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Det här diplomarbetet utgörs av ett aktuellt bostadsområde- och stadsplaneringspro-
jekt, som finns lokaliserat i Örebro, Sverige. Projektet togs fram av White Arkitekter 
Örebro, men utfördes som ett parallellt och individuellt arbete i form av det här diplo-
marbetet.

Idén om att implementera trädgårdsstadens principer i det här projektet var en prem-
iss, som White Arkitekter lade fram, som fungerat som ett fundamentalt koncept för 
projektets utveckling ända sen dess start.

Tyngdpunkten av detta diplomarbetet har varit att lägga fram ett oberoende förslag på 
hur karaktären för det tilltänkta området skulle kunna se ut. En stor del av arbetet har 
inneburit att framställa en egen profil, koncept, karaktär och känsla för hur området 
skulle kunna se ut i framtiden, genom visualiseringar, diagram och ritningar.

För att göra framskridandet av projektet möjligt var det grundläggande att förstå vad 
en trädgårdsstad är. Av den orsaken undersöks det kortfattat vad som innefattar en 
trädgårdsstad, samt dess historiska utveckling och några relevanta referensprojekt.

I det här diplomarbetet har även en platsanalys genomförts för att bidra till förståelsen 
av projektets sammanhang och förutsättningar.

En annan del av detta diplomarbetet har även varit att undersöka White Arkitekters 
förslag i förhållande till det oberoende och individuella förslaget.  

Diplomarbetets avslutande del utgörs av en kort diskussion som behandlar projektets 
framtid och relevans för framtida stadsplaneringsprojekt.    

Nyckelord: Trädgårdsstad, Örebro, Marieberg, stadsplanering, bostadsområde 

This Master thesis consists of a current residential and urban planning project, located 
in Örebro, Sweden. The project was conducted by White Architects Örebro, but was 
made as a parallel and individual work in the form of this master thesis.

The idea of implementing the garden cities’ principles in this project was a premise 
presented by White Architects, which served as a fundamental concept for the project's 
development ever since its inception.

The emphasis of this master thesis has been to present an independent proposal as to 
how the proposed area might appear. A large part of the work has consisted of creating a 
particular profile, concept, character and sense of how the area could look in the future, 
through visualizations, charts and drawings.

In order to make the project progress possible, it was essential to understand what a gar-
den city is. For that reason, a briefly study regarding what comprises a garden city was 
conducted, as well as its historical development and some relevant reference projects.
In this master tehsis, a site analysis has also been conducted to help understand the 
context and the conditions of the project.

Another part of this master thesis has also been to examine the proposal made by White 
Architect's in relation to the independent and individual proposal.

The final part of the master thesis consists of a brief discussion that addresses the fu-
ture of the project and relevance for future urban planning projects.

Keywords: Garden City, Örebro, Marieberg, city planning, residential area



”En stad måste byggas så att människor känner sig säkra och lyckliga” 
- Aristoteles



F ö r o r d 

Framför   tv :n ligger en mycket ung, liten pojke på magen, med en låda full av färgpen-
nor och med ett stort ritblock framför sig. På ritblocket växer sakta men säkert en stad fram. 
Det bästa den här pojken vet är att bygga, planera och rita städer. Den här pojken är jag och 
mitt stora intresse för städer, stadsplanering, samhällsplanering, den urbana miljön, land-
skapsarkitektur samt arkitektur växte fram så fort jag kunde iaktta min omgivning och hålla 
en penna i handen. Att vara med att påverka hur vårt samhälle utvecklas och skapa trevliga, 
hållbara och estetiskt tilltalande miljöer är ett begär som vuxit sig allt starkare med åren. 

Därför har detta projekt och diplomarbete rent av varit både det optimala och ideala 
ämnet att arbete med för mig-

Resan med det här projektet började redan våren 2016 då jag febrilt försökte hitta ett 
sommarjobb. Resultatet blev inte ett sommarjobb, utan ännu bättre en, praktikplats hos 
White Arkitekter i Örebro. På så vis kom jag både i kontakt med arbetslivet på ett fantastiskt 
sätt samt så fick jag bekanta mig med en helt ny stad. Jag är mycket tacksam för att jag fick den 
chansen, som ledde fram till den här möjligheten att arbeta med detta projekt, som verkli-
gen passar mig perfekt. Att få vara med och planera fram en ny stadsdel, är verkligen lite av 
en dröm för mig och jag känner hur den lilla pojken i mig, som längre bara kunde fantisera 
om att en dag få vara delaktig i någonting liknande, i och med detta är lika ivrig då som nu.

Stefan Eklöf
23.8.2018
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1.1 – Inledning

Att nya stadsdelar och bostadsområden växer fram är en naturlig del av stadsutvecklin-
gen. Dagens landskapsarkitekter, stadsplanerare och arkitekt bär ett stort ansvar i form av att 
vara delaktiga i arbetet som formar dagens och framtidens levnadsmiljöer. Det är minst sagt 
en mångfasetterad utmaning att skapa tidlösa, trivsamma, hållbara, smarta och trygga områ-
den. Det här diplomarbetet tar sig an den utmaningen och lägger fram ett förslag på hur en 
ny stadsdel i Örebro, Sverige skulle kunna se ut, utifrån ett konceptuellt perspektiv. Det här 
diplomarbetet har valt att använda sig av iden om trädgårdsstaden som en viktig utgångs-
punkt. Upphovet till det här arbetet är ett verkligt projekt, med samma premiss som det här 
arbetet. Förhoppningen är att detta arbetet skall fungera som ett inspirerande komplement 
till den fortsatta utvecklingen av det verkliga projektet. 

1.2 – Bakgrund

Våren 2018 tog jag kontakt med min gamla chef Viktoria Buskqvist, på White Arkitek-
ter Örebro, och frågade om det fanns några spännande projekt, som skulle kunna passa som 
ett bra diplomarbete för mig. Viktoria tog genast upp saken med landskapsarkitekten Carl 
Dolk, som sedan gav mig en lista på olika tänkbara projekt. Projektet som genast fångade 
mitt intresse gick då under namnet ”Travet” och det beskrevs som ett stort planprojekt där 
en modern trädgårdsstad skulle byggas. Till uppgiften hörde att ta reda på hur en modern 
trädgårdsstad ser ut, se över historiskt goda exempel, samt beakta framtidens behov. Under 
vårt första telefonmöte i slutet på Mars presenterades projektet och det material som White 
kontoret arbetat fram. Då framkom projektets storlek och att det handlade om att skapa en 
ny stadsdel eller rent av nästan en ”liten stad”. White kontoret genomförd workshops och lade 
även fram egna idéskisser för hur projektet skulle kunna se ut. Via samtal och möten med 
Carl Dolk samt Gaustav Fornvall, ansvarig planarkitekt och Oskar Widlund, byggnadsingen-
jör och kontorschef, utvecklades projektet i och med att det framskred. När arbete på diplo-
marbetet inleddes låg det reella projektet mellan planbeskedsskiss och utvecklande av skiss 
under planarbete. Av den orsaken var det ett bra tillfälle att utveckla det material som arbe-
tats fram. Eftersom det var upp till mig att avgöra hur projektet skulle kunna användas som 
ett diplomarbete, valde jag att dels först och främst att undersöka vad en trädgårdsstad är, för 
att sedan arbeta fram ett eget parallellt förslag för hur den här nya stadsdelen skulle kunna 
se ut. 

1.3 – Syfte + mål

Syftet med detta diplomarbetet är att utveckla en vision för en ny stadsdel i from av en 
trädgårdsstad i Mariebergsområdet, utanför Örebro, Sverige. En del av syftet med arbetet har 
varit att undersöka vad som karakteriserar en trädgårdsstad och vad som utgör dess grun-
dprincip. En annan del av arbetet har varit att bekanta sig med området samt hur struktu-
ren för själva projektet ser ut. De olika parterna som är involverade i projektet har diverse 
önskemål och idéer för den tilltänkta trädgårdsstaden. Uppgiften med det här arbetet är att 
ta tillvara på detta, för att sedan arbeta fram ett eget förslag beträffande en egen identitet, 
karaktär och struktur för det här nya området. Att arbeta fram illustrativt material i from 
av olika typer av ritningar och bilder är också ett av syftena som omfattar detta diplomarbe-
tet. Målet med detta diplomarbete är att finna alternativa lösningar, idéer och tillvägagån-
gsätt som går att tillämpa på det här området. Ytterligare en målsättning är att arbetet skall 
fungera som ett parallellt hjälpmedel och inspiration till den fortsatta projekteringen och 
utvecklingen av projektet och den nya stadsdelen. 

1.4 – Frågeställning + metod

Frågeställningen för det här diplomarbetet har varit att undersöka hur trädgårdssta-
dens traditionella principer skulle kunna gestalta sig i ett dagsaktuellt projekt, i form av en 
modern tolkning. Tillvägagångsättet har varit att studera faktalitterärt material kring vad en 
trädgårdsstad är, samt analysera området via ritningar, databassökningar och olika karttjäns-
ter. Att bilda en egen uppfattning av projektet via insamlandet av det redan framställda mate-
rialet har varit ytterligare en metod för att närma sig ämnet och få en djupare förståelse 
för det. Att göra platsbesök har även det varit en del av det metodiska arbetet, samt att föra 
en aktiv dialog med sakkunniga personer inom området. För att genomföra gestaltandet av 
visionen för området har användningen av olika gestaltningsprogram, skisser och fotografier 
fungerat som viktiga hjälpmedel.
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1.5 – Avgränsingar

Detta diplomarbetet avgränsar sig kring det förutbestämda området i Marieberg. Den 
faktalitterära studien gällande trädgårdsstäder och dess principer behandlas på ett så rele-
vant sätt som möjligt. Alla principer implementeras inte nödvändigtvis i själva arbetet av den 
orsaken att det inte är rimliga eller ogenomförbara. I efterforskningsarbetet har de svenska 
trädgårdsstäderna och det perspektivet utgjort en klar utgångspunkt för arbetet, trots att 
exempelvis den engelska trädgårdsstaden behandlats på grund av sin historiska kontext till 
sammanhanget. Premissen har varit konceptuell design, gällande framställningen av det 
egna förslaget, områdets utseende, struktur och karaktär. Hela området kommer att gestaltas 
på ett överskådligt sätt. Däremot kommer en mer genomgående beskrivning av området ske i 
from av att olika delområden presenteras på en mer detaljerad nivå, med avsikten att förme-
dla områdets karaktär på ett hanterbart sätt. Diverse önskemålen som de olika parterna har 
som är inblandade i det här projektet kommer att beaktas men inte nödvändigtvis direkt 
implementeras i det här diplomarbetet.

1.6 – Struktur

Diplomarbetet består av fem delar. Den första delen utgörs av inledningen. Den andra 
delen utgörs av en förstudie med fokus på vad som kännetecknar en trädgårdsstad. I den 
andra delen behandlas även trädgårdsstadens historia. Den tredje delen består av en områ-
desanalys samt en beskrivning över hur projektet ser ut. Den fjärde delen utgörs av ett indi-
viduellt genomfört utvecklingsförslag av området. Den femte delen utgörs av avslutningen.

1.7 – Begrepp

Trädgårdsstad:

Att definiera vad en trädgårdsstad är svårare än vad det kan tyckas, eftersom begre-
ppet används i olika sammanhang och har genom dess historiska utveckling omformats och 
anpassats på olika sätt. Enligt Svenska Akademiens ordbok, publicerad 2008, ges följande 
förklaring av ordet:

Trädgårdsstad ”[efter eng. Garden City, myntat på 1890-talet av den brittiske stadsplane-
raren E. Howard (1850–1928)] stad l. stadsdel som utmärks av enfamiljs- l. radhus med träd-
gårdar; särsk. (om ä. förh.) om sådan stad(sdel) skapad enl. vissa principer i syfte att ge balans 
mellan bebyggelse o. natur; äv. (tillf., till 1 c) ”

Därefter jämförs ordet med ordet Parkstad och det beskrivs enligt följande:

Parkstad ”Det var en ung engelsman, Ebenezer Howard, som redan 1898 utarbetade de 
första utkasten till en trädgårdsstad. Hans idéer ha också i hög grad påverkat byggandet av 
liknande förstäder både i Tyskland, Holland och Sverige. Form 1938, s. 60. Småstäder äro ju 
oftast trädgårdsstäder. 3SAH 51: 115 (1940). De kommunala trädgårdsstäderna i Enskede och 
Äppelviken började så smått ta form. Form 1959, s. 75. —”

En mer ingående förklaring om vad som avses med en trädgårdsstad finns i följande 
avsnitt Om trädgårdsstaden Del 2. En Subjektiv kommentar, som kan ges till följd av den efter-
forskning som gjorts gällande trädgårdsstaden är att de två orden egentligen syftar på samma 
sak, men att det i och med ordets engelska ursprung ”garden city” kommit att översättas, 
tolkas och användas på varierna de sätt. Dock syftar de båda orden på ett begrepp som är hör 
ihop med samhällsplanering. 

 Stadsplanering:

Eftersom stadsplanering ligger som grundstenen för detta diplomarbete, följer här en 
förklaring till vad som avses med det begreppet. Förklaringen är tagen ur Svenska Akade-
miens ordbok, publicerad 1986.

Stadsplanering ”planering av stadsbebyggelse; i sht liktydigt med: uppgörande av (förs-
lag till) stadsplan(er); äv. i pl., konkret, om utslag av sådan verksamhet; ofta äv. i sg. best., 
sammanfattande, om all inom visst område”

Inledning

1 2 3 4 5

Om 
trädgårdsstaden

Alternativt
utvecklingsförslag

Projektets
kontext

Avslutning

Figur 1, Diagram över diplomarbetets struktur
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2.1 – Om trädgårdsstaden

Eftersom att detta diplomarbete bygger på idén om trädgårdsstaden, utgörs den här 
delen av arbetet till att redogöra vad den idén innebär, samt att förklara dess ursprung och 
utveckling.

Uppfattningen om en trädgårdsstad kan tolkas och användas på många olika sätt. Vad 
är egentligen en trädgårdsstad, hur, var och när uppstod den? Vad innefattar en trädgårdss-
tad och hur ser den svenska trädgårdsstaden ut? Även dessa frågor kommer att behandlas i 
det här avsnittet för att sedan på bästa sätt kunna implementeras på ett gediget sätt i själva 
projektet.

2.1.1 – Varför en trädgårdsstad?

När framtidsplanerna för det här området lades fram var det White Arkitekter som 
kom med förslaget att förvandla området till en ”modern trädgårdsstad”. I White Arkitek-
ters ansökan om planbesked från 24.5.2018 Marieberg Trädgårdsstad, befogar White Arkitek-
ter iden om att bygga en trädgårdsstad på området med motiveringen att Örebro saknar träd-
gårdsstaden som stadstyp. Utifrån det föreslås det att ett bostadsområde skall uppföras på 
basis av den traditionella trädgårdsstadens rumsliga principer. Av den orsaken är det viktigt 
att förstå vad en trädgårdsstad är, samt vilka dess principer bygger på, både rumsliga och 
strukturella.

2.1.2 – Användningen av begreppet

Att definiera vad en trädgårdsstad är, kan dock vara problematiskt, eftersom trädgård-
sstadens karaktär är varierande, men ändå bygger på vissa gemensamma grundprinciper. 
En definition av ordet trädgårdsstad skulle även vara beroende av vart gränsen dras för vad 
som räknas som en trädgårdsstad och vad som inte räknas som en, samt hur bestämd denna 
gränsdragning skulle vara. Om definitionen skulle utgå från den allra första idén och dess 
ursprungliga principer om vad som betecknar en trädgårdsstad, skulle det idag nästan vara 
omöjligt att klassificera något som en ideell trädgårdsstad. Eftersom vissa principer redan i 
sin begynnelse var svåra att implementera, kom dessa att omformas med tiden. Istället för att 
definiera vad en trädgårdsstad är, så är det bästa tillvägagångsättet för att få en klarare förs-
tåelse för själva fenomenet, att se på det hela ur ett historiskt perspektiv, undersöka dess idé, 
utveckling, kännetecknande faktorer och olika exempel.

Själva ordet trädgårdsstad är, som Johan Rådberg uttrycker det i sin bok Den svenska 
trädgårdsstaden (Rådberg 1994) ett ord som har en positiv klang. Ordet associerades alltså 
redan för över två decennier sedan som någonting bra och det gör det även idag.  Rådberg 
nämner även hur ordet lätt användas på ett felaktigt sätt, i syfte att ge sken av någonting som 
det inte är. Detta skedde redan på 80-talet, på ett liknande sätt som det görs i dag, i form av att 

ordet ”trädgårdsstad” används för att marknadsföra ett område som kan visa sig vara någon-
ting helt annat. Vars syfte då endast är utifrån ett försäljningsstrategiskt perspektiv. 

Att ordet kan komma att överanvändas och förlora sin egentliga innebörd är en annan 
kritisk tanke som Rådberg (1994, s. 9) lyfter fram och uttrycker det som följande ”Det finns en 
risk att begreppet trädgårdsstad blir utslitet, töms på sitt egentliga innehåll och till sist inte 
betyder så mycket mer än ett bostadsområde med lite buskar och grönt”. En trädgårdsstad är 
mycket mer än en grön schablon, det är en modell inom stadsplanering och stadsbyggnad, 
som bygger på moraliska och filosofiska grunder.

2.1.3 – Karaktärsdrag och ursprungliga principer

I White Arkitekters ansökan om planbesked Marieberg Trädgårdsstad från 24.5.2018 
beskrivs trädgårdsstaden som följande ”Inte storstad och inte helt landsbygd – En trädgårdss-
tad kombinerar storstadens och landsbygdens attraktionskraft. En bostad med trädgård i en 
riktig stad med gator och torg.” (White Arkitekter 2018). Detta ger en fingervisning i vad som 
kännetecknar en trädgårdsstad. Enligt Rådberg är en trädgårdsstad en stadstyp som känne-
tecknas av följande attribut: måttlig täthet, låga hus, trädgårdar, traditionella gator, torg och 
platser. 

I boken Trädgårdsstäder i praktiken av Claes Caldenby m. fl. (Caldenby m. fl.1991) 
presenteras fem viktiga grundsatser utifrån den ursprungliga idén om en trädgårdsstad och 
dess kriterier. Den första grundsatsen benämnas som Den fullständiga staden och bygger på 
iden om en lagom stor stad med industrier och affärsverksamheter. Där själva staden skulle 
vara omgiven av ett jordbruksområde. I den andra grundsatsen beskrivs den socioekono-
miska strukturen gällande bostadsbyggandet och dess ägo. Idén grundade sig på att markä-
gandet skulle basera sig på ett samhälleligt koncept, varav benämningen för den grundsatsen 
är Samhälleligt markägande. Den följande grundsatsen kategoriserar Caldenby som Måttlig 
exploatering, vars syfte är att främja en givmild exploaterings nivå. Trädgårdens betydelse 
beskrivs i den fjärde grundsatsen, där självförsörjning i form av odling betonas med titu-
leringen Egen trädgård. Den sista grundsatsen, Gatans konst, beskriver hierarkin av olika 
slags gator, det offentliga och privata rummets tydliga formationer, eftertänksamhet gällande 
markplaneringen och huskropparnas placering.   

Dessa grundsatser beskriver trädgårdsstadens omfattning och det går att differentiera 
trädgårdsstaden i två avseenden gällande dess betydelse och karaktär.  Det ena sammanhan-
get gäller trädgårdsstadens samhällsstruktur, dit hör den första och andra grundsatsen, 
Den fullständiga staden och Samhälleligt markägande. De tre återstående grundsatserna, 
Måttlig exploatering, Egen trädgård, Gatan konst, handlar mer om stadsplanering. Det är 
dessa grundsatser som använts på olika sätt i skapandet av olika trädgårdsstäder och som 
format dessa. Principerna för vad som karaktäriserar en trädgårdsstad har införlivats mer 
genom dess fysiska och rumsliga gestaltning, än dess samhällsfilosofiska. De viktigaste prin-
ciperna för en trädgårdsstad har på så vis blivit att ta hänsyn till hur vägar, hus och offentliga 
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system skulle i sin tur leda till en sorts omflyttning befolkningsmässigt från storstäderna till 
trädgårdsstäderna. För att förklara detta gestaltar Howard idén på ett enkelt men genom-
tänkt sätt genom tre magneter. En magnet representerar storstaden, den andra lansbygg-
den och den tredje trädgårdsstaden. I mitten av dessa magneter placerade Howard ut en ask 
med synålar, som representerade folket. Magneternas dragningskraft skulle på så vis dra till 
sig synålarna, för att representera vilken magnet folket skulle föredra. Både storstäderna 
och landsbygden hade i Howards gestaltnings sina för och nackdelar. Howard jämför stors-
täderna och landsbygden som varandras motsatser. Fördelarna med städerna var att det 
exempelvis fanns arbetstillfällen och ett högt utbud av service. Några av nackdelarna med 
städerna var att de var förorenade, hade höga bostadspriser och var trångbodda.  Landsbyg-
dens fördelar var att de hade ren natur, billiga hyror och mycket utrymme. Nackdelarna med 
landsbygden var dock bristen på arbetstillfällen och serviceutbudet. Genom att kombinera 
de positiva faktorerna från storstaden och landsbygden gestaltar Howard trädgårdsstaden.  
Trädgårdsstaden har ren och vacker natur, arbetstillfällen, låga hyror, gott om utrymme och 
ett brett serviceutbud. På så vis skulle magneten som representerar trädgårdsstaden ha den 
starkaste dragningskraften och automatisk dra till sig befolkningen (Åkesson 2008). Detta i 
sin tur skulle leda till att en social revolution med hjälp av de fria marknadskrafterna, som 
skulle resultera i att trädgårdsstaden blev ekonomiskt överlägsen (Rådberg 1994). 

I Howards vision kan man idag dra starka paralleller med en samhällsutveckling som 
fokuserar på en hållbar utveckling. Staden och landet skulle bilda en sorts symbios och även 
mat, avfall och transporter fanns integrerade i detta kretslopp. Den bestämda folkmängden 
med ett fastslaget markområde på 2400 hektar hade Howard räknat fram utifrån en balanse-
rad och planerad tillväxt utifrån självförsörjnings principen. Där 400 hektar skulle reserveras 
för stadsbyggnation och resten för ängar, skog och jordbruk (Rådberg 1994). Howard själv var 
tydlig med att hans idéer endast var en schematisk plan och han hade inte desto noggranne 
funderat på trädgårdsstadens detaljerade utseende. Planerna som Howards skissade fram var 
en cirkelformad stadsstruktur, som har mer likheter med en storstadsmässig stadsplan än en 
småstad, som det var tänkt. Planerna var även oproportionerliga och gjorda i en förvrängd 
skala (Rådberg 1994).

Trädgårdsstaden som Howard introducerade kan först te sig som en sorts utopi, men 
de visionära idéerna fick så småningom genomslag eftersom att han själv flitigt var med och 
lanserade dem. Howards idéer möttes dock med en viss kritik, inte minst mot den fastslagna 
befolkningsmängden. Howard försvarade dock kritiken med att påpeka att idén byggde på att 
när en stad uppnått det önskade invånarantalet så skulle en ny stad grundas. Dessa två städer 
skulle sedan sammankopplas med en järnvägsförbindelse.  Detta skulle så småningom bilda 
ett nätverk av regionala småstäder, istället för en ända massiv stad. (Rådberg 1994)

rum samspelar sinsemellan.  Trädgårdsstadens ursprungliga ide kom så småningom även att 
omformats till nya principer gällande täthet och expansionsmönster. Många olika tolkningar 
har gjorts av trädgårdsstaden och det gäller att förstå själva skalan, sammanganhet och rörel-
sens betydelse, för att det skall vara trovärdigt. 

