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Abstract 

The thesis uses hermeneutical analysis as well as reception and content analysis to interpret a 

current architectural debate. Within the architectural profession, there is a dogmatic style 

standard. Since the 1930s, modernism (also known as functionalism) has been the 

predominating style in architecture. This has led to an open resistance to architectural 

modernism brought before the public and to some extent the architects that there is no 

tolerance to other styles or visual expression. 

The thesis aims to explain what is behind Modernism as a style standard and what the public 

believes is good architecture. My line of a questioning is as follows: What is the difference 

between the architects and public’s perception regarding urban regeneration? The debate 

currently takes place in social media, trade magazines, radio, etc. and describes different 

views on architectural education and construction, the local councils and the public's thoughts 

on good architecture. 

As a foundation for the public's aesthetic preference, I use a doctoral thesis from 2007 by 

architect Catharina Sternudd. The thesis presents the results of surveys on public opinion 

about the aesthetic valuation of architecture. My empirical data consists of two current design 

proposals in the same context, created partly by one of Sweden's top architectural firms 

FOJAB architects and partly by an architect who is a member of and therefore represents 

"Arkitekturupproret", an architectural uprising group consisting of the general public who 

voice their opinions via a website. 

The proposals relate to the same street building at a demolition site in the center of Lund. 

Both of the architects were interviewed. 

I want to compare the public's aesthetic preference to the architectural professions when it 

comes to new construction in a valuable historical urban environment. The results show that 

there are differences between the common man and the architects aesthetic evaluation of the 

urban environment and how buildings are designed and perceived. I want to highlight the 

problem and create a platform for discussion since I believe that there should be opportunities 

for more than one dogmatic style in architecture 
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Inledning 

 

 

Bakgrund 

Arkitektur med mer eller mindre lyckat resultat upplever vi varje dag. Medvetet eller 

omedvetet förhåller vi oss dagligen till arkitektur och byggd miljö. Vårt hem, vår arbetsplats 

och det offentliga rummet är alla exempel på detta möte. Uppfattningen om vilka miljöer som 

är harmoniska och trevliga är självklart starkt individuell. Det finns dessutom samlingsplatser, 

både historiska och från vår samtid, som mer än andra blivit uppskattade av många. Torg, 

parker, marknader, saluhallar eller andra offentliga rum är exempel på detta. Platsernas 

popularitet är givetvis beroende av dess funktion. Men om inte platserna även är trevliga att 

vistas på, förlorar de i värde för oss. 

Skönhet i arkitekturen har alltid varit eftersträvad. Den romerska arkitekten och ingenjören 

Vitruvius, som var verksam under de första århundrandet f.Kr. skrev tio böcker om arkitektur, 

De architectura libri decem. Han hävdade bl.a. att god arkitektur består av hållbar teknik, god 

funktion och med en vacker form sammanförda till en enhet.1 

I kulturhistoriska miljöer som Lunds stadskärna krävs en särskild hänsyn vid förändring av 

stadsmiljön. Nya stadsmiljöer, nya byggnader och inte minst underhåll av befintlig stadsmiljö 

ställer krav på byggherrar, arkitekter och kommun att utföra detta arbete med särskild hänsyn 

till dess historiska kontext.  

Vi lever i ett samhälle som är präglat av ekonomisk vinning, bostadsbrist och en modernistisk 

uppfattning om byggnadsstil. Hur påverkar dessa faktorer nyprojektering av byggnader i 

känsliga kulturhistoriska miljöer? Och är det enbart de deltagande projektörerna, (kommun, 

byggherre, arkitekter och ingenjörer) som har ett ansvar i bevarandet och underhållet av våra 

historiska miljöer? Vad har gemene man för åsikt om hur våra städer utvecklas? Hur kommer 

dessa åsikter till tals? Vilken karraktär har modernismen?  

                                                           
1 G. Alvén, Ohälsosam Arkitektur – en annan sida av funktionalismen, Balkong Förlag AB, Stockholm, 2016, s. 
87. 
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Kanske kan man påstå detsamma som Stefan Olsson skriver i Svensk Tidskrift. Att idag är 

modernismen mer än en stil. Det är till och med mer än en ideologi. Den är ett paradigm i 

filosofen Thomas Kuhns bemärkelse, lika med ett trossystem som upprätthålls av liktänkande 

individer i samhälle, där avvikande tankar sorteras ut, och dissidenter blir utfrysta. Projektörer 

tvingas att förhålla sig till modernismen även om det finns undantag i Sverige i form av 

traditionalism och postmodernism vilka bekräftar regeln. Postmodernism inom arkitekturen är 

ett skiftande begrepp för en rörelse, främst verksam under 1970- och 1980-talet, som vände 

sig emot idealen inom modernismen. 
2

  

En ny debatt har uppstått om arkitektur och hur vi utformar våra städer. Jag följer med intresse 

denna debatt för att försöka förstå vad gemene man förespråkar för arkitektonisk utformning. 

Vidare vill jag försöka tydliggöra den arkitektursyn, som den arkitektkåren företräder, genom 

att studera FOJABs förslag.  

FOJAB är ett av Sveriges mer framträdande arkitektkontor. Genom att studera deras 

fasadförslag till nybyggnad på Stora Algatan 6 i Lunds centrala kulturhistoriska miljö vill jag 

försöka utläsa hur arkitekt, kommun och byggherre förhåller sig till den kulturhistoriska 

kontexten.  

Min undersökning ska dokumentera olika argument för hanteringen av modernistisk 

arkitektur i en kulturhistorisk miljö. Jag undersöker ett aktuellt exempel i Lunds stadskärna 

och vilket ansvar projektörerna har, hur detta ansvar hanteras, hur förslaget ser ut och 

projektets respons hos allmänheten. Vidare kommer jag undersöka arkitekturdebatt och tolka 

de olika parternas argument för att förhoppningsvis kunna tydliggöra olika riktlinjer inom 

arkitektur. 

Beteendeforskning pekar på att trista och monotona byggnader får oss att må sämre, medan 

mer varierad, till och med småstökig, stadsmiljö stärker känslan av tillfredsställelse. 3 De 

historiska byggnadernas skönhetsvärde med mycket detaljrikedom uppskattas och skulle 

kanske kunna utgöra en större andel av det nya som byggs i Sverige idag. Med skönhet menas 

                                                           
2 https://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernism_(arkitektur) 2017-01-06 

3 http://www.svd.se/ful-arkitektur-gor-oss-till-samre-manniskor 2017-01-05 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernism_(arkitektur)
http://www.svd.se/ful-arkitektur-gor-oss-till-samre-manniskor
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vackra material, färger och proportioner. Naturmaterial som trä och tegel värderas högt, de 

upplevs som levande och varma. 4 Gott hantverk och yrkesskicklighet värderas högt. 

 

 

Bild 1, Bild av Fastigheten Tegnér 2 i Krafts rote, Hjortgatan, från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006 

 

Syfte och frågeställning 

Vem och/eller vad är det som bestämmer över förändringar av stadsmiljön? Grundar sig detta 

på vad gemene man, du och jag, anser vara vackert och trevligt eller är del av någon agenda 

eller tendens bortom allmänhetens inställning där normen kräver ett modernistiskt formspråk som 

                                                           
4 C. Sternudd, Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp, avhandling, Lund, 2007, ss. 117-118. 
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det enda rätta? Detta leder mig till min frågeställning. Hur skiljer sig uppfattningen mellan 

allmänhet och arkitekter beträffande förnyelse av stadsmiljön? 

Genom att studera ett exempel i Lund vill jag undersöka problem med utformandet av ny 

arkitektur i känslig kulturhistoriskmiljö. Vi har ett ansvar att värna och upprätthålla vårt 

kulturarv samtidigt som staden ständigt måste utvecklas i takt med samtidens krav på 

funktion, teknik och material. 

 

Teori och metod 

 

Jag tar avstamp i bl.a. Alexander Z. Ibsen och Christopher Rådlunds bok En sort bok om 

arkitektur - hvorfor moderne arkitektur har blitt så stygg, som är en överskådlig undersökning 

över vem som har makten över hur vi förvaltar vårt kulturarv av byggd miljö när ny- och 

ombyggnader ska utformas. Jag vill undersöka vem som har makt att bestämma om den norm 

och stil som just nu råder i Sverige. Jag kommer i detta avseende att använda mig av ett 

aktuellt exempel. FOJAB arkitekter har fått i uppdrag att utforma ett nytt bostadshus på en 

rivningstomt som tjänat som bilparkeringsplats sedan 1960-talet. Tomten finns i närheten av 

Lunds domkyrka, Kulturen, Lundagård och den medeltida stadskärnan. Förslaget är ett 

modernt tillägg i denna känsliga miljö. Kritik har riktats mot förslaget och jag finner det 

intressant att följa debatten. Det finns inlägg i frågan från både allmänhet, statliga 

myndigheter och det välrenommerade arkitektkontoret. Vidare kommer jag även att studera 

kommunens bevaringsprogram och beslut för att undersöka om riktlinjerna följts. Jag vill sätta 

mitt material i relation till tidigare forskning om hur en trevlig stadsbild ser ut för gemene man. 

Som stöd för denna undersökning kommer jag att förhålla mig till de studier och den 

forskning som Catharina Sternudd gjort i sin doktorsavhandling från 2007, som ifrågasätter 

arkitekters smak och försöker fastställa allmänhetens estetiska preferenser; Bilder av 

småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp. I avhandlingen presenteras resultatet av 

undersökningen baserat på bl.a. enkätundersökningar hur invånaren helst vill att en gemytlig 

och trevlig stad ska te sig. Jag har tagit del av den debatt som pågår i vetenskapliga och 

fackliga tidskrifter kring byggnadstradition och arkitektutbildning för att utforska 

arkitektkårens rådande åsikter. Jag kommer använda mig av hermeneutisk analys samt 

receptions- och innehållsanalys för att försöka tolka pågående debatt.  
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Min undersökning utgår från andra skribenters arbete som berör frågor kring stadsplanering, 

stadsutveckling, rådande modernistisk byggnadstradition och kulturbevarande. Vidare 

kommer jag att göra intervjuer med de olika aktörerna; projektansvarig på FOJAB-arkitekter, 

tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret i Lund och representanter för Arkitekturupproret. 

Vidare kommer jag använda mig av arkitekten Catharina Sternudds doktorsavhandling för att 

försöka utläsa vad gemene man anser är trevlig arkitektur. Sternudd har granskat professionen 

och ifrågasatt yrkeskårens uppfattningar. Jag har valt att applicera detta på ett aktuellt projekt 

hösten 2016 på Stora Algatan 6 i Lund – fastigheten Sankt Michael 16.  

I alla avseende gäller det att jag förhåller mig till materialet med viss distans och att jag kan 

ställa argumenten för och emot varandra. 

 

 

Forskningsöversikt 

Arkitekten Sternudd skriver om småstaden. Jag är intresserad av hennes resultat beträffande 

gemene mans uppskattning av traditionell arkitektur. Sternudd tar fasta på forskning kring 

estetisk värdering. Detta resultat använder jag som utgångspunkt för min undersökning. 

Genom ett i förhållande till professionen kritiskt arbetssätt har Sternudd velat fokusera på och 

tydliggöra aspekter av arkitektur som är väsentliga för många ”ickearkitekter” men som ofta 

osynliggörs i arkitekters forskning och yrkesmässiga diskurs. Denna grundläggande hållning 

märks i syfte och i frågeställningar men också i metodval, definitioner och avgränsningar. I 

avhandlingens enkätundersökning ingår människor som enligt Sternudd frivilligt valt att delta 

i studien och som kan förväntas vara mer intresserad av stadsmiljö än ett genomsnitt av 

befolkningen. De estetiska värderingar som framträder i studien relateras därför till en rad 

andra studier om estetisk preferens och värdering som ger vidare möjlighet till generalisering. 

Enkätundersökningen som metod ger möjlighet att med relativt begränsad arbetsinsats få svar 

från många människor. Människors upplevelser kan kvantifieras och säger då något om 

tendenser av generell betydelse. Enkätundersökningen innehåller inte statistiskt säkerställda 

uppgifter men ger ett material att diskutera kring – om hur det verkligen är eller vad gemene 

man tycker. Nackdelen med enkätundersökningen som metod är att vi inte kan säga så mycket 
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om den subjektiva upplevelsens art. Vi kan inte, som Sternudd poängterar, med säkerhet säga 

vad olika människor avsett med t.ex. vacker och estetiskt tilltalande.5 

I Sverige är studier med fokus på allmänhetens värdering av sin omgivning mindre vanliga. I 

några fall har dock svenska arkitekter för gestaltningsfrågor sökt ledning i människors 

estetiska upplevelse av arkitektur och då använt värderingsstudier som metod. Ett tidigt 

exempel från 1954 är Sven Hesselgren, svensk arkitekt och docent vid Tekniska Högskolan i 

Stockholm, som utforskar grundläggande aspekter av estetisk upplevelse i hans 

doktorsavhandling ”Arkitekturens uttrycksmedel”. Hesselgren utgår från gestaltpsykologins 

teori och terminologi och undersöker estetisk preferens i relation till begreppet pregnans. 

Hesselgren beskriver bland annat studier där en grupp försökspersoner ombads göra estetiskt 

grundade värderingar av bilder föreställande stiliserade fasadritningar med abstraherade 

fönstermarkeringar.6 Undersökningar som dessa syftar till att öka kunskapen om brukares 

estetiska preferenser för att öka arkitekters möjligheter att skapa arkitektur som upplevs som 

estetiskt tilltalande. När dessa forskare drar slutsatser om generella estetiska preferenser gör 

de det inifrån sin profession. Sternudd kommer därmed fram till att det undersöks och 

diskuteras aspekter som har att göra med gestaltning och skapande av arkitektur och stadsrum 

men som inte nödvändigtvis är av största betydelse för lekmannens upplevelse av arkitektur. 

Arkitekter och andra forskare talar enligt Sternudd hellre om arkitektonisk kvalitet än om 

skönhet. Det vidare begreppet omfattar dels andra aspekter än den estetiska, men omfattar 

också kvaliteter som uppfattas av andra sinnen än synen. Akustik, ytstruktur, lukt och 

temperatur är faktorer som kan påverka den arkitektoniska kvaliteten men som inte är 

visuella. Forskarna har därmed vetat vilka frågor de velat ha svar på men också hur svaren 

skulle användas.7 Enkätundersökningen i Sternudds avhandling har gett ett rikt och tydligt 

material att analysera och diskutera. Informanterna har svarat engagerat och utförligt, 

resultaten är därför mycket tydliga. Värderingarna i flervalsfrågorna följer ett tydligt mönster 

trots att svarsalternativen i textenkäten innehållit en blandning av positiva respektive negativa 

påståenden. I bildenkäten har byggnader av olika karaktär blandats. Resultaten visar att 

informanterna besvarat enkäten med vakenhet och engagemang, vilket ger ökad tyngd åt 

resultaten – informanterna har inte tvekat i sina omdömen, enligt Sternudd.8  

                                                           
5 C. Sternudd, Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp, avhandling, Lund, 2007, s.17. 
6 Ibid, s.30. 
7 Ibid, s. 31. 
8 Ibid, s. 90. 
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Estetisk upplevelse av historiska miljöer har även intresserat den Nederländska forskaren J. F. 

