Kullagatan och Hästmöllegränden
Kullagatan är Helsingborgs shoppinggata och är 
endast avsedd för fotgängare. Gatan kantas av 
butiker, caféer och restauranger och har under senare 
år fräschats upp ordentligt med ny markbeläggning, 
belysning och musik. Dagtid rör sig en hel del längs 
med Kullagatan men efter stängning sker en drastisk 
förändring och enbart musiken från högtalarna är 
närvarande. 

Kullagatan korsas i höjd med Konsul Olssons plats 
av Hästmöllegränden som passerar förbi och ansluter 
till Norra Storgatan. Funktionen av denna gränd är i 
dagsläget endast en transportsträcka som erbjuder 
ett par cykelparkeringar.  

Bilder från platsen idag Analys av platsen idag
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7. BOSTÄDER PÅ TAKET
Så kom vi slutligen till mitt förslag på förtätning

av de centrala delarna av Helsingborg.

6. Vald site
Platsanalys

”Don’t Forget CTRL+S 
during your works!”
Norman Foster

”I don’t know why people hire architects
and tell them what to do.”
Frank Gehry

borde inte en hållbar 
stad vara en plats för 

människor?  

ett nytt lager i staden, 
med nya & unika 

förutsättningar

Att skapa en stad för människan
Dagsläget 
Dagens städer utvecklas och man arbetar allt mer 
med att skapa hållbara städer. Detta ställer högre 
krav på stadsrummen som behöver utformas för 
att underlätta för fotgängare och cyklister. För att 
uppnå detta behöver gång- och cykeltrafik vara 
huvudkomponenter i stadsplaneringen och bilen 
bör vara sista prioritet. I centrala lägen med effektiv 
kollektivtrafik är denna förändring extra viktig. 

Framtiden
Om ytor som tidigare varit avsedda för bilar rustas 
upp och förändras skapas nya möjligheter för 
utveckling och förtätning av stadskärnan vilket kan 
frigöra mycket yta i en stad. Genom att förtäta 
före detta parkeringsplatser och utveckla breda 
gaturum kan vi bidra till en stad som främjar en 
hållbar livsstil där människan är i huvudfokus. För 
att minska bilberoendet ytterligare krävs det att 
daglig service och effektiv kollektivtrafik finns inom 
promenadavstånd. Om gaturummen utformas med 
variation som tillåter olika typer av aktiviteter kan de 
upplevda avstånden i staden minskas. Det bidrar till 
att fler väljer att röra sig mellan olika punkter till fots 
vilket ger en ökad aktivitet och trygghet. 
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7. Bostäder på taket
Koncept

7. Bostäder på taket 
Koncept

En varm sommardag när man precis nått upp från den långa trappan från Hästmöllegränden möts man av ett myller av liv och olika 
typer av aktiviteter. Någon passerar förbi, en annan njuter av solen och en tredje avnjuter en kopp kaffe. Från denna plats når man 
entrén till caféet och den publika byggnaden och i bakgrunden ser man det växande landskapet som leder upp till bostadsplanet. 

Mitt projekt ur förtätningssynpunkt
Eftersom projektet innebär nybyggnation av bostäder i stadens 
centrala delar kommer exploateringstalet stiga vilket innebär 
att en större mängd människor kommer att bo och röra sig i 
omgivningen. På så sätt bidrar projektet med en ökad aktivitet och 
underlaget för närservice ökar. Platsens strategiska läge möjliggör 
för en hållbar livsstil där cykel-, gång och kollektivtrafik finns 
precis utanför dörren, vilket har en positiv effekt på folkhälsan och 
ökar mängden sociala möten. 

När jag undersökte vertikal förtätning och såg olika 
referensprojekt insåg jag att en stor del av projekten var privata 
platser för de boende och därför blev det extra viktigt att skapa 
ett förtätningsprojekt som fick bli en del av staden. För att skapa 
känslan av att det nya urbana rummet är offentligt har den publika 
byggnaden och platsen i anslutning till Konsul Olssons plats 
varit viktiga komponenter för att skapa ett mervärde för fler än de 
boende. Att dessutom behålla en del av parkeringsplatserna bidrar 
till att andra människor än de boende passerar förbi och upptäcker 
den nya platsen. 