2.2 – Trädgårdsstadens Historia

Trädgårdsstaden har långa anor tillbaka i tiden och en mycket intressant utveckling, 
som Jenny Åkesson klargör i sitt examensarbete Den moderna trädgårdsstaden (åkesson 
2008). Där framkommer det hur idén till själva trädgårdsstaden växte fram i slutet av 1800-
talets England till följd av industrialismens framfart som ledde till trångboddhet och ohäl-
sosamma levnadsförhållanden i de allt mer växande städerna. Det finns två huvudpersoner 
som spelar en viktig roll inom trädgårdsstadens historia, den ena är Ebenezer Howard och 
den andra heter Raymond Unwin. Lewis Mumford beskriver 1945 i sin esse The garden city 
idea and modern planning, som en inledning till verket Garden Cities of to-morrow, träd-
gårdsstaden utifrån vad begreppets grundare Ebenezer Howard ansåg att det innefattade. 
Mumford hävdar att en trädgårdsstad är en antites gentemot vad som är en förort. Mumford 
beskriver trädgårdsstaden som ett integrerat fundament för effektivt urbant liv och inte en 
flyktig landsbygdsutveckling. Mumford ställer likhetstecken mellan idén om trädgårdssta-
dens inverkan på samhället med uppfinningen av flygplanet. Mumford beskriver det som 
att flygplanet gav människan vingar och trädgårdsstaden bidrog till en bättre levnadsstan-
dard och att bäggedera förde med sig en ny era i mänsklighetens historia. Det starka genoms-
laget för idén om trädgårdsstaden, som Mumford beskriver det, inträffade inte riktigt i den 
extrema utsträckningen, men har ändå påverkat stadsplaneringens historia och utveckling 
på ett avgörande sätt.

2.2.1 – Idén om trädgårdsstaden uppstår  

Det var engelsmannen Ebenezer Howard (1850-1928) som myntade själva uttrycket träd-
gårdsstaden i och med att han år 1989 gav ut pamfletten Garden Cities of Tomorrow, som tidi-
gare gått under titeln Tomorrow, A Peaceful Path Towards Reform. Howard var inte utbildad 
i vare sig stadsplanering eller arkitektur, utan arbetade som stenograf och amatöruppfin-
nare, dock med ett stort intresse för samhällsmässiga frågor. Ändå ville Howard med sin idé 
och vision komma fram med en alternativ lösning gällande den problematiska samhällsutve-
cklingen som rådde under den tiden (åkesson 2008). Howards vision gick ut på att skapa ett 
samhälle utifrån en regionalplanenivå och var samtidigt en sorts social, ekonomisk och poli-
tisk reform. Trädgårdsstaden skulle enligt Howard vara ett självständigt system, bestående 
av medelstora städer med ett fastställt invånarantal på högst 32,000 invånare. Varje trädgård-
sstad skulle vara självförsörjande och omges av ett grönt bälte varifrån dess jordbrukspro-
dukter skulle produceras. En mycket socialistisk vision, Howard hade, var att marken skulle 
vara kollektivt ägd. Howards grundtanke var också att trädgårdsstaden skulle vara en produkt 
av planerad stadsutveckling gällande dess utbyggnad och expansion (Caldenby 1991). Detta 

Figur 2, 
Sir Ebenezer Howard

Figur 3, 
Howards magnet   

         diagaram

Figur 4, 
Howards plan över träd  

         gårdsstaden samt illustra-                 
         tion över dess nätverk



M A R I E B E R G S  T R Ä D G Å R D S S T A D O M  T R Ä D G å R D S S T A D E N24 25

2.2.2 – Den första trädgårdsstaden grundas  

För att kunna sprida budskapet om trädgårdsstaden vidare, bildade Howard år 1899, The 
Graden City Association. Tre år senare grundades ett aktiebolag vars uppgift var att köpa upp 
mark för att kunna anlägga en trädgårdsstad. Året efter det, 1903, hade aktiebolaget köpt en 
jordbruksfastighet i Letchworth cirka fem mil norr om London för att slutligen kunna börja 
arbete med att förverkligandet av den första trädgårdsstaden (åkesson 2008).

Det var i och med det praktiska grundandet av trädgårdsstaden som arkitekten Raymond 
Unwin utvecklade idén om trädgårdsstaden på en mer fördjupad och detaljrik nivå. Unwin 
blev den personen som kom att omarbeta Howards stadsplaneschema för att kunna lägga 
fram konkreta förslag på hur den fysiska miljön i en trädgårdsstad verkligen skulle komma 
att se ut.  Unwin tolkade Howards ideologiska riktlinjer och schematiska diagram och arbe-
tade fram en korrekt och fungerande stadsplan för en trädgårdsstad i Letchworth. 

Trädgårdsstaden i Letchworth stötte på en del motgångar när den väl började ta form. 
Det första problemet var den ekonomiska finansieringen av projektet för att bygga bland 
annat gator och vägar. Den markägande samhällsmodellen fungerade inte, eftersom att 
det inte fanns någon efterfrågan att köpa en tom tomt utan någon befintlig vägförbindelse. 
Den andra problematiken som uppstod var att locka till sig arbetstillfällen till området. Den 
samhälleliga strukturella modellen blev aldrig riktigt implementerad i Letchworth i sin fulla 
utsträckning, förutom när det gällde billiga hyror. Det som däremot lyckades mycket väl var 
den fysiska miljön, gällande bostadsarkitektur och stadsplanering som Unwin gav upphov 
till. (Rådberg 1994)

Figur 6, Reklam affisch från 1925

Figur 5, Orginalplan över Letchworth trädgårdsstad från 1904
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2.2.3 – Den tidiga utvecklingen och dess grundare 

Raymond Unwin är en mycket betydelsefull inom trädgårdsstadens utveckling. I 
samband med grundandet av trädgårdsstaden i Letchwort klargjorde Unwin betydelsen för 
gestaltningen av den fyiska miljön. Unwin argumenterade för att det var nödvändigt för en 
trädgårdsstad att vara intressantare och estetiskt mer tilltalande än en ”vanlig” förort. Unwin 
hävade att detta kan genomföras utifrån hur noga stads- och detaljplanen görs och följs. 
Unwins lyckade stadsplan, med inspiration av de gamla engelska byarna, gjorde att trädgård-
sstadens fokus flyttade från att handla om en samhällsreform till att gestalta en ny typ av 
stadsmiljö. Att gruppera hus på ett meningsfullt och intressant sätt, till skillnad från mono-
tona, raka husrader var någonting som Unwin ansåg som mycket essentiellt.  Tidigt i sin sin 
karriär började Unwin intressera sig för at höja kvaliteten i vanliga arbetarområden. Unwin 
har haft en stora inverkan på hur stadsplaneringen med tiden omformades och han ansågs 
under början av 1900-talet som en av de skickligaste stadsplanerarna inom sitt verksamhe-
tsområde.  Unwin skrev bland annat en mycket framgångsrik handbok om stadsplanering, 
Town Planning in practice. Unwin påverkade också den nationella lagstiftningen gällande 
stadsplaneringen. I pamfletten Noting Gained by Overcrowding, från 1912, förklarar Unwin 
fördelarna med ett område som planerats utifrån trädgårdsstadens principer gentemot ett 
område med hög exploatering grad ( se figur 8, s. 26). Här motiverar Unwin att bygga med 
ett lägre exploateringstal som gör att livskvaliteten blir högre, samtidigt som det inte blir 
dyrare. Detta förklarar Unwin genom att redogöra för det korrelativa sambandet mellan stor-
leken på tomten, i förhållande till kostnaderna för nödvändig infrastruktur i form an lednin-
gar och gator. Unwin inrättade två viktiga principer som en trädgårdsstad borde utgår ifrån. 
Den ena principen handlade om att begränsa tätheten, med att fastställa ett maximalt antal 
hus per ytenhet för att kunna skapa attraktiva områden, med låg exploateringsgrad. Den 
andra principen handlade om hur städerna borde expandera för att grundandet av trädgård-
sstäder skulle möjliggöras. Enligt Unwins andra princip skulle nya områden bilda egna små 
samhällen med egna små centrum.

Genom Unwins arbete lyckades trädgårdsstaden även med tiden bli en del av bostadspo-
litiken i England, vilket gjorde att trädgårdsstaden fick större utbredning. Olika projekt utve-
cklades utifrån trädgårdsstadens principer, vilket resulterade i att det i vissa fall uppstod en 
standardisering av trädgårdsstadens tillvägagångssätt. Detta gjorde att likheten med smås-
taden försvann. Dock lyckades man genomför lyckade projekt som tog vara på trädgårdssta-
dens kärnfrågor. Samhällsreformsmässigt är det viktigt att förstå den betydelsefulla innebör-
den som trädgårdsstaden hade för individen. Där en trädgård blev någonting som alla hade 
rätt till, inte bara de välbärgade i samhället. I och med att trädgårdsstaden slog igenom kom 
dess innebörd att bestå av nya inslag, som att gälla följande: välplanerade förstäder med låga 
hus, egna trädgårdar, boendeformer av socioekonomisk variation och stadsplanering utifrån 
en stor skala. Trädgårdsstaden spreds snabbt till olika länder i Europa, där begreppet anpas-
sades till diverse olika förhållanden. (Rådberg 1994)

Figur 7, Sir Raymond Unwin

Figur 8, Unwins schematiska förklaring gällande Noting Gained by Overcrowding, från 1912 
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2.2.4 – Den svenska trädgårdsstaden 

Idén om trädgårdsstaden spred sig även till Sverige och det var i Stockholm som den 
svenska trädgårdsstaden slog sig rot i början av 1900-talet och spred sig sedan vidare (åkes-
son 2008).

Det var framför allt de två arkitekterna och stadsplanerarna P.O Hallman och Albert 
Lilieberg som förverkligade trädgårdsstaden i praktiken i Sverige. Den första trädgårdssta-
den i Sverige, är Gamla Enskede, planerad av Hallman, vars arbete påbörjades 1908 och höll 
på ända till slutet av 1920-talet. Det var Enskede trädgårdsstad som banade väg för resten av 
Sveriges trädgårdsstäder, som Rådberg uttrycker det. 

Trädgårdsstaden spreds även samtidigt på andra håll i Europa och det gick så smånin-
gom att särskilja trädgårdsstaden i olika kategorier som exempelvis, den engelska-, tyska-, 
danska- och franska trädgårdsstaden. De olika kategorierna skiljer sig i frågan om skala, 
hustyper, fasadmaterial, samt mått på torg, gator och andra tillhörande platser. Den svenska 
trädgårdsstaden utvecklades utifrån sina säregna förhållanden med egna utmärkande karak-
tärsdrag. Enligt Rådberg mäter sig den svenska trädgårdsstaden mycket väl med sina andra 
europeiska vänner. Vid en jämförelse av den svenska och engelska trädgårdsstaden, är skill-
naderna att den svenska är mindre stadsmässig och inte lika koherent som den engelska. Den 
svenska trädgårdsstaden är däremot mer varierande, öppnare och friare än den engelska. Det 
som även kom att bli den svenska trädgårdsstadens signatur var att den tog fasta på grönska 
och vegetationens livfulla effekt, i kombination med att husen målades i lätta och ljusa färger. 
Variationen som upplevdes i de svenska trädgårdsstäderna berodde på tillämpningen av de 
olika hustyperna. I de svenska trädgårdsstäderna blandades radhus, friliggandehus, flerfa-
miljshus och enfamiljshus. Den svenska trädgårdsstaden fick även ett mer öppet byggnads-
sätt. Många av husen i den svenska trädgårdsstaden kom även att byggas av trä, med målad 
panel. I begynnelsen av den svenska trädgårdsstadens utveckling skapades områden som 
tillhör höjdpunkten av svensk stadsbyggnadshistoria.  (Rådberg 1994)

Trädgårdsstaden i Sverige blev ett vackert supplement till den traditionella svenska träs-
taden och omformades och anpassades till att bli en sorts renässansens träddstad, som J. Sjös-
tröm uttrycker det (Caldenby 1991). De äldsta trädgårdsstäderna i Sverige har över hundra år 
på nacken och har åldrats och förbättras med tiden. De hör även till de mest eftertraktade 
bostadsformer och bostadsområden idag. Nyare trädgårdsstäder som endast är hälften så 
gamla har inte riktigt lyckats hålla samma standard och kvalité som de äldre. (Rådberg 1994)

Figur 9, Två bilder från Margaretavägen i Enskde.
Dessa radhuslängor är från 1915, ritade av arkitekt Victor Bodin med inspiration av den 

engelska trädgårdsstaden. Radhusen anses av Riksantikvarieämbetet vara Sveriges första 
radhus. Radhusen var dock ändå inte så populära när de byggades. Idag är de dock mycket  
eftertraktade. ( Gamla Enskede, Sveriges första trädgårdsstad Smith Adam )
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2.3.3 – Skalans betydelse 

Idag finns det andra riktlinjer för gatans dimensionering än det gjorde då trädgårdssta-
den uppstod. Johansson och Leine uttrycker ändå en mycket intressant tanke gällande en mer 
pragmatisk inställning till dimensioneringen av gatan för att skapa intimare och vackrare 
gaturum. Enligt dem skulle det kanske vara nödvändigt att se över de ”suboptimala” standar-
derna som trafikplanerare fastställer för att undvika att skapa ödsliga och ensidiga gaturum. 
Johansson och Leine nämner hur de äldre trädgårdsstäderna tillämpade klassiska principer 
om vackra proportioner i gaturummen för att göra dem så trivsamma som möjligt. Johansson 
och Leine lägger även ytterligare fram en intressant tanke om att ”smalare gaturum, desto 
vackrare”, och att det går att uppnå detta om man istället för at över dimensionera gaturum-
met, skulle se på det hela ur ett annat perspektiv.

2.3.4 – Grönskan 

Vikten av att omsorgsfullt och planerade val av arter när det gäller grönskan är någon-
ting som Johansson och Leine betonar. Vid valet av trädarter så utgår arterna från vilken typ 
av gaturum det är frågan. Exempelvis vid huvudgator väljs större träd som ek, lönn, lind, ask, 
alm, eller poppel osv. Effekten av monumentalitet kan uppnås genom val av trädart för att ge 
ett starkare intryck i gaturummet. När det gäller de mindre gatorna kan exempelvis lokalga-
torna kantas av fruktträd, så som äpple, päron eller sötkörsbär. Användingen av trädslagetträ-
dhassel kan till exempel skänka ytterliggare trädgårdsprägel till gaturummet.  Johansson och 
Leine nämner också vikten av kontinuerlig trädvård och skötsel, för att kunna åstadkomma 
trivsamma gaturum.

2.3.5 – Detaljerna  

För att fylla gaturummet med variation och göra det händelserikt, är husfasadernas 
detaljrikedom oerhört avgörande. Det innebär dock inte att fasaderna behöver översköljas 
av detaljer, utan enkla men omsorgsfullt valda detaljer räcker för att förstärka gaturummet. 
Detaljrikedomen bör dock ha ett genomgående förhållningsätt i trädgårdsstaden, allt ifrån 
belysningen till förgårdana och förståelsen för hur dessa samspelar med varandra för att 
skapa ett trevligt gaturum. Detta enligt Johansson och Leine. Vilket är viktiga ställningstagan-
den om man tar i beaktande vilken stark effekt detaljerna har.

2.3 – Trädgårdsstadens grundsatser

Det går att ta fasta på ett par viktiga grundsatser när det gäller själva utformningen av 
trädgårdsstaden. Några av dessa viktiga grundsatser lyfter Anders E Johansson och Birgitta 
Leine fram i avsnittet Gatans Konst, ur Trädgårdsstäder i praktien, av Claes Caldenby. Nedan 
följer en kort redogörelse gällande några av dessa grundsatser som är viktiga att tänka på 
beträffande trädgårdsstaden. 

2.3.1 – Gatans mångfaldighet  

En gatas funktion och utseende kan variera väldigt mycket , Johansson och Leine, beskri-
ver förhållandet mellan de olika gatorna som en viktig beståndsdel för trädgårdsstäderna och 
uttrycker det genom att hierarkisera gatorna. Här tar man avstånd från ett rutnätssystem, 
med jämlika gator och delar istället upp gatorna i huvudgator, gator, bulevarder och sido-
gator. Samspelet mellan dessa och dess mångfaldighet bildar enligt, Johansson och Leine, 
karaktärsdrag som är typiska för trädgårdsstaden. Med hjälp av grönskan, genom att använda 
sig av alléer och större träd vid huvudgatorna och mindre träd vid andra gator uppstår karak-
tär som är både varierande, rumslig och har trädgårdskaraktär. Gatornas formspråk beto-
nas också av , Johansson och Leine, vissa gator har en klar geometrisk form eller strikt axel, 
som exempelvis huvudgatorna, medans mindre gator kan vara mer krökta och slingrande. 
Gatans mångfaldighet leder också till en mångfaldighet gällande det privata, halvprivata och 
offentliga rummet, där trädrader, förgårdar och trädgårdar tillsammans bildar väggar i själva 
gaturummet. Denna variation gör det exempelvis mycket mer rogivande att strosa omkring 
i området.

2.3.2 – Skapandet av rum 

Att bilda platser med hjälp av gaturummen, husens fasader och trädgårdarna är ett 
viktigt karaktärsdrag som går att finna i de klassiska trädgårdsstäderna enligt Johansson 
och Leine. Genom att lägga omsorg på husfasaden och låta den omsluta gturummet som en 
kuliss, skapas trivsamma gaturum. Johansson och Leine menar att väl utformade gator kan 
fungera som ett komplement till de gemensamma bostadsgårdarna och trädgårdarna. På så 
vis kan en vacker foajé till bostaden uppstå genom omsorgsfull planering av trädgårdar och 
förgårdar för att skapa variation mellan små och stora rum i grannskapet. Att komma ihåg 
de små rummen, samtidigt som de stora, är någonting som är ett viktigt verktyg för att skapa 
intressanta gaturum.
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2.3.6 – Bilens roll

Bilens roll har med tiden förändrats även i förhållande till trädgårdsstaden enligt Johans-
son och Leine. Där hårda, tomma och ensidiga ytor för exempelvis parkering skapar ”hål” i 
stadsbilden. Dessa går att undvika genom omsorgsfull planering och alternativa lösningar 
med genomträngliga hårda ytor, planteringar, träd, garage och car-ports. Ett subjektivt tillägg 
är att komma ihåg för vem det är man skapar gatorna, är det för bilisten eller fotgängaren? 
Det är såklart inte så åtskiljbart, men att beakta bägge gatuanvändare är otroligt viktig. Kraven 
som finns gällande parkering, skulle också kunna ses över enligt Johansson och Leine. Detta 
skulle kunna vara ett viktigt sätt att så småningom förändra det förhållningsätt som finns till 
privatbilismens samhällseffekt, beroende på hur man beaktar dess roll i planeringsproces-
sen av framtidens samhällen.

2.3.7 – Ytorna 

Ännu en grundläggande grundsats som Johansson och Leine presenterar är materialva-
let. De betonar vikten av att gaturummet formas lika mycket av sina väggar som dess golv. Att 
undvika stora ytor av asfalt är ett bra råd, samt att använda sig av andra typer av markbelägg-
ning, som exempelvis grusytor, som är genomträngliga för dagvattnet. Att beakta dagvattnet 
är en annan viktig faktor när det kommer till planeringen av trädgårdsstäder. Ett väl funge-
rande samband mellan växtlighet, dagvatten och ytor kan leda till goda och tåliga gaturum, 
som även är lönsamt och hållbart i förhållande till de ekonomiska och miljömässiga aspek-
terna. 

2.3.8 – Övergripande   

Ett av de visaste råden som Johansson och Leine presenterar är att en lyckad trädgårdss-
tad är beroende av hur såväl husmassornas, som gaturummens, gestaltning är välplanerad. 
De öppna och fria ytor som skapas, behöver definition, disponering och utformning. För att 
fastställa detta är det viktigt att detta beaktas redan i planskedet. Därför är det också viktigt 
tidigt tänka på detaljutformningen genom hela processen. 

Figur 10, Laurentii gränd, Sigtuna Sverige, foto Eklöf Stefan
Den lilla skalan av gaturummet ger ett intimt och mysigt intryck. Konstellationens 

detaljrikedomen av exempelvis blomlådor, fönsterluckor och gatolycktor i kombination med 
växtlightens varma inslag skapar tillsammans en vacker harmoni.
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2.4 – Referensprojekt

I det här avsnittet följer fyra stycken referensprojekt som på olika sätt haft en inspire-
rande inverkan på det här diplomarbetet. Referensprojektens lokalisering och storlek varie-
rar. Det kändes viktigt att välja referensprojekt från olika platser för att få en bättre förståelse 
för hur idén om trädgårdsstadens stilmässiga karaktär kan variera. Det som dessa referens-
projekt har gemensamt är att det, enligt min subjektiva åsikt, lyckats fånga den rätta essen-
sen av vad som innefattar idén om trädgårdsstaden. Referensprojekten presenteras här i 
kronologisk rdning utifrån när de färdigställdes. 

Figur 11, Plan över Welwyn Garden City

2.4.1 – Welwyn Garden City, England 1919 

Efter första världskrigets slut växte behovet av bostäder i England och detta ledde bland 
annat till att idén om trädgårdsstaden vann allt mer gehör. Efter att den första trädgårdss-
taden Letchworth börjat ta from valde man att grunda en till år 1919 i Welwyn, som ligger 
32 kilometer norr om London. Welwyn garden City marknadsfördes kraftigt som den”andra 
trädgårdsstaden" och stadsplanen ritades av Louis e Soisson, men inspirerades kraftigt av 
Raymond Unwins idéer. 1 

Välvda gator uppdelade i allmänna och privata, i kombination med de så kallade ”Cul-de-
-sac” gatorna ( återvändsgränder ) präglade stadsplanen. All träd som gick att spara genom 
konstruktionsarbetet sparades och ett stort antal nya träd planterades längs vägarna och 
bakgårdarna.2 Den arkitektoniska stilens om kom att prägla området var av hus i nyklassi-
cistisk stil, som gjorde att området med tiden utvecklades till en välmående medelklassprä-
glad förstad. Welwyn  har en uppskattad storlek av 590 hektar med en befolkningsmängd på 
ca 50 000.3

Orsaken till att Welwyn blev ett självklart val av referensprojekt för det här diplomarbe-
tet var att det har en säregen vacker karaktär. I Welwyn har man lyckats porträttera trädgård-
sstaden på ett varierande sätt i stadsplanen, med olika skalor och typsnitt av gatumiljöer. De 
långa välvda gatorna och smäckra anknytning mellan huvudgator, bulevarder och knytpunk-
ter gör stadsplanen spännande och mångfaldig. Användningen av grönskan i kombination 
med den vackra arkitekturen gör att helheten är mycket gedigen och allt eftersom växtlighe-
ten fått växa till sig och skötts på rätt sätt, gjort hela området mycket trivsamt. 

Trots att trädgårdsstadens ursprungliga idé om att verka som en självständig helhet inte 
efterlevdes här, så har detta område lyckats med att skapa en trivsam, eftertraktad och tidlös 
miljö, som trots sina år på nacken fortfarande är välfungerande och frodig. 