Coeterier som i en studie från 2002 utrett människors upplevelse av historisk bebyggelse och 

speciellt intresserat sig för hur miljöerna värderas ur estetisk synvinkel. Coeteriers resultat har 

många beröringspunkter med diskussionen om skillnader mellan arkitekters och lekmäns syn. 

Resultatet från Karlshamnsstudien bekräftas därmed av internationell forskning om estetisk 

värdering och av studier i svenska stadsmiljöer.9 

 

 

Avgränsningar 

Min undersökning kommer behandla den visuella bilden av staden genom att studera ett 

fasadexempel. Jag kommer hålla mig till ett område i Lund i mina exempel för att skapa 

avgränsningar och exempel som kan ställas mot varandra med likvärdiga förutsättningar. 

Flertalet yrkesverksamma arkitekter skriver sällan eller aldrig debattartiklar och avslöjar inte 

sina uppfattningar. Därför är det svårt att veta deras inställning. Min ambition har dock varit 

att problematisera denna tänkbara skevhet genom att redovisa flera yrkesmässiga diskurser 

och genom att relatera debatten kring projektet Stora Algatan till andra forskningsresultat, 

inlägg, skrifter och kommentarer i ämnet.  

Perspektivet är i första hand nationellt men med några få internationella utblickar främst i 

form av relaterade studier, i diskussioner om arkitektutbildningen och arkitekturens kanon 

samt i diskussionen om traditionell arkitektur. 10 

Min undersökning diskuterar i första hand visuella intryck. I frågan om den visuella 

utformningen av arkitektur och stadsmiljöer blir skillnaden mellan arkitekter och lekmän 

tydlig, vilket påvisas i Sternudds avhandling.11 

 

 

                                                           
9 C. Sternudd, 2007, s. 137. 
10 Ibid, s. 18. 
11 Ibid, s.19. 
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Definitioner 

Arkitektur I Nationalencyklopedins ordbok definieras arkitektur som ”samspelet mellan 

tekniska och konstnärliga faktorer”. Det är en ”konkret konstnärlig och teknisk utformning av 

en byggnad”. Byggnadskonst används som en synonym till arkitektur.12 

Estetik Människors upplevelse av skönhet kallas i uppsatsen för estetisk upplevelse. Fokus 

ligger på synintryck och min användning syftar på en allmän, vardaglig tolkning av 

begreppen. Estetiskt tilltalande kallas ett objekt som på grund av sitt sätt att se ut ger 

betraktaren en känsla av tillfredsställelse. 13  

Detaljplan En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, 

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera placering, 

utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och 

en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk 

bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 

Gemene man Eftersom skillnaden mellan allmänhet/brukare och arkitekt/planerare ligger i de 

senares yrkestillhörighet används också termen lekman/gemene man – den som inte tillhör 

gruppen arkitekter/planerare. 

Traditionell, modern och samtida arkitektur Att en byggnad är traditionell kan betyda att 

den är uppförd i enlighet med ett vedertaget sätt att bygga liknande hus.  I dagligt tal används 

dock uttrycket i vidare bemärkelse. Ofta används dikotomin traditionell/modern där modern 

avser modernistisk eller tydligt samtida arkitektur medan traditionell får omfatta alla övriga 

kända formspråk. När begreppet används i uppsatsen är därför själva traditionen inte det 

centrala. Istället är det själva formspråket som kallas traditionellt – eller ”ickemodernt” – 

oavsett byggnadens ålder. 14. Lägg märke till att modern inte är detsamma som modernistisk. 

Modern betyder att det är en stil som tillhör och avspeglar nutiden. Modernistisk syftar på en 

stilriktning med gemensam strävan mot förnyelse utan historisk anknytning.  

 

 

                                                           
12 Statens offentliga utredningar, Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, 2015, 
Stockholm, Elanders Sverige AB, s. 56. 
13 C, Sternudd, 2007,s.21. 
14 Ibid, s. 22. 
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Undersökning och analys 

Lund – Stora Algatan, Sankt Mikael 

Kvarter Sankt Mikael ligger i den centrala delen av Lunds medeltida stadsområde, strax 

nordost om Domkyrkan. Kvarteret ligger nära Lundagård som alltid utgjort centrum för 

Lunds andliga värld. Under medeltiden fanns inom detta område både det stora 

Svartbrödraklostret, vilket man tidigare har velat placera på flera andra ställen i närheten, och 

Sankt Mikaels kyrka, vilken låg på nuvarande tomt 17. På 1600-talskartorna omfattar 

kvarteret samma område som idag, om man räknar in kvarteret Sigrid, vilket styckades av 

långt senare. 

 Kvarteret har en oregelbunden plan som uppkommit genom avstyckning av dess ursprungliga 

nordöstra hörn. Det skedde år 1866 och det nya kvarteret Sigrid skapades genom utläggandet 

av Stora och Lilla Sigridsgatan. 15 Kvarter Sankt Mikaels bebyggelse är i stor utsträckning 

uppförd runt förra sekelskiftet. 

 

Bild 2 

                                                           
15 Bevaringskommitén i Lunds kommun, Lund stadskärna – Bevaringsprogram för Krafts rote, 1983, Lund, 
Grahns tryckeri AB, s. 145. 
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Domkyrkan, Kulturen, AF-borgen, Adelgatan och Lundagård är exempel på de 

kulturhistoriska byggnader och platser som omgärdar kvarter Sankt Mikael. På Stora Algatan 

bestäms i skrivande stund om fastighetsägarna Vallkärra Properties ska få tillstånd att uppföra 

en ny byggnad på den rivningstomt, som sedan slutet av 1960-talet stått tom, och som 

används som parkeringsplats. Tomten ligger mellan ett tidstypiskt tvåvånings hörnhus, från 

1800-talet och en jugendbyggnad i fyravåningar från tidigt 1900-tal. 

 

Bild 3, Stora Algatan 6. 

 

Bild 4, Fastighet på Stora Algatan 8. 
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Bild 5, Fastighet på Stora Algatan 4. 

Hörnhuset på Stora Algatan 8 byggdes 1870. Huset är uppfört i tegel med två våningar, 

avfasat hörn, putsade fasader och skifferklätt sadeltak. Mot Stora Algatan har fasaden fått en 

klassicerande utformning med profilerad sockel, våningslist och takgesims. Bottenvåningens 

fönster är raka och ovanvåningens stickvälvda med profilerade omfattningar och markerade 

romber i fönsterbröstningarna. Entré med trestegstrappa i sten och brun parfyllningsdörr med 

småspröjsat överljus och färgat glas. 1944 gjordes en del moderniseringar invändigt och den 

befintliga trappan i sydgaveln kom till vid detta tillfälle. Exteriört har huset för övrigt fått 

behålla sitt ursprungliga utseende. 16 

 

Bild 6, Vy från Stora Algatan med hörnhuset på Stora Algatan 8 i front. 

                                                           
16 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_4 (2016-11-15)  

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_4
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Den östra byggnaden, vid Stora Algatan 4 är uppförd 1904. Den har tre våningar och 

frontespis. Sockel och portalomfattningar är utförda i råhuggen sten och fasaden klädd med 

rött maskinslaget tegel. Fönster och dörrar liksom frontespisen har svängd överdel med 

putsomfattningar i Jugendstil. Svarta smidesbalkonger i andra och tredje våningen. Den 

ursprungliga porten med överljus och dagerrutor utformade efter portalens och fasadens 

övriga former byttes 1963 ut mot en modern port i glas och ljust trä. Takkuporna i 

vindsvåningen kom till vid samma tillfälle. 17 

 

Bild 7, Stora Algatan 4. 

Det stora hörnhuset i tre våningar på grann-fastigheten Stora Algatan 2, byggdes 1906 som 

kontorshus för Skånska Brandförsäkringsinrättningen, numera Skånska Brand och användes 

som sådant ända till 1983. Fasaderna är utförda i holländsk renässansstil med hög sockel av 

släthuggen granit och bottenvåning i råhuggen sten med släthuggna dörr- och 

fönsteromfattningar. De övre våningarna har rött fasadtegel med hörnkedjor, lister och 

omfattningar i granit. Huvudporten mot väster har en rikt utsmyckad portal med 

balusterförsedd balkong, skulpturnischer, kartusch med Skånes vapen och över denna en 

                                                           
17 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_16 (2016-11-15) 

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_16
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volutförsedd frontespisgavel. Själva porten är rundbågig med halvcirkelformat överljusfönster 

med svart smide framför och rikt utsirade dörrar. 18 

 

Bild 8, Stora Algatan 2. 

Vallkärra Properties har hösten 2015 lämnat in ansökan till nybyggnad på parkeringsplatsen 

på Stora Algatan 6. Genom FOJAB arkitekter har ett förslag presenterats. Det första 

fasadförslaget presenterades i Sydsvenskan 2016-02-22. Artikeln skapade diskussion och 

debatt. Arkitekturupproret, en folkrörelse med ca 14 000 medlemmar, reagerade strax därefter 

med en motreaktion och ett alternativt fasadförlag. Båda förslagen tillsammans med Lunds 

kommuns intentioner presenteras nedan.  

 

Förslag till nybyggnad, Stora Algatan 6, fastigheten Sankt Mikael 16 

Gällande detaljplan har varit ute på samråd och sista dagen att lämna synpunkter var den 17 

oktober 2016. I december är det bearbetade planförslaget utställt för granskning. Den nya 

planens syfte är enligt Lunds kommun att möjliggöra en högkvalitativ bostadsbebyggelse på 

parkeringsytan samt att komplettera med användningen bostadsändamål på befintlig byggnad 

                                                           
18 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_16 (2016-11-15) 

http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Sankt_Mikael_16
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inom fastigheten Sankt Mikael 16. Planförslaget syftar även till att bevara den ur 

kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom fastigheten Sankt Mikael 

16. Huvudidén med planen är att byggnaden läker ihop gaturummet längs Stora Algatan. 

Projektet ska ha en hög ambition som kan uttryckas genom att arkitekturen i formspråk, 

material och volym förhåller sig till övrig bebyggelse i kvarteret och längs gatan så att den 

nya byggnaden blir ett tillskott i paritet med de befintliga kulturhistoriska byggnaderna. 

Följande ingår: 

 Nytt bostadshus med ca 20 bostäder 

 Möjlighet till att konvertera befintlig byggnad till bostäder (ca 18 st) 

 Skydds- och varsamhetsbestämmelser för den befintliga jugendbyggnaden. 19 

 

Två olika förslag 

Vallkärra Properties har anlitat FOJAB arkitekter som upprättat följande förslag till 

nybyggnad. Nedan följer en beskrivning, vilken går att finna i kommunens planbeskrivning 

från 2016-05-26, av deras förslag. (se bild nr. 11 och bild nr. 17 för illustration av 

förslagsbeskrivningen.)  

Byggnaden gränsar mot gatan och i den sydöstra gaveln till den befintliga byggnadens (Skånska 

Brand) takfot, taklutning och taknock. Byggnaden tar upp riktningsändringen i gatan och 

ansluter i liv med fasaden på Sankt Mikael 4. (Skånska Brand) Taket på den nya byggnaden 

förses med uppglasade takkupor. Föreslagen byggnad innehåller även ett burspråk över 

gatuentréerna (till bostäderna, garaget och bilhissen) som är ca 3,5 meter över trottoaren och 

sticker ut 0,8 meter över densamma. Burspråkets fönster över hörn bidrar till högre kvalité på 

boendet med utblickar mot Lundagård och innebär samtidigt ett spännande tillskott att fästa 

blicken på för den som rör sig på gatan. Byggnaden förses med franska balkonger som sticker ut 

0,4 meter från den övriga fasaden. Även de franska balkongerna ger liv åt fasaden och möjlighet 

till gröna inslag som kan upplevas från gatan. Entré, burspråk och de franska balkongerna ger en 

tredimensionalitet och ett liv i fasaden som stämmer överens med de båda 

sekelskiftesbyggnaderna i gatans början, utan att de tar för mycket uppmärksamhet i 

gaturummet. Den befintliga huskroppen och nybyggnaden länkas samman invändigt i både 

källare och bottenvåning för att samutnyttja olika funktioner. Teknik, barnvagnsförråd, 

fastighetsförråd och bostadsförråd förläggs i huvudsak i på bottenvåningen och i 

                                                           
19 Appendix, nr 1, Planbeskrivning, s. 13 
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källarvåningarna på den nya byggnaden. För den byggnaden föreslås användningen bli bostäder 

med en byggnadshöjd på 14 meter och en plushöjd på 44 meter vid innergården. Byggnaden 

regleras även med en totalhöjd på 20 meter.20  

 

Bild 9, Vy från Lundagård, Stora Algatan. 

                                                           
20 Appendix, nr 1, Planbeskrivning, ss. 14-16. 
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FOJABS första fasadförslag presenterades som illustration i Sydsvenskan 2016-02-22. 

 

Bild 10, Illustration av FOJABs förslag i Sydsvenskan. 

”De ritningar vi sett ser ut som att de gifter sig väl med den omgivande bebyggelsen och det 

är positivt att vi får mer stad i staden”, säger Björn Abelson, byggnadsnämndens ordförande. 

Björn Abelson är positiv till förtätningen och ser planerna på Stora Algatan som en del i en 

pågående trend och säger följande: 

Innan kontoriserade man inne i städerna nu gör man om kontor till bostäder och jag tror det är 

viktigt att människor bor inne i stan för att det ska vara en levande stadskärna. Sedan är det ändå 

flera nya kontorsbyggnader på gång så det blir ingen brist. 21  

En månad senare, 2016-03-22, presenterar Arkitekturupproret följande inlägg och förslag. 