Den nya publika platsen erbjuder sol från tidig morgon till sen 
kväll, något som är svårt att finna på marknivå i en tät stad. Denna 
kvalité har jag därför förstärkt genom att skapa en plats med 
sittplatser som följer solens rörelse under dagen. Visionen med 
denna plats har varit att skapa ett nytt lager i staden som är ett 
mellanläge mellan stad och natur. 

För att göra platsen lättillgänglig har det varit viktigt att förankra 
projektet i det befintliga gatulivet på såväl Kullagatan som 
Norra Storgatan. Trappan längs med fasaden bidrar till en ökad 
aktivitet och uppfräschning av Hästmöllegränden som idag enbart 
är en passage mellan Kullagatan och Norra Storgatan. Det nya 
trapphuset i anslutning till Norra Storgatan bidrar till en ökad 
aktivitet som troligtvis kommer minska känslan av att gatan är en 
bakgata. De nya kopplingarna gör platsen lättillgänglig och bidrar 
till att knyta samma och låta det nya urbana rummet bli en del av 
staden. 

Med hjälp av skuggstudier har området utformats för att skapa en 
så liten påverkan som möjligt på omkringliggande bebyggelse. 
Detta har resulterat i lägre byggnader i den mittersta delen för att 
släppa ner ljus till Norra Storgatan. 
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Konsul Olssons plats med den publika byggnaden i bakgrunden och dess nya 
koppling ner till Hästmöllegränden och Norra Storgatan. 

7. Bostäder på taket 
Koncept

andrum från staden

bostäder på centralt läge

kunskapsutbyte

en central mötesplats

Att ge staden nya lager
Helsingborg är en stad med många lager. Öresund bidrar med hav 
och bad. Gröningen, Landborgen och Pålsjö skog med natur och 
rekreation. Kärnan, Konserthuset och Stadsbiblioteket med kultur 
och Kullagatan med stadsliv. Det som saknas i dagsläget är ett 
mellanläge mellan natur och stad, ett urbant rum för återhämtning 
och möten. Denna analys har varit underlag när jag arbetat med 
att skapa nya lager som dessutom erbjuder nya vyer och utblickar 
över staden. 

Andrum från staden – i form av en publik plats som arbetar sig 
upp mellan de två olika våningsplanen. En ramp som långsamt rör 
sig uppåt bidrar till ett landskap med olika typer av sittplatser åt 
olika väderstreck för att göra platsen användbar från tidig morgon 
till sen kväll. En kombination av hårdbelagda ytor och gröna 
planteringar som skärmar av och skapar varierande rum. Längs ena 
väggen erbjuds möjligheten för biovisning sena sommarkvällar 
och platsen som nås från den nya trappan är optimal för att njuta 
av solens sista strålar när Konsul Olssons plats övergått i skugga. 

En central mötesplats – det nya urbana rummet är en del av staden 
och tillåter människor att mötas. Genom nya kopplingar till det 
befintliga gaturummet är platsen lättillgänglig och riktar sig till 
såväl studenterna som bor där som till turister som vill upptäcka 
Helsingborgs nya lager. 

Kunskapsutbyte – den publika byggnaden fungerar som en filial 
till det underdimensionerade Stadsbiblioteket. Här erbjuds media 
i form av tidningar, interaktiva verktyg eller bara en plats för att 
stanna upp och mötas. 

Bostäder på centralt läge – i form av olika typer av 
studentbostäder. I dagsläget domineras stadskärnan av 
bostadsrätter och stora hyreslägenheter vilket gör att de nya 
bostäderna riktar sig till en annan målgrupp än vad som erbjuds 
idag. 
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I dagsläget är platsen för projektet en parkeringsplats 
för ungefär 80 bilar samt ventilationsutrymme för 
Magnus Stenbock gallerian. Platsen har stor potential 
att bli en del av staden då den ligger centralt och 
sedan tidigare har två kopplingar till gatulivet, ett 
trapphus från Kullagatan samt en bilramp från Norra 
Storgatan. Dess relativt stora yta i kombination med 
en väldimensionerad stomme möjliggör för ett större 
projekt. Möjligheterna att skapa en ny attraktiv miljö 
i staden och fräscha upp omkringliggande miljöer 
gör att projektet har stor potential till att bidra till 
stadslivet. 