1  Rådberg Johan , Den Svenska Trädgårdsstaden 
2  English Garden Cities, English Heritage 
3   Norman Lucey , The Effect of Sir Ebenezer Howard
 and the Garden City Movement on Twentieth Century Town Planning
 

Figur 13, 
Welwyn Garden City, 

Rumsliga principer

Figur 12, Welwyn Garden City, Foto Norman Lucey 
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2.4.2 – Änggården, Göteborg, Sverige 1920 

Subjektivt, är Änggården, som befinner sig i Göteborg, ett av de vackraste exempla-
ren av den svenska trädgårdsstäder som påträffats under arbetet med det här ämnet. Även 
Rådberg är av liknande åsikt när han är av hävdar att Änggården är ett av de finaste exempla-
ren av 1920-talets klassicistiska trädgårdsstad som finns i Sverige. Änggården började byggas 
år 1922-1923 och Albert Liljeberg var arkitekten bakom de ursprungliga planerna. Liljeberg 
valde att tillämpa den så kallade engelska trädgårdsstadens system med tvåvåningshus i 
längor. Därefter implementerade Liljeberg den svenska byggnadstraditionen i form av att 
byggnaderna byggdes av trä och fick en varierad ljus färgskala. Byggnaderna här består av 
radhuslängor av olika storlekar, med en nära koppling till gatan. Längden på radhuslängorna 
varierar från sju till åtta hus och så få som tre hus. Ändhusen vid de längre längorna har givits 
en avvikande utformning. Vissa av radhuslängorna har en smal förgård och diverse baksida 
har en avlång trädgård.4   Gatunätet är till viss del symmetriskt, men består av oregelbundet 
formade kvarter. Flera av gatorna är svagt vinklade. Stadsplanen utgörs även av klara huvud-
gator med mindre sidogator. Mitt i stadsplanen breder en esplanadliknade gata ur sig med en 
rektangulär platsbildning i ena ändan.5  

Änggården är ett praktexempel på vilken avgörande effekt graden av detaljrikedom 
sätter för prägel på hela området. Detaljer syns kring husens entréer och fönsterdekoratio-
ner, som är en fröjd för ögat. Där även dörrar och fönster skiftar i storlek, form och utseende.  
Variation gällande utseende och färg bidrar till en lekfull stadsbild, men den sammanhän-
gande arkitektoniska stilen gör att helhetsintrycket blir harmoniskt.

Avsaknaden av ett strikt rätvinkligt rutnät i den här stadsplanen gör den till ett gott 
exempel på hur man kan använda gatornas former på ett alternativt symmetriskt sätt. Dessu-
tom är gatornas skala av gedigen klass, som gör att den rumsliga upplevelsen inte upplevs 
överdimensionerad i förhållande till huskropparnas volym.  

4   Rådberg Johan , Den Svenska Trädgårdsstaden 
5  Lönnroth Gudrun mf. , Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, 
 ett program för bevarande.

Figur 14, Änggården, Foto Söder Holm Nils

Figur 15, Plan över Änggården, FLillemor Bankel, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
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2.4.3 – Trä-Kottby, Helsingfors Finland 1920 

För att verkligen kunna ta till sig själva idén om trädgårdsstaden och ge detta arbete 
trovärdighet, samt ökad förståelse, kändes det ytterst nödvändigt att besöka en gedigen träd-
gårdsstad. Av praktiska skäl var det enklast att besöka Kottby och dess trädhusområde. Besök 
till Trä-Kottby skedde under hösten 2018. 

Kottby trädhusområde började byggas på 1920-talet och Matti Välikangas utsågs till arki-
tekt. Stadsplanen för Kottby är uppförd enligt en enkel rutnätsplan med rätvinkliga kvarter. 
Gällande planerna för områdets planteringar och trädgårdar utfördes planteringsritningarna 
av Elisabeth Koch. Området byggdes för att lösa den bostadsbrist som industrialiseringen 
skapat. Idén var att förena den engelska trädgårdsstaden med den finländska trädstadstradi-
tionen. Stadsplanen grundar sig på glest bebyggda kvarter, med egna trädgårdar och gemen-
samma gårdar. Husen är målade i färger av jordpigment och utsmyckade med varierande 
detaljer. 6 Detaljerna som pryder husen gäller allt ifrån förstukvistar och portiker inspirerade 
av den italienska klassicismen. Många av dessa detaljer lades till när ekonomin tillät, efter-
som det under de första byggnadsåren rådde svåra förhållanden. I det här kvarteret tillde-
lades varje familj en egen liten trädgård och mellan raderna av husen finns ett område som 
är uppdelat i trädgårdslotter. Trädgårdslotterna är mellan femtio och etthundra kvadratme-
ter stora. I mitten av varje kvarter placerades även en gemensam byggnad som fungerade 
som vedbod och bastu. När detta kvarter stod klar kritiserades området från början för att 
vara alldeles för bart och simpelt. Med tiden växte dock växtligheten och grönskan till sig 
och helheten kompletterades. Idag är Kottby ett kulturskyddat område, som även är väldigt 
attraktiv och där olika filmer och TV-shower spelats in. 7 

Vid besöket av Trä-Kottby, kändes det verkligen som man gjorde en liten tidsresa bakåt 
i tiden. Det var härligt att strosa omkring och observera hur husen och miljön bevarats med 
tiden. En sak som det inte gick att gå miste om var detaljrikedomen kring bland annat föns-
tren och den övriga utsmyckningen av husen. Variationen av husens from var också någon-
ting som gjorde att helheten kändes varierande. Det fanns klara raka axlar och huvudgator 
som varierades med mindre sidogator och skalan i förhållande till miljön, kändes välkom-
nande och mänsklig. Den påtagliga växtligheten gav intrycket att området måste förändras 
väldigt mycket beroende på vilken den rådande årstiden är. Det privata och allmänna avgrän-
sades överlag, tydligt isär med hjälp av staket och varierande växtlighet i form av buskar och 
träd. På vissa ställen kändes placeringen av husen lite monotona, men de små detaljerna, 
samt olika fasadkulörerna som särskilde husen åt, gjorde att det inte blev allt för påtagligt. 

6   Museiverket, byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY.
7 Rådberg Johan , Den Svenska Trädgårdsstaden

Figur 16, 
Trä-Kottby,Detaljer
Foto Eklöf Stefan

Figur 17, Historisk ritning över Kottby, Historisk miljöredovisning 

Figur 18, Trä-Kottby, Foto Eklöf Stefan
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Figur 19, Ortofoto Herrgårdsforsen

2.4.4 – Herrgårdsforsen, Vanda, Finland 2008

För att avvika från de föregående referensprojekten, kändes det väsentligt att välja ett 
projekt som är mer tidsenligt. Därför blev Herrgårdsforsen som ligger i Vanda, ett ypperligt 
bra val. Det här nya bostadsområdet började planeras redan på 1990-talet. år 1998 arrange-
rades en arkitekturtävling som vanns av den svenska arkitekten och stadsplaneraren Erika 
Wörman. Själva byggandet av stadsdelen inleddes år 2000 och skedde i etapper och hela 
området stod klart 2008. 

Det unika med den här stadsdelen är att den traditionella iden om trädgårdsstaden 
samt klassiska stenstaden här införlivats utomordentligt väl i ett modernt stadsbyggnadspro-
jekt. Stadsplanen består av en slingrande huvudgata, som ger upphov till kvartersstruktu-
rer av varierande form och storlek. Integrerat i stadsdelen finns det långa vackra parkstråk. 
Bostadsområdet består av en blandning av olika bostadsformer, som exempelvis flerbostad-
shus, radhus och egnahemshus. Arkitekturen på området har inspirerats av nyklassicismen. 
Husens färgskala är väldigt varierande och färggrann. 

Bostadsområdet är ett av de 10 populäraste bostadsområdena i Finland och har dessu-
tom utsetts till det bästa bostadsområdet genom en tävling som arrangerades 2006. 

( Vanda Stad, Herrgårdsforsen ) 

Herrgårdsforsen var sedan tidigare bekant för mig, jag kommer ihåg att jag åkt förbi 
med bussen och förundrats över stadsdelens lustiga arkitektoniska uttryck. I och med arbe-
tet av det här diplomarbetet så valde jag att besöka området och för första gången strosa 
omkring i det. Området har väckt en viss debatt kring dess arkitektoniska stil, vissa tycket 
om det och andra inte. Enligt min personliga åsikt är området verkligen ett mycket lyckat och 
vackert projekt. Under mitt besök tog jag även tillfället i akt och pratade med en del boende. 
Av de boende som jag pratade med hade de endast positivt att säga om området och att de 
alla trivdes oerhört bra. 

Två negativa saker, som endast är subjektiva åsikter är storleken av flerbostadshu-
sen som uppgick till fyra våningar, som gjorde att de stack ut ganska strakt gentemot den 
övriga låga bebyggelsen. Den andra negativa saken var att det var synd att servicetjänster, 
som exempelvis matbutiker inte integrerats i bottenvåningarna på de större flerbostadshu-
sen utan placerats som fristående byggnader.  

Trots  det, var det en fröjd för ögat att vandra omkring i området och observera den 
fantastiska detaljrikedomen som denna stadsdel hade att erbjuda. Till och med sophusen 
och cykelförråden var vackert gestaltade. Området hade dessutom en mysig, välkomnande 
och varm känsla. Orsaken till områdets speciella karaktär tror jag beror på den höga detal-
jrikedomen i kombination med den arkitektoniska stilen och implementerandet av parkstråk 
och lekparker. 
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Figur 20, Fotokollage Herrgårdsforsen, Foto Eköf Stefan

2.4.5 – Sammanfattning av referensprojekten

Dessa fyra referensprojekt har alla enligt min subjektiva åsikt bidragit till att framhäva 
både det vackra och funktionella faktorerna som en trädgårdsstad kan skänka sin omgivning. 
De har på olika sätt påverkat framställandet av mitt egna förslag i framställandet av en träd-
gårdsstad i ett dagsaktuellt sammanhang. Det går även att sammanfattningsvis se att de fakto-
rer som förenar dessa fyra referensprojekt är den omsorgsfulla vördnaden av detaljrikedo-
mens effekt, samt en varierande användning av olika offentliga och privata utrymmen, som 
innefattar parker, innergårdar och trädgårdar. Diverse referensprojekt har med hjälp av sin 
utformning, arkitektur och landskapsarkitektur lyckats skapa en hög trivsamhetsfaktor. Det 
här diplomarbetet har haft som avsikt att skapa någonting som är jämbördigt med sina tidi-
gare lyckade historiska ideal gällande trädgårdsstaden och av den orsaken var det viktigt att 
presentera några goda exempel gällande ämnet. Att lära sig av trädgårdsstadens lyckade prin-
ciper och exempel är någonting som man borde beakta i planerandet av varje ny stadsdel.   

Figur 21, Herrgårdsforsen
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2.5 – Trädgårdsstaden fram tills idag

1960 - 1970 talet

Trädgårdsstaden har haft en mycket intressant utveckling från och med dess kraftiga 
genomslag under början av 1900-talet, med både upp och nedgångar genom århundradet. En 
tuff period för trädgårdsstaden var när funktionalismen slog igenom under 1960- och 70-talet. 
Johan Rådberg uttrycker funktionalismens påverkan på trädgårdsstaden i sin bok Den svenska 
trädgårdsstaden genom att hävda följande: ”När funktionalismen slog igenom dog trädgård-
sstaden”. Detta syftar framför allt på hur trädgårdsstadens ideologier fick ge plats för funk-
tionalismens idéer. Trädgårdsstadens ideologiska principer fick då ge plats för funktionalis-
men nya stadsplanerings normer. Funktionalismens nya ideal var nästan raka motsatsen till 
vad trädgårdsstadens principer grundade sig på. Enligt funktionalismen skulle alla husets 
sidor vara likvärdiga, samt så drogs gränserna ut mellan trädgård, hus och gata. Kvarterss-
trukturen som trädgårdsstaden speciellt framhävde, var inte heller någonting som gick an för 
funktionalismens ideologi. Placeringen av huskropparna förändrades också under funktio-
nalismen. Husen placerades bort från gatan på mitten av tomten, vilket påverkade gaturum-
met, men även trädgården. Gaturummet blev avskilt från bygganden och i trädgården upps-
tod smala remsor runt huset. Funktionalismen ville heller inte blanda olika hustyper och 
verksamheter, utan stadsstrukturen skulle delas upp på ett tydligare sätt, exempelvis med 
separata bostadsområden och affärsområden. Ett rogivande exempel på hur trädgårdsstaden 
som uttryck kom att användas var av Le Corbusier. Han lanserade sina skyskrapsstäder som 
”vertikala trädgårdsstäder”. I och med modernismens intåg, blev trädgårdsstaden ytterligare 
impopulärare. (åkesson 2008)

1980 - 1990 talet

Trädgårdsstaden får en renässansepok under slutet 1980-talet. Orsaken till det tror sig 
vara att det modernismens boendemiljöer börjar kritiseras allt mer och intresset för den 
traditionella kvarterstrukturen växer. En annan orsak till trädgårdsstadens renässans är att 
det rådde högkonjunktur och man var i följd att exploatera stora områden i städernas utkan-
ter.

Dessa nya trädgårdsstäder som tolkat den klassiska trädgårdsstadens ideal fick varie-
rande utseenden gällande gaturummet, eftersom detaljrikedomen varierade kraftigt jämfört 
med de äldre trädgårdsstäderna. Simpla uttryck i kombination med en oklar kvartersstruk-
tur, samt privatbilismens roll och uppdelningen mellan privat och offentligt, gjorde att en 
sorts ny typ av trädgårdsstäder uppstod. Trädgårdsstäderna som utvecklades under den här 
tiden blev mer av förstäder så kallde trädgårdsförstäder.

Ytterligare en faktor som gjorde att trädgårdsstäderna kan tänkas ha återvunnit intresse 
kan vara den ökade miljömedvetenheten och strävan efter en hållbar utveckling som upps-
tod i slutet av 80-talet. (åkesson 2008)

Figur 22, Le Corbusiers City Of Tomorrow

Figur 23, Grimstaby, Upplands Väsby, planerat och byggt under mitten av 1970-talet
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2000 talet

När det gäller dagens situation kan man nästan säga att trädgårdsstaden åter igen fått sig en ny 
renässansperiod. Ordet trädgårdsstad används flitigt för att marknadsföra nyproducerade bostad-
sområden, men det går dock att ifrågasätta dess genuinitet. Olika intresseorganisationer har även 
lyft fram trädgårdsstadens ideologier allt mer, exempelvis Arkitektupproret, som är en politisk 
och ideologisk förening. Föreningen anser sig vara en motreaktion mot dagens ”modernistiska 
fyrkantiga lådor” och vill påverka gestaltningen av våra städer. Arkitektupproret lyfter tidvis fram 
trädgårdsstaden som ett gott exempel inom stadsplaneringen. I artikeln Bygg det folk vill ha från 
07.07.2017 så debatteras det om hur man skall skapa goda bostadsområden. I artikeln påstås det att 
det i dagsläget inte byggs vad folk vill ha och det hävdas även att om man skall bygga det folk vill ha 
så skall man bygga trädgårdsstäder. (arkitektupproret, 2018)

New Urbanism

New Urbanism är en annan intresseorganisation som lyfter fram trädgårdsstaden som ett gott 
exempel inom stadsplaneringen och som enligt dem borde användas mer flitigt i dagens stads-
planering. New Urbanism härstammar från USA och har för avsikt att påverka stadsutvecklingen 
ur ett mer hållbart perspektiv, småskalighet betonas, med inbjudande arkitektur och gångvänliga 
förhållanden. New Urbanism rörelsen strävar också till att påverka hela samhällsstrukturen på ett 
socialt, estetisk och politisk plan. ( New Urbanism,2018 )

I rapporten A General Theory of Urbanism, Towards a system of assessment från 24.06.2014 
av Andrés Dunay, Paul Roberts och Emily Talen, som är anhängare av New Urbanism rörelsen 
debatteras trädgårdsstadens roll som en standardmodell för mänskligt boende. En av de intres-
santa delarna av rapporten är beskrivningen av hur trädgårdsstadens ide med tiden omtolkas, samt 
lett till att det uppstått en differentiering mellan olika tolkningar av trädgårdsstaden. I rappor-
ten nämns trädgårdsstaden som en stad, men även som ett grannskap och hur de särskiljer sig 
från varandra fast de ursprungligen härstammar från samma idé, men implementerats på olika 
sätt. Rapporten tar även upp frågan om hur trädgårdsstadens intresse med jämna mellanrum ökar 
inom samhällsutvecklingen samt hur trädgårdsstäderna kom att bli någonting annat än Ebene-
zer Howards ursprungliga idé. En intressant sak som nämns i rapporten är att de samhälleliga 
problem som trädgårdsstaden ville vara en lösning till för hundra år sedan nästan är lika aktuella 
frågor idag. Trädgårdsstaden är som sagt, ett ämne som fortfarande är aktuellt idag och i rappor-
ten nämns boken Paradise Planned, The Garden Suburb and the Modern City av Robert Stern, från 
2013, som dokumenterat 954 trädgårdsstäder i 34 länder. Detta stärker påståendet av att trädgård-
sstaden är ett mycket utbrett fenomen men även väldigt komplext. Den subjektiva uppfattningen 
om vad en trädgårdsstad är, har efter den efterforskning som gjorts gällande ämnet, blivit att det på 
sätt och vis är en tolkningsfråga och hur man själv väljer att interpretera trädgårdsstaden. Det finns 
vissa givna attribut och karaktärsdrag för vad som utgör en trädgårdsstad, men de kan användas 
och modifieras på många olika sätt. Vilket gör att trädgårdsstaden nästan kan likställas som kons-
ten av att framställa en målning. Det är upp till konstnären att bestämma vilka element som skall 
gestaltas  och vilka verktyg som skall användas för att skapa en tavla, nästan likadant är det när en 
trädgårdsstad skall bli till.

Figur 23, Skövde Trädgårdsstad
Nyproduktion i Skövde, som kategorsierar sig själv som en trädgårdsstad. Man kan fråga sig 

om det snarare är ett villamormåde än en gedigen trädgårdsstad. 
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3.1 – ÖREBRO

Tomten för projektet befinner sig i Mariebergsområdet, som ligger 10 kilometer sydväst 
om Örebro centrum. I Örebro bor det ca 150 000 personer vilket gör det till Sveriges sjunde 
största kommun befolkningsmässigt. Örebro stad är ungefär 700 år gammal och ligger 
centralt mellan de större städerna Stockholm (20 mil) och Göteborg (30 mil). (Örebro 2018)

Örebro kännetecknas som en stad nära naturen, med en stadsstruktur som innehåller 
både grönska och vatten. Staden präglas av de stadsnära naturområdena i kombination 
med den storstadsmässiga stadskärnan. Örebro är en stad med både småstadskvaliteter 
och känslan av storstad i de centrala delarna. Ett av Örebros främsta karaktärsdrag är Svar-
tån som sträcker sig i östvästlig riktning med Slottet i centrum. En av Örebros mest besöka 
platser är naturområdet Oset. I de centrala delarna av Örebro blandas byggnadstyper, stilar 
och innehåll med både kvartersstadområden, flerbostadsområden och småhusområden. 
Runt stadskärnan finner man storskaliga flerbostadshusstadsdelar, villastadsdelar och stora 
trafikleder. Örebro är idag en stad som fungerar som logistikcentrum, universitetsstad och 
centrum för sjukvård, utbildning, forskning och administration.   (Arkitektur och byggande 
i Örebro kommun 2018)

Figur 24, Örebros lokalisering

Stockholm

Göteborg

Örebro kommun

Örebro Stad
Malmö

Figur 25, Örebro Slott, Foto Örebro Kommun

Figur 26, Örebro Open Art konstfestival 2015
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3.1.1 – Historia

Det strategiska läget, geografiska förhållandet, i kombination med den geomorfolo-
giska strukturen, med Örebroåsen och Svartåns korrelation, gjorde att den medeltida staden 
Örebro grundades. Örebro har ända sedan sitt grundande varit en plats för handel och 
kommunikation. Efter stadsbranden 1854 blev centrala Örebro en tät kvartersstad format 
av rutnästplaner. Från mitten av 1800-talet till industrialismen, utvecklades staden kraftigt 
som en köpstad, med stenhus i rätvinkliga kvarter. I början av 1900-talet byggdes fabriker 
och egnahemsområden utanför staden. På 1950-talet revs södra delar av centrala Örebro 
för att göra plats för funktionalismens modernistiska centrum. Under samma tid byggdes 
storskaliga och monotona bostadsområden utanför stadskärnan.  Från och med 90 talet har 
staden vuxit befolkningsmässigt vilket gett upphov till att många stadsdelar bildats på tidi-
gare obebyggd mark. (Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018) 

52

Figur 27, Historiska kartor över Örebro, Örebro Kommun
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Figur 28, Flygfoton Örebro, Lantmäteriet
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3.1.2 – Stadens kärnor

Örebro är en stad som består av många olika kärnområden. I översiktsplanen finns det 
tre nivåer av stadskärnor. Mariebergsområdets handelscentrum hör till den högsta nivån 
och räknas som en Regional kärna. En regional kärna är avgörande för hela regionens utve-
ckling. Det finns endast tre av dessa i hela Örebroregionen. Till de övriga nivåerna av stad-
skärnor hör kommunala- och lokala kärnor. Stadens olika kärnor är viktiga platser som bildar 
centrum i staden där kommersiell verksamhet, service och sociala funktioner infinner sig. 
Dessa kärnor utgör en avgörande del för stadensstrukturmässiga samansättning. 

(Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

Av den orsaken att Marieberg hör till en regional kärna skulle argumentet för att utve-
ckla detta området stärkas ytterligare, inte minst området för det här projektet. Genom att 
se över utvecklingsmöjligheterna, så skulle det här området i framtiden kunna fungera som 
en starkare regionalkärna med en starkare koppling till de övriga, än hur situationen ser ut 
i nuläget. Att utveckla området för det här projektet skulle även göra att växelverkan av den 
regionala kärnans influensområde skulle utnyttjas bättre, effektivare och i en mer betydande 
utsträckning. 

3.1.3 – Befolkningstillväxten

Enligt översiktsplanens befolkningsprognos kommer befolkningen i Örebro att fram 
till 2040 ökat med cirka 50 000 personer (Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018). 
I befolkningsprognosen från 2016, Befolkningsprognos för Örebro kommun 2016-2025, 
framställd av statistiker Jonatan Zakarisson, beskrivs även där en framtidsutsikt med ökad 
befolkningstillväxt. I rapporten framgår det att folkmängden i Örebro beräknas växa kraftigt 
med 2000 invånare per år. Rapporten redogör också den demografiska befolkningsutvecklin-
gen. Antalet barn i förskoleåldern, grundskoleåldern och gymnasieåldern,  1 – 18 år, kommer 
sammanlagt att öka med 605 barn per år. Invånare med yrkesaktiv ålder, 20 – 64 år, förväntas 
öka långsammare än de invånarna i icke-yrkesaktiva åldrarna, 0-19 år samt 65 år och äldre. 
Detta medför att det de kommande 10 åren uppstår en ökad demografisk försörjningsbörda, 
enligt rapporten. Personer i pensionsåldern, 65 och äldre, uppskattas att öka med 44 per år, 
medan antalet äldre invånare,85 år och äldre, beräknas sjunka mot 2021, för att sedan öka 
en aning till 2025. Örebro kommer att ha en fortsatt hög invandrings grad, men även när det 
gäller inrikes flyttning, vilket gör att andelen inflyttare prognostiserat fortsätter att öka.

Den förväntade folkökningen är en god förutsättning för de tilltänkta planerna för det 
här projektet. Genom att beakta hur befolkningsmängden i staden förväntats öka i planerin-
gsskedet, går det att skapa goda förutsättningar för en stadsdel som kan tillfredsställa ett ökat 
bostadsbehov samt möta övriga utmaningar som en ökad befolkningsmängd kräver gällande, 
exempelvis skolor och äldreboende. 

