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Förord
Med denna skrift vill Sundsvalls museum bidraga till att tidsmässigt flytta
fram positionerna för beskrivningen av Sundsvalls stads bebyggelsehistoria.
De arkitektoniska miljöerna i Sundsvalis kommuns tätort präglas idag
framför allt av stadsplanering och bebyggelse från efterkrigstiden och framåt
och är resultat aven expansiv moclemiseringsprocess. som tog sin början
under I93o.talet. Detta gäller såväl bostadsbebyggelse som industriella an·
läggningar, kontor och andra byggnader, byggnader får affårsverksamhet
samt traflkapparater. En del av forändringarna har inneburit rivning av äldre
bebyggelse, framfOr aUt av bostäder. I det följande beskrivs översiktligt hur
denna process gått till med exempel i huvudsak från de tätortsområden som
ursprungligen hänfcirdes till SundsvalIs stad, Sköns socken och Selångers
socken.
Då SundsvalIs Stenstad, med sin framstående bebyggelse från sekelskiftet, genom åren rikligt uppmärksammats i såväl skrifter som utställningar,
har vi denna gång velat rikta uppmärksamheten mot övrig tätortsbebyggelse i Sundsvall. En utställning på samma tema visas under sommaren hösten 1998 på SundsvalIs museum.
Författarna till skriften har olika yrkesmässiga utgångspunkter och
fårankringar i Sundsvall. Mats Henriksson är länsarkitekt i Västernorrland
och har tidigare varit verksam som planarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret
i Sundsvall. Bengt Bygden ärseclan början av T97o-taletstadsarkitekt i Sundsvall. Lars Lundin är avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret. Hans Gillgren driver egen arkitektfirma i Sundsvall. Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB i Stockholm, har tillsammans med Peer-Ove Skånes ritat de
uppmärksammade byggnaclsmiljöema får Mitthögskolan i Åkroken i Sundsvall. Peter Sundborgär byggnadsantikvarie på SundsvalIs museum. Agnetha
Pettersson och Barbro Björk är intendenter på Sundsvalls museum.
Museet tackar de medverkande f6rfattarna, Stadsbyggnadskontoret och
Länsstyrelsen for gott samarbete.
Håkan Berglund. museichef

J

Staden mellan bergen blir Stor-Sundsvall
Av Barbro Björk, museiintendent
Tidsbild från 1940·131el
Redan på '940 talet utgjorde den
småskaliga trähusbebyggelsen i
Skönsbergs och Skönsmons
municipalsamhällen direkta fortsättningar på Sundsvalls stads tätortsbebyggelse. Sundsvall omfattade då i princip det som nu är Gustar Adolfs församling. Vid gränsen

mot Se1ängers socken i GranJohög
hade också en tätortsbebyggelse
vuxit upp.
I Sundsvall fanns '945 inte mindre än 36 stall. Åkare med häst och
vagn var en vanlig syn på gatorna
ännu in på 195o-talet. Spårvägstrafiken Kubikenborg - Sundsvall Skön var igång fram tiU 1952. Sjöfarten omfattade ännu bMe person·
traflk i distriktet och ner till Stock·
holm. I hamnmagasinen lagrades
fortfarande kolonialvaror som kommit med båt eller järnväg. Handelsstaden Sundsvall hade 1940 inte
mer än 18.000 invånare. Den pam-

piga stadskärnan Stenstaden fick rorstås sin foddaring i att staden, utan
att själv ha så många industrier, var
centrum i en industriregion. Sågverksdöden hade härjat under 1920och 1930-talen, men några sågverk
fanns kvar i distriktet - och många
arbetarkasemer och andra bristfålliga
bostäder.

'" början av ett storartat
framåtskridande"
J en stadsmonografi över Sundsvall,
Härnösand och Kramfors, som gavs
ut 1947, skrev SundsvalIs stadsarkitekt Albin Hamrin att Sundsvall befinner sig "i början av ett storartat
framåtskridande". Han åsyftade då
de nya stadsplanerna får delar av
Västermalm, Södermalm, Östermalm och Staclsbacken som gett och
skulle komma att ge underlag får
modernt bostadsbyggande i form av
egnahem, barnrikehus, pensionärshem, hus får bostadsrättsföreningar

och hyreshus i form av lamellhus
och punkthus i soliga lägen. För de
stora barnkullarna skuUe på '950·
talet nya skolhus byggas i SW1dsval1
och närliggande kommuner. Särskilt åsyftade Hamrin den stora nya
stadsplanen får Sallyhill som fastställdes 1945-1947. Denna omfattade
både bostadsområden med moderna tegelhus i tre eller fyra vå·
ningar och ett industriområde söder
om Selångersån. I det sistnämnda
etablerade sig Telegrafverket med
en funktionalistisk vidsträckt
enplansbyggnad ritad av arkitektfirman Ahrbom och ZimdahJ. Televerkstaden skulle bli en av Sunds·
valls största industrier, vid sidan av
Sundsvalls verkstäder och Aloxid·
verken på Skönsmon. Mark får nya
industrier lades på 194o.taJet också
ut på området mellan hamnen och
järnvägsstationen. Med en progressiv statlig politik för bostadsbyggande, eftersatt behov av bostäder
och gynnsamma konjunkturer, blev
även byggnadsindustrin betydande.
Byggnads AB Hallström och Nisses
sysselsatte 1951 närmare 1.000 per·
soner och var SundsvaUs största få·
retag. Anders Diös byggnadsfirma
var också en stor arbetsgivare i distriklet.
Stadsarkitekt Hamrin syftade vi·
dare på planerna på ett Medborgar.
hus i Stenstaden, ett nämndhus
(kommunal fårvaltningsbyggnacl)
på Norrmalm och en ny hovrätts·
byggnad for nedre Norrland på en
tomt vid BUnsowska tjärnen på
Västennalm.

BostadsrättifOreningens 7]arnparken5
gårdsmiljo. Huse,t byggda J945-1946.
FotQ: HSB Västernorrlarnls arkiv.
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Kommunreformer och byggande
På det rikspolitiska planet skapade
man på 194o-talet mer rationella
former for kommunindelningar,
d v s större kommuner eftersträvades. Den nya byggnadslagen från
1947 gav kommunerna planrnonopol
och skyldighet att själva upprätta
planer fOr framtiden. 1948 antog
länsstyrelsen en forbundsordning
for Sundsvallsortens regionforbund
omfattande SundsvalIs stad, Skön
och Timrå köpingar samt Njunmda,
Selånger,Alnö, Atbnars och Hässjö
landskommuner. l oktober samma
år utsåg SundsvalIs stadsfullmäktige
en generalplanenämnd som fick i
uppgift att arbeta fram långsiktiga
utvecklingsplaner. Generalplane·

nämnden skulle komma att verka
fram till T966. Planering av trafikleder var en viktig uppgift för dessa
nya organ, vilket beskrivs i det följande av Lars Lundin.
Den krisdrabbade industri·
kommunen Skön hade sedan [930'
talet gjort framstötar om en sammanslagning med den mer välbärgade handelsstaden Sundsvall.
Detta var de styrande i Sundsvall
inte så intresserade av, men 1948
kom ändå en kompromiss till stånd;
Skönsmons municipalsamhälle in·
förlivades med SundsvalIs stad.
1962 bytte Sundsvall bort mark i
Granlo/Högom till Selångers kom·
mun for att i stället få Selångers
mark i Nacksta by att bygga "satelLit-

Punktl1us i stadsbacken, ritade av
Oscar Farm. Uppfärda 1944-45.
Foto: Curt Assarsson.
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Karta 611er Sundsvall och Skönsberg,
upprtJttad all Bertil Risveden 1958.
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staden" Nacksta på. Men det skulle
dröja till 1965 innan den forsta stora
kommunreformen skedde. Då slogs
SundsvalIs stad, Sköns köping och
Alnö och Selångers landskommu·
ner samman. Allt i enlighet med
1962 års kommunindelnings·
reform. Det nya Sundsvall hade då
drygt 92.000 invånare. Den gamla
staden d v s Gustav Adolfs fårsamIing hade då ca 24.000 invånare.
I Sundsvall hade det aldrig blivit
något av 1940·talspianerna på Medborgarhus i Stenstaden. Men i
Sköns köping hade man 1958 invigt
ett modernt Medborgarhus i Sköns·
bergs centrum. Huset varen vinkelbyggnad i rött tegel, ritad av arki-