En ny publik plats skapas i anslutning till Konsul 
Olssons plats med bra läge för sol under större delen 
av dygnet. För att ytterligare släppa genom ljus 
till Norra Storgatan delas den östra volymen upp 
ytterligare samtidigt som den skjuts mot den publika 
platsen för att följa den befintliga konstruktionen. 
Volymen i söder delas upp med öppna trapphus och 
en mer privat gård skapas för de boende i söderläge. 
En ny volym tillkommer för att skapa plats för fler 
bostäder.

Steg för steg

Ett nytt bjälklag läggs ovanpå den befintliga 
byggnaden och förankras med befintlig stomme 
genom väggarna på ventilationsutrymmena samt 
pelare i ytterväggarna. 

Volymerna är nu grovt bestämda och en struktur 
av gränder skapas i området. För att ge dem olika 
karaktär och kvaliteter så utformas de med olika 
bredd och material. En ny koppling i form av en lång 
trappa längs med fasaden mot Hästmöllegränden 
aktiverar och skapar nya rörelsemönster på Norra 
Storgatan och Hästmöllegränden. Ytterligare en 
koppling skapas via det nya trapphus som ligger mot 
Norra Storgatan och påbyggnaden har nu fyra starka 
kopplingar till omgivande gatuliv. 

En kvartersstruktur som följer strukturen på de 
omkringliggande kvarteren läggs på det nya 
bjälklaget och öppnas mot sydväst för att ge minimal 
påverkan av klimatet på Kullagatan och för att 
ge ljus in på den nya gården. För att ge en visuell 
koppling till Konsul Olssons plats i nordväst skjuts 
volymen bakåt och en utblick över det befintliga 
torget skapas. Kopplingen till det befintliga gatunätet 
mellan Kolmätaregränden och Springpostgränden 
skapar en linje genom påbyggnaden som 
vidareutvecklas senare. 

Bostäder för 90 personer har tagit form och 
förankrats i det befintliga gatulivet. Den publika 
byggnaden vänder sig mot Konsul Olssons plats och 
det växande landskapet som byggs upp kring en ny 
ramp som kopplar samman de två nya våningsplanen 
med varandra. Blandningen av öppna publika 
platser, gränder i varierande storlek och smitvägar 
skapar en harmoni och rörelse som främjar aktivitet 
och sociala möten. Skillnaden mellan det privata 
och publika är liten och erbjuder de boende till att 
befolka och utforma miljön kring sitt hem. 

3. 6.

2. 5.

1. 4.
KONSUL OLSSONS PLATS
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Höst- och vårdagjämning 
Att bedöma från de skuggstudier som 
jag gjort kan man se att med befintlig 
bebyggelse är både Norra Storgatan och 
Kullagatan under såväl höst som vår 
en skuggig gata med lite direkt solljus. 
Med påbyggnaden sker en liten ökning 
av skuggbildningen på Norra Storgatan 
men i relation mot den befintliga 
situationen är den knappt märkbar. Den 
skuggbildning som sker kommer från de 
högre byggnaderna i söder och norr men 
tack vare den låga bebyggelsen i den 
mittersta delen blir påverkan mindre. 

Märkbart är den nya publika platsen 
i nordväst som har goda solchanser 
även under dessa månader samt 
gränden mellan Kolmätaregränden och 
Springpostgränden som också får en hel 
del sol. 

Sommarsolstånd
I jämförelse mot skuggstudien på höst- 
och vårdagjämningen kan man se att 
under sommaren får både Kullagatan 
och Norra Storgatan en större andel 
sol sett till den befintliga situationen. 
Detsamma gäller vid påbyggnad där 
Norra Storgatan får en lite större 
skuggbildning.

De nya publika ytorna får stor mängd 
sol under dagen och bilden från 18.00 
visar att kvällssolen träffar den publika 
platsen i nordväst. Det innebär att man 
från tidig morgon till sen kväll kan njuta 
av solen i det växande landskapet. Även 
den gemensamma gården i söder har sol 
större delen av dygnet.

Allmänt
Ur förtätningssynpunkt har 
skuggbildning på omkringliggande 
bebyggelse varit en viktig del i 
utformningen av projektet. Skuggstudier 
har skett parallellt med utformningen 
för att undvika att skapa ett sämre 
mikroklimat på Kullagatan och Norra 
Storgatan som redan idag är skuggiga 
gator. Även inom det egna projektet 
har skuggstudier varit avgörande 
för designen och publika platser 
har placerats där det funnits bäst 
förutsättningar för solljus för att skapa 
ett så fördelaktigt klimat som möjligt. 