2 km

N

Projektområdet

Kommunala och lokala kärnor

Regionala Kärnor

Figur 29, Örebros utvecklingsstuktur
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3.1.4 – Stadens tillväxt 

I översiktsplanen, som Örebro stadsbyggnadsavdelning arbetat fram, finns det sex 
stycken geografiska utvecklingsområden utmärkta. Inom dessa områden vill staden växa och 
utvecklas, förhoppningen är att 40 000 till 60 000 nya invånare skall bosätta sig i dessa områ-
den och att utvecklingen skall ske på ett hållbart sätt. En liten del av Mariebergsområdet 
finns delvis med i de föreslagna utvecklingsområdena och hör till utvecklingsområdet som 
går under namnet Södra staden. I beskrivningen av området står det att Marieberg kan utve-
cklas med fler stadsdelar och kompletteringar, som sammanbinder staden i den här delen. 
Sammanlagt har det här utvecklingsområdet en uppskattning på cirka 13 000 – 17 000 nya 
invånare. I översiktsplanen förväntas det att 200 0000 invånare kommer bo i Örebro 2041, 
varav 160 000 i staden och att de flesta av dessa kommer bo i en radie av 5 km från stadskär-
nan.

Området för det här projektet är direkt beläget i utvecklingsområdets bälte, men i över-
siktsplanens utvecklingsområdes beskrivningen står det att förändringar kan komma att ske 
på andra platser än i det tilltänkta utvecklings bältet.

(Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

I förhållande till stadsutvecklingen skulle det vara klokt att ta i beaktande en annan 
utformning för stadens tillväxt i dess södra delar. Inte minst om man tar detta projekt i beak-
tande så skulle ett utvecklingsbälte som binder samman även det här området med stadskär-
nan ha en god förutsättning eftersom att det redan finns befintligt service och infrastruktur 
i dessa områden. 

Figur 30, På bilden syns ett av Örebors mest kända landmärken, vattentornet Svampen, 
som fått sällskap av ett nytt bostadsområde.
Foto Örebro Kommun

Projektområdet

Utvecklingsområde

Utvecklingsområdet 
Södra Staden

2 km

N

Figur 31, Örebros utvecklingsområden
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3.1.5 – Utvecklingsstrategier

Örebro stad har i sin översiktsplan tagit fram tre strategier för utvecklingen av bebyggel-
ser i staden. Dessa tre strategier är: 1.  Att skapa boendemiljöer med närhet och variation, 2. 
Bygga en stad som sitter ihop och 3. Genomföra utveckling med hänsyn till platsen. 

Syftet med den första strategin är att skapa en stad där invånarna har en god närhet 
till variationsrika miljöer i from av natur- och parkområden.  Örebro vill även att dess invå-
nare ska ha tillgång till god kollektivtrafik, fritidsaktiviteter och service oberoende i vilken 
stadsdel det är frågan om. Att skapa ett fungerande vardagsliv i de olika stadsdelarna med 
mötesplatser hör även till den första stretagin. Detta möjliggörs tack vare att en god daglig-
varuhandel erbjuds i kombination med offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter lokali-
seras i stadsdelscentrum. Dessa stadsdelscentrum skall ha god kommunikationslokalisering 
och vara strategiskt utplacerade. Den socioekonomiska och demografiska faktorn beaktas 
också i den första strategin, som strävar efter att faktorernas variationer återspeglas på ett 
sammanhängande sätt. Detta vill Örebro kommun möjliggöra i form av en större variation 
av hustyper och upplåtelseformer. Att det skall gå att bo i samma stadsdel genom livets olika 
faser är ytterligare ett mål som staden har för att olika grupper av befolkningen skall ha det 
lätt att leva i hela staden.

Den andra strategin bygger på att de olika stadsdelarna skall utvecklas på ett samma-
nhängande sätt, där de olika stadsdelarna kompletterar och sitter ihop med varandra. Goda 
kopplingar till angränsande stadsdelar och stadsdelscentrum bör vara en viktig utgångspunkt 
för nya stadsdelar. Placeringen skall ske på ett sätt som gör det möjligt för en god kollektiv-
trafik, där existerande stråk, om nödvändigt, förlängs för att skapa ett gott nätverk. I och med 
den fortsatta utvecklingen är förhoppningen att fysiska och mentala barriär förändras och 
försvinner i och med att gamla stadsdelar och nya stadsdelar kopplas ihop med hjälp av nya 
element. 

I den tredje strategin bejakar man omgivningen där utvecklingen sker. Örebro kommun 
vill att den nya bebyggelsen tar hänsyn till platsens säregna förutsättningar och karaktäris-
tiska gestaltning. Bebyggelsen och landskapets värden gällande kulturmiljön skall även tas 
i beaktande under utvecklingsarbetet i form av tätheten, skalan och formspråket anpassas. 

(Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

Det individuella projektet har beaktat dessa utvecklingsstrategier och haft som utgån-
gspunkt att tillmötesgå dem på ett så tillfredställande sätt som möjligt. Utifrån dessa strate-
gier har utvecklingen av det individuella projektet även delvis baserat sig på. Väsentligt har 
varit att skapa en fasetterad boendemiljö med god tillgänglighet och med ett gott offentligt 
service utbud.  

3.1.6 – Stadens utmaningar och styrkor

Några av stadens styrkor och svagheter beskrivs i dokumentet gällande översiktspla-
nen. Klimatförändringen nämns som en utmaning där Örebro vill ha ett kommunövergri-
pande perspektiv gällande saken. Detta innebär att både det enskilda huset och bebyggelsens 
struktur tas i beaktande. Genom att skapa en sammanhållen kommun med starka samband 
mellan kommunen och hela regionen är målet att kunna hantera klimatförändringen på ett 
så gott sätt som möjligt.  Staden vill även dra nytta av det geografiska läget mellan tätor-
terna för att inte påverka klimatförändringen negativt. Kommunen vill bidra till att minska 
klimatförändringen genom hållbara transportmöjligheter inom kollektivtrafiken och goda 
förutsättningar för gång och cykel möjligheter. Att tänka långsiktigt utifrån ett livscykelpers-
pektiv och minska byggnadernas energiförbrukning är en utmaning staden står inför. En 
annan utmaning är att främja ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden. Tack vare 
att kommunen har en tät struktur är detta en viktig styrka gällande den här frågan, men de 
behöver bearbetas och utvecklas.

En viktig styrka som Örebro kommun har, är det geografiska läget, som är centralt både 
på en regional och nationell nivå. I kombination med en diversifierad näringslivsstruktur 
med växande branscher inom arbetsmarknaden är detta ännu en styrka som staden besitter. 
Det finns dock en utmaning att skapa ännu fler arbetstillfällen samt att se till att de rumsliga 
förutsättningarna gällande bostäder och affärsverksamhet är goda även i framtiden.

Befolkningstillväxten i Örebro kommun är både en styrka och utmaning. Detta kan leda 
till att regionen blir mer innehållsrik i takt med att nya områden tillkommer och att serviceu-
nderlaget växer. Betydande förändringar och möjligheter orsakas även av befolkningstillväx-
ten. Bland annat ställs krav på att byggandet av bostäder, samhällsservice och infrastruktur 
håller en jämn takt med befolkningsökningen. Med en växande befolkning växer även olika 
målgrupper och en utmaning är att byggandet skall kunna tillgodose dessa. Ytterliggaren en 
utmaning är att det som byggs i raks takt skall hålla en god kvalitet. 

(Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

Dessa utmaningar och styrkor som Örebro besitter har varit viktiga att ta i beaktande 
under arbetet med det här projektet. Örebro har en bra möjlighet att även utöka sina styrkor 
genom att kunna erbjuda förmånliga och alternativa boendemöjligheter, som det här projek-
tet vill åstadkomma. Storleken på bostäderna som föreslås i det här projektet skulle i några 
av de större städerna vara alldeles för dyra prismässigt för att kunna nå ut till förstahand-
sköpare, men i Örebro är detta möjligt. Det är en mycket attraktiv fördel att kunna erbjuda 
stora bostäder, med trädgård till ett rimligt pris.
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3.1.7 – Nya stadsdelar i periferiområdet 

I stadens periferi skall nya områden binda ihop delar av staden. Detta medför att gamla 
och nya stadsdelar bildar en rikare karaktäristisk helhet.  Parker och rekreationsområden är 
viktiga i dessa områden eftersom de gör dem trivsammare, men även förutsättningar för ett 
hållbart djur- och växtliv i staden. Nya stadsdelar i utkanterna skall unna erbjuda goda trans-
portförbindelser till stadskärnan i from av kollektivtrafik, cykel och gångvägar. Olika bostads-
typer skall även erbjudas i dessa områden.   

Karaktären av de nya områden i periferin kommer att utgöras av hus som är 1-2 vånin-
gar. Detta för att förstärka sambandet mellan natur och bebyggelse. I dokumentet gällande 
översiktsplanen nämns Trädgårdsstadsdelen, som ett koncept för områdesutvecklingen i 
periferin. Detta koncept passar bra in med de tilltänka planerna för det här projektet och 
beskrivs mer ingående i delen som behandlar kommunens roll i projektet ( s. 64 ).

Örebro stads beskrivning av stadsdelar i periferiområdet har beaktats i arbetet med 
det här projektet. Det gäller inte minst tillgänglighetsaspekten gällande kollektivtrafiken, 
fordonstrafiken och cykeltrafiken. 

3.1.8 – Framtidsvision

I dokumentet Arkitektur och byggande i Örebro kommun, från 31.5.2018 framtaget av 
Örebro kommun och Stadsbyggnadsavdelningen, beskrivs en framtidsvision för kommunen. 
Framtidsvisionen är bland annat att kommunen skall vara en attraktiv, grönskande och håll-
bar kommun. Detta vill staden uppnå genom att skapa nya gröna stadsdelar, med integre-
rad natur och bebyggelse i kombination med nya verksamhetsområden, där grönskan även 
är i fokus. Visionen beskriver även gröna stråk som binder ihop staden till ett sammanhän-
gande helhet. I framtidsvisionen lyfts även vikten av trivsam vardagsarkitektur fram och dess 
viktiga roll i utvecklingen för att skapa trivsamma och funktionella livsmiljöer.  Byggnaderna 
skall vara av goda kvalitet, gestaltade med omsorg, vara funktionella och ha en egen karaktär. 
Medvetenheten av klimatförändringen tas även upp i framtidssynen i from av att miljömed-
vetenheten är med och formar utformningen av nya kvarter, med byggnader som är energie-
ffektiva, klimattåliga och där energiproduktionen är integrerad i arkitekturen. Att motverka 
boendesegregationen genom att föra en stadsutveckling som främja trygghet, samhörighet 
och god folkhälsa är också en del av stadens framtidsvision. 

Stadens vision går hand i hand med visionen för det här projektet. Att grönskan skall 
ställas i fokus har varit en självklar förutsättning, detta syns tydligt i den fjärde delen av det 
här arbetet gällande det alternativa utvecklingsförslaget där det skapats en allmän park i hjär-
tat av stadsdelen i kombination med gröna stråk. Visionen har varit att skapa en trivsam, ny, 
attraktiv stadsdel och bostadsområde som lever upp till de visionerna som Örebro stad fasts-
tällt

Figur 32, Stadsdelsstruktur
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3.2 – Projektets motiv

Orsaken till själva projektet är att den nuvarande privata markägaren, Örebro Travsäll-
skap vill sälja sin tomt eftersom denne blivit lovad en ny tomt norr om Örebro. Detta framkom 
genom samtal med White Arkitekter Örebro, landskapsarkitekt Carl Dolk, planarkitekt Gustav 
Fornwall och Oskar Widlund, byggnadsingenjör och kontorschef. Detta resulterade i att även 
andra parter blev involverade i projektet.

3.2.1 – Intressenter

Det finns fyra viktiga intressenter som är inblandade i det här projektet, enligt Dolk 
och Fornwall. Dessa fyra intressenter är Örebro Travsällskap, Örebro kommun, Obos och 
White Arkitekter. För att mitt individuella förslag för området eventuellt kan komma att vara 
av intresse för de olika intressenterna, är det viktigt att förstå vilka de är. Därför är det även 
angeläget att förstå vad intressenternas motiv och respektive roll i projektet är.  Nedan följer 
en kort presentation av respektive intressent.

3.2.3 – Örebro Travsällskap

Örebro Travsällskap är markägare, som både äger och driver Örebrotravet, som är 
travbanan på området. Travsällskapet är en ideell förening. Sällskapet äger även stora områ-
den kring travbanan, sammanlagt rör det sig om en yta på cirka 65 hektar. Sällskapet har 
anor som sträcker sig ända tillbaka till 1947 och själva travbanan invigdes 1954. I samband 
med att travbanan byggdes om med totohall och restaurang under 60-talet ansågs den då som 
en av de modernaste anläggningarna inom travsporten. Därefter har olika investeringar i 
miljonklassen skett på området och diverse samarbeten med Örebro stad genomförts. Under 
2017 startades en utredning om en eventuell flytt av travbanan (Örebrotravet 2018). Det var i 
och med den utredningen som White Arkitekter Örebro blev kontaktade för att lägga fram ett 
alternativ för området, som skulle generera ett så bra försäljningsalternativ av tomten som 
möjligt. (Dolk 2018)

3.2.4 – White Arkitekter

Det var White Arkitekter som presenterade iden om att göra området till en modern 
trädgårdsstad för Örebo Travsällskap. Örebro Travsällskap tyckte om iden och White Arki-
tekter fortsatte att arbeta med projektet. White arkitekter tog fram en förstudie och en grund 
till en detaljplan under början av 2018. Därefter arbetades en skiss fram för en ansökan om 
planbesked utifrån trädgårdsstadens principer med struktur och koncept för ”den moderna 
trädgårdsstaden”. Därefter skickades planbeskedet i slutet på maj 2018 till kommunen.  White 
Arkitekters roll i projektet är att planera området med förhoppningen om att i fortsättnin-
gen få projektera det. Besked om fortsatt planarbete sker möjligtvis under hösten 2018 och 
då blir det klart om White Arkitekter får det fortsatta uppdraget som arkitekt för utvecklin-
gen av projektet. (Fornwall 2018)

Med 900 anställda är White Arkitekter Sveriges största arkitektkontor. Arkitektkontoret 
grundades 1951 och har i dag elva kontor ibland annat Sverige, Norge, Danmark och England. 
Enligt White Arkitekter själva bygger deras filosofi på en demokratisk arkitektur som engage-
rar, och sätter människan i centrum. Hållbarhet är även någonting som är viktigt för White 
Arkitekter, som i varje projekt arbetar med Sustainable Integrated Design. White Arkitek-
ter strävar efter att beakta ett socialt och ekologiskt fokus tillsammans med ett ekonomiskt. 
(White Arkitekter 2018)

3.2.5 – OBOS

Den eventuella köparen av tomten, byggherren och ägaren för projektet skulle OBOS 
vara som är en av nordens största bostadsutvecklare. Tillsammans med White Arkitekter 
har OBOS varit delaktig i förshandsarbetet och förstudien. OBOS och White Arkitekter skulle 
fungera som samarbetspartners i och med den fortsatta utvecklingen av projektet. En rela-
tivt unik aspekt som OBOS har inom det här projektet är äganderätten av hela området. Det 
skulle resultera i att OBOS skulle ha mycket att säga till om i slutändan, men samtidigt möjli-
ggöra att området får en sammanhängande karaktär och att arbetet kan fortskrida smidigare. 
(Fornwall 2018).

OBOS Sverige AB ägs äv det norska OBOS BBL, som är Norges största bostadsorganisa-
tion. Visionen som OBOS har är att utveckla framtidens samhälle och ”uppfylla människors 
bostadsdrömmar”, som det framgår via OBOS eget marknadsföringsmaterial. OBOS har 
som mål att vara Sveriges ledande bostadsutvecklare och vill uppnå detta genom effektivt 
byggande och strategiska markköp. OBOS utvecklar inte enbart bostäder utan även de krin-
gliggande miljöerna som exempelvis samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor, försko-
lor och kommersiella byggnader. Hållbarhet är någonting som är viktigt för OBOS vilket gör 
att de tar hänsyn till långsiktighet och ett miljömässigt och socialt perspektiv. ( OBOS 2018 )
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3.2.6 – Örebro kommun

Det som gör det här projektet intressant är att det inte är Örebro kommun som äger 
själva tomten. Rollen som Örebro kommun har i det här skedet av projektet handlar mest om 
att godkänna ansökan om planbeskedet. De tidigare planerna som presenterats för området 
har kommunen tyck om och den enda önskan som kommunen har är att det inte skall byggas 
så kallade ”villamattor” över hela området (Fornwall 2018). Med begreppet villamatta avses 
termen med negativ klang, som associeras med monotona bostadsområden med enbart frili-
ggande egnahemshus (åkesson 2008). 

I handlingen om översiktsplanen Arkitektur och byggande i Örebro kommun, från 
31.5.2018 framtaget av Örebro kommun och Stadsbyggnadsavdelningen, beskrivs olika 
koncept för hur nya stadsdelar skall utvecklas. Ett av dessa koncept går under namnet Träd-
gårdsstadsel och är ett koncept som passar väl med det här projektet. Örebro kommun beskri-
ver att trädgårdsstadsdelen skall hämta inspiration från i den klassiska iden om trädgårdss-
taden gällande dess lokalisering och bebyggelse. Stadsdelen skall bestå av 2-3 våningar, med 
mindre privata trädgårdar i en hierarkisk struktur. Kommunen beskriver trädgårdsstadse-
len som en stadsdelstyp som kan växa fram i utkanterna av staden där staden möter land-
sbygden, men även som ett komplement till övrig bebyggelse där det redan finns service 
och handel, som det rör sig om i det här fallet. Bebyggelsekaraktären för trädgårdsstadsde-
len beskriver kommunen på ett sätt som delvis går i samklang med trädgårdsstadens prin-
ciper. Stadsdelen skall präglas av småhus, i form av friliggande en familjs-, par- och radhus. 
Det kan finnas inslag av större stadsvillor, med 4–6 hushåll, samt flerbostadshus på vissa håll 
om nödvändigt. Gatustrukturen skall bestå av trädkantade gator, med större huvudgata, blan-
dat med mindre bostadsgator. Området skall erbjuda gemensamma gröna ytor och planeras 
kring en central park eller omgivande naturlandskap. Även dessa kriterier uppfyller platsen 
för det här projektet och de tilltänkta planerna för det. I beskrivningen om trädgårdsstadse-
len nämns det att innehållet är viktigt gällande hustyper, samhällsservice och karaktärsdrag, 
samt att landskapet skall användas för att utgöra en del av den gröna strukturen. Det nämns 
även att en trädgårdsstad trots sin säregna karaktär skall hänga samman med omgivningen, 
gällande samhällsfunktioner, kommersiellt utbud och övrig bebyggelse. Tätheten kan variera 
från 0,3–0,5 i fråga om exploateringstalet och andelen friliggande småhus kan vara mellan 
40–60 % av det totala antalet bostäder. I stadsdelen kan man finna trädkantade tråk, mindre 
tog, parker, byggnader placerade i gatuplan, grund förgårdsmark, entréer mot gatan för att 
bidra till en småskalig stadsmässighet och stadsliv längs gatan. Känslan av ensidig villabeby-
ggelse skall förhindras genom medveten placering av byggnaderna, huskropparna och dess 
färgsättning. 

Figur 33,Mindmap över projektets struktur
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3.3 – Områdesanalys

Det här avsnittet behandlar själva området för det här projektet. I avsnittet ingår bland 
annat diverse analyser kring områdets lokalisering, historia, karaktärsdrag och topografi, 
samtliga med tillhörande kartmaterial och bilder för att ge en så deskriptiv förståelse av 
området som möjligt. Den analytiska delen av det här arbetet och framställningen av dess 
material, har för avsikt att ge en uppfattning av projektområdets förutsättningar och beskriva 
projektområdets sammanhang gentemot sin omgivning. Analysmaterialet har sedan funge-
rat som underlag för arbetet med det individuella alternativa utvecklingsförslaget för områ-
det. 

3.3.1 – Byggande av ny stadsdel på privat mark

Eftersom det här projektet handlar om att genomföra stadsdelsbebyggelse på privat 
mark, så har kommunen ett särskilt tillvägagångsätt i en sådan process. Först behövs en ny 
planprövning, eftersom det rör sig om att bygga någonting som inte finns fastslaget i detal-
jplanen. Då måste en skriftlig ansökan om planbesked göras. Därefter gör kommunen en 
bedömning om det är lämpligt att påbörja ett planläggningsarbete. Ett svar på planbeskedet 
kan antingen vara positivt eller negativt och det ges inom fyra månader. När det här diplo-
marbetet påbörjades befann sig projektet i det här skedet. Vid ett positivt svar av planbeske-
det ingår en preliminär tid för när antagande av detaljplan sker. Det innebär att arbetet med 
detaljplanen kan påbörjas. I arbetet med detaljplanen kan det finnas styrande bestämmel-
ser i den slutliga detaljplanen, om vad som passar på platsen och i arbetsprocessen har det 
gjorts en prövning och avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Det är upptill 
fastighetsägaren att bekosta åtgärder inom de allmänna platserna på den mark som berörs 
av detaljplanen, som exempelvis vägar och kommunal infrastruktur. För det åtagandet görs 
ett exploateringsavtal, som reglerar själva utförandet. På området finns det en tidigare detal-
jplan, vilket gör att en begäran om förhandsbesked av kommunen inte är nödvändig.  

(Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

Figur 34, Uppdelsningen av diverse planeringsskeden

3.3.2 – Översiktsplan

En stor del av Mariebergsområdet går för nuvarande under kategorin Verksamhets- och 
handelsområde i översiktsplanen. Området kategoriseras även som ett område som skall 
utvecklas och växa som ett verksamhets- och handelsområde. (Arkitektur och byggande i 
Örebro kommun 2018). Mariebergs köpcentrumområde skall enligt översiktsplanen utve-
cklas till en regional kärna, med avseende på handel. (Översiktsplan 2018)

I översiktsplanen framgår det att ett eventuellt grönstråk skall utvecklas i nordsydlig 
riktning i området som ligger väster Örebro travbana. I de norra delarna av travbanan finns 
det utmärkt ett område för utveckling av idrott, motion och rekreation. Där det skall finnas 
en koppling till det nuvarande motionsspåret. I översiktsplanen framgår det att befintlig 
verksamhet kan fortsätt bedrivas. Om den nuvarande travverksamheten skulle omlokalise-
ras, skall området helst utvecklas med ny verksamhet i de södra och norra delarna och bostä-
der i nordvästra delen av travbanan, i enlighet med översiktsplanen. (Översiktsplan 2018)

Att endast utveckla området till ett område för verksamhet- och handelsområde skulle 
medföra en riska att göra området ensidigt. Därför är det här projektet ett bra utvecklings-
förslag. I utvecklingsförslaget har gröna stråk, idrotts möjligheter och bostäder integrerats i 
planen, som delvis överensstämmer med översiktsplanen. 

Figur 35, Utdrag från översiktplanen
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E20 3.3.3 – Trafikförbindelse

Det omkringliggande området och tomten är mycket bilberoende, eftersom övriga 
trafikformer som gång-, cykel- och kollektivtrafiknätverk inte är starkt etablerade i området. 
Tomten ligger nära belägen motorvägen E20 som sträcker sig i nordsydlig riktning, väster om 
tomten. I tomtens västra del finns ett järnvägsspår som går i nordsydlig riktning ända in till 
Örebro centralstation, dock saknar det här området en pendeltågstation som skulle möjlig-
göra kollektivtrafik till och från den här platsen. Norr om tomten finns ett vägnät kopplat till 
bostadsområdet där låg hastighet, 30 – 40 km/h, råder. I den norra delen finns en större väg, 
väg 51 , i västostlig riktning, där högre hastighet är tillåten, 70 km/h. Till själva tomten finns 
den endast två huvudinfarter från vardera trafikled i norr och söder. Med bil från Örebro 
centrum till tomten tar det ungefär 14 minuter. På tomten finns det två busshållplatser tillgän-
gliga, och med kollektivtrafiken tar det ungefär 40 minuter med buss, från Örebro centrum 
till tomten. Bussarna går med ett intervall på 30 minuter. Färdas man med cykel från Örebro 
centrum skulle det ta ungefär 30 minuter att ta sig till tomten. 