--

--.,"

tektfirman Uhlin och Malm. På
torgbildningen framfor placerades
den anslående moderna skulpturen
Spiral reflex av Arne Jones.
I Selångers kommun hade man
1958 invigt ett nytt kommunalhus
ritat av Albin Hamrin. Kommunal·
huset fick i entren en reliefskulptur
av Marcus Löfblad från Njurunda.
Reliefen skildrade jordbruks· och
industrinäringar.
För ungdomarna i det nya Stor·
Sundsvall byggdes i samband med
ko m ffi u n sam m anslagn ingarna
1965 M. nya gymnasieskolor; etttek·
niskt gymnasium på Västermalm
norr om Selångersån, och Katrinelunds skola, från början kallad

Sköns gymnasieskola, vid Hagavägen i Sköns gamla municipalsamhälle. Båda skolorna var ritade av
arkitektfirman UWin och Malm.
1962 hade Sundsvall och Skön
tillsatt en projekteringskommitte för
ett badhus med utomhusanläggning i den soliga slänten i Tivoliparkens östra del, just på gränsen
mellan Sundsvall och Skön. En
arkitekttävling utlystes och lockade
78 arkitekter att deltaga. Sture
Fröiens, UhEn och Malms och
Bengt Lekhammars förslag tillhörde
de prisbelönade. Men "simstadion"
kom till slut ändå att förläggas till
Västermalm i anslutning till en redan tidigare planerad sporthall.

Många planer för Norrmalm
och Stads backen
Ännu in på 192o-talet hade staden
arbetat med att förvandla marken
efter inlösta och rivna magasin på
norra stranden av Selångersån till ett
parkstråk framför stadsdelen Norrmalm. Innan alla trämagasinen
hade rivits hade de hunnit väcka
mycken förargelse. Redan I919
hade fullmäktige tagit emot en motion om att det gamla Norrmalm,
med låga trähus från början och
mitten av I800-talet, skulle fivas och
ersättas med bättre bostäder. 1939
godkände länsstyrelsen ett nybyggnadsförbud för det gamla Norrmalm,
allmänt kallat Skeppargatskvarte.
ren. Detta innebar att inget under·
håll av fastigheterna skedde och att
de succesivt förföll. Nybyggnadsförbudet, som alltså i praktiken var
ett rivningshot, förlängdes sedan i
omgångar tills dess de sista husen
f('VS 1973- Sundsvall hade därmed
förlorat en genuin trästadsmiljö
som klarat sig undan branden 1888.
1954 ritade stadsarkitekt Hamrin
ett förslag med niovåniga skivhus
får Skeppargatskvarteren. 1962, sedan SCA:s förnäma huvudkontor,

-'
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ritat av arkitekterna A. Grönwall och
E. Hirsch, byggts i den avrivna östra
delen av Skeppargatskvarteren, lades ett förslag om boningshus i tre
våningar samt punkthus på de resterande kvarteren fram. 1964 dök
Medborgarhusiden, som vid den tiden hunnit bli mycket populär i hela
Sverige, upp på Norrmalm. Medborgarhuset var tänkt att innehålla bl a
Folkets Hus, stadsbibliotek och
stadsteater. 1966 beslutade man att
prioritera Folkets Hus och kommu-

Byggnader i Skeppargatskvarteren,
Norrmalm, strax före rivningen.
Foto: SundsvalIs kommun.

Modell av utbyggnadsplanerf ör
Norrmalm från 19Go-talet.
Foto: Hallström 6!. Nisses arkiv.
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Medborgarhus / Folkets hus i
Skönsberg, ritat av Uhlin och Malm,
invigt 2958. Foto: NCCs arkiv.
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nal fdrvaltning i Skeppargatskvartcren. Detta sista koncept ranns med
i arkitekten Peter Celsings förslag
till en storstilad miljö kring Selångersåns mynning. På Norrmalm
hade han lagt ett parkeringshus tillsanunans med Folkets Hus och fdrvaltningsbyggnad. Söder om ån
skulle en gyllene klotrund byggnad
inrymma konsert1okal, restaurang
med mera.
Ingen av de här nämnda planerna realiserades. Sedan de gamla
trähusen rivits blev Skeppargatskvarteren väster om SCA:s kontor
parkeringsplats. Kommunens r6rvaltningar kom i slutet av 197o-talet istället att inrymmas i det gamla
länslasarettet. Ombyggnadsritningama gjordes av Uhlin & Malm. lasarettet hade i mitten av 197o-talet

.j

nyttats över till det nya stor·
sjukhuset, ritat av Erik Alms arki·
tektkontor, som byggts uppe i skogen på andra sidan Norra stadsberget. Ett nytt bibliotek skulle '986
invigas i Ku]turmagasinet, ritat av
Esse Fahlman, Riksbyggen, i sta·
dens f d hamn magasin. En särskild
konsertloka1. Tonhallen, byggdes i
mitten på 1980-talet i anslutning till
Folkets Park, väster om stadskär·
nano Också detta bygge hade Esse
Fahlman, Riksbyggen, som huvudarkitekt. Det nya Folkets Hus med
konferenslokaler, hotell och biograrer vid Bergsgatan, söder om Sten·
staden, hade invigts redan 1977. Iris
Nilsson, Riksbyggen, var arkitekt.
För området kring Baldersvägen,
högre upp i Stadsbacken, hade '960
presenterats ett fdrslag med ett iju-

gotal punkthus i 6 -7 våningar. Förslaget hade utarbetats av arkitektfirman Backström & Reinius i nära
samarbete med dåvarande stadsarkitekten Hans Schlyter. Villaägarna i Stadsbacken protesterade
och rorslaget förverkligades bara
delvis. De närmaste årtiondena
skulle emellertid höghusbebyggelse
komma till stand längs Norra stadsbergets rand, men också mellan
Storgatan och Selångersån.
En idetävling om Norrmalm av·
gjordes 198;. Det vinnande forslaget, utformat av Sten Imberg, White
Arkitekter, innehöll bostäder, parke.
ringshus och kontor i de avrivna
Skeppargatskvarteren, samt ett 18
våningars höghus, en utomhusscen
och parkeringar i Badhusparken och
pa Stenkrossplan på västra Norr·
malm. Hur dessa planer förverkli.
gades behandlas av Peter Sundborg
i det foljande. Men höghuset blev
inte så högt och det blev inga bostadshus på Norrmalm, utan enbart
kontor och parkeringshus.
Ovanstående speglar i hög grad
vilka arkitektfumor som präglat byggandet i Sundsvall under det senaste
halvseklet. På 194o-talet stod dc lo·
kala arkitekterna Oskar Farm och
Albin Hamrin för en stor del av
byggnadsritningarna. På 1950-talet
och 19Go-talet svarade Bengt Lekhammar, Backström och Reinius
och UWin och Malm for rilningarna
till många viktiga byggnadsprojekt.
Inte minst på '970- och 198o-talen
var det Riksbyggen som gällde. På
senare år kan White Arkitekter och
Arken Arkitekter sägas ha axlat något av den roll som Bacsktröm och
Reinius tidigare spelade. bl a i
projekteringssammanhang.
De tidigare stora byggnadsfinnorna har ersatts av andrn stora som
Skanska och NCC, av vilka den sistnämnda bär med sig en historia av
Bäckstroms byggnadsfinna och SIAB.

l dagens byggbransch har dock
även Silla och mellanstora entreprenörer fatt uppdrag i samband med
rivningar och restaureringar, bl a av
miljonprogrammets bostadsområde.
Periferi och centrum
Fram till 198o-talet hade Stor·Sunds·
valls nya och gamla stadsdelar en re·
lativt god närservice i form av butiker, eaU'er, post. bank, bibliotek.
stadsdelsbad m m. Där fanns något
av smastadens kvaliteter. I Sköns·
berg, Granlo och Nacksta hade s k
småkyrkor byggts. Peter Celsing, ar·
kitekt till Nacksta kyrka, filosoferade
över det faktum att förr var kyrkorna
stora och församlingsbornas boningshus små, medan det nu var
tvärtom. På 1990·talet skulle även
Granloholm ra en stadsdelskyrka.