Skuggstudier



6362

7. Bostäder på taket 
Koncept

uppfattning: verklighet:

STUDENTER

eget rum med toalett

kvadratsmart boende 
med fokus på 
social hållbarhet

delat boende

boende för par

boende för familj

behov: koncept:

ge
m

en
sa

m
t: 

ho
bb

yr
um

, f
es

tlo
ka

l, 
tv

ät
ts

tu
ga

, s
op

ha
nt

er
in

g,
bi

lp
oo

l, 
cy

ke
lfö

rrå
d,

 u
te

pl
at

s 
et

c.
 

7. Bostäder på taket
Koncept

Efter en intervju med Thomas Rödin, vice ordförande i 
Helsingborgs Stadsbyggnadsnämnd, kom jag fram till att 
behovet av en annan typ av bostäder än bostadsrätter och stora 
hyreslägenheter i stadskärnan var stort. En förtätning med bostäder 
skulle således möjliggöra för att få in en annan målgrupp i stadens 
centrala delar och integrera de med den målgrupp som finns där 
idag. Helsingborgs Campus beräknas under de kommande åren 
att växa med cirka 5000 studenter och målet är att så många som 
möjligt av dem ska bosätta sig i Helsingborg för att främja stadens 
tillväxt och attraktivitet. (Röhdin, 2015) Att skapa studentbostäder 
på ett nytt läge blev därför mitt huvudfokus då det dessutom kan 
bidra till en större interaktion mellan stadskärnan och söder där 
den största delen av studentaktiviteterna finns idag. 

När jag undersökte olika typer av studentbostäder kom jag fram 
till att det finns en stor generalisering när man skapar bostäder 
för studenter. Uppfattningen är att alla studenter är ensamma 
individer medan verkligheten speglar något annat. För att skapa 
en ny typ av studentbostäder ville jag därför undersöka hur man 
kan skapa ett område för studenter i olika livssituationer. Genom 
att skapa olika typer av boendeformer kan både studenten med 
familj och den ensamma studenten bo i samma område vilket 
skapar en blandning av människor och möjliggör för studenterna 
att flytta inom området om deras livssituation skulle förändras. 
Med det som ursprungspunkt började utformningen av de 
olika bostadstypologierna som resulterade i delade boenden, 
kompislägenheter samt radhus.

tvättstudio
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Huvudelement i utformningen
I början av processen tog jag fram ett par 
huvudelement som var viktiga komponenter för 
helheten av projektet. Dessa har sedan funnits med i 
processen och vissa delar har tagits bort och lagts till. 

Relativt tidigt fann jag kopplingen mellan 
Kolmätaregränden och Springpostgränden som jag 
ville utveckla då det tidigare funnits ett genombrott 
i kvarteret. Den nya gränden som skapas används 
troligtvis inte för att passera igenom kvarteret då man 
troligtvis går runt om men symboliskt så finns den där. 
Det växande landskapet för att skapa tillgänglighet 
mellan de två planen var också en tidig komponent 
som utvecklats och blivit en viktig del av den publika 
platsen. Den publika byggnaden hade till en början 
samma riktning som den befintliga byggnaden men 
för att annonsera det nya urbana rummet fick den en 
egen riktning mot Konsul Olssons plats. Siktlinjen i 
nordsydlig riktning var också avgörande för designen 
då jag ville skapa en tydlig koppling mot den publika 
byggnaden från den nya gränden som skapades. 

Olika grader av publikt och privat
Radhusens ljusgårdar är tänkta att fungera som 
ett mellanskikt mellan det publika och det privata. 
Beroende på de boende kan de perforerade 
plåtskivorna vara gradvis öppna eller stängda och på 
så sätt bli en del av passagen i nordsydlig riktning. 
Med tiden kan det privata livet spilla ut på det publika 
i form av exempelvis stolar eller växter vilket gör att de 
boende kan bidra till att sätta en personlig prägel på 
området.