En bit väster om tomten ligger Örebro Flygplats, det tar ungefär 12 minuter med bil att ta 
sig dit från tomten och sträckan är ungefär 12 km. Detta är en mycket god tillgång och en otro-
lig fördel för området. Att vara placerat så fördelaktigt nära flygplatsen, speciellt med tanke 
på hur framtidens rese möjligheter utvecklas är en viktig faktor, som bör tas i beaktande.  

3.3.4 – Generell beskrivning av områdets karaktär

Mariebergsområdets karaktär beskrivs som ett område av storskalig kvarterstruktur 
med ett gatunät som i lång utsträckning är anpassat för fordonstrafik, med ostrukturerad 
trafiksituation gällande in – och utfarter. Områdets planering har utgått från att stora fasti-
gheter planerats enskilt utan att ta hänsyn till omgivande byggnader. Ett annat karaktärsdrag 
som området har är att det finns långa avstånd mellan olika byggnader och stora ytor utgörs 
av parkeringsområden och lastplatser. I området finns det en brist på trygga och säkra gång- 
och cykelstråk. Dessutom är diverse byggnads entréer placerade långt ifrån varandra. Till-
vägagångsättet i och med exploateringen har lett till att bristfällig grön struktur. Områden 
där grönska bevarats, eller där nyplantering skett är av stadsmässig karaktär. Stora områ-
den är ofta omgivna av stängsel och plank för att skydda material och fordon. I anslutning 
till entréer och omgivande vägar finns det oftast upplysta stora skyltar. De olika verksamhe-
terna är beroende av större transportfordon, vilket resulterat i att stora vändzoner och ytor 
för angöring uppstått. (Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

Byggnaderna  i området beskrivs som ensidiga och ”lådliknande” tills in karaktär. Bygg-
nadernas stora skala är dominant i landskapet och avsaknaden av detaljer bidrar till dess 
enformighet. Många av byggnadernas fasader är även fönsterlösa. (Arkitektur och byggande 
i Örebro kommun 2018)

Områdets  befolknings aspekt är varierande. I de delar av Marieberg, som domineras av 
handel finns det dagtid liv och rörelse. Däremot finns det inte lika mycket livlig aktivitet i de 
områden som består av lager och annan verksamhet. 

Figur 36, Lokaliseringskarta. A, = tomten, C. = Centrum.
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Det finns en målsättning att göra området tätare, grönare och anpassat för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. Dessutom vill Örebro kommun att området skall bli en attraktiv miljö 
upplevelse- och trygghetsmässigt, genom effektivare marknyttjande. Den befintliga grönskan 
skall bevaras i så lång utsträckning som de tär möjligt. I de områden där grönska saknas skall 
den tillföras i form av att träd och annan vegetation, som integreras i fastigheter, vägar och 
gator. För att stärka tryggheten skall belysning användas i anslutning till gång och cykelvägar. 
Dagvattenhanteringen skall även tas i beaktande och genomsläppliga ytor skall förekomma. 
Nya byggnader och befintliga skall skapa ett helhetsperspektiv och erbjuda en inbjudande 
och trygg miljö. (Arkitektur och byggande i Örebro kommun 2018)

Förändringen som det här projektet erbjuder skulle främja ett effektivare marknytt-
jande, göra området trivsammare, samt bidra till att området blir mer mångfasetterat. Övriga 
positiva effekter av det här projektet skulle vara att bidra till att den här regionen blir mer 
inbjudande och följer Örebro stads framtidsvisioner

3.3.5 – Området och tomtens lokalisering

Marieberg är området som tomten befinner sig i och ligger cirka 10 kilometer sydväst 
om Örebro centrum. Marieberg hörde tidigare till en annan tätort, men i och med att områ-
det växte ihop med Örebro förlorade det sin status som tätort 2010. Tidigare gick området 
under namnet Närkes Marieberg och namnändringen till Marieberg skedde 1980. I områ-
det har det skett en stadig folkökning sedan 1960 talet då invånarantalet uppgick till 615, för 
att sedan 2005, uppgå till 1181 invånare. Nära området fanns det tidigare en järnvägshållplats 
längs stadsbanan som går från Hallsberg till Örebro och vidare. (Marieberg, Örebro 2018)

Området som tomten ligger i avgränsas av mycket varierande karaktär. Väster om 
tomten finns ett stort grönområde med tillhörande motionsspår. Efter grönområdet i västlig 
riktning ligger Mariebergsgallerian med tillhörande handelsområde. Maribergsgallerian 
är ett köpcenter med ett varierat utbud av olika affärer, tjänster och butiker. Runt gallerian 
ligger också större handelskomplex. Nordväst om tomten finns även ett Ikea varuhus. Norr 
om tomten ligger ett bostadsområde, som till stor del utgörs av fristående småhus. I den 
här delen ligger även Mariebergs förskola. I tomtens södra avgränsning breder ett stort lage-
rområde ut sig, med stora lagerlokaler och avlastningsplatser. Väster om tomten finns det ett 
jordbruks- och skogsområde.

(Karta, Örebro 2018)

Figur 37, Marierberg Handelsområde, Google Maps Street view,  lokalisering A
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Figur 39, Marierberg industriområde, Google Maps Street view,  lokalisering B

Figur 40, Marierberg bostadsområde, Google Maps Street view,  lokalisering C

Figur 38, Områdesanalys
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Figur 41, Tomtanalys

Figur 42, Odlingsområde på travområdet, Google Maps Street view,  lokalisering A

3.3.6 – Tomten

Tomten är cirka 65 hektar stor och utgörs till stor del av Örebro travbana med tillhörande 
verksamhet. Travbanan på tomten är cirka 1 kilometer lång och i dess inre finns det två konst-
gjorda små dammar. I anslutning till travbanan finns det även en läktare, spelhall med restau-
rang och parkering. På travbanan pågår det verksamhet året om. Öster om travbanan finns 
det stallbyggnader, hagar, samt en hästklinik. På tomten finns det även permanent bosätt-
ning i form av ett fåtal gårdstomter med småhus, varav vissa tomter är i privat ägo. Fasti-
gheterna ägs av såväl Örebro travsällskap som Örebro kommun. Väster om travbanan finns 
det ett jordbruksområde som även används som träningsbana. På tomten finns det en del 
asfalterade ytor, som den väg som löper genom området. Stora områden utgörs dock av bar 
genomtränglig mark, i form av grus och sand. Gång- och cykeltrafik leds idag via befintliga 
gator. Travbanan är ansluten till det kommunala va-nätet. Dessutom har ett flertal fastighe-
ter enskilt va-system.  Den stora inomhusläktaren med tillhörande verksamhet är ansluten 
till fjärrvärmenätet.

(Detaljplan för Örebrotravet, 2003)

Figur 43, Stallverksamhet på travområdet, Google Maps Street view,  lokalisering B

Figur 44, Fotokollage över travbanan, Fotograf Eklöf Stefan

Entrén till travbanan, Lokalisering C Travbanan, Lokalisering D Parkeirng, Lokalisering D
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Figur 45, Historiska bilder över Örebro Travet, Foto AB Flygtrafik, Örebro läns museum
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3.3.7 – Historia

På tomten finns det inte anmärkningsvärda historiska kvarlämningar som sträcker sig 
längre tillbaka i tiden. Mycket av tomtens historia präglas av travbanan och dess utveckling. 
Grundandet av travbanan är utan tvivel en viktig historisk händelse för området. Travbanan 
invigdes 1954. år 1962 byggdes spelhallen och restaurangen till på området, vilket då gjorde 
att travanläggningen ansågs som en av de modernaste inom travsporten. Tillsammans med 
Örebro kommun byggdes infart till entrén och pareringen år 1964. Därefter har olika förän-
dringar i form av utbyggnader och investeringar gällande verksamheten gjorts på området. 
(Örebro Travet 2018)

Den avgränsande järnvägen som befinner sig alldeles utanför tomtgränsen började 
byggas 1860 och järnvägsbyggandet slutfördes 1862. Järnvägen gick under namnet stadsba-
nan Hallsberg Örebro. Tidigare fanns det en station i närheten av området för tomten, men 
den lades ner för länge sedan. ( Stadsbanan Hallsberg Örebro, Rolf Sten )

En annan historisk aspekt som inte finns på själva tomten, men i nära anknytning till 
den, är det artesiska vattnet vid Gälle brunn. Gälle brunn var en gammal kallkälla för byn 
Mosås. Enligt historisk forskning var källan en hälsokälla under 1700- och 1800-talet. Detta 
enligt detaljplanen för Mosås fråm 15.9.2008, där det även framgår att det är frågan om en 
fornlämning.

Figur 46, Historiskt ortofoto, LantmäterietE 
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3.3.8 – Topografi

Tomtens topografi är relativt platt och höjden i förhållande till höjdkurvorna ligger till 
stor del på mellan +27 och +29 m. Hela tomten planar svagt upp från syd i nordlig riktning. 
Den stora travbanan omges av en höjdkurva som ligger på +29 m, i dess inre finns det dock 
ett område som svagt dalar kring ett område som ligger inom höjdkurvan på +28m. I tomtens 
nord östra område, höjer sig terrängen en aning till +33, i den här delen finns det även en 
bullervall belägen. Det finns en liten skogbeklädd kulle i området väster om travbanan, 
som uppgår till en höjd på +32 m. åsen, Mosåsen, som sträcker ut sig i den västra delen av 
tomten bidrar till att terrängen där svagt stiger. I området som ligger i den nordvästra delen 
av tomtens utkant finns tomtens högsta punkt som är belägen på +35m. Åsens högsta punkt 
uppgår till +49m. I tomtens norra delar finns det även ytterligare bullervallar placerade. Vid 
den nordliga tomtgränsen har två avlånga kullar byggts för att möjliggöra trafikleden 51 att 
korsa över järnvägsspåret i form av en bro mellan dessa.  (Lantmäteriet 2013) 

Den platta och jämna topografin gör att det inte uppstår komplikationer gällande terrän-
gen i och med byggandet. Att härleda dagvattnet på ett fungerande sätt kan dock vara en 
aspekt som man måste beakta i själva planeringen av området.

3.3.9 – Berggrund och jordarter

Berggrunden på tomten går under kategorin Svekokarelska orogenen, metamorf itru-
siv- ytbergart och uppstod för 1,92 – 1,87 miljarder år sedan. Berggrunden skiftar i fyra olika 
bälten i en väst östlig riktning. Det första bältet i tomtens södra del, består av Dacit-ryolit. 
Berggrundbältet efter det består av Pelitisk paragnejs. Det största berggrundbältet tas upp av 
granit. Det finns ytterligare ett tunt Dacit-ryolit bälte i tomtens norra del. 

Tomten utgörs av 6 olika jordarter, varav den största består av Postglacial finlera, som 
täcker området runt travbanan. Mot åsen övergår jordarten i Postglacial sand och isälvssedi-
ment. Väster om travbanan finns de ett stort område som utgörs av Glacial lera. Här finner 
man även av varierande storlek områden av Postglacial finlera och sandig morän. 

Att bygga på områden med morän är vanligtvis goda att bygga på med god bärförmåga, 
men kan dock vara tjälfarlig och rik på stora stenblock. Markområden med berg har bäst 
bärkraft men kan kräva sprängningsarbete. Grundläggning av hus måste noga övervägas då 
markområden utgörs av lerområde, eftersom dess bärkraft är svagare. Överlag måste man i 
det här fallet genomföra en geoteknisk undersökning av området för att få en bedömning av 
rätt grundläggningsmetod gällande tänkbar byggnation.
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3.3.10 – Natur och vegetation

I White Arkitekters framlagda planbeskeds ansökan från 25.8.2018 framgår det att det 
inte finns så mycket sammanhängande vegetation på området. Området utgörs till stor del 
av travbanan med tillhörande verksamhet. På området finns det hagar och betesmarker för 
hästarna, samt åkermark och en del utspridd gles skogsmark. I mitten av travbanan, breder 
en stor gräsplan ut sig. Vid den mindre konstgjorda dammen finns det ett litet område med 
dekorativ plantering. Vid den större konstgjorda dammen finns det viss vegetation. I tomtens 
västra del finns det äldre trädgårdstomtar. I den norra delen av travbanan finns det två längor 
med sammanhängande trädplanteringar. I anslutning till travbanan finns det ytterligare en 
trädrad i dess sydöstra del, samt i dess södra del. Nära järnvägen finns det en björkdunge i 
tomtens nordvästra område, samt ytterliga en björkdunge i områdets sydöstliga del. Norr om 
travbanan finns ett område med utspridd trädvegetation utan mer bestämd struktur. 

Vegetationstypen på området domineras av öppen mark, med låg buskvegetation. Träd-
slagen på området är olika typer lövträd, där majoriteten består av björk (Betula Pendula), det 
går också att observera barrträd i from av gran på området. Utmed Bäcklundavägen som går 
genom området finns det också utsprid trädvegetation. I sin helhet går det att konstatera att 
det förekommer enstaka träd på slumpmässiga platser runt om på tomten, som saknar rela-
tion till en större övergripande samansättning. Utmed träningsbanans kanter finns också en 
rad med träd, som står med varierande avstånd från varandra. Tomtens västra gräns utgörs 
av skogsmark.

Eftersom tomtens flora är bar till sin karaktär, leder det till att större djur är väldigt utsa-
tta i det öppna landskapet, utan skydd, av den orsaken består faunan högst troligen av minde 
arter i form av gnagare och olika typer av fåglar. Utifrån de olika dokumenten som behandlar 
tomtens natur framgår det inte att det skulle finnas någon hotad art inom detta området. Den 
enda större däggdjuret som förekommer på tomten är travhästarna. 

Det finns dock en utsatt djurart som förekommer väldigt nära tomtgränsen i anslut-
ning till åsen och den arten är större vattensalamander. Enligt detaljplanen för Mosås, från 
15.9.2008, finns det på område artesiskt vatten vid Gälle brunn. Det är vid detta område som 
den större vattensalamandern har sitt habitat. Större vattensalamander är artskyddad.

(Ansökan om planbesked, White arkitekter, Detaljplan för Moås, Örebro kommun stad-
sbyggnad)

På grund av projektets omfattning borde eventuellt en miljökonsekvensbedömning 
genomföras för att ta reda på vilken effekt projektets utveckling skulle ha på den omkringlig-
gande miljön. På så sätt skulle det även gå att ta reda på hur den artskyddade större vattensa-
lamanderns habitat eventuellt skulle påverkas. 

Figur 50, Större vattensalamander, Triturus Cristatus

3.3.11 – Regionalt och lokalt klimat

Klimatet i det här området hör till kategorin kallt och tempererat. Medeltemperaturen 
i området ligger på + 6,1 ° celsiusgrader. I Örebroregionen faller det i genomsnitt 637 mm 
nederbörd. Den varmaste månaden är juli, vars medeltemperatur ligger i genomsnitt på + 
17,2 ° Celsiusgrader. Den kallaste månaden är februari som har en genomsnittlig medeltem-
peratur på -17,2 ° Celsiusgrader.(Klimat Örebro, climate-data.rog, Örebro: Klimat och histo-
riskt väder, mittresvader.se)

 I rapporten Framtidsklimat av Örebro län, framtaget av SHMI 2015, görs en klimat 
bedömning enligt RCP (Representative Concentration Pathways ) olika scenarier. I rapporten 
framgår det att årsmedeltemperaturen kommer att fortsätta att öka, fram till år 2040 kan en 
ökning på två grader väntas inträffa. I slutet av seklet förutsägs årsmedeltemperaturen antin-
gen stiga med 3 till 8 grader, eller 5 till 10 grader.  

Angående vegetationsperiodens längd, baserat på temperaturen, kommer den att i 
framtiden enligt förebådade klimatscenarier bli längre de kommande årtiondena. Utifrån 
referensperioden 1961–1990 bestod vegetationsperioden för regionen i medeltal av 195 dagar. 
I framtiden kan vegetationsperioden ha ökat med mellan 40 – till 75 dagar, vilket skulle resul-
tera i en vegetationsperiod som skulle utgöras av 9 månader. 

Området är för tillfället väldigt öppet och det finns inte mycket vegetation på tomten, 
vilket bidrar till att vindbyar av olika slag lätt kan röra sig över området. Vinden kan lätt 
blåsa i nordsydlig riktning eftersom det inte finns några större vindbarriärer belägna där. I 
östvästlig riktning finns det två större skogsområden som dämpar vindströmmarna.

Klimatförändringen är någonting som verkligen bör beaktas i det här projektet exem-
pelvis när det gällande växtligheten och val av växter. I och med att vegetationsperioden troli-
gen kommer att bli längre kan de tilltänkta stadsodlingarna som presenteras i det indivi-
duella förslaget anses legitima. För att göra projektet ytterligare mer miljömedvetet borde 
eventuellt en utredning göras för att stärka projektets miljömedvetenhet.

Figur 52, klimatdiagram över Örebro Figur 53, vindros över Örebro från   
         perioden 26.12.2018-2.1.2019
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3.3.12 – Detaljplan

Detaljplanen för det här området är från 27.1.2003 och är framställd av Örebro kommun 
Stadsbyggnad. I detaljplanen är det största området bemärkt som Y1 och det står för travba-
nan. I den norra delen av travbanan har ett område reserverats för både odling och idrott, 
samt som ett område utan hästhållning. Detta området har i dagsläget inte utnyttjats till vare 
sig odling eller idrottsverksamhet. Området går under beteckningen L Y2 n. Norr om L Y2 
n området finns ett område som går under bemärkelsen JK och har i detaljplanen planlagts 
som ett område för småindustri och kontor. För närvarande finns det ingen sådan här verk-
samhet på den här delen av tomten. I detaljplanens övre vänstra hörn finns det två områden 
som är bemärkta n, skyddsområde, NATUR och u. I detaljplansbeskrivningen framgår det att 
det här området var planerat att fungera som ett skyddsområde gentemot bostadsområdet, 
ur en allergisk synvinkel med hästallergiker i åtanke. Detta skyddsområde kom dock aldrig 
att utvecklas i den utsträckning som det var tänk, med tanke på att övningsbanan i dagsläget 
tränger för nära inpå det här området. Utöver det beskriver detaljplanen tomtgränserna för 
de olika fastigheterna som ligger längs med tomtens västra kant, och de olika minde travba-
nornas utsträckning.

Det finns några anmärkningsvärda faktorer som skiljer detaljplanen från hur den nuva-
rande situationen ser ut. En av de första aspekterna med detaljplanen är att det finns ett 
område som saknar detaljplan och inte är planlagt. Det området utgörs idag av övningsbana 
och åkermark och ligger mellan travbanan och åsen, Mosåsen. I förhållande till det tilltänkta 
utvecklingsplanerna för det här området, så sträcker de sig över det här området. En annan 
avvikande aspekt som finns i detaljplanen men inte på tomten är den ena infartsrondellen i 
närheten av järnvägen. I dagsläget finns det bara en rondell och infart till området. Där den 
planerade andra rondellen är placerad finns det idag en avlång kulle med farled ovanpå. I 
detaljplanen framgår det via beskrivningen att det finns utrymme för utbyggnad av ett tredje 
järnvägsspår i planen, detta finns dock inte tydligt utmärkt i själva detaljplanen. 

Figur 54, Rådande detaljplan för området
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4.1 – Drömfångaren 

Den här delen av diplomarbetet behandlar det individuella utvecklingsalternativet för 
det här projektet, som går under namnet Drömfångaren. Det individuella projektet har frams-
tällts självständigt men tillsammans med handledning av min handledare Tommy Lindgren, 
och genom en del diskussioner med White Arkitekter. Dessutom har samtal förts med David 
Bonsib, som tidigare arbetade för White Arkitekter och var med i processen att framställa 
deras utvecklingsförslag. 

På en konceptuell nivå, via ritningar, illustrationer, genomskärningar, diagram och text 
beskrivs det individuella utvecklingsalternativet i den här delen av diplomarbetet. En virtuell 
3D modell konstruerades även för hela projekteringsområdet, för att bättre kunna föstå de 
rumsliga dimensionerna. Speciellt med hjälp av att kunna gestalta Drömfångaren genom 
illustrativa visualiseringar, är förhoppningen att kunna förmedla den individuella visionen 
för projektet på ett så bra sätt som möjligt.

+

Figur 55, Illustration över projektnamnets uppkomst
Till vänster, stadsplanens vägnät och till höger en drömfångare.

4.2 – Idén

Trädgårdsstaden är den grundläggande idén för det här projektet och att tolka dess prin-
ciper i en uppsättning som är tidsenlig har varit det yttersta syftet. Grundidén har därför 
också varit att skapa en känsla för området som är välkomnande, varm och mysig. Eftersom 
det enligt den efterforskning som gjorts gällande ämnet är attribut som en gedigen trädgård-
sstad erhåller. 

Tillsammans med varierande och frodig grönska i kombination med en arkitektonisk 
stil av klassisk och traditionell karaktär är förhoppningen att skapa en tilltalande trädgård-
sstad. 

Ytterligare en viktig ståndpunkt för det här projektet har varit att kunna urskilja sig på ett 
säreget sätt från nymodiga bostadsprojekt, som i vissa fall kan ge sken för att vara för ”mono-
tona, fyrkantiga och tråkiga”. För att göra det här bostadsområdet och stadsdelen attraktiv, så 
behövdes det någonting extra, utgångspunkten var då att ta vara på alla de goda exempel av 
trädgårdsstadens utmärkande egenskaper för att fånga den sagolika och fängslande atmos-
fär som en sådan besitter. Att bo i en sagolik och trivsam miljö är nog någonting som de flesta 
skulle önska och det är den önskningen som Drömfångaren vill erbjuda.

4.3 – Namnet

En av de mest utmanande uppgifterna med det här projektet var att ge området en ny 
identitet som kändes förankrad och inbjudande. Därför var det oerhört viktigt att ge själva 
projektet ett namn som kändes betydelsefullt och kunde förmedla rätt image. Namnet ”Marie-
berg trädgårdsstad” som White arkitekter gett projektet kändes som att det saknade någon-
ting och därför spenderades mycket tid på att ge projektet ett nytt namn. Ett flertal olika 
namnförslag övervägdes fram och tillbaka. Namnet som föreföll lämpligast blev ”Drömfån-
garen”. Upphovet till namnet kom sig av att själva formen av stadsplanens vägnät gav associa-
tioner till den inre delen av en drömfångare, som vanligen bestå av et sorts nät, med någon 
typ av klar mittpunkt. I det här fallet utgjordes mittpunkten av den planerade parken, som 
passade ypperligt, eftersom att förhoppningen är att parken skall bli en självklar mötesplats 
för hela området. 

 Det var dock inte bara formen och namnet Drömfångaren, som passade bra ihop utan 
också den ursprungliga idén att detta skulle vara ett bostadsområde som kunde förverkliga 
folks bostadsdrömmar och erbjuda ett brett sortiment av olika typer av boendeformer, till ett 
attraktivt pris och i en attraktiv miljö.
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4.4 – Koncept

Här följer en kort förklaring gällande konceptets beståndsdelar angående Drömfån-
garen. Först nämns tre viktiga ståndpunkter, för att sedan övergå i ett ABC från, Alfra till 
Omega, gällande ställningstaganden som varit en viktig utgångspunkt genom processen.