198o-talet innebar en renässans
för staden som sadan, för dess of·
fentliga rum i form av gator, parker,
torg och restauranger och for den
gamla täta kvartersstaden med stilarkitektur - som Sundsvalls Stenstad. Denna hade under tidigare årtionden kunnat te sig ganska ödslig
och ovårdad. För Sundsva11s ytterområden har emellertid de två se·
naste decennierna inneburit en nedrustning av bl a butiksselVicen. Det
sistnämnda kan rimligen hänforas
till framväxten av stora extemaköpcentra, bilismen och invånarnas allt
vidare rörelsemönster för vardagsoch fritidsliv_
Den viktiga frågan for såväl stadens ytteromraden som for stadskärnan, är och forblir; För vilka är
staden till?

Rivning och nyproduktion på
S6dennalm, söder om Bergsgatan.
Foto: Paul Lindgren. 1964.
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Ändrade värderingar
De arkitekturideal som präglat
miljonprogrammets byggnadsera
(se Agnelha Pettersans avsnitt) började ifrågasättas på '97o-talet. Planerna på storskaligt byggande också
i de gamla trähuskvarteren i Stenhammaren på Södermalm ändrades
efter folkliga protester. Den nya
stadsplan som 1975 antogs fOr Västra Stenhammaren f6reskrev småhusbyggande. 1983 respektive 1989
antogs nya stadsplaner föt Östra
Stenhammaren. Planerna angav
regler får såväl bevarande av de äldre
husen som fOr nybyggnation. An·
passning till befintlig äldre bebyggelse blev här gällande liksom vid
byggandet av nya bostadshus intill
Sidsjö sjukhus' gamla personalbostäder. I Allegårdens servicehus
vid Bergsgatan återupptas 192o-talsklassicismens ideal, som även präglat de närbelägna pensionärshem·
men Aftonsols arkitektur från omkring '930. Att byggnadsidealen for
den nya stora stadsdelen

Granloholm gick på tvärs mot
miljon programmets framgår av
Mats Henrikssons artikel.
I de nya högskolebyggnaderna i
Äkroken. ritade av Arken Arkitekter,
finner man såväl ett tillbakablickande
till traditionell stadsarkitektur som
till den tidiga modernismen samt en
kvalitet i detaljer som man inte sett
mycket av i de postmodema fåretagsoch institutionsbyggnaderna.

Tidsbild från 1990-1.101
Tack vare topografin med de båda
stadsbergen, Selångersåns dalgång,
Sundsvallsfjärden. Alnösundet och
den högt liggande Sidsjön är Sundsvalls stadslandskap varierat,
överblickbart och lätlidentifieral.
Under Sundsvalls himmelskupa,
som blir särskilt vid, ligger fortfarande Stenstaden som en grann och
främmande fågel i det norrländska
bebyggelse1andskapet. Idag är de
gamla sekelskifteshusen nyrenoverade och i bättre skick än på 1940talet I mitten på 195o-talel var dock

Stenstaden hotad av både rivningar,
gatubreddningar och höghusbebyggelse. Ett utredningsfårslag om
dett3 från VBB i Stockhohn som presenterades 1957, kunde dock tack
vare stadsarkitekten Hans Schlyter,
SundsvalIs byggnadsnämnd och
Riksantikvarieämbetet vändas till
aU bevarandeplaner får Stenstaden
upprättades kvarter för kvarter.
Landskapet och Stenstaden ger
Sundsvall en alldeles egen karaktär.
Invånarantalet i hela SundsvalIs
kommun är idag drygt 94.3°0. Av
dessa bor dock endast 19.146 personer i det område som gamla
SundsvalIs stad omfattade, d v s Gus·
tav Adolfs fårsamIing, där det 1940
bodde 18.000 personer. Flest invånare hade det gamla stadsområdet
1960 då det beboddes av 25.300 in·
vanare. Nedgången (ram till idag flr
antas bero på att många hus med
små lägenheter rivits, att bostadsytorna i de nya husen blivit större,
alt hushållen blivit mindre och påa
kontoriseringen ökat i centrum. Mitt·
hem, tidigare kallat Sundsvalls·
byggen samt Riksbyggen och HSB är
de stora bostadsbolagen i Sundsvall
Plan- och bygglagen från 1987 stäl·
ler krav på kommunerna om upprät·
tande av långsiktiga översiktsplaner
for markanvändningen i kommu
nema,och fårdjupadeöversilctsp
for detaljplanering av områden.
I stadsdelsnamnen lever traktens
historia vidare. Namn som Nacksta,
Korsta, Finsta, Birsta och Ljusta(-da.
len) är fårhistoriska bynamn. Sallyhill.
Alliero och Granlohög är ursprung·
ligen namn på lantegendomar eller
villor från 18aa-talet. Stenhammaren,
(Stads-)mon, (Sköns-)mon, (Sköns-)bei&
Sel ånger, Bergsakeroch Sidsjömfi
namn är landskapsbeskrivande.

Utvecklingscentrnm.jOretagshotdl i
Västhagenområdet, ritat av Tor Dahl
19B5. Foto: Anders Fribtrg. 1991.
10

--,

\
\

"

.----"

SUNDSVALL

SunasvlJJlsljiJrckm

,-

'.

.".,0

"

,~

,-, ,

-/

'-.. ) .j:

./
"

.......__. '

"

500""_,,,'000 W.

~o__

Il

•

~

I

..

I kvarn.:ren söder om Griinsgalan på

Ösrermalm byggdes under '94o.talet
flera småhus i ett plan.
Foto: Ove Olsson, omkring 1950.

Flärdfria trähus från 1940-talet
Av Barbro Björk, museiintendent

I svenska tätorter och i städernas utkanter är tre typer av trähus, från i
huvudsak 194o-talel. rikligt representerade utan alt därfar vara särskilt uppmärksammade.

Det handlar om smahus/egnahem, som byggdes i ett plan med
kök, vardagsrum och två små rum
och med ett flackt sadeltak. Det
handlar om flerfamiljshus i två vå·
ningar med större eller mindre lä·
genheter. Och det handlar om enfa·
miljshus i en och en halv våning
med brant sadeltak och utbyggda
takkupor. De tva sistnämnda
hustyperna är ofta försedda med
balkonger. I dag kan man se sådana
hus på bl. a. Södcrmaim, Östermalm, i Skönsberg, Bydalen, Granl0
och Lillhällom.

Politik. praktik och finansiering
Alla tre hustyperna var från början
modernt utrustade med vatten och
avlopp, centralvärme, WC. bad och
12

tvättstuga. Tack vare en radikal statlig bostadspolitik hade en sådan
standard börjat bli möjlig också for
arbetarfamiljer. Statliga lån och bi·
drag och krav på kommunerna om
motprestationer blev instrument for
att styra nyproduktioner av bostäder.
Jämforelsevis billiga trähus kunde
serietillverkas och säljas över hela
landet eftersom lokala byggnadsordningar nu var upprättade enligt
nonnalrorslag från Kungliga byggnadsstyrelsen. Statens bygnadslånebyrå liksom HSB:s egnahemsbyrå
producerade typritningar till egna·
hem som kunde byggas var som
helst i Sverige. Som exempel på producenter av serietillverkade trähus
som byggdes i Sundsvallsdistriktet
under T94o-lalet och in på T950-la·
let, kan nämnas Svenska Trähus,
Borohus, Myresjöhus, Sveahus i Eksjö, Dalahus, Mo Konga Trähus AB,
Norrlandshus i Ange och Ljusne·
Voxna Trähus. Men flerfamiljshus
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Ritningar till egna hem från SveaHus, byggt 1945 i kvarteret Städet,
Sundsvall.
Ritningar till tvåfamiljshus fråll
Svenska Trähus, byggt i kvarteret
Tuppen, Skönsberg, '945.