Lunds heligaste kvarter är den s.k. Kulturkvadranten. Rivningshysterin nådde aldrig till några 

gator kring Lunds eget Skansen (kallat Kulturen) som idag nästan helt består av gammal 

välbevarad bebyggelse. En byggnad fick dock stryka med som parkeringsplats, men nu vill 

Lunds kommun låta bebygga den tomma ytan. Kommunen har tidigare publicerat sitt 

arkitektexempel i Sydsvenska Dagbladet (utformat av byrån FOJAB). Vi kallar Fojabs förslag 

för tråkig halvmesyr och har därför ritat ett eget. Vår arkitekt Albert Svensson har själv bott i 

Lund och känner väl till Stora Algatan. Hans förslag är baserat på de intilliggande byggnaderna. 

                                                           
21 http://www.sydsvenskan.se/2016-02-22/femvaningshus-kan-byggas-soder-om-kulturen (2016-12-01) 

http://www.sydsvenskan.se/2016-02-22/femvaningshus-kan-byggas-soder-om-kulturen


21 
 

Härefter har FOJAB förändrat sitt fasadförslag genom att flytta trapphuset med hisschaktet ut 

till fasaden för att ha det som ett “kalltrapphus”. 22 

 

Bild 11, Arkitekturupprorets fasasdförslag. 

 

Bild 12, FOJABs fasadförslag. 

 

Arkitekturupproret 

Arkitekturupproret (AU) är en folkrörelse som började som en facebook-grupp 2015. 

Utvecklingen har gått snabbt och idag har gruppen ca 14 000 medlemmar. Nätverkets mål och 

syfte är att få vackrare arkitektur i Sverige. De vill att klassiska skönhetsvärden, fantasi och 

variation återigen ska få influera gestaltningen av vår livsmiljö. Detta vill de åstadkomma dels 

genom att visa exempel på lyckad nyproduktion från andra länder, dels genom att lyfta 

debatten och ifrågasätta det rådande elitistiska smakmonopolet. Deras arbetsgrupp består av 

ett 30-tal personer plus styrelsen. De är en blandad skara i olika åldrar, med varierande 

                                                           
22 http://www.arkitekturupproret.se/2016/03/22/arkitekturupproret-lamnar-in-eget-forslag-till-lunds-
kommun/ (2016-12-01) 

http://www.arkitekturupproret.se/2016/03/22/arkitekturupproret-lamnar-in-eget-forslag-till-lunds-kommun/
http://www.arkitekturupproret.se/2016/03/22/arkitekturupproret-lamnar-in-eget-forslag-till-lunds-kommun/
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politisk hemvist och bakgrund och yrken såsom arkitekter, kulturvårdare, områdesplanerare, 

historiker, lärare, läkare, bibliotekarier, m fl. Det som förenar dem är passionen för vacker 

arkitektur och stadsbyggnad. 23 

Ett begrepp AU ofta använder och vill se mer av är “klassisk tradition”. Det är inte en specifik 

stil utan det är ett regelverk och en arkitekturfilosofi för att gestalta byggnader före 

modernismen. De definierar den klassiska traditionen inte som en stil utan som en filosofi, ett 

ramverk med regler för hur en byggnad ska uppföras. Det ska finnas en symmetri och 

harmoni i hur man exempelvis delar upp fasaden. Utifrån detta regelverk står det sedan 

arkitekten fritt att rita i en äldre befintlig stil eller utveckla en ny stil med stilelement och 

material anpassade för vår tid. AU vill att vackra byggnader bevaras och ges en ny funktion 

istället för att rivas. Det vackra och den människoanpassade gestaltningen påverkar vårt 

välbefinnande till det bättre enligt AU. 24 

Michael Diamant, en av grundarna, säger följande, 

I andra länder finns en pluralism i byggandet, där den moderna arkitekturen lever sida vid sida 

med den klassiska traditionen. I Sverige gör vi bara en sak i taget. Här är alla arkitekter 

modernister och man tillåter inte någonting annat att komma fram. Historiskt sett känns det som 

att det är så det har varit i Sverige. Exempelvis runt 1930, när vi plötsligt gick från att ha byggt 

i bara nordisk klassicism till att alla arkitekter började rita funkis över en natt. Det kvittar vad 

allmänheten tycker – arkitekterna ritar inte för de som ska bruka byggnaderna, utan för 

varandra.25  

Arkitekturupprorets Arianna Benigno säger att de inte vill kopiera barockstil eller jugend. 

Gamla stilar kan kanske vara inspirerande men det måste också finnas en utveckling. Det går 

att vara kreativ med dagens nya material, men med inspiration från det klassiska. 26  

 

FOJAB arkitekter 

FOJAB arkitekter är en arkitektbyrå med kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. 

Kontoret grundades 1971 i Lund av Mats Jacobson och Keith Foster. Kontoret är bland de 

största i Sverige och det största i södra Sverige. FOJAB arkitekter ägs och leds av arkitekter 

                                                           
23 http://www.arkitekturupproret.se/om-oss/om-au/ (2016-12-01)  
24 http://www.arkitekturupproret.se/om-oss/om-au/ (2016-12-01)  
25 http://www.arkitekturupproret.se/2016/07/17/var-arkitekturen-battre-forr (2016-12-05)  
26 http://www.svt.se/kultur/arkitekturen (2016-12-02)  

http://www.arkitekturupproret.se/om-oss/om-au/
http://www.arkitekturupproret.se/om-oss/om-au/
http://www.arkitekturupproret.se/2016/07/17/var-arkitekturen-battre-forr
http://www.svt.se/kultur/arkitekturen
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verksamma i bolaget. 27 Företaget är verksamt inom alla arkitekturdiscipliner; hus, landskap, 

inredning, stadsbyggnad, miljö- och energi, fastighetsutveckling samt avancerad projektering. 

28 Bland deras senaste byggnadsverk finns MAX IV-laboratoriet i Lund, Nya Malmö Stadion, 

Orkanen och Entré, alla tre i Malmö. På deras hemsida beskrivs deras grundstenar. FOJAB 

skapar form där varje plats är unik och människan är i fokus. De utför högkvalitativt arbete 

med spets för våra kunder. FOJAB vill skapa arkitektur med värde över tid. Verksamheten 

grundar sig på att i en kreativ process skapa och utveckla arkitektur i form av stadsmiljöer, 

byggnader, landskap och inredning. Projekten finns företrädesvis i Sverige. I varje projekt 

identifierar, analyserar och stärker dem livet på platsen samt dess identitet. Människan, och 

hennes behov och upplevelser, är den viktigaste utgångspunkten vid all gestaltning. De 

arbetar aktivt för att långsiktigt ansvarstagande för kommande generationer. En stark form är 

central och de är övertygade om att en stark gestaltningsidé ger en livskraftig och hållbar 

arkitektur med värde över tid. FOJAB arkitekter strävar efter "att genom att skapa passionerad 

arkitektur bli Nordens bästa arkitektkontor". 29  

 

Vallkärra Properties 

Vallkärra Properties är ett privat fastighetsbolag, som hyr ut fastigheter, lägenheter, lokaler 

m.m. och kan benämnas som en privat hyresvärd med central verksamhet i Lund. 30  

 

Lunds kommun 

Kommunfullmäktige är riksdagens motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser i sin 

tur kommunens regering som kallas kommunstyrelsen. 

För olika specialområden finns nämnder. Varje nämnd har i regel också en 

förvaltningsorganisation, som till exempel byggnadsnämnden. 31 Byggnadsnämnden ansvarar 

                                                           
27 http://www.mediaevolution.se/organisation/fojab-arkitekter (2016-11-30) 
28 https://sv.wikipedia.org/wiki/Fojab_Arkitekter (2016-11-30)  
29 http://www.fojab.se/om-oss/ (2016-12-01) 
30 http://xn--lgenheter-v2a.se/hyresvardar/vallkarra-properties/ (2016-12-06) 
31 https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/hur-fungerar-en-kommun/ (2016-12-06)  

http://www.mediaevolution.se/organisation/fojab-arkitekter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fojab_Arkitekter
http://www.fojab.se/om-oss/
http://lägenheter.se/hyresvardar/vallkarra-properties/
https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/hur-fungerar-en-kommun/
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via stadsbyggnadskontoret för den fysiska planeringen och utarbetar kommunens 

översiktsplan med fördjupningar, områdesbestämmelser och detaljplaner. 32   

I Framtidsformer, regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design från 

1997, betraktas byggnadskonst som en samverkan mellan treenigheten konstnärligt uttryck, 

funktion och hållbarhet. Det är en konstart som formas i gränssnittet mellan beställarens 

önskningar och brukarens behov. Byggnader ska ”anpassas till människornas behov och 

genom sin form vägleda oss i användningen”.  

En byggnad eller en byggd miljö är enligt beskrivningen i Framtidsformer aldrig enskilda 

företeelser utan verkar i ett sammanhang som formas av den omgivande platsen. Den 

befintliga miljön och bebyggelsen ska tas tillvara och utgöra en utgångspunkt för de tillägg 

som ska göras. Att behålla och utveckla befintliga miljöers kvaliteter beskrivs som lika viktigt 

som kreativt nyskapande och där finns också en långsiktig resurshushållning. 33  

Vidare går det att läsa i Framtidsformer att forma en stad eller ett landskap, eller att bygga ett 

hus, ska därför ses som en platsspecifik verksamhet där varje plats har unika villkor som 

sätter ramarna för utformningen. Villkoren utgår från sociala förutsättningar, från de invånare 

som bor på platsen, den befintliga bebyggelsen och de rumsliga sambanden.34 

 

Bevarandeprogrammet 

Bevaringsprogrammet för Lund är en bokserie med fyra böcker som avslutades 1985. 

Böckerna beskriver stadens bebyggelse och historia. Kommittén tillsattes 1975 av 

kommunstyrelsen med uppgiften att upprätta ett bevaringsprogram för Lunds stadskärna.  

Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87). I planen berörs 

bl.a. följande visuella uttryck; 

• Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare tider, 

tomtstruktur och platsbildningar. 

• Gaturummens karaktär, platsbildningar och gårdsrummen. 

                                                           
32 https://www.lund.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/namnder-och-
forvaltningar/byggnadsnamnden/ (2016-12-06) 
33 Statens offentliga utredningar, Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, 2015, 
Stockholm, Elanders Sverige AB, s. 56. 
34 Ibid, s. 57. 

https://www.lund.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/namnder-och-forvaltningar/byggnadsnamnden/
https://www.lund.se/kommun--politik/politik-och-demokrati/namnder-och-forvaltningar/byggnadsnamnden/
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I bevaringsprogrammet för Lunds stadskärna och Krafts rote står b.la. följande. Befintlig 

byggnad (jugendbyggnaden) från 1904 redovisas som kulturhistoriskt intressant. Byggnaden 

utgör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är 

särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller 

som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. 35 Skyddsbestämmelserna för byggnaden 

beskrivna i bevaringsprogrammet innebär att fasaden mot gatan bevaras samt att ursprungliga 

fönster, natursten och förbländertegel i norra fasaden bevaras. Byggnaden har även förlagts med 

rivningsförbud. Varsamhetsbestämmelserna innebär att byggnadens utformning ska bibehållas 

avseende material, volym och karaktär. Port ska utföras i trä och eventuellt med inslag av glas. 

Balkongräcke ska utföras som smidesräcke med formspråk hämtat i den ursprungliga 

utformningen. Takmaterial på tornet ska vara i koppar. Byggnadens insida har renoverats så 

hårt att det inte finns något kvar av bevarandevärde utifrån kulturhistoriskt perspektiv enligt 

bevaringsprogrammet.  

Flera av husen inom området kring Lundagård har ritats av sin tids främste arkitekter. I flera 

fall har arkitekterna utformat byggnaderna med tanke på hela gaturummet och 

platsbildningarna. På den aktuella parkeringsplatsen fanns en tvåvåningsbyggnad som revs 

1959. 36 

 

Plan- och bygglagen, (PBL) 

Det är den lagen som slår fast att kommunerna måste ta kulturarvet i beaktande när till 

exempel detaljplaner upprättas och när de handlägger bygglov. Henrik Borg, Lunds 

stadsantikvarie har i en intervju sagt följande:  

I Lund är en del av detaljplanerna från 1920-talet och överhuvudtaget saknas det en heltäckande 

bild över vilka hus som bör bevaras på vilket sätt. Kommunen har som ambition att få fram en 

bevarandeplan per år, varje plan täcker ett kvarter och innerstaden har sextio kvarter, under 

tiden kan det ske oönskade förändringar.37           

En del är nöjda med lagen (PBL) samtidigt som andra tycker att den är svag och otydlig. I 

praktiken så är det snarare kunskap och inställning från de tjänstemän och politiker som 

                                                           
35 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-
bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/forvanskningsforbudet/ (2016-12-06)  
36 Appendix, nr 1, Planbeskrivning, s. 8. 
37 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5948990 2016-12-12 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/forvanskningsforbudet/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/forvanskningsforbudet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5948990
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tillämpar lagen som påverkar hur lagen hanteras. Lunds stadsantikvarie Henrik Borg ser 

brister och har uttryckt följande;  

Vi ställs inför fullbordat faktum i vissa fall eftersom ansvaret för att ta fram information om 

kulturvärdena inför en bygglovsprocess ligger på byggherren. Och då har vi en intressekonflikt, 

att man som byggherre kanske inte är så noga med att ta fram de kulturvärden som finns i 

byggnaden. 38 

 

 

Modernismen i Sverige  

Modernistisk styrande ideologi – vågar någon göra något annat?  

Modernismen inom arkitekturen sammanföll med moderniseringen av samhället i övrigt och 

blev på så vis den enda tänkbara byggnadsstilen. Ett viktigt formativt moment för det 

modernistiska planeringstänkandet infaller redan kring 1930. 

Inom arkitekturen har modernisterna trängt ut sina konkurrenter. Anhängare av den 

modernistiska skolan är inne på tredje eller fjärde generationen, och är i besittning av alla 

maktägande positioner på byggbolag, arkitektskolor, stadsbyggnadskontor och arkitektkontor.  

I Alexander Z. Ibsen och Christopher Rådlunds bok En sort bok om arkitektur - hvorfor 

moderne arkitektur har blitt så stygg beskrivs modernismen som en stilart. Dess intellektuella 

byggstenar handlar inte om estetik, hållbarhet eller nytta, det vill säga de som man som 

lekman tror att arkitektur handlar om, utan om att förändra och påverka samhället och 

människorna.  

Ledande begrepp inom modernismen är enligt författarna politik, tidsanda och uppbrott. 