3 utgångspunkter:

1. Trädgårdsstadens grundidé
- Drömfångaren bygger på trädgårdsstadens klassiska principer
2. Inbjudande & tilltalande
- Strävan efter att vara en välkomnande miljö 
3. Stark Egen profil 
- Ha en egen karaktär med utmärkande drag 

Alfa till Omega:

A. Stadsplanen skall inte bestå av ett vinkelrätt rutnät.

B. Ha krökta vägar, för att på bästa sätt bryta långa och ensidiga siktlinjer.

C. Parken skall fungera som en natrulig mötesplats, samt vara i centrum.

D. Fokus på promenadvänliga stråk.

E. Den lilla skalan skall tydligt ingå i gatubilden.

F. Varierande bostadstyper med trädgårdar av god storlek.

G. Intim småstadskaraktär skall efterstävas.

H. Området skall utgöras av ett lågt exploateringstal 

I. Varierande transportmedel och lätttillgängligt 

J. Innehålla ett gröntnätverk

K. Mångfalldighet gällande gaturummen

L. Inntrycket skall vara färgglatt och detaljrikt 

M. Mycket gröna ytor och ej asfaltdominerat

O. Bestå av mycket grönska 

Figur 56, En av de första illustrationerna som gjordes, och som på ett bra konceptuellt 
sätt beskriver själva projektets efterstävande idé.
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4.5 – Stadsplan

Stadsplanen för Drömfångaren illustrerar områdets nya komposition. Här bildar över 
1000 nya bostäder, inklusive trädgårdar, en helt ny stadsdel, som på ett fulländande sätt 
sammankopplats med sin omgivning. En del byggnader har bevarat och gjorts om ( se figur 
41 Tomtanalys, s 72 ), men utöver det har området fått sig en ordentlig omvandling. Travba-
nans form har bevarats och gjorts om till en ny sprudlande stadsdelspark. Parken har fått 
namnet Draconis parken, från latinets draconis, som betyder draken. Orsaken till varför 
parken placerats i mitten är för att göra parkens roll central för hela området. Från Draconis 
Parken, slingrar sig huvudgator och mindre gator ut över hela området på ett heltäckande och 
ihopkopplande sätt. Huskropparna har placerats som pärlband längs med gatorna och i nära 
relation till gaturummet, för att skapa en trevlig koppling mellan det allmänna och privata. 
Dessutom ger det upphov till trädgårdar av god storlek på husens baksida. Tillsammans med 
trädgårdarnas grönska, i kombination med parkens, samt de träförsedda gatorna blir helhe-
tsintrycket synnerligen frodigt. De stora gula fälten, som syns i utkanten av stadsplanen, 
symboliserar stadsodlingar, som är ett vackert komplement till miljön, men även har en vital 
funktion. 

Den intima småstadskaraktären har integrerats i stadsplanen genom att ta hänsyn till 
den lilla skalan gällande gaturummen, samt stadsstrukturen. Stadsstrukturen har drag av en 
liten by, och det förhållningsättet har varit medvetet, för att bryta anknytningen mot en allt 
för urban karaktär.

Trädgårdsstadens klassiska principer har fungerat som en självklar utgångspunkt för 
områdets stadsplan. För att skapa en stadsdel som innehåller trädgårdsstadens typiska karak-
tärsdrag har de överstående faktorerna implementerats. Dessutom har mångfaldiga gaturum 
med varierande storlekar och olika typer av mötesplatser skapats. Att erbjuda boenden en 
egen trädgård har också varit ett viktigt motto, som tillsammans med de öppna innergår-
darna,kvartersparkerna och parkstråken gör utomhusmiljön omväxlande, vilket även det är 
typiskt för trädgårdsstaden. 

Stadsplanen är utförd på en konceptuell nivå, men ger en klar vision för hur området 
skulle utvecklas enligt det här utvecklingsförslaget. 

Figur 58, Stadsplan 1:4500

Figur 57,
Illustration över 
byggnadsmassorna

Draconis Parken

Stadsdelskärna

Kvarterskärna

Tågstation

Ålderdomshem

Kvarterskärna

Skola

Skola
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4.6 – Ett välkomnande intryck

Att ge Drömfångaren ett välkomnande intryck var en viktig utgångspunkt för det här 
projektet. 

I boken Art of City making av Charles Landry, samt i Camillo Sittes verk Stadsbyggnad 
och dess konstnärliga grundsatser beskrivs vikten av det första intrycket och skapandet av en 
välkommande entré. I Sittes fall handlade det om själva ingångarna till det så kallade forumet, 
torget, medans Landrys beskriver betydelsen av den upplevelsen som det första mötet med 
platsen ger. Att skapa både intrycksfulla och betydelsefulla entréer kan genomföras på olika 
sätt, till exempel med hjälp av strukturella element. I det här fallet, som den illustrativa pers-
pektivbilden åskådliggör ( se figur 59 ) så bildar tre bågformade valvöppningar en sorts port 
till området och som på så vis även markerar övergången från det omkringliggande området 
in till Drömfångaren. Alla de fem huvudingångarna till området är försedda med liknande 
välkomnande konstruktion. I det här fallet, som figur 59, över den södra entén, illustrerar 
har även vegetationen integrerats, men hjälp av bland annat Smaragd Tujan, Thuja occiden-
talis. Arrangemanget ramar in entrén ytterligare och göra intrycket ännu starkare och lite 
mer monumentalt. Grönskan, i kombination med hur området öppnar upp sig, formar ett 
trevligt välkommande intryck. 

 

4.7 – Tillgänglighet

För att Drömfångaren skall vara lättillgängligt, samt ha en stark koppling till omgivnin-
gen, beskrivs här de nödvändigaste åtgärder som vidtagits. 

Ett av de viktigaste nya tilläggen för området har varit att placera ut en ny järnvägssta-
tion. Detta främjar kollektivtrafiken från och till området, samt underlättar pendlandet avse-
värt. Uppmuntrandet till användningen av det kommunala trafiknätet har även förstärkts 
eftersom järnvägsnätet kopplats samman med bussnätverket.

Tack vare att en ny smidig koppling skapats till Marieberg handelsområde (se figur 60), 
så är det lätt att ta sig från och till Örebro innerstad till och från Drömfångaren, men även 
vidare till handelsområdet. Detta ger på så vis upphov till både en regional och lokal anslut-
ning.  

Drömfångaens vägnät har även kopplats samman med det övriga vägnätet med förs-
tärkta anknytningar, vilket bidrar till en ökad tillgänglighet.

Figur 59, Illustration över den södra entrén, en solig och varm höstdag.
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Figur 60, Tillgänglighets Illustration
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4.8 – Exploatering

Drömfångaren har en uppskattad byggbar mark på 656 673 kvm. Det här utvecklings-
förslaget föreslår att det byggs 1216 bostäder. Detta skulle resultera i ett exploateringstal som 
ligger på e=0,26, samt ett uppskattat invånarantal på cirka 3040 individer ( 2,5 x 1216 = 3040 ). 

Johan Rådberg hävdar i sitt verk Den svenska trädgårdsstaden att ”en trägårdstad bör ha 
en måttlig täthet”. Rådberg har dock själv svårt att definiera vad som avses med en så kallad 
måttlig täthet. Utifrån Raymond Unwins uppfattning om vad som anses vara ett lämpligt rikt-
givande värde gällande exploateringstalet för en trädgårdsstad, motiverar Rådberg för att ett 
lämpligt exploateringstal för en trädgårdsstad ligger kring e = 0,2–0,3. Rådberg menar också 
på att tätheten i en trädgårdsstad inte får vara allt för hög, men inte heller allt för låg.

Det är enligt den överstående principen som Drömfångarens exploatering- och täthe-
tsstruktur bygger på. Syftet var att hålla exploateringen kring e = 0,2 och inte högre än e = 
0,3. Detta förhåller sig även i regel med vad Örebro kommun har för avsikt gällande en träd-
gårdsstads exploateringstal. Drömfångarens exploateringstal e = 0,26 kan därför motiveras 
väl med de förväntningarna som finns beträffande området, samt hur det förhåller sig till sin 
omgivning. 

Exploateringstalet bygger på uträkningar baserade på det ”Typhus A”, som presenteras i 
figuren 61. Exploateringstalet har utgått från en maximal exploatering baserat på att följande 
bostadsformer; radhus, parhus och villa består av minst två plan. Där två Typhus A, exem-
pelvis bildar ett parhus eller en villa. Flera sammankopplade enheter av Typhus A bildar 
radhus. Trädgårdarnas storlek varierar dock i förhållande till vilken typ av bostadsform det 
är frågan om. Dessa bostadsformer skulle eventuellt kunna uppföras bestående av endast 
ett plan. I uträkningen gällande Drömfångarens exploateringstal har inte ålderdomshemmet 
eller rehabiliteringscentret inberäknats. Att räkna ut nettoexploateringstalet skulle even-
tuellt gett en mer indikerande förståelse angående tätheten, men i detta fallet har det utebli-
vit. Fokuset lades istället på att undersöka förhållandet mellan den byggda bostadsytans brut-
toarea och den avgränsade markytan.

Byggbar mark : 656 673 kvm

Exploateringstal (e) :  0,260 e  
( 170 972,6 / 656 673 )

4.9 – Bostadsformer

En viktig premiss för Drömfångaren har varit att blanda olika typer av boendeformer. 
Av den anledningen innehåller Drömfångaren radhus, parhus, villor och en del lägenheter. 
Radhusen hör till majoritet av boendeformer i fråga om antal och lägenheterna befinner sig 
i minoritet. Detta har varit ett medvetet val för att framför allt kunna erbjuda förhållandevis 
rymliga boenden med egen trädgård av god storlek. Nedan följer ytterligare redogörelser för 
hur Drömfångarens bostadstruktur framförhåller sig.

% Förhållande till markyta Antal                BTA ( bruttoarea kvm )

Radhus 57 %  696 ( enheter tot. ) 86 025,6 
Parhus 25 %  301 ( 2 bostads enheter ) 37 203,6 
Villor 15 %  185   45 732 
Lägenheter 3%  34   2 011,5

TOTALT 100 %  1216 st  170 972,6 

Alternativ storlek á hus   BOA ( boarea kvm )
  
Radhus ( 1 enhet ) 123,6 kvm,  2 våningar + inredd vind
 - 49,83 kvm / Per våning X 2 = 99,66 kvm
 - 24  kvm / Inredd vind
 - 100 kvm / trädgård utan förgård
 - Alt. ca 88 kvm trädgård + 12 kvm förgård
 - 75,97 kvm trädgård + 11, 45 kvm förgård 

Parhus  123,6 kvm + 123,6 kvm,  2 våningar + inredd vind
 - 49,83 kvm / Per våning X 2 = 99,66 kvm
 - 24  kvm / Inredd vind
 - ca 190  - 196,26 kvm / trädgård

Villa 2 plan   247,2 kvm,  2 våningar + inredd vind 
 - 99,66 kvm / per våning x 2 = 199,2
 - 48  kvm / Inredd vind
 - tomt: 400,43

Villa 1 plan  147,6 kvm = 1 våning + inredd vind 
 - 99,66 kvm / Per våning x 1
 - 48  kvm / Inredd vind
 - tomt: 400,42 kvm 

Lägenhet  60 kvm, placerade i byggnadernas övre plan. 
   Se s 96.

60 kvm

102 kvm

Trä
dgå

rd

Hus

Figur 61, Typhus A

Parhus 25 %

Parhus 22 %

Radhus 57 %

Radhus 50 %

% Bostadsform / Antalet bostäder 

% Bostadsform / Tot. BTA

Villor 15 %

Villor 27 %

Lägenheter 3 %

Lägenheter 1 %

Figur 62, Diagram över bostadsfomer
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4.11 – Kvartersindelning

För att ytterliggare ge projektet och området en egen identitet, samt stärka kvarterss-
trukturen har 10 olika kvarter inrättats. De 10 olika kvarteren heter följande; Kv. Lejonet, Kv. 
Hästen, Kv. Kaninen, Kv. Draken, Kv. Flodhästen, Kv. Tvillingarna, Kv. Jungfrun, Kv. Guld-
fisken, Kv. Vågen och Kv. Stenbocken. Kvartersnamnen är dels inspirerade från de väster-
länska astrologiska stjärntecknen, men även de kinesiska. Flodhästen och Guldfisken  är 
dock  inte stjärtcken, men fungerar väl i sammanhanget. 

 

4.12 – Faser

På grund av områdets storlek skulle förverkligandet av projektet ske i olika faser.
Nedan följer ett förslag gällande 4 utvecklingsfaser, som grundar sig i att börja nära 

befintlig byggnation för att skapa en direkt kontakt till omgivningen. Dessa skulle utgöras av 
Fas 1 och 2 som till stor del endast består av bostäder.  Därefter kulle fas 3 och 4 utvecklas som 
innehåller en blandning av både bostäder och övriga funktioner.

Figur 64, Kvartersnamn

Figur 65, FaserFigur 63, Målgrupp

Lejonet

Stenbocken

Vågen

Guldfisken

Jungfrun

Tvillingarna

Flodhästen

Draken

Kaninen

Hästen

FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4

4.10 – Invånare och målgrupp

Uppskattningsvis är det planerat att 3040 invånare skall bo och leva i den här stadsdelen. 
Målgruppen för den här stadsdelen skulle främst vara personer som vill bo i ett hus av 

bekväm storlek, samt med en egen trädgård, även den av god storlek. Att detta skull erbju-
das till ett så förmånligt och rimligt pris som möjligt är även en viktig förutsättning. Dröm-
fångarens ambition är att vara en stadsdel med socioekonomisk mångfald. Att förverkliga 
den ambitionen är någonting som skulle kräva diverse ansträngningar från alla inblandade 
parter i projektet. En viktig förutsättning som gjorts i det här skedet är att blanda varierande 
boendeformer med varandra. Området riktar sig även framförallt till personer som är ute 
efter att bo i en aningen alternativ boendemiljö, som den som trädgårdsstaden erbjuder. Av 
dessa orsaker skulle det eventuellt kunna tänkas att den huvudsakliga majoriteten av målgru-
ppen skulle utgöras av personer som är ute efter att köpa sin första lite större bostad, så 
kallade första gångs köpare. En annan mycket trolig målgrupp skulle kunna vara barnfamil-
jer eller hushåll med växande familj. Oavsett vilken levnadssituation man befinner sig i så vill 
Drömfångaren ändå vara en stadsdel som är till och öppen för alla. Området passar sig även 
väl för exempelvis pensionärer som tycker om att påta i trädgården, samt att promenera och 
lugnare miljöer, tack vare de stora grönområdena som området erbjuder. Drömfångaren har 
även som avsikt att tillgodose så många av livets olika skeden som möjligt, samt olika typer 
av åldersgrupper. Av den orsaken finns det exempelvis integrerat i planen diverse utbildnin-
gsinrättningar av olika stadier samt ett ålderdomshem. Att ge stadsdelen ett helhetsperspek-
tiv har varit en betydelsefull faktor för att skapa både långsiktighet och tilltalande efterfråga.  

Det uppskattade invånarantalet är uträknat på basis av en befolkningskoefficient på 
2,5 person per bostad. Koefficienten gavs av White Arkitekter och användes även i det här 
egna individuella utvecklingsalternativet, eftersom det var en motsvarade faktor som gav 
upphov till en trädgårdsstad anpassat för storleken på området. Dessutom gav det upphov till 
en önskad exploateringsnivå. Om ett avsevärt högre invånarantal skulle eftersträvas, skulle 
tätheten öka, vilket lätt gjort att den önskade småstadskaraktären gått förlorad



M A R I E B E R G S  T R Ä D G Å R D S S T A D A L T E R N A T I V T  U T V E C K L I N G S F Ö R S L A G96 97

R A D H U S
Drömfångarens radhus är utspridda över hela området. Totalt 

rör det sig om 696 enheter, som tillsammans bildar längor. Dessa 
längor består av minst tre enheter, varav det största antalet utgörs 
av 9 enheter. Antalet radhus enheter motsvaras av 160 radhuslängor. 

Radhusen har inslag av så kallad "Townhouse"-aktig karak-
tär, men de har anpassats till trädgårdsstadens kontext. Radhu-
sens placering på tomten har varierats. Vissa är placerade i direkt 
kontakt med gatan utan förgård, medan andra har försetts med en 
förgård. Dessutom är vissa upphöjda från gatuplanet, för att bryta 
den direkta insynen. 

Att radhusen är den dominerande bostadstypen är ett medvetet 
val eftersom detta ger upphov till att infrastrukturen binds samman 
på ett effektivt sätt.

P A R H U S
Parhusen i Drömfångaren är 301 stycken, sett till antalet bostä-

der. Ett parhus består av två enheter. Detta innebär att det totala 
antalet huskroppar utgörs av 150 stycken. Parhusen har blandats fritt 
med de övriga boendeformerna. I parhusen är det alltså tänkt att 
två hushåll samsas i ett hus, men vardera har egen trädgård. Place-
ringen av huskropparna på tomten är i nära relation med gaturum-
met, antingen i direkt kontakt eller så att en liten förgård uppstår. En 
del av parhusen är även upphöjda från gatuplanet för att bryta den 
direkta insynen från grannhus och gatan.

V I L L O R
Villorna har som de övriga bostadsformerna även en fri place-

ring över hela området. Villornas huskroppar är placerade i antin-
gen direkt kontakt med gatan eller så att en liten förgård uppstår. 
Vissa av villorna är även upphöjda från gatuplanet för att bryta insik-
tslinjerana från omkringliggande hus och gata.

L Ä G E N H E T E R
Lägenheterna har placerats i kombination med annan verk-

samhet i byggnadskropparnas översta våningar. Lägenhetsantalet är 
beräknat utifrån att respektive enhet skulle ha minimi 2 rum och en 
boarea på minst 60 kvm. Totalt finns det utplacerat 4 stycken byggna-
der med lägenheter på området. Varav den största byggnaden med 
17 stycken lägenheter finns i nära anslutning till tågstationen. Reste-
rande lägenhetskomponenter utgörs av 4, 6 och 7 stycken, totalt 34 
stycken.

Radhus Parhus Villa Lägenheter

4.13 – Bostadsstruktur

Figur 66, Bostadsstruktur 1:4500

7 st. lägenheter

17 st. lägenheter

6 st. lägenheter
4 st. lägenheter
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Figur 68, Söndagslunch i Welwyn Trädgårdsstad, 1920

Figur 69, Söndags eftermiddag i Drömfångaren, Marieberg, 2020
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4.14 – Områdets karaktär och stil

Drömfångarens stil är en fusion mellan den svenska och engelska trädgårdsstaden. Där 
de visuella elementen är inspirerade av den svenska trästaden, med pastellfärgade hus av 
träfasad. En stor del av inspirationen är även tagen från referensprojekten, se s 34. Mycket 
vikt har lagts kring detaljerna i gatubilden, fönster är försedda med fönsterluckor och blomlå-
dor, samt andra dekorativa inslag som syns i Figur 67 och 71. Detta medför att såväl husen 
som gaturummen ges en mer personlig och trivsam karaktär. Inslagen av den engelska träd-
gårdsstaden syns till viss del i kvarterstrukturen, som på vissa håll utgörs av längor. 

I Drömfångaren är det tänkt att alla hus skall bestå av träfasad av passande pastellfärg. 
Dessutom skall alla byggnader ha sadeltak och det skall finnas en inredd vind med takföns-
ter. Dessa förutsättningar leder till att både en koherent och spännande stadsbild uppnås.

Det största argumentet för valet av det estetiska uttrycket, som Drömfångaren repre-
senterar, är för att ta vara på de element som de äldre trädgårdsstäderna lyckades med att 
genomföra. För att skapa en riktig och trivsam  trädgårdsstad, har det i det här fallet varit 
essentiellt att ta lärdom av lyckade exempel. 

Det går att argumentera för och emot den här typen av arkitektoniska karaktär, men i 
det här fallet har det visuella konceptet varit "old is the new black", samt "old is back". Detta 
har gett upphov till det eftersträvande resultatet, som var att skapa en stadsdel utifrån träd-
gårdsstadens klassiska principer med en stark karaktär och utmärkande drag. Vilket också 
föranlett att en inbjudande och välkomnande miljö uppstått.

Detta leder i sin tur till att Drömfångaren skiljer sig från andra bostadsområden och gör 
det både eftertraktat, trivsamt och attraktivt att bo i.

Figur 71, Illustrativ perspektivbild över en lokalgata i Drömfångaren Kv. Stenbocken en 
solig sommardag samt en sen sommarkväll. Illustrationen ger en bra uppfattning över hur 
området är tänkt att upplevas, med en intim, behaglig och trygg känsla  både dag som natt.

Figur 70, Illustrativ perspektivbild över en  kvartersparken i Kv. Guldfisken.
I förgrunden till vänster syns garage och sophus. Längre bort skymtar en allmän leks-

tuga fram och ytterligare längre bort syns en damm. Trots Drömfångarens specifika stil ger 
helheten upphov till ett modernt och tidsenligt intryck. 
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4.15 – Landskapsstruktur

Landskapet är en viktig del av Drömfångaren och det erbjuds olika typer av rogivande 
utomhusmiljöer. De landskapsstrukturer som Drömfångaren utgörs av är framför allt parker 
och grönområden, trädgårdar, stadsodlingar, tilltalande vattenelement, större allmänna ytor, 
områden för idrott samt lekplatser av varierande storlek. Avsikten med dessa landskaps struk-
turer är att kunna erbjuda goda platser för möten, avkoppling och aktiviteter. Detta bidrar till 
ett ökat mervärde för hela stadsdelen. Utgångspunkten har varit att skapa en så attraktiv 
utomhusmiljö som möjligt för att åstadkomma en trivsam boendemiljön.

Eftersom det var viktigt att sätta själva parken i fokus, så uppkom den stora stadsdels-
pakren, Draconis Parken, som ett naturligt inslag i hjärtat av området på det forna travba-
nans innanmäte. Parkens storlek utgörs av över 5 hektar, närmare bestämt cirka 58 214 kvm 
och inrymmer bland annat en fotbollsplan, basketplaner, tennisbanor och en stor lekplats. 
Eftersom Örebro kommun efterfrågade idrottsverksamhet i det här området har detta inte-
grerats i parken. Det finns ingen biltrafikerad väg som går genom detta parkområdet med 
anledning av att skapa ett stort enhetligt parkområde. Effekten blir som en rondell för hela 
området som både människor, natur och trafik cirkulerar kring. De två dammarna har beva-
rats, men sammankopplats med en bäck, som även slingrar sig genom hela området. Över 
bäcken går det välvda broar som blir ett smäckert inslag i landskapet. I Draconis Parken går 
det även att finna ett stort utbud av promenadstråk, dessa stråk är även förenade med områ-
dets övriga promenad och parkstråk.  Utöver detta utgörs parken även av stora öppna gröna 
ytor, för både lek och avkoppling.

De stora allmänna områdena fungerar som naturliga mötesplatser för exempelvis torget 
vid stadsdelskärnan och de mindre kvarterskärnorna. De större lekplatsområdena som finns 
på området hör delvis ihop med dagis och undervisningsverksamhet, men de är också öppna 
och till för alla. 

I områdets nordöstra hörn har det skogbevuxna området bevarats, detta skulle even-
tuellt kunna göras om till en liten skogspark i framtiden. För att ytterligare befrämja välbefin-
nande har en hälsoträdgård inrättats i nära anslutning till ålderdomshemmet.