.---01----.,

'}

producerades också av Laurentz Kolimport och Hallström och Nisses
och ritades lokalt ulifran samtida
förebilder.
1933 hade den nytillträdda socialdemokratiska regeringen tillsatt en
bostadssoclal utredning med uppdrag att undersöka "städers och
stadssamhällens slumbostads-bestånd och att utarbeta förslag rör att
Hundanröja missforhållanden". Utredningens slutrapport lämnades
inte förrän 1945, men delbetänkanden. som resulterade i
omedelbara reformer. lades kontinuerligt fram. 1935 infördes särskilda statliga lån och bidrag för att
bygga s. k. barnrikehus till "mindre
bemedlade barnrika familjer", d v s
arbetarfamiljer med fler än tre barn.
Socialdemokratiska valaffischer
med slogans som "Hälsobostäder åt
fattiga barn ~ trycktes. Språkbruket
var oförblommerat. Barnrikehusen
kunde vara både flerfamiljshus och
enfamiljshus. För barnrikehus var
kommunerna skyldiga att stå for
tomtmarken. Från 1939 gav staten
också generösa bidrag till kommunerna for att dessa skulle bygga pensionärshem åt "mindre bemedlade
pensionärer". Det var for de mest behövande som staten forsökte förbättra bostäderna. Från 1942 kunde
Statens byggnadslånebyrå, med
kommunerna som kontrollorgan
med visst borgensansvar, också bevilja s. k. tertiärlån till en- eller flerfamiljshus även for icke barnrika familjer. Låntagarna måste då själva
kunna stå för en egen insats på
omkring 15% av byggkostnaden.
Vid stadsfullmäktige i SundsvalIs
sammanträde den 16 april 1937 be·
handlades en motion från socialdemokraterna E. Lilo och R. Johansson. Motionärerna menade att staden borde bygga barnrikehus åt fattiga barnrika familjer i stället för att
genom fattigvården lämna hyresH

14

understöd fOr trånga och dåliga bostäder. De tolkade i sin motion statsminister Per-Albin Hanssons ord
om det goda hemmet och menade
att familjen och bostaden, där nästa
generation fostras, är en "hela folkets livsfclga". Ett rum och kök var
då den dominerade bostadsstorleken. I industrikommunen
Skön skulle den storleken fortfarande 1945 utgöra över 60% av bostäderna, trots att då många nya hus
byggts där under den senaste tioårsperioden_
I Sundsvall kunde staden använda avkastningen från makarna
M. & J. Arhusianders fond för
"avhjälpande av bostadsbristen
bland arbetare i Sundsvall" fOr att
fullgöra sin ekonomiska del av byggandet vid barnrikehus. J Sköns
kommuns handlingar från mitten
av 194o-talet kan man se att
Sundsvallsbolagen (forvaltningsorganisation för skogsindustrin i
distriktet) och Svenska Aloxidverken
genom kommunen lämnade ekonomiska bidrag för att deras arbetare
skulle kunna bygga egnahem. Bidragen motsvarade ca 20% av byggkostnaderna. Även om stat och kommun
då hade axlat rollen som samhällsbyggare fanns det alltså rester kvar
av den patriarkala tid då industriägarna var samhällsbyggare och åtminstone nödtorftigt såg till att deras anställda hade bostäder. Detta
system skulle praktiseras in på 1950talet.
Även bostadsrättsföreningar
kunde erhålla fördelaktiga statliga
lå.n och bidrag förutsatt att foreningama anslöt sig till HSB:s riksforbund. Allmännyttiga bostadforetag
uppmuntrades. HSB:s bostadsstiftelse Solgardar bildades i Sundsvall 1936. Stiftelsen Familjebostäder
i Sundsvall bildades 1942 och Stiftelsen Sundsvallshem I946. Hyresbostäder i Sundsvall AB etablerades

1947. Handlingar från kommunala
bostadsorgan i Sundsvall, Skön och
Selånger är tyvärr bristfalligt bevarade. med undantag av de från
Sköns Bostadshyggnadsbolag.
1948 övertog den nybildade Bostadsstyrelsen statens handläggning
av bostadslåneärenden. De nyin·
rättade länsbostadsnämnderna
underställdes Bostadsstyrelsen.
Bostadreformerna hade då haft en
åsyftad positiv inverkan också på
barnafodandet samt på sysselsätt·
ningen inom byggnadsindustrin.

Barnrikehus
SundsvalIs farsta barnrikehus bygg.
des i slutet på. 193o-talet av Stiftel·
sen Solgårdar i kvarteret Vinkeln vid
Grönborgsgatan på Västermalm.
Det var ett stenhus i tre våningar
med tolv lägenheter med kök, matplats, vardagsrum och ett sovrum.
Ett tiotal barnrikehus i form ar
egnahem uppfördes från 1939 i
kvarteret Snoken söder om Gräns·
gatan på Östermalm. Husen var av
den vanliga egnahemstypen i ett
plan med inredd källare och sadeltak. Bostadsytan på omkring 70 m
bestod av kök, s. k. dagligrum oc
två sovrum. Fönstren var tvålufts
fOnster, fasaderna var klädda me
locklistpanel och taket med tege
Källaren innehöll tvättstuga me
badkar, pannrum samt matkällar
och andra förråd.
1942 - 43 uppforde Stiftelse
Familjebostäder två barnrikehus
kvarteretTummaren vid Östermal
gatanJMogatan. Det var trähuslängo
i två våningar som ritats av stads
arkitekten Albin Hamrin. Ave
dessa hus var forsedda med tvålufts
fonster, fasader klädda med locklist
panel och tegeltak. Det ena hu
innehöll åtta lägenheter om två ro
och kök avsedda for familjer med t
till fyra barn. Det andra huset ion
böll åtta trerumslägenheter avsed

for familjer med fem eller flera barn.
Varje lägenhet hade eget WC, men
de åtta familjerna i varje hus fick
dela på en gemensam tvättstuga och
två badrum belägna i källaren.
J944 uppfördes i Stiftelsen
Familjebostäders regi barnrikehus
även i kvarteret Mejseln söder om
Södra Allen på Södermalm. De
länga tvåvåningslängorna rymde
sammanlagt 56 lägenheter. Också
här delade familjerna badrum och
tvättstuga i källaren, men där fanns
också cykel rum och lekrum. Stadsarkitekten Hamrin ritade även dessa
barnrikehus. Gårdarna till barnrikehusen utrustades med gungor,
sandlådor och andra lekredskap.
Statliga bidrag till barnrikehus
kunde lämnas fram till 1948. Någon
fullständig statistik for Sundsvall,
Skön och Selånger finns inte i 10-

kala arkiv. Som en fingervisning
om omfattningen kan dock nämnas att Sköns kommun 1944 rapporterade till Statens byggnadslåne·
byrå, att där dittills hade uppforts
drygt cH fyrtiotal barnrikehus. Flera
av husen får antas ha varit enfamiljshus.
Pensionärshem
Pensionärshemmen i centrala lägen
i Sundsvall och på Skönsmon bygg.
des som tegelhus i nera våningar (se
Peter Sundborgs avsnitt). Men i
Gångviken och i kvarteret Snickaren
i södra Skönsberg fick också
pensionärshemmen formen av trähus i två våningar. Det i kvarteret
Snickaren var ritat '945 av Svenska
Trähus och bestocl av lägenheter om
ett rum och kök eller ett rum och
kokvrå och delat WC i trapphuset.