Modernismens är på så vis i första hand en politisk ideologi. Dess mission är att reformera 

samhället. Och metoden för detta heter tidsandan och uppbrottet. Arkitekturen ska anpassas 

efter den rätta tidsandan, vara i överrensstämmelse med ”sin tid”, och den ska därtill bryta 

med det gamla. Det gamla tillhör det sämre, hopplösa, förtryckande och en förljugen tid. 39  

Gösta Alfvén beskriver i sin bok Ohälsosam Arkitektur – en annan sida av funktionalismen 

den grundläggande strukturen för modernismen i Sverige. Stockholmsutställningen, 1930, kan 

                                                           
38 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5948990 (2016-12-06) 
39 http://www.svensktidskrift.se/sa-tog-modernisterna-makten-over-arkitekturen/ (2016-12-06) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5948990
http://www.svensktidskrift.se/sa-tog-modernisterna-makten-over-arkitekturen/


27 
 

vi kalla för det funktionalistiska genombrottet. I samband med utställningen släpptes boken 

acceptera för att tydliggöra synen på den moderna arkitekturen och bemöta den kritik nämnda 

utställning fick. 40 Boken sammanställdes av konsthistorikern Gregor Paulsson samt de fem 

arkitekterna Sven Markelius, Eskil Sundahl, Uno Åhrén, Gunnar Asplund och Wolter Gahn. 

Samtliga av arkitekterna utvecklade positioner i samhället från vilka de påverkade och styrde 

den framtida stadsmiljöns utformning. Stadsbyggnadsdirektör i huvudstaden, stadsplanechef i 

Göteborg, chef för Riksbyggen och professor på Kungliga Tekniska Högskola, chef för 

Kooperativa Förbundets arkitektkontor, ordförande i Teknologföreningen. Gunnar Asplund 

som påbörjat sin karriär som klassicist visade att modernismen var den rätta vägen att gå. Man 

hade inte bara idéer om hur framtidens stad skulle se ut. Man såg också till att lagarna för hur 

man bygger och stadsplanerar formades efter de modernistiska koncepten. 41. Detta kan vi se 

bevis på i Byggnadsstadgan från 1931. Här har synen på arkitektur kodifierats för att anpassas 

till den modernistiska synen enligt Alfvén. Stadgan var starkt pådriven av Markelius, Åhrén 

och Gahn.42 Dessa arkitekter hade breda kontaktnät och skolade upp många unga arkitekter 

som sedan kom att arbeta på stadsplanekontor över hela landet. 43  

Det är kulturens uppgift att problematisera. Hur ska vi förhålla oss till massproduktion, 

bilism, teknik och masskultur på ett sådant sätt att vi inte förlorar oss själva? Detta var frågor 

som inte ställdes i funktionalismens programbok "Acceptera" från Stockholmsutställningen 

1930. Istället såg man sig som framtidens tjänare skriver Alfvén. 44 

Om det modernistiska stilidealet inte hade haft denna politiska överbyggnad hade det varit 

lättare för arkitekter, som inte gillar stilen, att bryta mot den. En arkitekt som t.ex. tycker om 

smyckade fasade hade då kunnat motivera detta med renodlat estetiska argument. Men såsom 

det modernistiska paradigmet är konstruerat räcker det inte att förstå sig på estetik. En 

husfasad ska inte först och främst vara vacker utan ideologiskt korrekt. 45  

Inskolningen i den modernistiska smaken sker på arkitektutbildningar över hela världen. Här 

lär sig blivande arkitekter vad som är vackert och vilka berömda arkitekter som är värda att 

efterlikna. Det är närmast en dogm att nya byggnader ska spegla sin egen tid eller vara 

nyskapande. Studenterna lär sig att bara experter begriper vad som är bra arkitektur. 

                                                           
40 G. Alfvén, 2016, s. 44. 
41 Ibid, s. 46. 
42 Ibid, s. 50. 
43 Ibid, s. 51. 
44 Ibid, s. 127. 
45 http://www.svensktidskrift.se/sa-tog-modernisterna-makten-over-arkitekturen/ (2016-12-06) 
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Arkitektstudenterna tränas sällan i att rita hus i dialog med de framtida brukarna. 46 I en 

radiointervju, i P4 november 2016, med en av ledamöterna i Arkitekturupprorets styrelse, sa 

arkitekt Albert Svensson följande.  

 Under de 5 åren jag gick på Chalmers Tekniska Högskola så fick jag slåss varje dag i stort sett, 

för att få göra spröjsade fönster, symmetrier och sadeltak. Jag fick dagligen kritik från mina 

lärare och studentkamrater. Varje dag. Så det gäller att vara envis.... Jag ska berätta en sak om… 

när jag gjorde mitt ex-jobb så gjorde jag bara vackra fasader som jag ställde ut på skolan. Och 

då kom det fram en student till mig och sa “Åh, jag vill göra sånt som du gör, men jag vågar 

inte”. Och det har hänt flera gånger. De vågar inte för de får sån kritik, och matas in i det här 

smala, smala och fattiga synsättet.47 

Catharina Sternudd anser att det borde finnas utrymme för större variation och flera 

personliga uttryck hos arkitekter. Hon vill skapa möjlighet att bygga varierat, småskaligt, 

intimt eller i en traditionell stil och skapa ett sammabete mellan arkitektyrkets homogent 

modernistiska smaknorm och ett mer traditionell uttryckssätt. 48  

I Sverige förändrades arkitektrollen på 1960–talet då tidens stora byggsatsning - 

miljonprogrammet innebar storskaliga lösningar och förenklingar, vilket i praktiken 

resulterade i mindre utrymme för arkitekten i byggprocessen. Projektledare och 

byggentreprenörer tog över delar av processen och många menar att arkitektkåren efter det 

inte har återtagit inflytandet över sina frågor, utan tvärtom har marginaliseringen fortsatt. I 

länder där arkitektens roll fortfarande är stark, vilket innebär ansvar för ekonomi och 

samordning, teknik och med möjlighet att värna om de arkitektoniska intentionerna i 

byggprocessen. I Danmark finns en stark tradition kring arkitektens roll och därmed 

arkitekturen. Arkitekten är oftast involverad i alla skeden, har projektansvar, är som regel 

byggherrens rådgivare och har därför stort inflytande.  

Tyvärr kan vi fortfarande se motsatsen till detta i dagens utbildning. I svenska tidskriften 

Arkitektur, november 2016, beskrivs planen på att göra arkitektutbildningen i Köpenhamn 

mer teknologisk och generell för att i större grad forma studenterna efter arbetsmarknadens 

behov. Arkitektutbildningen i Köpenhamn är en del av konstakademin till skillnad mot 

Sveriges arkitektutbildningar som tillhör de tekniska högskolorna. Anledningen till denna 

                                                           
46 http://www.arkitekturupproret.se/2016/06/14/ny-avhandling-ifragasatter-arkitekters-smak/ (2016-12-06)  
47 http://www.arkitekturupproret.se/2016/11/05/en-intervju-med-arkitekturupprorets-arkitekt-angaende-
kasper-kalkon-priset/ (2016-12-06)  
48 http://www.arkitekturupproret.se/2016/06/14/ny-avhandling-ifragasatter-arkitekters-smak/ (2016-12-06)  
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anpassning till marknaden är enligt KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 

Arkitektur, Design og Konservering):s rektor Lene Dammand Lund att få nyexaminerade 

”snabbare ut i arbete”.  

Köpenhamns arkitektutbildning är underställd konstakademin och många studenter med 

ambitionen att utforska arkitekturfältet med ett konstnärligt synsätt söker sig därför dit. Detta 

ser den danska regeringen som en del av problemet. Nyutexaminerade arkitekter anses inte 

vara redo för de uppgifter och krav som arbetsmarknaden ställer. Det finns risk att skolans 

starka konstnärliga profil och anseende kan komma att förändras. Skolan anser däremot att 

studenterna i ett tidigt skede ska få möjligheten att ”förhålla sig” till den verkliga spelplanen 

utanför skolan och de möjligheter som det ger att få jobba med ”verkliga och meningsfulla 

uppgifter”. 49 Men meningarna är delade. Bland skolans lärare och elever anses att KADK:s 

snarare borde värna om sin specialkompetens istället för att ersätta den med generella 

riktlinjer och att på så vis nå ett mer dynamiskt förhållningssätt till arkitektonisk gestaltning. 

50  

Mycket av den ursprungliga modernistiska ideologin har gått förlorad. Arkitekter arbetar 

förmodligen med en mycket liten kunskap om den politiska dimensionen. Det som till en 

början var en framtidsidé om att lyfta ett land ut fattigdom har lätt blivit ett vanemässigt 

husritande. 51 

Arkitekten Mats Edblom, f.d. preses för KTH, har berättat hur storindustrin ofta förvanskat 

arkitektens idéer om det enkla och uttrycksfulla till det simpla och intetsägande. Lönsamhet 

prioriteras och arkitekten tvingas acceptera storindustrins simplare lösningar för att inte 

förlora projektet åt någon annan. 52 

 

Gemene mans åsikt 

Min uppsats behandlar frågor som uppkommer i samband med uppförande av nya byggnader 

i kulturhistorisk miljö. Att byggandet ska spegla sin samtid och/eller framtid är knappt 

ifrågasatt. Det vore emellertid önskvärt om förnyelse kunde ske utan att kulturhistoriskt 

känsliga miljöer förstöres. Det är vårt (konsthistoriker, lekmän, arkitekter, offentligt anställda, 

                                                           
49 http://arkitekten.se/nyheter/tuffare-krav-tvingar-dansk-arkitektutbildning-att-skala-ner/ (2016-12-06) 
50 http://arkitekten.se/nyheter/tuffare-krav-tvingar-dansk-arkitektutbildning-att-skala-ner/  (2016-12-06) 
51 http://www.svensktidskrift.se/sa-tog-modernisterna-makten-over-arkitekturen/ (2016-12-06) 
52 G. Alfvén, 2016, s. 95. 
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m.m.) ansvar att kritiskt granska hur våra städer förändras. Spännande, trivsamma och trygga 

städer, som tilltalar människor, uppstår inte av sig själva. Välgrundade och gemensamma 

visioner är en förutsättning för att bygga den goda staden. 

Bland stadsplanerare och arkitekter – yrkesroller som identifieras med förnyelse, framtid och 

dynamik – härskar modernismen. Det har även framgått att arkitektutbildningen är likriktad 

betr. vad som är god smak och att studenterna indoktrineras under sin studietid att arbeta i 

modernistisk stil. 

I en avhandling om värdering av stadsmiljöer från 2009 framgår det att det centrala problemet 

är att experter och lekmän ofta har olika uppfattningar om vad som är en god stadsmiljö. 

Invånarna tenderar att värdera miljön efter hur den känns och fungerar, medan experter ofta 

gör värderingar utifrån aktuell diskurs inom sina respektive kunskapsområden.53 

I Catharina Sternudds studie framgår att de svarande föredrar traditionell arkitektur, 

småskalighet, naturmaterial, färg och grönska framför modernistisk stramhet och enhetlighet.  

Informanterna är överlag mycket eniga i sina omdömen. Några tendenser till olikheter kan 

urskiljas i svarsmönstren men generellt sett är skillnaderna små. Kvinnor och män värderar 

stadsmiljön ungefär på samma sätt med den tydliga och mycket konsekventa skillnaden att 

kvinnor uttrycker sin uppfattning – både den negativa och den positiva – något starkare. 54  

Sternudds enkäter fastslår att lekmän önskar fler små trähus och färre större hyreshus. Vad 

gäller byggnadernas skönhet, påvisar enkäten, att bilder på panelklädda trähus i en eller två 

våningar med välbevarad 1700- och 1800-talskaraktär värderas högst. De fyra allra lägst 

värderade bilderna vad gäller skönhet representerar stadstypen modernistisk stad. 

Byggnaderna på dessa bilder är alla flerbostadshus, längor eller punkthus i tre eller fler 

våningar, och har fasader av rött tegel, gult tegel respektive vit betong. 55 Ett exempel från 

undersökningen är frågan kring Karlshamns vackraste byggnad. Här ges inga svarsalternativ, 

men en majoritet har valt att uppge Väggaskolan. Byggnaderna är utformade av tidens 

ledande arkitekt Gunnar Asplund, en originalbyggnad från 1917 (gamla skolan) i traditionell 

stil och en ny tillbyggnad i modernistisk funktionalistisk anda, från 1937 (nya skolan). De 

                                                           
53 L. Steffner, 2009, Värdering av stadsmiljöer - en metod att mäta upplevelse, Avhandling, Institutionen för 
Arkitektur och Byggd Miljö, avdelningen för Stadsbyggnad, Lunds Tekniska Högskola, s.ii. 
54 C. Sternudd, 2007, s. 76 
55 Ibid, s. 84. 
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svarande i enkäten har varit tydliga med att poängtera att de hänvisar till originalbyggnaden i 

traditionell stil i sitt val. 

  

Bild 13 (h), Gamla Väggaskolan & Bild 14 (v), Nya Väggaskolan. 

Vad är det i så fall som gör att en miljö upplevs som vacker? 

Ålder är inte en förutsättning för att en byggnad ska upplevas som vacker. Studien visar att 

den nya byggnadens arkitektoniska karaktär spelar stor roll för hur den tas emot. En byggnad 

som är vacker i betraktarens ögon accepteras utan betänketid. 

Värderingen av Karlshamns bebyggelse följer några tydliga mönster. Äldre, småstadsmässiga 

miljöer är högt värderade, de modernistiska byggnaderna är lågt värderade. 

De äldre husen är tydliga. De har ett traditionellt utseende med sadeltak och markerade 

fönster, det går inte att missta sig på att det är bostäder bakom fasaderna och de har en måttlig 

skala – som mest två våningar. Fasadlängden mot gatan motsvarar högst två lägenheter och 

fasaden följer gatan. Fasadmaterialet är ofta trä. De modernistiska byggnaderna har fasader av 

puts eller tegel, de har ofta plana tak och några har långsträckta fönsterband. De flesta husen 

är tre eller fler våningar höga och sträcker sig i många fall längs en stor del av ett kvarter. 

Enkätens informanter verkar inte ha någonting emot att ny bebyggelse söker efterlikna den 

äldre. Av de hus som värderas lägre är några putsade och flera är högre än två våningar – de 

avviker från det småstadsmässiga genom fasadbehandling och skala. De verkar föredra nya 

byggnader som byggs i gammal stil. 56 

Folk som besvarat enkäten förefaller mer engagerade i byggnadernas utseende än i hur det är 

att bo i dem. De har svarat som betraktare av byggnaderna och brukare av det offentliga 

rummet. I svaren på de öppna frågorna om stadsmiljö är det just byggnaders skönhetsvärde – 

eller fulhet – som lyfts fram. I flera fall föreslås ombyggnad eller till och med rivning av 

                                                           
56 C. Sternudd, 2007, s. 101. 
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byggnader med den enda motiveringen att de är fula. Resultatet måste tolkas som att 

utseendet har mycket stor betydelse för enkätens informanter enligt Sternudd. 57  

Den övervägande delen av husen inom Kulturkvadranten i Lund är byggda under 1850–80-

talet. Få hus byggda före eller efter denna period är få, mer sällsynt är hus från 1900-talet 

vilka i sin tur, enligt Bevaringsprogrammet, stör gatubilden. 58  Gatubilden och dess likheter 

med Karlshamn är slående och man kan förvänta sig jämförbart resultat vid en enkät om 

Kulturkvadrantens bebyggelse som har gjorts vid enkätundersökningarna i Sternudds 

avhandling.  