Stadsodlingarna som finns i utkanten av området har sin inspiration av Ebenezer 
Howards ursprungliga ide om att trädgårdsstaden skulle omges av odlingsmark. Idén med 
stadsodlingarna är att fungera som odlingsmark för att skapa närproducerade och ekologiska 
produkter. Stadsodlingarnas storlek är dock inte tillräckligt stort för att förse hela området 
med föda, men väl för att erbjuda den som vill att odla på en lite mer storskalig och alterna-
tiv nivå.  

Drömfångaren utgörs av ett heltäckande promenadstråk med varierande parkstråk, 
där exempelvis små kvartersparker, gröna gränder och innergårdars bildar små gröna oaser 
bland promenadstråk som går mellan grönskande lummiga trädgårdar. Den önskade effekten 
av detta är att uppmuntra till promenader och främja den sortens fritidsaktivitet. Löpning är 
även en motionsform som beaktas i och med planeringen av det här området, eftersom det 
finns många olika spännande rutter att springa längs, exempelvis i stadsdelsparken eller runt 
omkring i området. Såväl motionsspår som friluftstråk har förenats och knutits samman med 
de områden som skapats. Alla områden förutom de privata trädgårdarna är öppna och till 
för alla. Parkerna, grönområdena och trädgårdarna utgör tillsammans en stor helhet, som 
gagnar såväl människan, djuren och naturen. Figur 72, Landskapsstruktur 1:4500
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D A G V A T T E N
Det hydrologiska kretsloppet har beaktats på 

området, genom att skapa ett flöde för dagvattnet  att 
strömma igenom. De två redan existerande dammarna 
har förenats med en bäck. Dessutom har det tillkommit 
några nya små dammar. En del av dagvattenshanterin-
gen har även integrerats i gatunätet se figur 77 på s 112.

N Y   V E G E T A T I O N
Mycket nya träd har tillkommit i det här utvecklin-

gsalternativet. Över 3500 stycken nya träd har plante-
rats på området. De gamla träden har bevarats i den 
mån det varit möjligt men på grund av det omfattande 
byggnadsarbetet som omstrukturering av det här områ-
det kräver, är bedömningen att det blir svårt att bevara 
all befintlig vegetation. Det stora antalet nya träd funge-
rar även som en sorts lindrande medel i förhållande till 
effekterna av vad en miljökonsekvensbedömning even-
tuellt skulle föreslå.

Träden fyller området med växtlighet och grönska 
men de avskärmar även exempelvis insyn från bred-
vidliggande byggnader. Träden delar även upp, samt 
pryder de olika gaturummen på ett subtilt sätt. 

Genom att integrera växtligheten i gaturum-
met och gatustrukturen uppstår även ett hierarkiskt 
samband där exempelvis huvudgatorna är kantade av 
träd. På andra ställen längs tomtgränserna har även 
träd planterats för ytterligare förstärka gaturummets 
gröna karaktär. Träden är sporadiskt utplacerade för att 
ge gaturmmet en friare och mer levande kännsla.

E K O S Y S T E M T J Ä N S T E R
Drömfångaren innehåller både stödjande, regle-

rande, kulturella och försörjande slag av ekosystem-
tjänster. Exempelvis stöds den biologiska mångfal-
den, det ekologiska samspelet, samt olika habitat tack 
vare det gröna nätverket. Träden reglerar luftkvalitén, 
och har även en bullerreglerande effekt. Parkerna och 
grönområdena erbjuder platser som främjar hälsan 
samt sociala interaktioner. De försörjande ekosystem-
tjänsterna sker via stadsodlingarna i form av småskalig 
matproduktion av exempelvis grönsaker och likartat 
jordbruk.

T R Ä D G Å R D A R
Trädgårdarna uppgår totalt till cirka 1600 stycken och av 

den orsaken utgör det en stor del av själva området. Att träd-
gårdarna skall ha en god storlek har varit en viktig förutsä-
ttning. Trädgårdarnas storlek varierar beroende på boende-
formerna. Till radhusen hör en trädgård på mellan 86 - 100 
kvm beroende på om det finns förgård eller ej. Parhusen har 
försetts med en trädgård av storleken ca 400 kvm, som är 
uppdelad i två enheter det vill säga ca 200 kvm till vardera 
hushåll. Trädgårdarna som hör till villorna ligger också kring 
storleksklassen 400 kvm. Grundidén har varit att oberoende 
vilken bostadsform man väljer att bo i så skall det finnas en 
trädgård av måttliga proportioner. I dessa trädgårdar finns 
det gott om plats för odling, kompostering, växthus, uteplats, 
terrass eller varför inte en trampolin? Här kan de boende 
skapa sin egna privata gröna oas. Nätverket av alla dessa träd-
gårdar bilar spännande vackra inslag genom hela området. 
De många förgårdarna bidrar även till att utsmycka gaturum-
men på ett vackert sätt. 

P A R K E R  &  G R Ö N O M R Å D E N
Drömfångaren består av ”park rum” av varierad storlek. 

Dessa områden bidrar till en mängd positiv a fördelar som 
exempelvis ökad kvalité för hela området, men även när det 
kommer till livskvalitén och ekosystemtjänsterna gällande 
miljön. 

De som väljer att bo i lägenheterna har dessvärre ingen 
egen trädgård, men de har den stora parken samt övriga 
grönområden och stadsodlingarna att vistas och njuta.

E T T   G R Ö N T   N Ä T V E R K 
Tack vare trädgårdarna, parkerna och grönområdena 

bildas ett grönt nätverk. Detta nätverk består av mycket 
gröna ytor samt mycket grönska, som är viktiga koncept för 
Drömfångaren

Den gröna struktur som Drömfångaren utgörs av har 
anpassats efter det omkringliggande områdets gröna struk-
tur. På så vis uppstod parkstråket som går rätt genom hela 
området i nordsydlig riktning och fungerar som en grön axel. 
Friluftsområdet i väst har även kopplats samman med ytterli-
gare en grön axel som integrerats i gatunätet.

Grön axel

Nya små dammar

Habitat Luftkvalite

Hälsa Interaktion Odling

Bäck

Integrerat dagvattensystem 
i gatunätet
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Figur 73, Illustrativ perspektivbild över parkstråket som går genom Kv. Lejonet. En solig sommardag och en tidig 
morgon. Här bildar trädgårdarnas lummiga grönska tillsammans med den nytillkomna bäcken en mäcker upplevelse.

Figur 74, Illustrativ perspektivbild över Draconis Parken, under vinter-, sommar- och höst förhållanden. Parken är 
hela områdets gröna vardagsrum. I mitten av bilden syns den bevarade dammen och på den konstgjorda lilla ön har ett 
litet lusthus tillkommit. Längre bort i förgrunden syns den Södra Kvarterskärnan och till höger bildar de pastellfärgade 
fasaderna en färggrann vacker bakgrund.
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Norra Kvarterskärnan

Södra Kvarterskärna

Statsdelskärna

Mataffär

Skolor

Bibliotek Gym

Ålderdomshem

Restaurang Café

Apotek

Figur 76, Funktionsillustration 

4.16 – Funktioner

De integrerade funktionerna i Drömfångaren har för avsikt att skapa en levande och 
livskraftig stadsdel. Funktionerna generera även nya arbetstillfällen för området men möjli-
ggöra att de erbjuds nödvändig basservice som underlättar vardagen och samtidigt ger den 
innehåll. 

Kring stadsdelskärnan finns en variation av olika funktioner samlade. Hit kan man 
komma för att låna en bok i kvartersbiblioteket, handla mat eller träna i kvartersgymmet. 
Behöver man andrum och lugn finner man det i den gemensamma Meditationsalen, som är 
öppen för alla. I anslutning till meditationssalen finns de omgjorda stallbyggnaderna. Här 
finns nu områdets ungdomsgård, men även möjlighet till kontor i form av co-working utrym-
men, samt  annan serviceverksamhet. I anslutning till den gammla stallbygganderna hittar 
man även det vackra Kvarters Orangeriet  med bar & café.

Yterligare möjlighet till kontorsverksamhet finns i byggnaden Stadsdelskontoret, som 
även sköter om Drömfångarens praktiska angelägenheter, i samma anda som ett stadskon-
tor, men i mindre format 

För att Drömfångaren skall vara en stadsdel som även finns med genom livets svårare 
stunder finns det inrättat ett Rehabiliteringscenter. Detta rehabiliteringscenter erbjuder 
även jobb möjligheter för hela regionen. Det gör även ålderdomshemmet. I närhet till ålder-
domshemmet finns det hobbylokaler som är öppna och till för alla. Här kan det ordnas akva-
rellkurser, hållas födelsedagar och andra festligheter. 

I den Norra Kvarterskärnan finns ett apotek och mindre handelsbod, i nära förhållande 
till ålderdomshemmet och Rehabiliteringscentret. 

En restaurang och butiksverksamhet erbjuds i den Södra Kvarterskärnan. 
Drömfångaren har försetts med följande utbildningsinstitutioner; Dagis och förskola, 

Mellanstadieskola samt Högstadieskola.
Dessa små utbildningsinstitutioner tillgodoser en allmänutbildning upp till högstadie-

nivå, tryggt och bekvämt inom ett och samma område. 
Stationsbyggnaden är försedd med vänthall samt cykelparkering.
Avsikten med dessa funktioner är att ge upphov till en dynamisk attraktiv trädgårdsstad.

Figur 75, Illustrativ perspektivbild över Torget. På bilden syns Klocktornet och bakom 
det syns de omgjorda stallbyggnaderna som fyllts med nya funktioner. Till vänster syns även 
Kvarters Orangeriet



M A R I E B E R G S  T R Ä D G Å R D S S T A D A L T E R N A T I V T  U T V E C K L I N G S F Ö R S L A G112 113

4.17 – Trafikstruktur

Trafiknätet som Drömfångaren utgörs av är inte ett klassiskt vinkelrätt rutnätssystem. I 
det här fallet rör det sig om ett vägnät av en mer varierande struktur. Vägnätet sprider ut sig 
från kärnan, som utgörs av den stora stadsdelsparken i mitten, Draconis parken, och stäcker 
sig genom hela området. Det är lätt att ta sig runt i området, samt till och från parken. Långa 
raka gator har undvikits medvetet för att förhindra uppkomsten av för långa och ensidiga 
siktlinjer. Av den orsaken är de längre huvudstråken välvda och krökta för att bryta siktlinje 
och göra gaturummet mer karaktärsfullt. Orsaken till att trafikstrukturen och gatunätet är 
utformat på sitt säregna sätt är för att främja effekten av intim kvartersstruktur samt fram-
bringa småstadskaraktär. Trafiknätet består av 7 huvudgator. Den första huvudgatan går kring 
hela stadsparken och från den breder 5 huvudgator ut sig, som arm till de övriga delarna av 
området. Utöver finns det en allé som sträcker sig från stationen till stadsdelsparken, vilket 
erbjuder en direkt koppling mellan de båda punkterna. De resterande 2 huvudgatorna, som 
går under namnet Stora Slingan och Lilla Slingan ( se figur 78 ). Långa slingan och Korta Slin-
gan kopplar ihop de resterande huvudgatorna med varandra på ett ansenligt sätt, som bistår 
rörligheten i området. Speciellt Långa Slingan, gör att en del av trafiken genom området 
löper smidigt via stadsdelskärnan vidare till Mariebergs Handelsområde. Dessa huvudgator 
är försedda med gatuträd för att markera deras rangordnade position i gatustukturen. Föru-
tom huvudgatorna utgörs trafiknätet av sidogator, lokala gator, stråk och stigar. Tillsammans 
bildar de ett nätverk som understödjer såväl fotgängare som den motordrivna trafiken. 

Stråken och stigarna, som är till för fotgängare, lämpar sig utomordentligt bra för prome-
nader. På grund av nätverkets struktur går det att finna en mängd olika promenadrutter. En 
del av dessa stråk går genom områden med lummiga trädgårdar på båda sidorna, vilket gör 
promenadupplevelsen extra rofylld. 

Största delen av ytorna för vägarna utgörs av genomträngligt material som exempelvis 
grus och sand, för att undvika stora områden av asfalt. Detta gör att avrinningen från dagva-
ttnet delvis kan tas upp direkt ur marken. Längs vägarna utgörs dock trottoarerna, för den 
lättare trafiken, av ljusa asfaltsbeklädda ytor. Detta åskådliggörs i exempelvis firgur 59, figur 
70 och figur 71. 

Genom området går det även ett flertal cykelvänliga stråk som till viss del följer huvud-
gatornas sammansättning. 

Busshållplatserna har eftertänksamt placerats ut på i närhet till de platser som fungerar 
som naturliga knytpunkter och mötesplatser. 

Parkeringsmöjligheten har även beaktats i planeringen av områdets trafikstruktur. 
Längs med en del av huvudgatorna finns det parkeringsmöjligheter, utöver det finns det ett 
flertal parkeringsplatser och garage på området. En del av de boende har även möjlighet att 
parkera sin bil på tomten på grund av tomtens goda storlek.

För att göra sophanteringen effektiv och smidig har återvinningsstationer placerats ut i 
bra anslutning till vägnätet, samt i kombination med en del parkeringsområden. 

Genom de utmärkande egenskaperna som beskrivits har målet varit att skapa ett vägnät 
som ämnar sig en trädgårdsstad.
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Figur 77, Trafikstruktur

Figur 78, Trafikdiagram
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4.18 – Genomskärningar

Den här delen innehåller 6 stycken gatugenomskärningar, 2 stycken områdesgenomskär-
ning och 1 kvartersgenomskärning. Syftet med genomskärningarna är att ge en bättre uppfa-
ttning kring områdets skala och de olika gaturummen. 

A - A'
Den här genomskärningen representerar Huvudgatan. Att inte göra gatorna för breda 

har varit en viktig premiss vid planeringen av gaturummet. Av den orsaken är huvudgatan 
inte bredare än 16,6 m. Huvudgatan innehåller både, gång och cykelväg, buss och biltrafik 
i två körriktningar. Gatan är även försedd med gatuträd vilket tillsammans med förgårdar-
nas grönsak och husens blomlådor ger en trevlig effekt. Mellan gatuträden finns det parke-
ringsmöjlighet. Det högra bostadshuset är upphöjt för att bryta insynen från huset mitt 
emot. Maxhöjden för bostäderna uppgår till cirka 9 m om de är upphöjda och 8 om de ligger 
i markplan.På den vänstra bygganden i förgrunden syns en smäcker fönsterdetalj kring det 
ovala fönstret.

B - B'
I den här genomskärningen syns hur dagvattenhanteringen integrerats i mitten av 

vägnätet och bildar en så kallad "Rain garden" av ett litet och kompakt format. Den här sido-
gatan förenar stadsdelparkens grönska med friluftsområdets grönska i västra delen av områ-
det. Gaturummet är av lagom storlek och inrymmer gångväg, samt en kombination av gång 
och cykelväg, samt två enkelriktade körfiler i vardera riktningen.

C - C'
Allén går från tågstationen till stadsdelparken. Gaturummet här pryds av trädrader samt 

med parkeringsmöjlighet längs med gatornas båda sidor.  Observera att bostadshusen vid det 
här avsnittet inte är upphöjda, för här bryter vegetationen och de parkerade bilarna siktlin-
jerna från de båda husen.

A A'

B'

B C'

C

A - A'

B - B'

C - C'
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D - D'

E - E'

F - F'

D D
E'

E

F'

F

D - D'
Genomskärning D-D' utgörs av en Lokalgata. Den lokala gatan utgörs av en väg med två 

körfiler, samt med liten trottoar på vardera sida. På den lokala gatan är körningen avsedd 
endast för de kringboende.

E - E'
Den Mellanstora lokalgatan är lite mindre än Lokalgatan men har samma funktion som 

Lokalgatan. Den största skillnaden är att dimensionerna av den ena trottoaren är lite smalare. 
Här åskådliggörs även hur huskropparna står i relation till gaturummet. I det fall när bosta-
dens tår i direkt kontakt med gaturummet utan förgård öppnas dörren inåt till bostaden.

F - F'
Den här genomskärningen är ett avsnitt av ett av de minsta och mysigaste gaturummen 

som Drömfångaren har att erbjuda, nämligen den Lilla lokala gatan. Här skall hastigheten 
hållas väldigt låg för att undvika farliga situationer. Detta intima gaturum är ett fint inslag i 
stadsbilden
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J'

JHH'

I I'

H - H'

I - I'

J - J'

Områdes och kvarters genomskärning
Dessa genomskärningar åskådliggör hur de olika stadsdelarna och områdena samspe-

lar med varandra. Helhetsstrukturen är koherent och harmonisk. Observera hur det även här 
åskådliggörs hur vissa av bostadshusen är upphöjda för att bryta vissa siktlinjer från både 
grannar och gatan. I dessa genomskärningar ser man även hur insynen från baksidan av två 
husgrupper bryts med hjälp av vegetation och staket.

Terrängen har på vissa ställen jämnats ut med hjälp av utfyllnadsmaterial. Den tidigare 
terrängformationen illustreras av en tunt streckad linje.
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4.19 – Rumsliga element och principer

I det här avsnittet illustreras några av de element och rumsliga principerna som 
förekommer hos Drömfångaren. Elementen och principerna åskådliggörs utifrån tre olika 
områden, område A, område B och område C. Område C är till syn yta en aning större än de 
två andra. De vita streckade linjerna som syns på bilderna utgör tomtgränser. Det är tänkt 
att dessa gränser antingen kan vara försedda med exempelvis staket eller buskage för att 
markera själva gränsdragningen. 

Område A
Detta område utgör en fin blandning av de olika beståndsdelar som Drömfångaren 

består av. Här skildras kvartersparker, olika typer av gator samt ett parkstråk. På området 
syns även de gröna gränderna (se punkt 5, Figur 79) som är en del av hela Drömfångarens 
gröna nätverk. Dessa gröna gränder knyter samman olika parker och grönområden med 
varandra. De gröna gränderna är inte avsedd för fordonstrafik utan endast fotgängare och 
cykeltrafik.

1.

1.9.

9.

8.

7.

6.

6.

10.

11.

12.

12.

13.

13.

13.

3.

a.

b.

c.

2.

2.

2.

2.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

Rumsliga Element:
1. Kvarterspark med lekplats
2. Parkering
3. Huvudgata försedd med parkeringsmöjlighet
4. åskådliggörande av parkering på tomt
5. Grön gränd, endast avsedd för fotgängare och cykel
6. Garage med sophus
7. Liten lokalgata

Rumsliga Principer
a. Gata som avslutas i korsning med fin bostads exteriör
b. Svagt krökt huvudgata som ger upphov till att upplevelsen stadsrummet växer medan man färdas genom det
c. Kraftigt krökt gata som ger upphov till omväxlande effekt

8. Bäck
9. Parkstråk
10. Lokalgata
11. Mellanstor lokalgata
12. Grön avskärmning
13. Bro

Figur 79, Område A

Område A
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Område B
I det här området syns hur stadsbilden består av en mängd olika typer av stadsrum tack 

vare mångfalden av de olika rumsliga elementen och de rumsliga principerna. Kvarterstruk-
turen är även varierad och mångfaldig. Kvartersparkerna (se punkt 1 Figur 80), är placerade 
i de innersta delarna av de små kvarteren och är försedda med lekplats i form av gungor, 
sandlådor och bänkar. Genom husmassornas placering samt gatornas utformning och place-
ring skapas olika typer av siktlinjer och spännande intryck. De små lokala gatorna bildar 
mysiga rumsliga kopplingar genom kvarteren och bostädernas närhet till gatan ger ett effek-
tfullt och intimt intryck.

Skolgård

a.

c.

d.

b.

Rumsliga Element:
1. Kvarterspark med lekplats
2. Parkering
3. Huvudgata försedd med parkeringsmöjlighet
4. åskådliggörande av parkering på tomt
5. Grön gränd, endast avsedd för fotgängare och cykel
6. Garage med sophus
7. Liten lokalgata

8. Sophus
9. Parkstråk
10. Lokalgata
11. Mellan stor lokalgata
12. Grön avskärmning
13. Sidogata
14. Stadsdelspark
15. Lekplats
16. Huvudgata Lilla Slingan

1.

1.

1.

9. 9.

8.

8.

8.

8.

8.

7.

7.

10.

7.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

14.

15.

12.

13.

12.

11.

3.

16.

3.

2.

2.

2. 2.

2.

2.

4.

5.

Rumsliga Principer och viktiga byggnader
a. Skyddat parkrum
b. Spetsig korsning
c. Vackert stadsrum som öppnar upp mot den stora stadsdelsparken
d. Förskola & Dagis

Figur 80, Område B
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Draconis Parken
Torget

Område C
I den här områdes in zoomningen finns två viktiga huvudelement, som utgör en 

väsentlig del av Drömfångaren. Dessa två huvudelement är stadsdelparken Draconis Parken, 
samt Stadsdelskärnan Draken. I stadselsparken kan vi se hur bäcken vackert slingrar sig 
genom parken och bildar ett harmoniskt samband med parkstråket. Stadsdelparken står i 
nära kontakt med stadsdelkärnan. I mitten av stadsdelskärnan finns Torget som är en natur-
lig mötesplats för hela Drömfångaren. I mittpunkten av torget har ett klocktorn utplacerats 
för att markera platsens betydelse. Klocktornets höjd är 13 meter och ingen annan byggnad 
överskrider dess höjd i Drömgångaren . Vid torget finner vi Kvartersbiblioteket och mataffär 
med gym. Biblioteksbyggnadens höjd är 7 meter. Den stora bygganden som inhyser mataf-
fären och gymmet är 9 meter hög.

Dessutom syns de omgjorda stallbyggnaderna som förenats med en tillbyggnad av 
sedumtak. Byggnadernas höjd uppgår till 7,9 meter. I Byggnaderna finns en ungdomsgård, 
kontor och lägenheter. Här syns även det vackra Kvarters Orangeriet, med café och bar verk-
samhet. I anslutning till stallbyggnaden syns även Meditationssalen som är en aning lägre än 
stallbyggnaderna.

Höger om stadsdelskärnan, ser man hur vackert den ena huvudgatan Stora Slingan 
välver sig kring området och gett upphov till en smäcker siktlinje. 

I bildens högra hörn syns även Stadsdelskontoret, som är 11 meter hög med två vånings-
plan och hög takvåning. I bygganden finns det kontorsverksamhet samt lägenheter.

Andra gröna element som syns på bilden är de långa gröna gränderna, som här även är 
försedda med små packfickor, (se punk 9, Figur 81). Här ser man också hur de långa gröna 
gränderna vackert sträcker sig mellan lummiga trädgårdar kantade av träd och grönska.

Rumsliga Element:
1. Kvarterspark med lekplats
2. Parkering
3. Huvudgata ( 3s = Huvudgata Stora Slingan )
4. Allé
5. Grön gränd, endast avsedd för fotgängare och cykel
6. Garage med sophus
7. Lokalgata

8. Sidogata
9. Parkficka
10. Bäck
11. Bro
12. Grön avskärmning
13. Sidogata
14. Stadsdelspark
15. Förskola & Dagis
16. Lekplats

1. 2.

2.
2.

2.

2.

3.

3s.

3s.

9. 9.

8.

8.

7.
6.

6.

6.6.

6.

6.

4.
4.

8.

8.

5.

5.

5.

10.

11.

11.

Rumsliga Principer och viktiga byggnader
a. Stadsdelspark
b. Stadsdelskärna
c. Klocktorn
d. Kvartersbiblioteket

e. Mataffär & Gym
f. Omgjorda stallbyggnader
g. Tillbyggnad

h. Kvarters Orangeri
i. Meditationssal
j. Stadsdelskontor

a.

b.

e.

f.
g.

f.
h.

i.

j.

d.

c.