Rumsligheter och siktlinjer
Efter att ha läst Gehls principer kring mellanrum och 
aktivitet var utformningen av olika rumsligheter en 
viktig del av processen. Att variera mellan öppna 
platser och tajta smitvägar för att få en variation,   att 
vända byggnader mot varandra för att främja sociala 
möten och att skapa siktlinjer för att ge en större 
närvaro i mellanrummen. Genom att arbeta i sektioner 
försökte jag arbeta fram olika typer av mellanrum 
som fungerar både individuellt och i en större helhet. 
Detta skedde både genom sektioner av det nya i 
relation till det befintliga och i sektioner av de nya 
mellanrummen. 

Konceptuella idéer Program
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Fokus vid utformningen av dessa två typer har varit att skapa små, 
kvadratsmarta privata utrymmen för ge plats för de sociala ytorna. 
Detta för att skapa en social hållbarhet och främja nya möten. 
De gemensamma utrymmena med balkonger vänder sig mot den 
gemensamma gården för att skapa en gård med liv och rörelse. I 
anslutning till det gemensamma köket finns en vinterträdgård för 
odling. Skillnaden på delat boende och kompislägenheterna är att 
de förstnämnda delas av 5 personer och kompislägenheten på 3 
personer. 

De privata rummen vänder sig ut mot gatan och har eget badrum. 
En av väggarna består av en förvaringslösning som kan anpassas 
efter den boende och den andra delen fungerar som en sovalkov. 
Rummen avslutas med ett skjutparti som ger bra ljusinsläpp och 
som leder ut till en balkong som delas med de andra rummen. 
På varje våning finns ett rum som är större för att även göra det 
möjligt för studenter med funktionsnedsättningar att bo här. 

Delar man den totala bostadsytan har varje boende ungefär 
27m2, vilket är genomsnittet för dagens studentbostäder. 
(Studentbostadsföretagen.se, 2015) Mot gränden mellan 
Kolmätaregränden och Springpostgränden vänder sig de publika 
funktionerna som bidrar med en ökad aktivitet i bottenvåningen. 
Bland de publika funktionerna finns bland annat hobbyrum, 
festlokal samt en tvättstudio. Cykelparkering för de boende finns i 
anslutning till rampen och bilparkeringen på det publika planet. 

Denna typologi är främst avsedd för studenter med familj och 
studenter i par. Strukturen varierar mellan en och tre våningar och 
är uppbyggd kring en ljusgård som möjliggör ljusinsläpp från tre 
håll. Typologin är mer självständig jämfört med de två tidigare 
och har privat kök och badrum med tvättmaskin. De gemensamma 
utrymmena i bottenvåningarna är dock tänkta att kunna användas 
av alla. 

Gårdarna som är vända mot varandra erbjuder möjligheten att 
delas mellan de olika familjerna men kan även skärmas av med de 
perforerade plåtskivorna. Skillnaden mellan det gemensamma och 
privata bestäms därför av de boende. 

Envåningshusen är på 43m2, tvåvåningshusen som är bredare för 
att skapa en större ljusgård är på 90m2 och trevåningshusen är på 
104m2. 

Delat boende och kompislägenhet - 27m2/person

Radhus

stående träpanelgalvaniserad plåt

ljusgården ger ljusinsläpp
från 3 olika väderstreck och
ger ständig kontakt mellan
ute och inne

mindre förråd

nedanvåning // social

ovanvåning // privat

fastän jag fått barn 
så är jag lika mycket
student som mina

grannar

Byggnadens struktur Byggnadens struktur

Radhus
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Den befintliga strukturen består av ett pelarbalksystem och 
eftersom det i dagsläget är ett parkeringsdäck är stommen 
väldimensionerad för att klara bilarnas tyngd. Det nya bjälklaget 
förankras med den befintliga stommen genom väggarna på 
ventilationsutrymmena samt i byggnadens ytterväggar. De nya 
byggnaderna är träkonstruktioner för att skapa minsta belastning 
på den befintliga stommen och påbyggnaden har anpassats för att 
försöka följa den befintliga stommen. 

Träpanel och galvaniserad plåt är de dominerande materialen 
med inslag av vertikal grönska samt detaljer i form av fönster och 
dörrar i accentfärg. Den publika byggnaden är klädd i liggande 
träpanel medan bostäderna har stående träpanel för att skapa en 
variation. Plåttaket följer husets form och bildar fasadmaterial på 
vissa delar. De delar som fungerar som nya kopplingar till taket 
är klädda i fasadskiva i samma accentfärg som detaljerna. De 
interiöra materialen består av enkla, naturliga och hållbara material 
som åldras vackert. 