Barnrikehus i kvarteret Tummaren
vid Östennalmsgatan / Mogatan,
ritnt av Alhin Hamrin. b}'ggf '942-J943·

Foto: Out Assarsson, '95o-taltts börja,,_
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Ritningar till fle1amiljshus från
Dala-Hus, byggt 1946 i Jcvarteret
Snickaren, Skönsberg.

Småhus i ett plan
I angränsande kvarter till kvarteret
Snoken vid Gränsgatan byggdes en
mängd egnahem i ett plan, förmod·
ligen oftast med hjälp av de allt po.
pulärare tertiärlånen_ Också i dåvarande Sköns och Se1ångers kommuner byggdes motsvarande hus, men
inte i lika stor samlad grupp som vid
Gränsgatan. Man flnner dem i dessa
kommuner t. ex. i kvarteret Rönnen
på Skönsmon i närheten av
Östermovägen. i Graniohög, i
Lillhällom och i Bydalen. Tomterna
omfattade 600 • 800 m2.
Flerfamiljshus i två våningar
Förutom barnrikehus och pensionärshem byggdes under 1940-talet
och in på 195o-talet med hjälp av ter·
tiärlån en mängd två· eller flerfa·
miljshus i trä i två våningar. Fierfa·
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miljshus med tertiärlån subventionerades med halva tomtkostnadell
Egnahem med tertiärlån fick inga
bidrag alls till tomter. l septembe~
1943 uppger drätselkammaren j
Sundsvall att det sedan 1942 hade
byggts 15 enfamiljshus och 30 fler·
familjshus med tertiärlån. l Sköm
Bostadsproduktion redovisas fÖl
oktober 1943 - december 1945 3i
tvåvåningshus och 38 enplanshus
d.v.s. egnahem, byggda med tertiär
lån. Industriernas bidrag till egna
hem i Sköns kommun har möjligel
spelat in, till egnahemmens f6rdel
Tvåvåningshusen i trä kundl
innehålla rymliga trerums
lägenheter men också lägenhete
om två rum och kök respektive el
rum och kök. Fyrarumslägenhete
med öppen spis ivardagsrumme
kunde också f6rekomma i till de

yttre enkla och serietillverkade hus
och i lokalt ritade hus som inspirerats av de större hustillverkarnas typhus. De Oärdfria trähusen med
större lägenheter byggdes även av
relativt välbärgade personer. Altaner
och balkonger är legio i dessa byggnader och lägenheterna har i allmänhet egna badrum. Garage dyker
nu också upp i form av källargarage.
Vi finner husen i spridda lägen vid
Oscarsgatan och Södra Allen på
Södermalm, i kvarteret Bommen vid
Östermalmsgatan på Östermalm, i
kvarteren Målet och Bågen vid
Högalidsgatan i Skönsberg, i Haga
i kvarteren Snickaren och Byggmästaren vid Bragevägen, i kvarteren
Tuppen och Mandeln vid Västergatan nedanför Hagavägen, i Granlo
vid Vikingavägen osv.

lar av Sverige. Med närheten till
marken och den egna trädgården
kan vi också associera till torpet och
gården på landet. Ordet gård används för övrigt i talspråk i trakten,
men också i t. ex. Sköns kommuns
handlingar, även om rena bostadshus i tätorter.
De här beskrivna hustyperna
skulle leva vidare in på 19so-talet i
modifierad form och med tegel,
puts, ytong och betong som
materialalternativ till träet. Framför
allt egnahemmen i ett plan är idag
utbyggda och ombyggda och den UTsprungliga karaktären av uniformitet har minskat. Iden med marknära
boende skulle visa sig ha stor
utvecklingspotential.

Enfamiljshus i en och en halv våning
Till "folkhem spionjärerna" bland
trähus från 194o-talet måste man
också räkna det serietillverkade trä·
huset i en och en halv våning för en
familj. På bottenvåningen kunde
man då ha kök och två rum. Via en
svängd trappa kom man upp i takvåningen med badrum, två sovrum
och kanske en balkong.
1944 gjordes rirningar till två ty.
piska sådana hus för kvarteret Linjalen 6 och 8 på Skönsmon, ritade av
AB Myresjöhus och AB Standardhus.

"Gårdar på marken"
De flärdfria, odekorerade, enkla trähus från fr. a. 194o-talet som här
beskrivits har naturligtvis med sina
tvåluftsfönster, anspråkslösa entreer, balkonger och moderna stan·
dard sina arkitekturhistoriska rötter
i funktionalismen. Men en del två·
våningshus leder också tankarna till
industrisamhällenas arbetarkaserner. Vidare var ju träet som
byggnadsmaterial inte bara billigt
utan också traditionellt i större de-
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Ritningar till enfamiljshus byggt
1944 i kvarteret Linjalen. på
Skönsmon.

Omtänksamhet i
planering & byggande
Tegel- och putsarkitektur
från 1940- och 1950-talen
Av Peter Sundborg, byggnadsantikvarie
Decennierna efter andra världskrigetvaren spännande period i svensk
arkitekturhistoria. Rädslan rcir att
titta tillbaka, som fanns under den
funktionalistiska perioden på 1930talet, var övervunnen. Arkitekterna
hämtade gärna färger och former
från arkitekturhistorien. Men det
var inte fråga om något själlöst kopierande. Under funktionalismen
skaffade sig arkitekterna förmågan
att förenkla och skala av, att låta
funktionen stå i centrum. Denna
förmåga hade inte övergivits. Det
som dock framfor allt karakteriserar byggandet under 1940- och 50talen var omtanken - omsorgen om
människan. naturen, materialet.
Omtänksamhet genomströmmade
hela tänkandet, från samhällsplane.
ringen ner till de minsta byggde.
taljerna. Arkitekterna sade till sig
själva; människorna ska ha någon·
stans att bo och vi ska göra det sa
bekvämt och trevligt for dem som
möjligt. En enkel regel kan det
tyckas, men den har varit mycket
svår att nå upp till.
Bakgrunden till folkhems bygget
För att förstå det som hände inom
byggandet i Sverige perioden efter
andra världskriget måste man gå till·
baka till slutet av r8oo·talet.
Omtänksamhet och variation

präglade byggandet pa 1940- och
jo-talen. Här en port vid Västra
Rudiogutan. Foto: Torbjörn Svaan.
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Tak/iiggning pli bostadsrättsföreningens OloJsgiirdens hus pli
Lekäl1gsvägen. Foto: NorrJandsbild,
Ragge Elleften, 1961.
Det moderna bostadseländet
hänger ihop med industrialismens
framväxt. Mängder av arbetare samlades till en enda produktionsenhet,
till exempel ett sågverk. Bostadsstandarden var mycket d:tlig och
trångboddheten var stor. Ar 1903
gjorde stadsläkaren i Sundsvall.
Gotthilf Steenhoff, en undersökning av arbetarnas bostadsförhållanden. Det var en beklämmande läsning. Av 254 lägenheter
var '49 spisrum. det vill säga bara
ett kök, och IOS ett rum och kök.
Steenhoffs slutsats av undersökningen var "att af stadens smålägenheter i allmänhet endast omkring 30
% befinna sig i ett från sanitär synpunkt tillfredsställande skick." En
tredjedel av den undersökta bostäderna betedcnades som dåliga och
åtskilliga var direkt obeboeliga för
människor. Steenhof[ skrev atl arbetarklassen bodde i då.liga och osunda
lägenheter, trångboddheten var stor
och hyrorna var alldeles för höga.
Arbetarklassens bostadsfårhållanden blev tidigt en viktig fråga för
den unga arbetarrörelsen. I August
Palms program från 1882 finns krav
på sanitetskontroll av arbetarbostäder.
I det socialdemokratiska programmet från 1885 finns kravet på
sundhetskontroll av bostäderna.
Skribenter och arbetarledare som
Axel Danielsson och Fredrik Sterky
tog upp bostadsnöden och trångboddheten i sina artiklar. Förh:tllandena blev under början av '9°0talet inte bättre, snarare tvärtom.
Strax efter första världskriget hade
Sverige en bostadsnöd som saknade motstycke i Västeuropa.
Stockholm hade en trångboddhet
som överträffade Berlins. , de
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större städerna i landet byggdes
nödbostäder i desperation.
En mycket stor betydelse för aU
förbättra förhållandena hade den
kamp som fördes av hyresgäströreisen på 1920- och 3o-talen i
Sverige. Hyresgästerna kämpade
inte bara mot eländiga bostäder utan
också mot allt för höga hyror och
godtyckliga vräkningar. Hyresgäströrelsen arbetade med olika meta·
der; namninsamlingar, husblockader och protestmöten. Hyresgäst·
rörelsen blev en massrörelse och
den fick starkt stöd inom den övriga
arbetarrörelsen. Men det var fårst
efter andra världskriget som hyresgästerna började kunna skörda frukterna av sin långa kamp.
Vilka flyttade in i den