 

Forskning om estetisk värdering 

Forskningen har gång på gång konstaterat att estetisk värdering av bebyggelse ofta skiljer sig 

mellan å ena sidan arkitektur- och planerarprofessionen och å andra sidan lekmän.  

I allmänhet verkar människor tycka att byggnaders och stadsmiljöers utseende – om de är fula 

eller vackra – har stor betydelse. Forskare är dock överens om att den estetiska upplevelsen av 

omgivningen är en integrerad del av interaktionen mellan människa och miljö som påverkar 

både välbefinnande och hälsa. Forskning om perception och preferens har funnit stöd för att 

människor gör estetiskt grundade värderingar av sin omgivning snabbt och oreflekterat, till 

och med omedvetet. Vi har även en förmåga att ändra uppfattning i estetiska frågor vilket 

tyder på att den medvetna aspekten av skönhetsupplevelser är betydelsefull. I den kulturella 

tolkningsmodellen bestäms en miljös betydelse genom att samhället och individen tillskriver 

den speciella värden. Vår estetiska preferens förändras och utvecklas också då vi diskuterar 

med andra om estetiska upplevelser. 59 

Forskning om estetisk preferens i relation till byggd miljö har konstaterat att människor 

många gånger föredrar former som de känner igen och förstår framför något nytt och okänt. 

En aspekt av igenkännande kallas typikalitet och kan beskrivas som att en idé eller en bild av 

ett föremål eller en miljö stämmer med ens tidigare erfarenheter av liknande föremål eller 

miljöer. En delförklaring till att människor uppskattar typikalitet verkar ligga i att vi har en 

                                                           
57 C. Sternudd, 2007, s. 100. 
58 http://bevaringsprogram.lund.se/wiki/bevaringsprogram/index.php/Kring_Kulturen 2017-01-06 

59 C. Sternudd, 2007, ss. 104-105. 
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omedveten respons på föremål vi känner igen. 60 Forskning om preferens för urban miljö 

visar, liksom studier i naturmiljö, att människor föredrar miljöer som de förstår. Möjlighet att 

”läsa” omgivningen gör att man kan känna sig säker. 61  

Forskning pekar mot att människor generellt tycker om historiska omgivningar. Jack L Nasar, 

professor på Ohio Universitet, har i sin omfattande forskning, från 1998, konstaterat att 

historiskt värde av många människor identifieras som en miljökvalitet. Nasar framhåller 

historisk betydelse som en av flera omtyckta drag. 62 Variation och omsorgsfulla 

detaljbearbetning som många kännetecknar med mer hantverksmässigt byggande kan vara en 

del av förklaringen. När det gäller historiska byggnader som knyts till ett speciellt skeende 

eller någon bekant person verkar det rimligt att också autenticitet, äkthet, har stor betydelse. 

Men även nyare bebyggelse som i sitt yttre upprepar drag av äldre, lokal byggnadstradition är 

uppskattad av människor i allmänhet. Nasar visar att det för allmänheten inte spelar någon 

avgörande roll om den historiska bebyggelsen är autentisk eller om den bara ser gammal ut – 

det är det historiserande utseendet som väcker positiv respons. 63 

 

 

Lekmän och experter  

J. F. Coeterier, Nederländsk forskare, har i en studie från 2002 undersökt människors 

upplevelse av historisk bebyggelse och speciellt intresserat sig för hur miljöerna värderas ur 

estetisk synvinkel. Coeteriers resultat har många beröringspunkter med diskussionen om 

skillnader mellan arkitekter och lekmän. 

Skönhet var ett viktigt kriterium för den höga värderingen av historiska byggnader i 

Coeteriers studie och byggnaders utseende kommenterades betydligt oftare än deras ålder, 

ursprung, historia eller liknande aspekter. Med skönhet menade man vackra material, färger 

och proportioner. Naturmaterial som trä och tegel värderades högst, de upplevdes som 

levande och varma. 64 Gott hantverk och yrkesskicklighet värderades högt av lekmän. 
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61 Ibid, s. 112. 
62 Ibid, s. 114. 
63 Ibid, s. 114. 
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Byggnadens omgivning spelade roll för värderingen. En stadsmiljö med enbart äldre 

bebyggelse värderades högt. 65 

Coeteriers undersökning visade ingen skillnad i värderingen av den historiska bebyggelsen 

mellan invånare på orten och besökare. Coeterier jämförde också lekmännens värdering med 

professionella värderingar av samma bebyggelse. Denna professionella värdering hämtades 

från byggnadsantikvarisk litteratur och konfirmerades av experter. Några viktiga skillnader 

upptäcktes mellan lekmännens respektive experternas värderingar. Experternas värderingar av 

historiska element grundas på objektens informationsvärde. För lekmän är formen 

huvudkriterium och informationsvärdet är sekundärt. Ålder har till exempel ingen betydelse 

för lekmän, och det är inte alls så att ju äldre desto bättre. Sällsynthet grundas på kunskap och 

är inte heller ett kriterium för hög värdering bland lekmän. För experter relateras sällsynthet 

till ursprunglighet där föremålets eller byggnadens skick tillmäts stor betydelse och ett 

tillstånd nära ursprungligt värderas högt. För lekmännen behöver historiska byggnader inte 

vara stilrena eller stämma med sitt ursprung för att värderas positivt. Coeterier skriver i sin 

summering att resultatet visar att allmänheten har ett stort intresse för historiska byggnader 

men att deras kriterier för uppskattning skiljer sig från experternas. Hans slutsats är att 

allmänheten saknar möjlighet att uttrycka sin uppfattning när det gäller planering för historisk 

bebyggelse och att dess intressen inte tas till vara i experternas omdömen. 66  

 

Arkitekters estetiska preferenser  

Ovan nämnda konstaterande kring estetisk värdering har i synnerhet berört lekmän och 

gemene mans syn. Det finns däremot en grupp vars preferens skiljer sig och som är viktig att 

ta upp, nämligen den professionella uppfattningen inom planerar- och arkitektyrken. Det finns 

ett flertal forskningsresultat som visar på skillnaden mellan allmänhetens och arkitekters 

estetiska preferens. Det finns givetvis en risk att dessa resultat drivs till en generalisering men 

intentionen med denna undersökning är inte ämnad att påstå att alla arkitekter, eller lekmän, 

har samma estetiska preferens. Detta då lekmän uppskattar historisk arkitektur men också 

nyare bebyggelse med historiskt formspråk. Ett intressant exempel, från redan nämnda Nasars 

undersökning, lyfter ett exempel där både arkitekter och lekmän fick bedöma en byggnad med 

                                                           
65 C. Sternudd, 2007, s. 118. 
66 Ibid, s. 119. 
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historisk arkitektur. 67 Båda grupper tyckte om bygganden fram till dess att de fick reda på att 

det var en nybyggnad. Lekmännen vidhöll sin första ståndpunkt medan arkitekterna ändrade 

uppfattning. Grunden till arkitekternas förändrade syn var att fasadens historiska yttre inte var 

autentisk. 68 Detta betyder inte att arkitekter ogillar traditionell arkitektur eller historiskt 

formspråk men att synen på autenticitet verkar vara en viktig grund till skillnader i estetisk 

värdering mellan allmänhet och arkitekter. 69  

Det som bl.a. skiljer lekmän och arkitekter åt är givetvis utbildningen. Denna utbildning ska 

ge en djupare förståelse för arkitektur, den tränar studenten att inhämta och analyser 

information och förutsättningar för projekt för att sedan använda dessa förutsättningar för att 

gestalta projektet genom utformning skriver Sternudd.  

Den amerikanska arkitekturprofessorn Linda Groat har i en övergripande studie undersökt 

vanliga arkitekturteoretiska perspektiv vad gäller arkitektonisk anpassning då nya byggnader 

uppförs i befintliga stadsmiljöer. 70 Här framkommer att arkitekturen bör vara en spegling av 

civilisationens historia och skildra byggnadskulturens utveckling. Med detta menas att 

arkitektur ska spegla sin samtid. Olika visuella tillägg i en befintlig miljö är därmed befogade 

då de representerar den rådande samtiden genom teknisk och formmässig utveckling. Vidare 

framkommer det att ett visuellt sammanhang i grupper av byggnader är en av de viktigaste 

kvaliteterna i den urbana miljön. För att uppnå detta sammanhang förespråkar föreståndare för 

detta en viss grad av kopiering, i t.ex. utsmyckning och mindre detaljer. Ytterligare bör 

kontextuell anpassning ske i relation till symboliska och kulturella förhållanden. Slutligen 

sägs det att lämplig anpassning uppnås bäst genom att arkitekten får vara kreativ och tillåtas 

arbeta fritt utan begränsningar och riktlinjer. Det är dessa ståndpunkter som en arkitekt bör 

arbeta efter och ställningstaganden som inte berör gemene mans uppfattning.  

 

Arkitekturupproret vs FOJAB arkitekter 

Min undersökning presenterar tre fasadförslag. Jag kommer här att presentera 

Arkitekturupproret och FOJAB arkitekters argument och förslag.  

                                                           
67 C. Sternudd, 2007, ss. 126-127. 
68 Ibid, s. 127. 
69 Ibid, s. 127. 
70 Ibid, s. 128. 
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Arkitekturupproret, representerad av styrelseledamoten Arianna Benigno, hade våren 2016 ett 

möte med ordföranden i stadsbyggnadsnämnden, Björn Abelson. Som närvarande på mötet 

fick jag ta del av deras presentation. Jag har här sammanfattat arkitekturupprorets 

fasadförslag.  

 Mitt i Lunds historiska kvarter ligger Stora Algatan. I samma område ligger byggnader från 

1800-talet och sekelskiftet i jugendstil, nyrenässans m.m. Parkeringsplatsen hade en klassisk 

(men låg) byggnad fram till på 60-talet.  

 

Bild 15 (v) & Bild 16 (h), Byggnaden som fanns på tomten, Stora Algatan 6, revs i slutet av 1950-talet. 

Idag vill man bygga nytt på parkeringsplatsen. En 5-våningsbyggnad med lägenheter i 

modern stil är planerad. Arkitekturupproret vill bevara känsla och atmosfär. Föreningen har 

studerat FOJAB arkitekters förslag och framhåller att färgvalet är ganska bra, byggnadens 

höjd funkar med omgivningar, men förslaget är i alltför modernistiskt stil för området och den 

byggnaden som är närmast (jugendbyggnaden). Förslaget har för moderna detaljer som sticker 

ut för mycket (hänvisar till balkonger, fönstren, dörren) och för många asymmetriska detaljer. 

71 

Arkitekturupprorets formprinciper för sitt förslag presenteras här. Förslaget är ingen kontrast 

utan fasaden är en inpassning, anpassning och underordnande i kvartersstrukturen. Fasaden 

har inga skulpturala volymer utan är en enkel form där variation och skönhet ligger i 

detaljerna. Det finns inga sökta och konstlade asymmetrier utan symmetri och 

                                                           
71 Presentationsmöte mellan Arkitekturupproret och Lunds kommun, närvaro av Malin Hellborg, Kristallen, 
Lund, 2016-03-31. 
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regelbundenhet. Entrén är tydligt markerad och placerad. Bottenvåningen med sin rusticering 

illustrerar att den bär huset. Varje våning är redovisad i fasad med avskiljande lister. 72 

Arkitekturupprorets förslag smälter in i kontexten då det enligt dem smälter in i omgivningen 

och passar ihop med kringliggande byggnader. Nybyggnationen behöver inte bli kostsam 

eftersom det inte finns komplicerade dekorativa element i fasader och inredning. 

Byggnadshöjden är ganska stor men huset är ändå inte för stort. Målet med denna typ av 

ritning är man ska uppfatta huset som om det alltid har legat på platsen. Förslaget är vilsamt 

för ögat, samtidigt som det är innovativt och iögonfallande. Det finns fortfarande möjlighet att 

ha ett underjordiskt garage. 73 Albert Svensson, arkitekten bakom fasadförlaget har följande 

att säga om sina tankar kring projektet.  

På facebook, och i verkligheten, pågår ett uppror. Ett uppror mot att en enda arkitekturstil tillåts 

dominera den svenska offentligheten. Den skånska delen av detta uppror bad mig att rita ett 

traditionsbaserat alternativförslag för en tomt i Lund. Jag gjorde en snabb skiss och så här blev 

det. 74  

 

Bild 17, Albert Svenssons fasadförslag åt Arkitekturupproret. 

                                                           
72 Presentationsmöte mellan Arkitekturupproret och Lunds kommun, närvaro av Malin Hellborg, Kristallen, 
Lund, 2016-03-31. 
73 Presentationsmöte mellan Arkitekturupproret och Lunds kommun, närvaro av Malin Hellborg, Kristallen, 
Lund, 2016-03-31. 
74 http://arkitektalbert.se/albert-svensson-arkitekt-2/ (2016-12-06) 

http://arkitektalbert.se/albert-svensson-arkitekt-2/
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Vid ett kortare telefonsamtal berättar Albert Svensson för mig att förslaget framställts under 

enkla former och med lite tid. Grundtankarna var att skapa en byggnad där byggnadshöjden 

skulle hållas nere. Det skulle finnas tydlig symmetri, vilket vi kan se i våningsindelningen, 

tydliga axlar, en rejäl bottenvåning och en centrerad och väl synlig entré. Detta ska på så vis 

skapa en harmoni som uppfattas behaglig. Frontespisen är inspirerad från den angränsande 

jugend byggnaden. Jag tycker däremot att detta inslag ser mer historiserande ut än 

jugendbyggnadens. Det är ju ett slags volutgavlar i förslaget som användes som arkitektonisk 

utsmyckning på 1600-talet. Att skapa ett förslag med färre våningar ser Albert som ett 

alternativ men det var inte vad som efterfrågades när han ombads göra fasadförslaget. 75  

I ett möte med FOJAB arkitekter, presenterade arkitekt Pontus Tebäck, sina grundtankar, 

ambitioner, förutsättningar och inspiration för sitt förslag till Stora Algatan 6. Här följer en 

kort sammanfattning.  