Utemiljön är till största delen uppbyggd av avlånga betongplattor 
som övergår i en ramp mellan de olika planen. Rampen löses 
upp med trä för att skapa sittplatser samt växtlighet för att skapa 
grönska. För att koppla samman de privata gårdarna och den 
publika passagen i nordsydlig riktning kantas husväggarna av 
samma grus som ljusgårdarna och i vissa delar spiller grönska från 
de privata gårdarna ut i betongplattorna. 

Struktur och materialval

bjälklag med pelarkonstruktion

väggar // fönster // trappor

bjälklag // ventilation

nytt bjälklag // nya trappor

påbyggnad // träkonstruktion

marknivå norra storgatan

kullagatan

kullagatan

Axonometri över den nya påbyggnaden

KONSUL OLSSONS PLATS
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Ritningar Ritningar
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Ritningar Ritningar
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Sektion B:B, 1:500 (originalskala 1:200)
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7. Bostäder på taket7. Bostäder på taket 
Illustrationer Illustrationer

En kall december förmiddag från korsningen Norra Storgatan och 
Nedre Långsvinkelsgatan.

Den nya gränden mellan Kolmätaregränden och Springpostgränden kantas 
av publika funktioner till höger och personliga entréer till radhusen till vänster. 
I bakgrunden skymtar Landborgens grönska i kontrast till det nya trapphuset 

som kopplar an till Norra Storgatan. 



8. ADJÖ
Då var det dags att runda av och 

skriva några avslutande ord.

”Thank you!”
Elin Johansson

”Old ideas can sometimes use new buildings. 
New ideas must use old buildings.”
Jane Jacobs
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Syftet med projektet har varit att undersöka förtätning och hur 
städer kan växa inåt. Jag ville undersöka hur vi med hjälp av 
förtätning kan aktivera och förbättra stadskärnor genom att tillföra 
nya värden och lager. 

Genom att läsa och undersöka olika förtätningsprojekt har jag 
kommit fram till att förtätning är en komplex fråga som behöver 
diskuteras och utvecklas ytterligare. Enligt mig är det avgörande 
för hur ett förtätningsprojekt förankras i det befintliga livet och hur 
det påverkar sin omgivning. Min syn på förtätning är att det ska 
bidra med nya lager som kompletterar de som redan finns.  Studier 
för att undersöka vilken typ av förtätningsprojekt som behövs är 
viktiga för att få möjlighet att nå en annan målgrupp och integrera 
dem i den befintliga kontexten för att få en blandad stad. 

Hur projektet påverkar omkringliggande bebyggelse i form 
av ökad skuggbildning och insyn bör också beaktas. Ett 
förtätningsprojekt ska inte innebära en försämring av livskvalitén 
för de som redan bor där utan det ska tillföra ett mervärde. I vilken 
omfattning man ska undvika insyn kan dock diskuteras då det är 
svårt att skapa insynsskyddade lägenheter i en tät stad och därför 
bör man troligtvis bosätta sig utanför stadskärnan om man vill vara 
ifred. 

Under arbetets gång har jag blivit allt mer övertygad om att en 
ökad mängd bostäder i stadskärnan bidrar till ett rikare stadsliv 
som ger underlag för ökad service och tillväxt. Människor samlas 
där andra människor är och aktiviteter sker där man skapar 
förutsättningar för dem. Det innebär att vi som arkitekter behöver 
utforma och förbättra de urbana rummen för människan i takt med 
att staden blir tätare. 

Examensarbetet har gett möjligheten att undersöka ett ämne 
djupare än tidigare kurser och har varit en kreativ process som 
emellanåt svängt som en berg- och dalbana. Det har varit en 
oerhört utmanande men rolig tid som nu nått sin slutdestination. 
Ett projekt blir troligtvis aldrig helt färdigt och det finns alltid 
saker man velat undersöka närmre men jag hoppas att mitt arbete 
kan bidra till en diskussion kring hur vi kan addera nya lager för 
att förtäta och ge städer nytt liv. 

Några avslutande ord

8. Adjö
Egen reflektion
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