nya bostadsområdena?
Men man kan fråga sig om det som
byggdes under 1940-och 50-talen
verkligen var bostäder for vanliga
arbetare. Mot bakgrund av det behov som fanns var bostadsbyggan-

det under 40- och 50'talen ändå ganska litet. Lägenheterna räckte bara
tiU ett fåtal av dem som ville ha nya
bostäder. I Örebro ställdes på 1940och 50-talen stora krav på bostadsformedlingen när det gällde fordetningen av bostäder. Vissa grupper
hade fartur till de nya moderna lägenheterna, till exempel speciellt eftersökt arbetskraft och människor
med sociala problem. Den eftersökta arbetskraften kunde vara lärare, läkare, skickliga yrkesarbetare.
En uppskattning har gjorts att kanske så mycket som 60'70 procent
av de nya lägenheterna i Örebro gick
till människor som hade förtur.
Återstoden, 30-40 procent, gick till
den vanliga bostadskön, där industriarbetare utan fartur stod. I Rosta,
som började byggas under slutet av
T940-talet, uppfördes IS procent lägenheter med ett rum och kök, 54
procent med två rum och kök och
27 procent med två rum och kök
samt uthyrningsrum. En arbetarfa·
milj hade formodligen råd med en
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De nya bostadshusen längs
Tivolivägen syntes växa upp mitt
i skogen. Foto: Curt Assarsson.

etta eller en två, men knappast en
större lägenhet. Läkare och lärare
däremot hade säkert råd med större
lägenheter.

Nya bostadsområden i Sundsvall
Sundsvall var vid mitten av 194o-talet en stad med en omfattande småhusbebyggelse. Flerfamiljshusen i
Stenstaden och Västermalm var omgivna aven tjock ring av småhus på
Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Sundsvatls stad gränsade då i
väster till Nacksta by i Selånger socken
och i öster till municipalsamhällena
Skönsberg och Skönsmon.
Under senare delen av 1940-talet och på 1950-talet byggdes de nya
bostadshusen bland annat på skogsmark. I nordöstra delen av staden,
där husen i kvarteret Norrliden och
vid VäSlergatan byggdes, höggs
granskogen ner for det nya bostadsområdet_ De nya bostadsområdena
hamnade i utkanten av staden, en
bra bit från centrum. Åtminstone ett
hus i varje område fick butikslokaler i bottenvåningen. De boende
skulle inte behöva gå ända in till
Stenstaden for att handla mat. På en
del ställen uppfördes små centra
med flera butiker. Vid Fridhemsgatan i Skönsmon (kv Lodjuret 13)
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skulle två av husen innehålla but'
ker. Enligt ritningarna från 195
skulle del finnas snabbköpsaffå
med charkuteri. herr- och damf!'
sör. kemtvätt, fårghandel, blomste
butik, konditori med servering
bageri. Situationsplanen visar a
centret skulle bli väl forsörjt m
parkeringsplatser. Det var Sve
Backström & Leif Reinius som
tade husen.
Arkitektkontoret Backsträm
Reinius ritade en hel del hus
Sundsvall, fram for allt bostadshu
Deras främsta verk var dock Hov
rätten vid BUnsowska tjärn. Bygg
naden betraktas, av arkitektur.
historikern Eva Rudberg, som etta
de finaste exemplen på svensk
194o.talsarkitektur. Sundsvalls<
arkitekter som var verksamma u
der den här perioden var Bengt Lek
hammar, Oskar Farm och stadsar
kitekt Albin Hamrin. Bengt Lek·
hammar ritade bland annat det 6nI
ålderdomshemmet vid Åkroken
Albin Hamrin ritade manga sta
planer. men var även verksam so
husarkitekt.
Bort från funkisen
Ett av de forsta bostadsområdena
som byggdes efter kriget var

, Vinkeltået på gränsen mot Nacksta
by i Selånger socken. Vinkeltået
byggdes som ett lamellhusområde i
funktionalismens anda. Husen pla·
cerades i rader, orienterade åt
samma håll med långsidan och bal·
konger åt söder. Det var gott om ut·
rymme mellan husen. Ordentligt
med ljus och luft - det var
funktionalisternas paroller. Husen
skulle ligga fritt och inte skymma
varandra, Solens hälsobringande
strålar skulle skina in i lägenheterna.
Så
småningom
lämnar
planeringsarkitektema det funktionalistiska lamellhussystemet. I stads·
planen från 1947 for husen längs
nuvarande Västergatan i Haga finns
fortfarande vissa rester av
funktionalismens tankar kvar. Men
här finns också något nytt. Lamell·
husen är friliggande med gott om
mark mellan sig. Men de är inte placerade i rader. Istället har arkitek·

ten försökt skapa variation genom
att lägga en del hus med långsidan
mot gatan och en del med kortsidan
mot gatan. Samtidigt har det uppstått rumsbildningar i form av gårdar mellan husen.
Planen för husen längs
Sallyhillsvägen (kv. Kronosågen)
och Hårdvallsgatan (kv Bingen) är
en av de vackraste som gjordes un~
der den här tiden. Den upprättades
1947 av stadsarkitekt Albin Hamrin.
Funktionalismens system är nu helt
övergivet. Hamrin har skickligt
grupperat byggnaderna så att det
finns både närhet och rymd. En del
av husen är sammanbyggda två och
två, och på ett ställe sitter tre byggnader ihop. I kvarteret Kronosågen.
vid Sallyhillsvägen, kan vi se att arkitekten forst hade tänkt lägga en
rad med lamellhus, men sedan ändrat sig. Kvarteret Kronosågen fick
istället en spännande utformning

Vinkeltäet i SallyhiU är ett
larnellhusområde i funktionalismens
anda. Området uppJOrdes under slutet
av 194o-talet. Foto: Curt Assarsson..
21

Sooermalms sko/a, ritad av Gunnar

Lelle. invigd 1956. Foto: NCC: arkiv.
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med både lamellhus och punkthus
i känsligt samspel. Arkitekten har
funderat över vad människorna ser.
Han har skapat en omväxlande
miljö. Tittar man in mellan lamellhusen från Sallyhillsvägen ser man
punkthusen skjuta upp mot höjden.
Husen längs Hårdvallsgatan har
lagts som en fond fOr att fånga upp
blicken när man kommer fran
Sallyhillsvägen. I området finns
både stora öppna platser och små
intima rumsbildningar.
1950·talet var den sista perioden
av hantverksmässigt byggande. En
del av husen har helt tegelmurade
väggar med till exempel en halvstens
Fasadtegel och en halvstens bakmurning. Så ser väggen ut i kvarteret Skytten vid Skönsmogatan, med
det tillägget att innerst finns en sju

centimeters träul1splatta. Mång
hus är byggda i rött tegel. Men rlf
finns också putsade hus och hus
gult tegel. Vid Bragevägen, kvarte
ret Stilen, ligger fyra putsade hus
Varje byggnad har två olika kulörei
Hus i gult tegel ligger vie
Sallyhillsvägen (kvarteret Krona
sågen).
Det finns en speciell typ a
punkthus som skulle kunna kall
gavelhus därfOr att gavlarna är ova
ligt Framträdande. En grupp ova
ligt rikt dekorerade gavelhus ligg
vid Östra Radiogatan, kvarteret Li
ja len. I dekorationen har arkitekte
inte använt sig av något annat ii
husets eget material. det röda t
let. Husen har en slags tandsni
fris strax under takfoten längs lån
·sidorna. De mäktiga gavlarna m