Pontus Tebäck säger att Lunds stadskärna är homogen (sic) i den meningen att det är en stad 

med alla möjliga stilar, material och uttryck. 76  Arkeologiska undersökningar har varit ett 

krav för projektet, utöver det har projektet krävt att många funktionella krav (bil- och 

cykelparkering m.m.) har varit tvungna att åtgärdas. Kostnaderna för detta har varit stora. Det 

finns ingen ekonomisk vinning i att bygga en byggnad med färre än fyra våningar. Deras 

ambition har varit att fånga upp takfot, taknock, sockel, material och kulör från 

grannbyggnaden, jugend byggnaden från 1906. Hans vision är en tidlös byggnad med 

moderna detaljer. Fönstersättning och rytmer stämmer med grannbyggnaden. De vill undvika 

hålögda fönsterpartier, det skulle inte passa in i en historisk miljö. Det finns en intention att 

leka med ornament för att trolla bort funktioner, så som t.ex. porten för infart till 

parkeringshuset. Detta trots att man som modernistisk arkitekt inte förhåller sig till att arbeta 

med ornament enligt Pontus Tebäck. 77 

Tebäck vill poängtera att då detaljplanen inte är bestämd är inga lägenhetsstruktur bestämda 

ännu, på så vis kan de inte heller säga hur fasaden blir ännu. Deras fasad är ett preliminärt 

förslag. 78 

                                                           
75 Albert Svensson, Muntlig telefonintervju av Malin Hellborg, Åkarp, 2016-12-02. 
76 Homogen, ska förmodligen vara heterogen, författarens egen kommentar. 
77 Pontus Tebäck, intervju av Malin Hellborg, FOJAB arkitektkontor, Malmö, 2016-09-16. 
78 Pontus Tebäck, intervju av Malin Hellborg, FOJAB arkitektkontor, Malmö, 2016-09-16. 
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Bild 18, FOJABs illustration av Stora Algatan.  

Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, menar att arkitekturupproret drar 

alltför generella slutsatser, alldeles för snabbt. Han menar att de har en alltför enkelspårig 

retorik, och att det exempelvis inte alls ser särskilt annorlunda ut i andra länder. Han tycker 

också att kritiken är missriktad. 

De riktar in sig på arkitekter, att de ritar tråkiga byggnader. De vill ha klassiska byggnader, men 

glömmer bort att det inte är arkitekterna som själva bestämmer. Beställaren beställer något av 

arkitekten, som kommunen sedan säger ja eller nej till. Man gör det för lätt för sig. 79  

Föreningen Gamla Lund bildades 1918 och är aktivt engagerad i omvårdnaden av staden, 

remissinstans i bevarandeärenden, rivningsärenden och frågor som rör förändringar i 

stadsmiljön. Föreningens engagemang och aktiva ingripande har flera gånger påverkat 

kommunala beslut. 80 De har lämnat in följande kommentar till kommunen kring den nya 

detaljplanen för Stora Algatan. 

Nybyggnaden och parkeringslösningen är mycket kompakt, men ändå väl anpassad till 

gatumiljön. Föreningen Gamla Lund ser detta som en acceptabel möjlighet att utveckla och 

förtäta stadskärnan men ändå bevara viktiga miljövärden. Nybyggnaden har en modern, men 

ändå tidlös fasad, men rimligt anpassad till grannhuset. (jugendhuset i väster) Det skrivs att 

nybyggnadens arkitektur i formspråk, material och volym skall förhålla sig till övrig bebyggelse 

                                                           
79 http://www.arkitekturupproret.se/2016/07/17/var-arkitekturen-battre-forr/ (2016-12-06) 
80 http://www.gamlalund.se/ (2016-12-06) 

http://www.arkitekturupproret.se/2016/07/17/var-arkitekturen-battre-forr/
http://www.gamlalund.se/
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i kvarteret så att den blir ett tillskott i paritet med de befintliga kulturhistoriska byggnaderna. 

Sådana viktiga detaljer som materialval, färg och fönsterutformning nämns dock inte. Här 

önskar Gamla Lund en ökad tydlighet. Både puts- och tegelfasad är möjliga alternativ, men 

tegelfasader kan se ut på många sätt. Om tegel väljs, bör stor omsorg läggas vid förband och 

tegelkvalitet, så att man får en levande och vänlig fasad. Stor betydelse har sockelns utformning. 

Eventuellt kunde hela bottenvåningen markeras som sockelvåning med sten eller grå puts. 81 

 

Bild 19, Bebyggelse sedd från Stora Algatan 14, i korsningen Själbodgatan – Hjortgatan. 

Stadsbyggnadskontoret i Lund anser att gaturummet påverkas positivt av förtätningen då 

kvarteret Sankt Mikael vid Stora Algatan blir helt och sammanbyggt, förtätning sker på ett 

centralt läge i stadens centrum, och att planens påverkan på kulturmiljön är positiv. Vidare 

anser de att befintlig bebyggelse, jugendbyggnaden, med kulturhistoriska värden skyddas med 

skydds- och varsamhetsbestämmelser. Den senaste bebyggelsen på parkeringsplatsen 

uppfördes för drygt 180 år sedan och revs 1959. Förtätningen helar därför kvarteret genom att 

bebygga lucktomten som fått en tillfällig användning som parkeringsplats de senaste 60 åren. 

 

                                                           
81 Appendix, nr 3, Gamla Lunds yttrande till stadsbyggnadskontoret till detaljplan för sankt mikael 16, PÄ 
37/2015a, 1281K-P190 
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Alternativa strategier  

I både Arkitekturupproret och FOJABs utformning har förslagen anpassats till 

jugendbyggnaden med tre våningar och inredd vind. Tomten är belägen i kulturkvadranten i 

Lund vars ursprungliga bebyggelse var uppförd med gatuhus i en- eller två våningar vilket vi 

fortfarande kan se i stadsbilden. I skrivande stund har ytterligare ett förslag presenterats av 

grannar i kvarteret, framtaget av en lundaarkitekt. I detta förslag kan vi istället se en byggnad 

som förhåller sig till angränsande tvåvåningsbyggnaden och den resterande bebyggelsen längs 

med gatan och i kulturkvadranten. Förslaget uppvisar ett traditionellt formspråk, anspråkslöst 

och i harmoni med tidigare bebyggelse.  

 

Bild 20, Tredje förslaget arkitektritat av Lundaarkitekt. 
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Avslutande diskussion 

Uppsatsens insamlade information kring tidigare forsknings- och enkätunderlag pekar på att 

människor uppskattar historiska byggnadernas skönhetsvärde. Det som gör miljöerna vackra 

är materialen, färgerna, proportionerna och det goda hantverket. Naturmaterial som tegel och 

trä upplevs som levande, varma, intima, mysiga och attraktiva medan moderna material som 

betong, stål och glas betraktades som kalla, döda, sterila och obehagliga.82 Det finns en 

indikation på en motsättning mellan arkitektkåren och allmänheten när det gäller värderingen 

av historiska miljöer. Allmänheten betonade helhet som en viktig aspekt och ville inte se 

moderna byggnader i en historisk miljö. Denna del av undersökningen visade också att 

allmänheten hade en annan syn på autenticitet än arkitektkåren.83 För lekmannen behöver 

historiska byggnader inte vara stilrena eller stämma med sitt ursprung för att värderas positivt 

utan det fästes större vikt vid skönhetsaspekten än byggnadens ålder eller om den var unik.  

Arkitekterna tycker även om historisk bebyggelse så länge byggnaden inte förlorar sin 

autenticitet. Bygganden får inte se äldre ut än vad den är. I arkitektoniska sammanhang lyfts 

autenticitet fram som en väsentlig egenskap att sträva efter och som ett argument mot ett 

tillbakablickande formspråk. Men autenticitetsanspråket kan vara problematiskt i relation till 

gemene man. Att skilja trämönstrat laminatgolv från äkta trä, att känna igen en putsad 

frigolitvägg eller att placera ett hus i rätt tidsperiod är svårt för en lekman. Begreppet 

autenticitet skapar därmed en klyfta mellan professionen och allmänheten. 84 Genom sin 

yrkesroll har arkitekten tolkningsföreträde för vad som anses vara goda estetiska värden. Min 

undersökning försöker inte släta ut individuella variationer. Resultatet betyder inte att alla 

människor enbart vill se traditionell arkitektur och att alla arkitekter endast förespråkar 

modernistiska ideal. Men det visar att allmänheten uppskattar kvaliteter som man finner i 

traditionell bebyggelse. Flera av dessa kvaliteter lyfts sällan fram i mera samtida 

arkitektoniska uttryck. Undersökningen ger en möjlighet att diskutera en skillnad i estetisk 

värdering som har betydelse för diskussionen om estetisk utformning av stadsrum som når 

utanför professionen. 85 Jag har försökt undersöka vem som upprätthåller den rådande 

modernistiska ideologin. Arkitekter formas redan under sin utbildning, de lär sig att inte 

försöka efterlikna historiska förlagor. Den konstnärliga inriktningen på högskolor och 

                                                           
82 C. Sternudd, 2007, s. 131. 
83 Ibid, s. 131. 
84 Ibid, s. 134. 
85 Ibid, s. 133. 
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universitet inom arkitektutbildningen får ge vika för att forma studenterna utefter vad 

marknaden efterlyser när de kommer ut. Det finns en brist i tolkning av våra kulturhistoriska 

lagar och gemene man och allmänhetens åsikter och önskan ges inte utrymme i diskussionen 

kring bestämmelserna.  

Arkitektur är oskiljaktig från samhället – vi lever mitt i den. Låter vi bli att uppleva 

arkitekturen runt omkring oss så väljer vi bort upplevelsen av platsen vi lever i. Detta i 

motsatts till upplevelsen av konsten i en tavla. Där vi med hjälp av vår föreställningsförmåga 

kan gå ”in i” tavlan men där vi även kan gå ”ur” den och lämna den. Arkitekten har både ett 

konstnärligt och ett socialt ansvar för sitt verk. 86 

Det finns förhoppning om att arkitekten är fri i sin yrkesroll och att den kunskap som sprids 

på våra universitet och högskolor är fri. Enligt denna undersökning så är det sannolikt inte så. 

Kunskap lärs ut enligt fastställda läroplaner av individer med värderingar ofta anpassade till 

stilideal. Och om man inte anpassar sig till detta rådande ideal kan man få svårt att klara 

utbildningen och få arbete när man är examinerad. Att avvika från den rådande trendens 

formspråk kan stjälpa en yrkeskarriär. 87   

Med mitt exempel från Stora Algatan i Lund vill jag lyfta pågående debatt och som är en 

motreaktion mot en styrande profession där just allmänheten försöker föra sin talan. Det är 

viktigt att syna, kritisera och debattera kring vår stadsmiljö och dess utveckling. Debatten tyder 

på en trötthet hos allmänheten beträffande det rådande modernistiska stilideal som får företräde 

utan att tillåta att andra visuella utformningar ges utrymme. 

Att ändra på den rådande modernistiska ideologin är inte lätt. I min undersökning, med bl.a. 

stöd av arkitekt Albert Svenssons erfarenhet kan vi förhoppningsvis urskilja att hos fler 

verksamma och blivande arkitekter finns en längtan och strävan att uttrycka sig fritt och skapa 

byggnader som använder sig av traditionella former. Detta borde lyftas fram, tillsammans 

med allmänhetens estetiska värdering för stadsupplevelser. Det måste finnas spelrum för mer 

än ett rådande stilideal – det om något borde avspegla samtiden.  

 

 

                                                           
86 G. Alfvén, 2016, Stockholm, s. 87. 
87 Ibid, s. 92. 
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bebyggelse/Pages/vaggaskolan.aspx (2016-12-13)  

Bild 15, Appendix nr 1, Planbeskrivning 

Bild 16, Appendix nr 1, Planbeskrivning 

Bild 17, http://www.arkitekturupproret.se/2016/03/22/arkitekturupproret-lamnar-in-eget-

forslag-till-lunds-kommun/ (2016-12-13) 

Bild 18, Appendix nr 1, Planbeskrivning 

Bild 19, Fotograf, Malin Hellborg, december 2016 

Bild 20, Arkitekt ritat fasadförslag inlämnat av grannarna, december 2016 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 

plankartans innebörd.   

Planprocessen   

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 

givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 

intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med 

standardförfarande eller utökat förfarande. Under samråd och granskning ges 

möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med 

synpunkter.   
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INLEDNING  

Sammanfattning  

Detaljplanens syftar till är att möjliggöra en högkvalitativ bostadsbebyggelse på 

parkeringsytan samt att komplettera med användningen bostadsändamål på befintlig 

byggnad inom fastigheten Sankt Mikael 16. Planförslaget syftar även till att bevara 

den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom 

fastigheterna Sankt Mikael 16.  
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PLANDATA   
Planområdets area: 1486 kvm  
Antal/BTA bostäder: 38 st/4600 kvm  
Antal bil-/cykelparkering: 36 p-platser för bil/118 cykelplatser  

Handlingar  

Till detaljplanen finns följande handlingar:  

• Plankarta med planbestämmelser och illustration  

• Planbeskrivning (denna handling)  

  

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900.    

  

Standardförfarande tillämpas då förslaget till detaljplan är förenligt med 

översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms vara av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Vidare bedöms 

förslaget till detaljplan inte medföra betydande miljöpåverkan.  

  

Medverkande  

Planarkitekt: Jimmie Simonsen  

Planchef: Ole Kasimir  

Trafikplanerare: Jessica Jaremo (konsult) Bitr 

stadsarkitekt: Pia Laike  

Stadsantikvarie: Henrik Borg  

  

På beställarens uppdrag har FOJAB arkitekter (konsult) tagit fram bildmaterial till 

förslaget.  

Plansökande  

Vallkärra Properties AB inkom 2015-12-22 med ansökan om upprättande av ny 

detaljplan för Sankt Mikael 16 i Lund med möjlighet att förtäta en parkeringsyta samt 

att ändra användning till bostadsändamål på befintlig byggnad inom fastigheten.  

  

  

FÖRUTSÄTTNINGAR  
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Tidigare ställningstaganden  

Översiktliga planer   
Översiktsplanen, ÖP-2010, anger att förtätning av staden är en central strategi för att 

minska anspråken på åkermark.  

 
Gällande plan (nr 384) för västra delen av Sankt Mikael 16.  

  

Gällande stadsplan från 1976 (nr 384) för västra delen av Sankt Mikael 16 anger 

handelsändamål (H) i fyra våningar samt kulturhistorisk värdefull bebyggelse (K). 