Figur 81, Område C
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4.20 – Drömfångaren och Örebro

Drömfångaren representerar en konceptuell vision för hur det här området av Örebro 
skulle kunna utvecklas. Det alternativa utvecklingsförslaget bildar ett fint och fungerande 
komplement till den här delen av staden. Det här förslaget förhåller sig även väl i förhållande 
till den ökade befolkningstillväxten och de mål Örebro kommun har för framtiden. På grund 
av Drömfångarens starka karaktär skulle förhoppningen vara att det blir ett eftertraktat och 
omtyckt område av hela regionen. Drömfångaren erbjuder ett boende i en miljö där husen 
inte fungerar som isolerade objekt. Här ingår husen i en övergripande struktur som skapar 
en fungerande helhet utgående från trädgårdsstadens principer. 

Det går att spekulera kring om det specifika valet av att utveckla en trädgårdsstad i det 
här området är det mest gynnsamma. En tätare och högre bebyggelse skulle möjligtvis ge en 
högre ekonomisk avkastning. En glesare bostadsform, bestående av endast villor, skulle göra 
området väldigt anonymt och lätt bidra till att ett så kallat”urban sprawl” uppstår. Där urbani-
seringen av områden sker utan eftertanke eller strategi och därför lätt även blir mycket bilbe-
roende och isolerade områden. Drömfångaren är ett scenario som vill stärka både det lokala 
och regionala förhållandet för området. Ett tredje scenario för området skulle vara att det 
förblir oförändrat och travverksamheten får fortsätta som den gör idag, men är det verkli-
gen det bästa för Örebro med tanke på de kommande utmaningarna som staden står inför? 
På den frågan blir svaret att Drömfångaren är bättre lämpat för vad som väntar i framtiden.  

Drömfångaren erbjuder boende för över 3000 invånare, med spännande och tilltalande 
funktioner samt med en integrerad grön struktur. 

Det omkringliggande serviceutbudet som exempelvis Mariebergs Galleria och Ikea 
varuhuset, i konstellation med Drömfångaren skulle tillsammans bilda en fungerande 
symbios, eftersom boende i närområdet skulle gynna affärsverksamheten. De tjänster som 
Drömfångaren erbjuder skulle också ge arbetstillfällen för hela regionen, för att inte tala om 
den arbetskraft som skulle behövas för att förverkliga och bygga projektet på riktigt.

Drömfångaren och Örebro bildar tillsammans bilda en fungerande helhet och fantas-
tiskt par, som skulle bidra till en ny attraktiv stadsmiljö.

Figur 82, Fågelperspetiv  Drömfångaren. 
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Figur 83, Strukturplan, White Arkitketers förslag för området

5.1 – Avslutning

Den 5:e och avslutande delen av det här diplomarbetet innehåller en jämförelse mellan 
det egna individuella utvecklingsalternativet och White Arkitekters förslag. Den avslutande 
delen innehåller även en kort beskrivning av själva arbetsprocessen samt egne reflektioner. 
Dessutom behandlas både projektets och trädgårdsstadens framtid, som sedan följs av en 
kort diskussion och sammanfattning.

5.2 – Analys av White Arkitekters förslag

White Arkitekters förslag för området framkommer i planbeskedet som är fyllt med 
olika idéer för områdets utveckling. Trots att förslaget innehåller många bra idéer känns 
helheten till viss del lite diffus och oklar. 

Förstudien som ingår i planbeskedet var bra, kort och koncist framställd och fungerade 
som gott underlag till arbetet med det egna förslaget. Dock uppstår en del frågetecken när 
man går igenom White Arkitekters förslag. 

En av de första frågetecken som dök upp vid studerandet av Whites förslag var gator-
nas struktur och det vägnät som skildrats. Vägnätet känns väldigt rörigt, labyrintartat och 
osammanhängande. Det krångliga vägnätet leder också till att kvarterstrukturen blir egen-
domlig. Orsaken till valet av detta tillvägagångsätt kan ha varit att bryta långa siktlinjer. Dock 
uppstår det ändå otroligt långa siktlinjer längs de huvudgator man placerat ut. I mitt förslag 
valde jag att använda mig av krökta gator, som en metod för att bryta långa siktlinjer.  

Att göra om själva travbanan till en park är en bra idé och någonting som var en självklar 
utgångspunkt redan från början i mitt egna förslag. Någonting som White Arkitekter valt att 
göra är att dra en av huvudgatorna genom en del av parken. Detta ville jag undvika i mitt förs-
lag eftersom det skär av parken och delar upp den i två olika delar, istället för att skapa en 
angenäm helhet. I parken som White Arkitekter valt att kalla ”stadsdelspark” har även ett 
stort vattenelement placerats ut. Vattenelementet beskrivs som följande ”I stadsdelsparken 
är den stora vattenspegeln och badet ett nytt värde för hela Örebro”. Storleken och formen av 
denna ”vattenspegel” liknar mer en stor damm och det går att argumentera kring om detta är 
någonting som för det första är realistiskt och för det andra, någonting som Örebro verkligen 
behöver. Denna tilltänkta idé skulle endast kunna åtnjutas under en mycket begränsad tid 
på året och ha svårt att konkurrera med äventyrsbadet Gustavsvik, som redan är en populär 
badattraktion och som fungerar året runt. Storleken av denna ”vattenspegel” kan man också 
ställa sig tveksam till eftersom den tar upp en stor del av den tilltänkta parken. I mitt förslag 
valde jag att ta vara på de två befintliga dammar som fanns, men dessutom knyta samman 
dem, med en bäck för att få det hydrologiska kretsloppet att cirkulera bättre. 

En bra idé som läggs fram i Whites Arkitekters förslag är bland annat idén om att 
spara en del av de befintliga byggnaderna och fylla dem med ny verksamhet. White Arki-
tekter kallar detta för ”Kulturmiljö”. Någonting som ändå känns konstigt är placeringen av 
denna ”Kulturmiljö” samt benämningen. Eftersom det är frågan om en stallbyggnad och ett 

egnahemshus, som inte besitter varken märkbart historiskt eller arkitektoniskt värde. Place-
ringen känns lösryckt och saknar koppling till omgivningen. Metoden att bevara befintlig 
bebyggelse används också i mitt förslag, men på ett annat sätt. I mitt förslag har stallbyggna-
der och andra byggnader gjorts om till bland annat skolor och som en del av ett nytt litet stad-
sdels centrum. 

I White Arkitekters förslag har det placerats ut sex tycken ”kvarterstorg” och de beskrivs 
som följande: ”De intima kvarterstorgen blir en gemensam mötesplats för varje delområde i 
trädgårdsstaden. Idén är fin men det är oklart vad ”kvarterstorget” innefattar och om det är 
en sorts ”village green” som avses. 

En annan bra idé som finns i White Arkitekters förslag är den planerade pendeltågstatio-
nen. Detta skulle vara en mycket positiv sak för områdets tillgänglighet och framtid. Idén och 
placeringen valde jag även att behålla i mitt förslag. Den möjliga kopplingen till Mariebergs 
köpcentrum är ytterligare en bra ide som White Arkitekter lägger fram, och som även tilläm-
pas i mitt förslag men är utformat på ett annat sätt.
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I det in zoomade delområdet som presenteras i White Arkitekters förslag kan man lägga 
märket till att lekplatser och det allmänna utrymmet integrerats på ett fint sätt. Dessutom 
har parkeringsmöjligheterna anpassats väl och gömts undan från huvudgatan på ett skickligt 
sätt. I delområdet går det dock att observera att vissa av trädgårdarna är anspråkslöst små och 
dessutom upplevs kvartersstrukturen lätt som en aning brokig, ohierarkisk och rörig. 

 Ett av de beklagligaste med Whites Arkitekters förslag är att hustyperna, dess utform-
ning och stil inte tagits i större beaktande. Orsaken till det är att man har tänkt sig att använda 
sig av hustyper som framställts av Obos, men som inte är fastslaget. Att presentera någon typ 
av vision för byggnaderna skulle gjort det lättare att visualisera sig hur området skulle se ut.  
Att endast använda sig av bilder med husprojekt genomförda av Obos , som White Arkitketer 
valt att göra i det här fallet, känns inte tillräckligt.

Det som går att fastställa genom den efterforskning som gjorts kring trädgårdsstäder 
är att det arkitektoniska måste vara integrerat i stadsplanen från början för att få en slutpro-
dukt som är gedigen. Att först lägga ut ett vägnät utan att beakta hur och med vad det skall 
innehålla känns opassande. 

Genom att titta på White Arkitekters förslag och det egna går det att finna likheter och 
olikheter. Den främsta idén som presenteras i White Arkitekters förslag är iden om att blanda 
upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsformer för att skapa en socialt mångfasetterad 
stadsdel. Detta är någonting som även ligger till grund för det egna individuella förslaget. 

På det stora hela är förslaget som White Arkitekter presenterar ändå fyllt med varie-
rande idéer och trevliga inslag.

Figur 84, Exempel delomrdåe, White Arkitketers förslag för området

Figur 85, Material som ej ingick i planbeskedet, men som var en förstudie till White Arki-
tekters förslag. Det man kan ställa sig tveksam till är huvudgatans bredd, eftersom den nästan 

ger intrycket av en motorväg och har en bredd på över 40 m. 
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5.3 – Processen

Genomförandet av det här diplomarbetet har haft skett på ett fortlöpande och angeläget 
sätt. Processen började med att först studera ämnet grundligt, som i det här fallet handlade 
om att bekanta sig med trädgårdsstaden, dess bakgrund och historia. Tack vare den gedigna 
efterforskningen, som bland annat gjordes genom litteraturstudierna gavs en god grund för 
diplomarbetets struktur. Detta understödde kraftigt själva arbetet med diplomarbetets övriga 
komponenter, vilket bidrog till att arbetsprocessen fortgick väl. Genom hela arbetsproces-
sen, från början till slut, var olika typer av facklitterära studier ett viktigt redskap. I arbets-
processen har diverse erfarenheter och kunskaper som jag lärt mig under min studietid både 
tillämpats och utvecklats. Den virtuella 3D modellen som byggdes över området var till stor 
hjälp under hel arbetets gång för att studera och jämföra olika typer av utvecklingsalternativ.  
Att ett platsbesök genomfördes till projektområdet var även en givande för processen, samt 
besöket till två av referensprojekten. 

En viktig bidragande faktor till processens lyckade resultat har varit de kontinuer-
ligt goda, fasta och täta kontakten som först med projektets handledare, Tommy Lindgren, 
genom hela arbetets gång.

Trots att arbetsmängden har varit mycket stor och intensiv har arbetet skett med en 
uppriktig och gedigen ansträngning genom hela processen och resultatet är mycket lyckat, 
ur en subjektiv synvinkel. 

5.4 – Reflektion

Genom att granska detta diplomarbete och reflektera över dess uppnådda resultat, går 
det att ställa sig frågan, om någonting skulle kunnat genomföras på ett annorlunda sätt. 
Svaret på den frågan är jakande och nedan följer en del tankar och funderingar det. För det 
första skulle det ha varit möjligt att utmana beslutet av att utveckla området till en trädgårdss-
tad, men i efterhand känns det ändå som att det var den bäst anpassade stadsutvecklingsfor-
men inte bara för området, utan hela regionen. Delvis med anledning, som Örebro Kommun 
och White Arkitekter lägger fram det, så saknar staden där här typen av boendemiljö. Dessu-
tom passade trädgårdsstaden väl in i områdets kontext, som ett område lite utanför stad-
skärnan och där en ny trädgårdsstadselen samverkade lugnt i samklang med sin omgivning. 
Dock skulle det även ha kunnat framförts ett ställningstagande om området över huvud taget 
skulle utvecklas eller bevaras.

Ett annat tänkbart utfall av projektet skulle vara att skildra själva upplägget av arbetet 
på ett annat sätt och de olika delarna av det. Den valda strukturen kändes ändå konkret och 
systematisk, genom att först definiera själva ämnet, sedan analysera och tillämpa det. 

När det gäller utformningen av området skulle det ha kunnat utformas på ett ändlöst 
antal olika sätt och de möjliga utvecklingsalternativen är många. Det går att fråga sig om hela 
området skulle utvecklas eller bara vissa delar av det, samt på vilket sätt och stil. Skulle en 
modernistisk arkitektoniks stil passat bättre än den klassiska osv. I det här fallet utvecklades 
hela området och en gammalmodig klassiks traditionell metod valdes. Det tillvägagångssättet 
kändes både lämpligast samt som det mest tilltalande för områdets framtidsutsikter.  

Ytterligare tänkbara utfall för projektet, skulle möjligtvis ha varit att haft en tätare och 
intensivare dialog med White Arkitekter. Dock gjorde det skedda utfallet istället att den indi-
viduella friheten och alstringen gällande skapandet både utmanades, stärktes och utveckla-
des.  

En detaljplan för området skulle ha kunnat utarbetats, men eftersom att hela syftet med 
diplomarbetet var att lägga fram ett konceptuellt förslag, så skulle detta ha brutit mot det 
åtagandet. För då kan mans ställa sig frågan om även infrastrukturen gällande exempelvis el- 
och vattenvattenförsörjningen även borde beaktats. Svaret på den frågan är nej, för det hör 
till ett senare skede av projektets utvecklingsskede och fas.

Någon typ av kvantitativ eller kvalitativ undersökning skulle även ha kunnat genom-
föras i samband med projektet men det hade bidragit till en oönskad komplexitet.

Fler besök till själva projektområdet samt fler besök till olika typer av referensprojekt 
skulle kunna ha genomförts. Det skulle exempelvis varit otroligt intressant och givande att 
ha besökt Letchworth. Dock uteblev det ,till följd av att medel lades på andra befogenheter 
gällande arbetet.

Återstående gällande de egna reflektionerna angående det här diplomarbetet så är det 
viktigt att konstatera att det funnits många olika tillvägagångsätt att både utföra och slutföra 
arbetet på. Det här sättet var ett av dessa och själv är jag mycket nöjd med insatsen och kvali-
tén av arbetet. 

1

2
3

4

Vad är en 
trädgårdsstad?

Detta är en 
trädgårdsstad!

Utgångspunkten

Analys

Tillämpning

Drömfångaren

Efterforskning

Slutprodukten

Figur XX, Processtruktur
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5.5 – Trädgårdsstadens framtid

Ur en subjektiv synvinkel finns det två scenarier för trädgårdsstadens framtid. Trädgård-
sstaden kan antingen fortsätta att leva vidare som ett koncept och en återkommande ostruk-
turerad trend inom samhällsutvecklingen utan klar riktning. Det andra scenariot förebådar 
att trädgårdsstaden istället skulle ges en betydande roll inom stadsbyggnads och bostadspla-
neringen. Trädgårdsstaden skulle kunna fungera som ett genuint verktyg för att bygga framti-
dens hållbara städer och vara en viktig del av morgondagens samhälle och bidra till en bättre 
samhällsutveckling. Dessutom skulle trädgårdsstaden kunna vara ett medel för att lindra den 
bristfälliga bostadssituationen som råder i Sverige. 

För att det andra framtids scenariot skall vara möjligt skulle en tydligare definition av en 
trädgårdsstad behövas samt hårdare krav ställas på vad en trädgårdsstad utgör och är. Jenny 
åkesson lägger fram en intressant tanke i sitt examenarbete Den moderna trädgårdsstaden – 
Ett hållbart alternativ till villamattan? från 2008, om att en eventuell kvalitetsmärkning borde 
införas för trädgårdsstaden för att tydliggöra och stärka dess förefintlighet. Denna tanke är 
mycket betydelsefull eftersom den utsatta situationen av ordet ”trädgårdsstad” och dess uttry-
cke användas fritt, vilket gör att dess innehåll kraftigt kan variera. I dagsläget är det nästan 
upp till var och en att själv avgöra vad som avses med en trädgårdsstad. Genom att förstärka 
och förtydliga vad en trädgårdsstad är skulle det bli tydligare och lättare att utveckla goda 
förutsättningar och riktlinjer. Detta skulle även resultera i att uppförandet av en trädgårdsstad 
sker på ett korrekt sätt. Hur detta skulle genomföras kräver dock en noggrann och bred utre-
dning, men faktum kvarstår att det skulle kunna vara mycket lovande för trädgårdsstadens 
framtid. åkesson lägger också fram ett argument för att trädgårdsstaden kräver en strategi på 
en regional nivå och detta är ett mycket intresseväckande argument. Det skulle vara oerhört 
intressant att se på vilket sett trädgårdsstadens skulle integreras i samhällsstrukturen, inte 
bara på en regional nivå utan på en lokal och varför inte en nationell nivå? Vid trädgårdssta-
dens uppkomst bildades det föreningar för att föra dess ståndpunkt, vision och idéer vidare 
och kanske borde detta upprepas på nytt? Detta skulle kunna vara mycket avgörande för träd-
gårdsstadens framtid och någonting som skulle kunna fungera väl både idag och i framtiden. 
I verket Trädgårdsstäder i praktiken av Claes Caldenby m. fl. (Caldenby m. fl.1991), uttrycker 
Caldenby trädgårdsstadens övergripande betydelse eftersom den innefattar en helhetssyn 
gällande stadsplaneringen. Denna helhetssyn, som Caldenby uttrycker, består av både regio-
nal planering, stadsbyggnadskonst och ekologiska värden. Om man lägger till planeringen av 
de socioekonomiska strukturerna innehåller trädgårdsstaden viktiga faktorer för framtiden 
och kommande generationer. Trädgårdsstaden kommer därför sannolikt att fortsätta vara 
med och påverka hur vårt samhälle ser ut i framtiden.

5.6 – Projektets framtid

I nuläget är framtiden oviss för det reella projektet med hänvisning till utvecklingen 
av travbaneområdet. Då arbetet med diplomarbetet inleddes hade en planbeskedsansökan 
lämnat in till Örebro kommun för handläggning gällande det reella projektet. I början av 
november 2018 skickades ett mail till White Arkitekter Örebro, med frågan om hur situa-
tionen ser ut för projektet samt vad beslutet blev angående planbeskedet. White Arkitekter 
svarade med att travsällskapet troligen inte kommer flytta till den nya tilltänkta plasten efter-
som att den affären hade gått i lås. Den 2.1.2019 skickades ett till mail till White Arkitekter 
och i det frågades det om det framkommit något nytt gällande projektet. Gustav Fornwall, 
planarkitekt på White Arkitekter svarade enligt följande:

” I december 2018 kom beskedet från markägaren att de i nuläget inte kommer att sälja 
marken och att utvecklingen av området till en ny stadsdel därför inte kommer att starta i 
närtid.”

 Detta påverkade dock varken arbetet eller resultatet av det här diplomarbetet eftersom 
det hela tiden varit frågan om ett självständigt och individuellt projekt. Drömfångaren. som 
det individuella utvecklingsförslaget heter, blir därför ett medium för att påvisa vilken fantas-
tisk potential området har för att bli en trevlig trädgårdsstad och vackert komplement till 
Örebro. Vem vet, kanske tar sig projektet en ny vändning, men oavsett diverse utfall kan det 
framarbetande materialet i det här diplomarbetet fungera som underlag och inspiration för 
andra liknande projekt i framtiden.



M A R I E B E R G S  T R Ä D G Å R D S S T A D AV S L U T N I N G140 141

5.7 – Diskussion

Det går verkligen att föra intressanta samtal mellan det här diplomatbetet och den 
rådande samhällsutvecklingen. I den här korta diskussionen beaktas dock endast det indi-
viduella utvecklingsalternativet Drömfångaren, eftersom det sist och slutligen var det som 
blev den essentiella kvoten av det här diplomarbetet. Det går att fråga sig hur Drömfångaren 
förhåller sig i förhållande till trädgårdsstaden. Trädgårdsstadens principer har varit Dröm-
fångarens utgångspunkt och skulle projektet få samma genomslag, som sina forna lycko-
samma historiska syskon i en verklighetsrelaterad kontext? Det går även att föra en dialog 
mellan hur Drömfångarens struktur skulle fungera och på vilket sätt det skulle vara möjligt 
att verkligen genomföra och implementera dess idé. Skulle de önskade effekterna uppnås 
och vilka konkreta åtgärder skulle behöva vidtas för själva förverkligandet. Skulle Dröm-
fångaren kunna utvecklas i större enhetlighet med Ebenezer Howards filosofi eller skulle 
Raymond Unwins tillvägagångsätt vara det som även karaktäriserar Drömfångaren? Trots att 
det är invecklat att ge konkreta svar på dessa frågor och funderingar, så kvarstår det faktum 
att de är nödvändiga att överväga. Drömfångaren är blott en hänförande tolkning av hur träd-
gårdsstadens principer tolkats. Tolkningen innehåller dock ett viktigt ändamål och det är 
att uppfattas som en genuin trädgårdsstad, till skillnad från andra projekt som på ett miss-
visande sätt endast använder sig av ordet. Drömfångaren mäter sig med att fungera som ett 
medel för att föra en fortsatt dialog för utvecklingen och implementerandet av trädgårdssta-
dens principer  i dagens samhälle.

5.8 – Sammanfattning

Den här sammanfattningen är en kort liten summering över hela diplomarbetet i sin 
helhet. Syftet, som var att undersöka vad en trädgårdsstad är ,samt tillämpa och visualisera 
dess principer, har ur ett subjektivt perspektiv genomförts väl. Diplomarbetets olika delar tar 
upp väsentliga underlag som skapat det material som det här arbetet utgörs av. Genom arbe-
tets gång har det erhållits enormt mycket användbar kunskap och jag kan säga att jag idag kan 
en hel del om just precis trädgårdsstaden och dess innebörd. Arbetet har verkligen påverkat 
mitt sätt att se på hela stadsplaneringen i sin helhet och det kommer med stor sannolikhet 
vara till nytta för mig i framtiden. En av de mest givande följderna av det här diplomarbetet 
var att verkligen få stiga in i trädgårdsstadens idylliska värld, bekanta sig med dess historia 
samt förstå vilka historiska avtryck det gett upphov till. Det går att likna det här diplomarbe-
tet med av en resa, som började att ge sig ut på lite okända vatten, men som gav upphov till 
ett ordentligt litet äventyr. En av de främsta sakerna jag lärde mig och som jag vill dela med 
mig av gällande trädgårdsstaden är att trädgårdsstaden är vad vi väljer att den skall vara och 
vi kan välja att göra den till någonting fantastik vackert tillsammans.

5.9 – Slutord

Avslutningsvis vill jag endast konstatera att jag är otroligt stolt över mig själv som lyckats 
genomföra detta diplomarbete. Under arbetets gång har det hänt mycket. Under nästan hela 
perioden arbetade jag deltid. Dessutom bytte jag jobb, och vid ett tillfälle arbetade jag på 
två arbetsplatser på samma gång, samtidigt som jag arbetade på det här slutarbetet. Jag 
deltog i tre studierelaterade tävlingar, varav jag vann två och resultatet av den tredje invän-
tas med spänning. Under arbetets gång genomgick jag även en operation som gjorde att jag 
var sjukskriven i en månad. Trots detta lyckades jag ro i land det här projektet inom utsatt 
tid och med det önskade resultatet.  I samband med arbetet av det här diplomarbetet fick jag 
verkligen chansen att tillämpa det jag lärt mig under min studietid. Det här arbetet gav även 
upphov till ett ämne som jag med glädje jobbar med i framtiden.
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Tack.
Det här arbetet hade inte varit genomförtbart utan allt det fantastiska stöd jag fått av 

min familj och vänner. Jag vill speciellt tacka min tvillingror Jonas Eklöf, min underbara 
mamma och pappa, samt min pojkvän Mikko Lepaus. 

Jag vill även tillägna ett stort tack till min handlerade Tommy Lindgren för det positiva 
stöd han gett genom hela processen.
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