norr har fatt risaliter och lisener i
tegel. Lyckligtvis har dessa byggnader sina ursprungliga balkonger
kvar. Med sina fem våningar är
dessa bland de högsta 5o-talshusen.
Mot söder är husen nedtrappade och
även här finns lisener av tegel.
Planlösningarna, det vill säga
rumsfördelningarna, i dessa bostadshus är gedigna. Variationerna
är inte så stora. Ofta gruppera sig
rummen kring en hall. Husen vid
Sveavägen, kvarteret Gamen, har
fina planlösningar med fönster i
badrumet och fönster ovanför diskbänken i köket. Garderoberna är väl·
placerade och köket är inte för litet.
En viktig period i Sveriges och
SundsvalIs arkitekturhistoria
Denna artikel behandlar framfor allt
bostadsbebyggelsen. Men det byggdes en hej del annat under denna
period. Förutom Posten och Hovrät-

ten, som också nämnts i artikel,
uppfordes nera skolor, bland annat,
Hagaskolan, Södermalms skola och
St Olofs skola. l Stenstaden byggde
Thulebolaget ett vackert kontorshus
i rött tegel (hörnet Kyrkogatan/
Thulegatan). Huset ritades av arkitekt GustafClason. Dagbladets hus,
vid Köpmangatan I, ska heller inte
glömmas. Här fick tidningen lokaler for hela sin verksamhet, från redaktion till tryckeri. H uset ritades av
Lennart Uhlin på Kooperativa Förbundets arkitektkontor.
Allt fler människor upptäcker
och lär sig uppskatta arkitekturen
från den här perioden. Arkitekrnrhistoriker har kallat den en guldålder inom svensk arkitekrnrhistoria.
[ Sundsvall finns mycket kvar från
denna guldålder.

Hovrätten med sitt fina läge vid
Bunsowska tjärn, gott om ~räd och
annan viixtlighct. Byggnaden litad
av Backström och Reinius. Den
invigdes 1948. Foto: Anders Friberg.

2)

Cöran Andersson i jamiijens vardags.';}
rum på Sveavägen 33, omgiven av dtV
möblerfrån Heminrednings AB
Sven Staaf som familjen satte bo r
med 1954. Foto: Inge-Britt Andersso
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Att flytta in i folkhemmet
Förverkligandet av drömmen om det moderna boende
Av Agnetha Pettersson, museiintendent

lyckan - en modern
tvårummare i Sallyhill

"Det var den lyckligaste dagen i mitt
liv!"; så uttrycker sig Inge· Britt An·
dersson med rörelse när hon berättar om när hon och maken Göran
flyttade in i en modem HSB.lägenhet. byggd '949-195°, på Sveavägen
33 i SaUyhillsområdet i Sundsvall
Aret var '954- Lägenheten bestod av
två rum och kök och badrum och låg
på nedre botten till vänster om
trapphuset. Glädjen över den nya
lägenheten kunde för Inge-Britt
endast utkonkurreras av sonens
Håkans födelse 1959!

Från bostadsrättsföreningens
HSB Högbo. sida ansågs det inl~
som självklart att familjen skulle fl
forvärva lägenheten; familjen sak·
nade ju än så länge barn, och deti
ansågs aU en barnfamilj kunde varal
i större behov av bostaden. I Sundsvall liksom i övriga Sverige var ef·
terfrågan på lägenheter stor, b0stadsköerna långa och många var
trångbodda i omoderna lägenheter.
Men. lägenhetens ägare stod på sig.
och lägenheten blev familjen An·
derssons.
Bägge makarna, födda r927 respektive 1930, hade växt upp i dr

.- omoderna f6räldrahemmen i Gånge viken, Sköns socken.
Inge·Britt arbetade med monteringsarbete på Televerkstaden i
n Nacksta, och fick därmed nära till
arbetsplatsen från det nya hemmet
i Sallyhill. Före inflyttningen till
Sundsvall var hennes väg till arbetet betydligt längre; forst Skönviksspårvagnen och sedan en resa med
den specialbuss som körde de anställda vid Televerkstaden från och
till centrum. Maken Göran cyklade
till sitt arbete som bageriarbetare på
kooperationens bageri. K.P .5.

HEMINREDNINGS
STOla"""'H lJ

från familjens farsta gemensamma
hem. Den nya tvårumslägenheten
skulle forstås möbleras upp, och det
med splitter nya, moderna möbler!
Man skulle fylla de som man då
tyckte rymliga ytorna, men på en
begränsad budget. Till bosättningen
tog familjen ett lån från Statens
Bosättningslånefond.. Unet var på
tvåtusen kronor. med en låg ränta,
4 %. Lånet skulle betalas tillbaka
med 100 kronor var tredje månad.
Lånet var avbetalat 1959. Inge-Britt
minns än idag hur nervösa de var
att de inte skulle kunna klara av att
amortera på lånet.
Med hjälp av bosättningslånet
och pengar som de hade sparat under flera år så satte familjen bo
med möbler m.m. från firman
Heminrednings AB Sven Staaf,
Storgatan 33 i Sundsvall. Man fick
hjälp i butiken med att göra ett klokt
och genomtänkt urval av möbler for
vardagsrum, sovrum och kök. Räkningen slutade på 3.528 kronor och
68 öre, varav 2.000 kronor utgjorde
bosättningslånet. Det inköpta bohaget var av god kvalitet; en del av
ursprungsmöblemanget är fortfa-
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rande i bruk, antingen i familjens
nuvarande lägenhet på Neptunigatan eller i sommarstugan vid Stora
Bandsjön.
På fotografierna framträder det
avlånga köket med matplatsen
framme vid fönstret, den får femtiotalet typiska stormönstrade fondtapeten bakom kökssoffan, den
bulliga spisen från Elektro-Helios.
kryddhyllorna i ~ockt glas. I badrummet återfinns samma blommiga plast i toalettsitsen som i kjolen runl tvättstället.
Sonen Håkan återfmns forstås på
många av fotografierna; lekande på
gården, vid avslutningen på barn-

Rakning pa mäblemangJrån

Heminrednings AB Sven Staaf
Familjen satte bo med hjälp av ett
lcin fran Statens bosättllingsMnefond.
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timmarna m.m. Som många andra
kvinnor på 1950.talet så blev IngeBritt hemmafru efter sonens f6dsel.
Bostadsområdena var till stor del
kvinnornas och barnens värld.

Badkar och varma golv

Sonen Hdkan Andersson i badkaret,
19Go-talets början.
Foto: Inge.Britt Andersson

Att flytta in i en modem lägenhet
betydde tillgång till moderna be·
kvämligheter såsom centralvärme,
rinnande vannt och kallt vatten, kyl·
skåp, elektrisk spis, en modem tvätt·
stuga, fOlVaringsutrymmen. Ja, här
återfanns allt vad man i en tid av
funktionalitet och modernitet kunde
önska sig. Bland det forsta Inge·Britt

gjorde efter inflyttningen var aU
sig ett varmt karbad! Hon min
också hur fantastiskt det var att fl
in i en bostad som var uppvär
hela tiden; tänk att aldrig mer
höva kliva ur sängen ned på ett
kallt golv på morgnarna! Del var i
bara Inge·Britt själv som tyckte
lägenheten var enastående; släkt
vänner som bodde såväl In
omodernt som trångt imponerad
av den moderna lägenheten,
inte minst hennes mor var glad ö\
att dottern hade skaffat sig möjr
heten att flytta in i en så fin bosta
ett trevligt område. Badrum
väckte intresse; många var de
kare som kombinerade sin visit m
att ta sig ell varmt bad.