Byggnadshöjden för huvudbyggnaden är 13 meter och 4 meter för 

innergårdsbyggnaden.   

  

  

  

Detaljplaner  
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Gällande plan (nr 397) för östra delen av Sankt Mikael 16.  

  

Gällande stadsplan från 1977 (nr 397) för östra delen av Sankt Mikael 16 anger 

handels- och bostadsändamål (HB) i två till fyra våningar samt garagebestämmelse 

(G). Byggnadshöjden för huvudbyggnaden är 9 och 13 meter för gavelbyggnaden. Det 

finns även en bestämmelse för taklutning på 27-45 grader.   

  

Bevaringsprogram  
Befintlig byggnad från 1904 redovisas som kulturhistoriskt intressant i 

bevaringsprogrammet ”Lunds stadskärna – bevaringsprogram – Krafts rote".  

 
Karta från bevaringsprogrammet. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (röd färg) kring kv 

Sankt Mikael.  
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Riksintresse för kulturmiljö   
Hela planområdet ingår i riksintresseområdet Lunds stadskärna (M:K 87). Planen 

berörs av följande uttryck för riksintresset:  

  

• Det oregelbundna medeltida stadsplanemönstret med tillskott från senare tider, 
tomtstruktur och platsbildningar.  

• Domkyrkan, medeltida hus, stadsvallen och andra lämningar från medeltiden.  

• Olika byggnader för universitet och det intellektuella livet.  

• Gaturummens karaktär, platsbildningar och gårdsrummen.  

  

Sammantaget bedöms planförslagets genomförande medföra en positiv påverkan på 

riksintresset.  

  

Byggnaden på Stora Algatan 4 (ritad av Oscar Hägg) utgör en sådan särskilt värdefull 

byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL, d v s byggnader som är särskilt värdefulla från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 

bebyggelseområde av denna karaktär.   

Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet  
Centrala stadens allmänna grönytor består till övervägande del av Stadsparken, 

Lundagård och några mindre parker samt flera gröna torg såsom Bantorget och 

Clemenstorget.  

  

  
Foto från Lundagård i närheten av planområdet.   

  

I Carl Hårlemans generalplan från 1746 för akademiområdet och Paradislyckan ingick 

Lundagård. Hårlemans plan gav Lundagård sin nuvarande form med träd längs gångar 

i ett gåsfotsmönster. På mitten av 1800-talet revs murarna runt Lundagård och 

tillsammans med intilliggande platser och torg som Tegnerplatsen, Krafts torg och 

Domkyrkoplanen, blev akademiens egen gård en öppen park.   

  

    

Plandata och markägoförhållanden  
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Planområdet omfattar fastigheterna Sankt Mikael 16 (1486 kvm) och en liten del 

gatumark på Innerstaden 2:1 (21 kvm). Inom planområdet finns ett servitut för 14 

parkeringsplatser till Miljöinstitutet som belastar fastigheten. Det finns även en 

ledningsrätt (1281K-9438_C3226.1) och en gemensamhetsanläggning för Sankt 

Mikael GA:1 som även de belastar fastigheten. Fastigheten är privatägd och ägs av 

Vallkärra Properties AB.  

Kulturmiljö   

Kulturhistorisk intressant kvarter  
Under medeltiden fanns inom detta område både det stora  

Svartbrödraklostret, vilket man tidigare har velat placera på flera andra ställen i 

närheten, och Sankt Mikaels kyrka. På 1600-talskartorna omfattar kvarteret, om man 

räknar med kvarteret Sigrid, vilket styckades av långt senare, samma område som 

idag.   

  

1784 hette de omgivande gatorna: Kungsgatan, nuvarande Kiliansgatan, 

Biskopsgatan, vilken motsvarar nuvarande Krafts torg och Tegnérsplatsen och Lilla 

Kungsgatan på norrsidan av kvarteret d.v.s. nuvarande Stora Algatan. Själbodgatan 

har kvar sitt namn och Magdalene kyrkosträte har blivit Magle Stora Kyrkogata.   

  

På den aktuella parkeringsplatsen fanns en tvåvåningsbyggnad som revs 1959.  

  

  
Orienteringskarta med utritat planområde  
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Riven byggnad som fanns på befintlig parkeringsplats, revs 1959.  

  

Kulturhistorisk intressant bebyggelse Stora Algatan 4  
Byggnaden som är ritad av en erkänd svensk arkitekt, Oscar Hägg, har tre våningar 

och frontespis. Sockel och portalomfattningar är utförda i råhuggen sten och fasaden 

klädd med rött maskinslaget tegel. Fönster och dörrar liksom frontespisen har svängd 

överdel med putsomfattningar i Jugendstil. Byggnaden har franska balkongräcken i 

svart smide på andra och tredje våningen. Den ursprungliga porten med överljus och 

dagerrutor utformade efter portalens och fasadens övriga former byttes 1963 ut mot 

en modern port i glas och ljust trä. Takkuporna i vindsvåningen kom till vid samma 

tillfälle.   

  

  
Foto på Häggs jugendbyggnad i tegel med dess entré till höger.  

  

Arkeologi  
Planområdet är beläget inom Lunds medeltida stadskärna, registrerad som 

fornlämning nr 73. Inom kvarteret Sankt Mikael har det tidigare gjorts 

undersökningar på ett antal ställen, se bild nedan. Den arkeologiska kunskapen om kv 

Sankt Mikael har varit ganska begränsad. Informationen har företrädesvis kommit 

från mindre schakt med grundmursrester. Dock gjordes år 1998 en slutundersökning 

som genomfördes på innergården vid Oscar Häggs byggnad, se A nedan.   
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Utgrävningsschakt för norra delen av kvarteret Sankt Mikael.  

  

Slutundersökning visade att det i området fanns mycket välbevarade 

bebyggelselämningar och resultaten gjorde det möjligt att bättre förstå lämningarna 

och relationen till Svartbrödrakonventet.   

Vid förundersökningen som gjordes 2014 grävdes ett ca 2 m brett och ca 15 m långt 

schakt centralt på den yta som i dag utgör en parkeringsplats. På större delen av ytan 

schaktades ned till att bevarade kulturlager eller byggnadslämningar påträffades, 

medan det på 2 kvadratmeter handgrävdes ned till moränleran.  

   
Utgrävningsschakt i orange färg, samt tidigare bebyggelse i lila färg. Mindre schakt från 

tidigare utgrävningar i brun färg.  

  

Under utgrävningen påträffades huvudsakligen byggnadslämningar från 

senmedeltiden. Dessa bestod av en stenläggning som utgjort golvet i en byggnad som 

revs under slutet av 1500-talet, en plundrad grundmur och resterna efter ett tegel 
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och stengolv. Vidare dokumenterades resterna av en källartrappa som tillhört en 

tidigare fas av samma byggnad. Under byggnadslämningarna undersöktes ett 

kulturlager som utgjort en gårdsplan eller en annan öppen yta i anslutning till 

bebyggelse, två odlingslager och ett äldre marklager. Vid undersökningen insamlades 

även fynd vars dateringar sträcker sig från 1000-talet till efter reformatorisk tid, vilket 

illustrerar platsen långa brukningskontinuitet.  

  

Resultaten från undersökningarna visar att det finns rikligt med byggnadslämningar 

på tomten och att platsens vetenskapliga potential är stor.  

  

Trafik  

Kvarteret Sankt Mikael ligger utmed Stora Algatan i de äldre delarna av Lunds 

stadskärna. Stora Algatan är en gammal gatstensbelagd lokalgata med en smal 

körbana och ett lågt trafikflöde. Gatan är enkelriktad västerut med en reglering om ej 

tillåten genomfart för motorfordonstrafik från Krafts torg i väster. Det finns 

avgiftsbelagda parkeringsplatser längs körbanans norra kant. Den skyltade 

hastigheten är 30 km/h det finns gångbanor längs på båda sidor av gatan.  

  

Kvarteret ligger på 650 meters gångavstånd från Lunds Centralstation som trafikeras 

av både tåg samt stads- och regionbusstrafik. Planområdet ligger ca 500 meter från 

Botulfsplatsen där större delen av stadstrafiken utgår ifrån och 800 meter ifrån 

regionbussarna på Bankgatan. Närmsta hållplats är Domkyrkan och Lundagård på 

Kyrkogatan cirka 300 meter från kvarteret. Dessa hållplatser trafikeras av 

stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 med en sammanlagt mycket hög turtäthet. Detta 

ger en god standard med kort avstånd till kollektivtrafik med en hög turtäthet.  

  

I de centrala delarna av staden sker cykling i stor utsträckning i blandtrafik längs de 

mindre gatorna. I nära anslutning till planområdet passerar fyra av de större 

cykellederna längs Sandgatan-Lundagård, ParadisgatanTomegapsgatan samt Lilla 

Fiskaregatan-Skomakaregatan.  

  

Natur  

Geotekniska förhållanden  
En geoteknisk undersökning gjordes i slutet av 2014. Enligt planerna skulle 6 st 

borrprover tas på den aktuella fastigheten, men på grund av att fast motstånd 

påträffades på flera platser gjordes sammanlagt 10 borrningar.  
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Vid fyra borrprover påträffades hinder och tre av dem kunde inte forceras. Proverna 

visar att det finns omfattande raseringslager men även välbevarade kulturlager ned 

till en nivå på mellan 2,30 och 2,45 under dagens marknivå.   

En geoteknisk uppdaterad undersökning behöver göras anpassad efter det aktuella 

förslaget.  I utredningen behöver även rekommendationer om grundläggning och 

dränering redovisas så att inte andra hus i närheten drabbas av sättningar.  

Markradon  
Baserat på översiktlig radonkartläggning klassificeras planområdet som 

normalriskområde.  (Normalriskmark 10-50 kBq/m3 och högriskmark >50 

kBq/m3.) Luftföroreningar  

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 

svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).  

  

Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 

Lunds kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 

planområdet.   

Teknisk försörjning  

   
Ledningar i anslutning till fastigheten Sankt Mikael 16.  

  

Befintligt ledningsnät innehåller elledning (röd), fjärrkyla (rosa), fjärrvärme (grön), 

teleledning (orange) och VA-ledning (blå).  
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PLANFÖRSLAG  

Planens syfte   

Detaljplanens syftar till är att möjliggöra en högkvalitativ bostadsbebyggelse på 

parkeringsytan samt att komplettera med användningen bostadsändamål på befintlig 

byggnad inom fastigheten Sankt Mikael 16. Planförslaget syftar även till att bevara 

den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom 

fastigheterna Sankt Mikael 16.  

  

Huvudidén med planen är att byggnaden läker ihop gaturummet längs Stora Algatan. 

Projektet ska ha en hög ambition som kan uttryckas genom att arkitekturen i 

formspråk, material och volym förhåller sig till övrig bebyggelse i kvarteret och längs 

gatan så att den nya byggnaden blir ett tillskott i paritet med de befintliga 

kulturhistoriska byggnaderna.   

  

Planförslaget innefattar:  

• Nytt bostadshus med ca 20 bostäder  

• Möjlighet till att konvertera befintlig byggnad till bostäder (ca 18 st)  

• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för den befintliga jugendbyggnaden  

Förtätningens karaktär  

  
Fasadritning för kv Sankt Mikael vid Stora Algatan med nytt hus inritat. Utformningen av 

byggnaden bestäms i samband med bygglov. Ritningen ovan visar en möjlig utformning.  
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Fasadritning för kv Sankt Mikael vid Stora Algatan som det ser ut idag.  

  

Ny byggnad (Stora Algatan 6)  
I den nya byggnaden ges möjlighet för ca 20 bostäder. Total BTA för hela projektet 

blir ca 4 600 kvm, varav ca 2300 kvm i nybyggnaden. Byggnaden gränsar mot gatan 

och i den sydöstra gaveln till den befintliga byggnadens takfot, taklutning och 

taknock. Byggnaden tar upp riktningsändringen i gatan och ansluter i liv med fasaden 

på Sankt Mikael 4.   

  

Taket på den nya byggnaden förses med uppglasade takkupor. Föreslagen byggnad 

innehåller även ett burspråk över gatuentréerna (till bostäderna, garaget och 

bilhissen) som är ca 3,5 meter över trottoaren och sticker ut 0,8 meter över 

densamma. Burspråkets fönster över hörn bidrar till högre kvalité på boendet med 

utblickar mot Lundagård och innebär samtidigt ett spännande tillskott att fästa 

blicken på för den som rör sig på gatan. Byggnaden förses med franska balkonger 

som sticker ut 0,4 meter från den övriga fasaden. Även de franska balkongerna ger liv 

åt fasaden och möjlighet till gröna inslag som kan upplevas från gatan.   

  

  
Situationsplan för planområdet.  
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I det aktuella projektet föreslås en ljusgård med en japansk stenträdgård och en 

vertikal växtvägg anläggs mellan nybyggnaden och det befintliga huset för att ge 

dagsljus och utblickar från lägenheterna. Den gemensamma utemiljön för samtliga 

boende förläggs till nybyggnadens innergård. Med planteringar och träd skapas plats 

för samvaro, lek, avkoppling och odling.  

  

  
Vy österut längs Stora algatan (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

  
Vy västerut längs Stora algatan (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

Entré, burspråk och de franska balkongerna ger en tredimensionalitet och ett liv i 

fasaden som stämmer överens med de båda sekelskiftesbyggnaderna i gatans början, 

utan att de tar för mycket uppmärksamhet i gaturummet. Den befintliga huskroppen 

och nybyggnaden länkas samman invändigt i både källare och bottenvåning för att 



62 
 

samutnyttja olika funktioner. Teknik, barnvagnsförråd, fastighetsförråd och 

bostadsförråd förläggs i huvudsak i på bottenvåningen och i källarvåningarna på den 

nya byggnaden.  

  

För den byggnaden föreslås användningen bli bostäder (B) med en byggnadshöjd på 

14 meter och en plushöjd på 44 meter vid innergården (röd linje nedan). Byggnaden 

regleras även med en totalhöjd på 20 meter.   

 
Sektion genom byggnadsvolymerna i öst västlig riktning (bild producerad av FOJAB 

arkitekter).  
  

 Oscar 
Häggs byggnad från 1904 sett ifrån Stora Algatan.  

Befintligt hus (Stora Algatan 4)  
Detaljplanen medger att befintlig byggnad ändras från kontor tillbaka till ursprungets 

bostadsfunktion, vilket i framtiden ger ca 18 nya bostäder. Delar av föreläsningssalen 

på den igenbyggda gården rivs och innergården återskapas för de boende i 

gårdslängorna på markplanet.   
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För befintlig byggnad föreslås användningen bli bostäder och kontor (BK) med en 

byggnadshöjd på 13 meter och en plushöjd på 49 meter vid innergården (röd linje 

nedan).  

 
Sektion genom befintlig byggnad i nord sydlig riktning (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

  

Exploateringstal är ett mått på täthet i bebyggelse och förkortas vanligen "e". 

Exploateringstalet är den totala bruttoarean BTA (exklusive garage, källare och 

förråd) delat på föreslagen kvartersmark samt halva omgivande trafikförsörjande 

gata och park.  [e= bruttoarean (BTA)/total markareal (A)]  

  

Föreslagen bebyggelsetäthet (nettoexploateringstal) inom Sankt Mikael 16 är 2,72. 

Totalt föreslås området förtätas med 38 bostäder.  

Varsamhet och skydd för befintlig bebyggelse Befintlig byggnad med 

kulturhistoriska värden skyddas med skyddsbestämmelser och därmed säkerställs 

de kulturhistoriska värdena. Skyddsbestämmelserna (q) för byggnaden innebär att 

fasaden mot gatan bevaras samt att ursprungliga fönster, natursten och 

förbländertegel i norra fasaden bevaras. Byggnaden har även förlagts med 

rivningsförbud (r).   

  

Varsamhetsbestämmelserna (k) innebär att byggnadens utformning ska bibehållas 

avseende material, volym och karaktär. Port ska utföras i trä och eventuellt med 

inslag av glas. Balkongräcke ska utföras som smidesräcke med formspråk hämtat i 

den ursprungliga utformningen. Takmaterial på tornet ska vara i koppar. Byggnadens 

insida har renoverats så hårt att det inte finns något kvar av bevarandevärde utifrån 

kulturhistoriskt perspektiv.   
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Skyddsvärda fönster i gott skick samt tegelfasad som ska bevaras.  

  

  

  

  

  
Skyddsvärda smidesräcke,  stenpartier i gott skick och kopparplåt som takmaterial.  

  

  

Trafik  
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Biltrafik  
Ingen förändring genomförs för biltrafik. Trafikflödena bedöms öka marginellt med 

föreslagen bebyggelse.    

Parkering  
Gällande cykel- och bilparkeringsnorm ska tillämpas. All parkering löses i den nya 

byggnadens garage och åtkomst till parkeringen sker med bilhiss som matas via Stora 

Algatan. Minimibehovet av bilparkeringsplatser är 14 st för Miljöinstitutet (befintliga 

p-platser som belastar fasigheten via servitut), 18 st för dagens kontorsbyggnad och 

13 st för de nya bostadsytorna, totalt 45 p-platser. I det delvis underjordiska garaget 

finns 36 p-platser fördelade på 35 p-platser i en mekanisk två- och trevåningslösning 

samt en för rörelsehindrade. Det exakta parkeringsbehovet beräknas i samband med 

bygglovsprövningen.  

  

  
Parkeringslösning med ett underjordiskt garage (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

  
Parkeringslösning med ett underjordiskt garage (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

Minimibehovet av cykelparkeringsplatser för de 20 lägenheterna är 72 st och 46 för 

de befintliga kontorsytorna, totalt 118 st. Cykelparkering placeras i bottenvåningen 

och på innergården. Cykelparkering på trottoar utmed allmän gata tillåts inte.   
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Befintlig byggnad med cykelparkering utmed allmän trottoar.   

Buller  
Trafikflödet på Stora Algatan bedöms till ca 700 f/d. Med hänsyn till 

gatstensbeläggningen överskrids 55 dBA vid fasad redan vid 500 f/d. Med 700 f/d blir 

bullernivåerna vid fasad ca 56-57 dBA. Riktvärdet överskrids huvudsakligen på grund 

av det korta avståndet mellan vägmitt och fasad, inte på grund av höga trafikflöden. 

Bullerskyddsbestämmelser som reglerar planlösning bedöms ej lämpliga med hänsyn 

till det låga trafikflödet. Uteplats som uppfyller gällande riktvärden kan anordnas 

utan bullerproblematik. Gällande riktvärden inomhus ska alltid erhållas.  

Renhållning  
Ett nytt miljörum ordnas i den nya byggnaden och dessutom ordnas ett nytt miljörum 

i den befintliga byggnaden.  

Teknisk försörjning  

Energiförsörjning  
Bebyggelsen kan anslutas till Kraftringens elnät, det finns även opto- och telekablar i 

anslutning till planområdet.  

Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering  
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. VA SYD ansvarar för att ta hand om 

dagvattnet. Föreslagen bebyggelse kan anslutas till befintligt kommunalt VA-, 

dagvatten och fjärrvärmenät.  

  

GENOMFÖRANDE  
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Organisatoriska åtgärder  

Genomförandetid  
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.  Före 

genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 

detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).  

Avtal  
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren/ exploatören 

innan föreslagen detaljplan antas. En förtätning med cirka 38 bostäder bidrar till en 

ökad användning och belastning av befintliga grönytor i staden. Därför ska 

fastighetsägaren/exploatören bekosta åtgärder inom något eller några grönytor i 

närområdet som är nödvändiga för att kunna genomföra detaljplanen. Exakt vilka 

åtgärder som ska bekostas kommer att undersökas av tekniska förvaltningen och 

redovisas närmare i exploateringsavtalet.  

Kostnad för framtagande av detaljplan  

Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Inlösen, 

ersättning  

Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt 

till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.  

Fastighetsrättsliga åtgärder  

Fastighetsbildning  
Planen berör fastigheterna Sankt Mikael 16 och Innerstaden 2:1.  

Genomförande av planen medför följande fastighetsrättsliga konsekvenser:  

  

Sankt Mikael 16  

Fastigheten utökas med område från Innerstaden 2:1  

  

Innerstaden 2:1   

Fastigheten ska avstå område som är i planförslaget utlagd som kvartersmark, 

orangemarkerat område. Området ska genom fastighetsreglering överföras till Sankt 

Mikael 16  
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Kartbild över fastighetsrättsliga åtgärder  

  

Ersättning  
De berörda fastighetsägarna ska helst träffa överenskommelse om 

fastighetsreglering inklusive ersättningsbelopp.   

Om överenskommelse inte kan nås kan sakägare ansöka om att få frågan om 

fastighetsreglering prövad.  Beslutar Lantmäterimyndigheten att 

fastighetsregleringen ska genomföras beslutar man även om ersättningsbelopp. 

Ersättningen bestäms i så fall enligt Vinstfördelningsprincipen.  

Rättigheter  
Planområde berörs av ledningsrätt 1281K-9438:C3226.1. för fjärvärme till förmån för 

Kraftringen AB. Ledningsrätten gäller även efter genomförs fastighetsreglering.  

  

Planområdet berörs även av gemenssamhetsanläggning för fjärvärme Sankt Mikael 

ga:1. Deltagande fastigheter är Sankt Mikael 16 och 18.   

  

Sankt Mikael 16 belastas av avtalsservitut för parkering där Sankt Mikael 18 är 

tjänande fastighet. Avtalsservitut belastar området som i planförslaget medger 

byggrätt. För att planen ska genomföras ska berörda fastighetsägare träffa 

överenskommelse om hur avtalsservitut ska ändras.  

Ansökan om fastighetsbildning  
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Lunds 

kommun ansöka om erforderlig fastighetsbildning.  

Förrättningskostnaderna betalas av berörda sakägare.  
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KONSEKVENSER   

Miljökonsekvenser  

Miljöbedömning enligt miljöbalken  
Stadsbyggnadskontoret bedömer med vägledning av förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § 

PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i 

en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.   

  

Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts:   

Genomförande av planförslaget påverkar inte markanvändningsmål.   Genomförande 

av planförslaget innebär ingen negativ påverkan på miljön, hälsa eller hushållning 

med naturresurser. Genomförande av planförslaget innebär ingen påverkan på 

markanvändningsmål och ingen negativ påverkan på miljön, hälsan eller 

hushållningen med naturresurser. Sammantagande är den påverkan som 

planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Påverkan på riksintressen   
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård M:K87 men bedöms inte 

medföra någon betydande påverkan på riksintresset.  

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 

svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).Enligt 

miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Lunds 

kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 

Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget bedöms inte förändra nivåerna 

för befintlig bebyggelse.  

Markradon  

Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade.  

Stadsbild  
Gaturummet påverkas positivt av förtätningen då kvarteret Sankt Mikael vid Stora 

Algatan blir helt och sammanbyggt.  

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse  
Planens påverkan på kulturmiljön är positiv. Befintlig bebyggelse med kulturhistoriska 

värden skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser.   

Riksintresset för kulturmiljö  
Sammantaget bedöms planförslagets genomförande medföra en positiv påverkan på 

riksintresset då skydds- och varsamhetsbestämmelser skyddar höga kulturhistoriska 

värden på befintlig jugendbyggnad. Den senaste bebyggelsen på parkeringsplatsen 

uppfördes för drygt 180 år sedan och revs 1959. Förtätningen helar därför kvarteret 
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genom att bebygga lucktomten som fått en tillfällig användning som parkeringsplats 

de senaste 60 åren.   

Arkeologi  
Slutundersökning ska genomföras i samband med att marken grävs upp för 

grundläggning. Området är del av fast fornlämning och ingrepp i mark kräver tillstånd 

från Länsstyrelsen när det gäller ledningsdragning under mark, dränering, sänkning 

av källarnivå, grävning för stolpar mm.  

 
Markerad parkeringsplats där en slutundersökning ska genomföras.  

  

Solförhållanden  
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Vårdagjämning 20 mars 

kl.9,12, 15 och 16 samt sommarsolståndet 20 juni kl. kl.9,15, 16.30 och 18. Studierna 

visar att delar av fastigheten Sankt Mikael 4 öster om förtätningsprojektet får sämre 

solförhållande på eftermiddagen under sommarmånaderna. I övrigt påverkas inte 

omgivande fastigheter negativt.  
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Skuggstudie 20 mars utan förtätning (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

   

  
Skuggstudie 20 mars med förtätning (bild producerad av FOJAB arkitekter).  
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Skuggstudie 20 juni utan förtätning (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

  

  

  
Skuggstudie 20 juni med förtätning (bild producerad av FOJAB arkitekter).  

  

Sociala konsekvenser  
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God bebyggd miljö  
Planförslaget innebär en förtätning i ett centralt läge i Lund. Förtätningen sker på 

område som tidigare har varit bebyggt och innebär en återgång till 

bebyggelsestukturen från slutet på 1800-talet.   

Tillgång till rekreativ miljö  

Området är centralt beläget och det är nära till parkerna och torgen i centrum.   

Befolkning och service  
De planerade bostäderna ger en ökning av befolkningen inom området. Behovet av 

platser inom barnomsorgen bedöms kunna tillgodoses i närområdet. Fastigheten 

ligger centralt i Lund och det är därmed nära till övrig service.   

Barnperspektivet  
Genom att tillåta bostäder inom kvarteret finns det möjligheter för barnfamiljer att 

bo i de nya bostäderna. Barns boendemiljö i de nybyggda bostäderna i centrala Lund 

innebär dock att dessa barn får tillgång till en minimal fri- och lekyta.  

Tillgänglighet  
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 

och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 

byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning.  

  

  

  

  

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND  

  

  

  

  

Ole Kasimir   Jimmie Simonsen Planchef     

 planarkitekt  

  

2, Gamla Lunds yttrande till stadsbyggnadskontoret  

Till Stadsbyggnadskontoret, 
    Lunds kommun 

 
 
Kommentar till detaljplan för kv. Sankt Mikael 16 i Lund, Lunds 
kommun (Stora Algatan 4) PÄ 37/2015a, 1281K-P190. 
 
Föreningen Gamla Lunds styrelse finner det glädjande att denna tomt bebyggs, så att detta hål 

i stadsbilden fylls igen. Gällande plan för den obebyggda tomtdelen anger tvåvåningshus för 
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handels- och bostadsändamål i ett gatuhus och fyravåningshus mot brandgaveln i väster. 

Planförslaget föreslår ett fyravåningshus mot gatan, med ett tornliknande burspråk över 

entréerna i byggnadens västra del upp till sex våningars höjd. Bortsett från burspråket är 

byggnadens takfots- och nockhöjd enligt fasadskissen samma som för grannhuset i väster. 

Byggnaden tar upp gatans riktningsändring. Byggnaden får franska balkonger likt grannhuset i 

väster. Under nybyggnaden och gården föreslås garage i 2-3 plan med bilhiss som nås från 

gatan. Det befintliga jugendhuset på fastighetens västra del bevaras, får tillräckliga 

bevaringsbestämmelser och återfår tidigare användning som bostadshus. 

 

Nybyggnaden och parkeringslösningen är mycket kompakt, men ändå väl anpassad till 

gatumiljön. Föreningen Gamla Lund ser detta som en acceptabel möjlighet att utveckla och 

förtäta stadskärnan men ändå bevara viktiga miljövärden. Nybyggnaden har en modern, men 

ändå tidlös fasad, men rimligt anpassad till grannhuset. Det skrivs att nybyggnadens arkitektur 

i formspråk, material och volym skall förhålla sig till övrig bebyggelse i kvarteret så att den blir 

ett tillskott i paritet med de befintliga kulturhistoriska byggnaderna. Sådana viktiga detaljer som 

materialval, färg och fönsterutformning nämns dock inte. Här önskar Gamla Lund en ökad 

tydlighet. Både puts- och tegelfasad är möjliga alternativ, men tegelfasader kan se ut på många 

sätt. Om tegel väljs, bör stor omsorg läggas vid förband och tegelkvalitet, så att man får en 

levande och vänlig fasad. Stor betydelse har sockelns utformning. Eventuellt kunde hela 

bottenvåningen markeras som sockelvåning med sten eller grå puts.  

 

Fönsterbågarna och spröjsarna bör vara målade i en för kvarteret anpassad kulör. Aluminium- 

eller plastfönster vore t ex otänkbart.  

 

Plankartan är svårläst. Nybyggnadsområdets avgränsning mellan byggnadskropp och innergård 

(över garage) framgår inte. Inte heller för den äldre byggnaden visas innergården genom 

formella planbestämmelser. Det är här önskvärt med förtydliganden.  

 

Begränsade arkeologiska undersökningar har gjorts inom planområdet. Föreningen Gamla 

Lund förutsätter att enligt stadsantikvarien önskvärda kompletterande arkeologiska 

undersökningar utförs. 

 

 

Lund 2016-10-13 

 

För Gamla Lunds styrelse, 

Bo Larsson, Bengt Aronsson 

 

 

 

 