Återbesök på Sveavägen 33

I

Familjen bodde kvar på Sveaväg
fram till 1973, då man flyttade till
större lägenhet på Neptunigatan 9
på Södermalm. Även denna gå
valde man en bostadsrätt inom
HSB.förening. Yalet aven HSB·
stad kan tyckas ganska självklart
makarna varit mycket engagera
och haft många uppdrag inom ra
föreningsrörelsen, kommun
politiken m.m. Göran Anderss~
har varit aktiv inom bägge de HS51
föreningar som familjen bott l
Bostadsrättsföreningen Högbo rt'!1
pektive Bostadsrättsförening
Päronet. Han är också aktiv so .
styrelsemedlem i HSB Yäst
norrlands styrelse. När familjen
tade från Sveavägen 1973 såg ror
landena på bostadsmarknaden ra
kalt annorlunda ut än närde flyttad
dit T954; [960- och 197o·talens onl
fattande bostadsbyggande i Sund
vall hade medfört att det fanns g
om lägenheter. HSB-förening
hade då också sedan länge upphäl'
sitt gamla kravatt lägenheten s
gå tillbaka till foreningen for att
vika spekulation i lägenheter.

te

Fastigheten på Neptunigatan
1! uppfordes 1968. med HSB:s Riksta forbund som arkitekt och ByggnadsId firman Anders Diös som entrepree- nör. Den har ändrats såväl till det
s- yttre som de inre på senare år. Den
:e tidigare putsade fasaden täcktes
tt med plattor i samband med en tilh läggsisolering, och takfoten drogs ut
I för att leda avrinningen från taket
s ut från fasaden. Familjens nuvarande lägenhet har också genomgått
forändringar. men i köket finns fortfarande skåpinredningen från I9G8
intakt: ljusgrå snickerier med avlånga handtag i metall och plexiglas.
Vi gör ett besök vid familjens forsta bostad på Sveavägen 33- Fastigheten utgör ett fint exempel på
1940- och 195o-talens genomtänkta
bostadsmiljöer, väl anpassade till
topografi och gatunät. Byggnadskroppen i form av ett lamellhus har
en trappad form, där de fyra trapphusen anger delarna i helheten. När
familjen flyttade in i huset 1954 så
var huset putsat i två olika gröna
nyanser; idag är det forsett med gul
puts sedan ett par år tillbaka. Huset
har fortfarande samma typ av fonster: i två lufter, kopplade och inåtgående. Den ursprungliga porten i
gediget trä och stora glasade ytor har
dock under 199o-talet bytts ut mot
en modern port med aluminiumprofiler. Smidesräckena på utsidan
av trapphusets fonster finns kvar.
Piskställningen står kvar på sin
gamla plats till höger om porten på
den grusade gården.
När vi kommer in i trapphuset
så ser vi att väggarna är stänkmålade; det varde inte när Inge-Britt
nyttade in här. Den gamla ledstången
i trä finns fortfarande kvar, liksom
gabondörrama in till lägenheterna.
T.V. innan for entren finns ett utrymme för barnvagnar inbyggt.
Medan familjen Andersson bodde i
huset så räckte detta utrymme gott till

for uppgångens barnfamiljer; det var
mest äldre personer som bodde här.
Inge· Britt lånar nycklar aven f.d.
granne och vi går ned i källaren.
Fastigheten är liksom de flesta från
denna tid välförsedd med förva·
ringsutrymmen till lägenheterna
och gemensamma utrymmen; mat·
källare. förråd, två tvättstugor,
mangelrum, förråd for skidor och
cyklar, klädkammare, garderober.
vicevärdskontor. I mangelrummet
finns den stora stenmangeln fortfarande kvar. Tvättstugorna utnyttja·
des även av den del av bostadsrätts·
fOreningen Högbo som Ligger i fast·
igheterna norr om Sveavägen.
Vi går ut genom källaringången
på den östra sidan och upp på går·
den som vetter mot söder. Det forsta som möter oss är en grusad plan
fOr bil platser; bilens insteg i familjerna har naggat den ursprungliga
lekytan i kanten. Gårdens lekplats
ligger nu omgiven av gräsmattan på
den väslra delen av gården.
Åter tillbaka på framsidan av
huset berättar Inge-Britt att fastigheterna ~Rädisan~ och "Rödbetan".
namngivna så i folkmun p.g.a. sina
respektive fasadfårger, i kvarteret
Uven på norra sidan Sveavägen ur·
sprungligen inrymde i huvudsak en·
ach tvårumslägenheter medan Sveavägen 27 - 33 i kvarteret Kondoren
bestod av två- och trerumslägenheter. Alla fastigheter inom
foreningen har putsats om, forsetts
med nya balkonger och de ursprungliga tegeltaken har ersatts av
plåttak imiterande taktegel.
När vi står utanför porten Sveavägen 33 igen så berättar Inge-Britt
att när familjen nyttade in här på
195o-talet så fanns det en busshållplats precis utanför; del var bussarna med destination Sidsjöstaden
och Nacksta som stannade här.
Kommersiell service fanns i fonn av
ett flertal matvarubutiker i närheten.

Inge·Britt Andersson framför porten
till den tidigare bostaden på
Sveavägen JJ, 1998.
Foto: Per-Akt Sundholm
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Småhus i Granlo
Av Bengt Bygden, stadsarkitekt

Granlo· mitt hemmarevir
När jag och min unga familj i no-

vember 1964 flyttade till Högorns-

Gmnlo med Hågoms tegdbrok i
JOrgnmden, Foto: Nomandsbild, '964-

vägen med utsikt över Selångersån
och Högorns tegelbruk, visste jag
naturligtvis inte att jag skulle bli
kvarboende i Granlo så länge. Vi bor
numera på Friggvägen i områdets
nordöstra del. Under årens lopp har
jag sett området utvidgas och även
som såväl distriktsarkitekt som konsult deltagit i utbyggnaden. Under

en så lång boendetid ökar också intresset fOr att sätta sig in i områdets
historiska bakgrund. Det som skrivits om Högomshögarna och området vid Selångers kyrkoruin har naturligtvis varit en bas i denna kunskap, men under senare tiders
skogspromenader har även mindre
tydliga historiska spår i form av gravhögar norr om bebyggelsen fangat
mitt intresse. För närvarande pågår
skogs röjning av området vid dessa
högar for att tydliggöra dem for allmänheten. På grund av att jag ser
Gran100mrådets som mitt egentliga
hemmarevir är det både trevligt och
naturligt att beskriva dess utbygg.
nad och då särskilt med betoning på
småhus, dvs ett samlingsnamn for
ett nertaJ hustyper som har den gemensamma egenskapen att de inrymmer max två bostäder. Små·
husen forekommer som fristående
villor, radhus, kedjehus eller vinkel·
hus grupperade tillsammans så att
utrymmena mellan husen bildar
uterum. Samtliga dessa varianter
finns representerade i Granlo.Värt
att nämna är också att all bostadsbebyggelse i Granlo är privatägd eller ägs av bostadsrättsforeningar.
'964 när jag bodde på Högorns·
vägen fanns, på åsen söder om nu·
varande Granl0 Centrum, ett flertal
mindre bostadshus, en skola samt
några livsmedelsbutiker. Såväl den
äldsta skolan, som den skola som
uppfordes på 194o-talet, finns fortfarande kvar. Den senare tillbyggdes
1964. All den övriga bebyggelsen p~
åsen revs i mitten av 6o-talet info
det omfattande byggandet av flerl»
stadshus inom bostadsrättsforeningen Selångerhus nr 4, som
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1970-Ial eller sel'l<lre

_H*30-tal
D 1950-lal
. . 1940-131 eller hdigare
[

Oidentifierade

på sin tid var en av de största
bostadsrättsforeningarna i landet.
Norr om åsen låg jordbmksmarken
och ovanför denna kunde man se två
gamla brukningscentra som i dag är

kringbyggda av nya villor.

Småhus i Granlohög
Redan '943 påbörjades utbyggnaden av området Granlohög som ligger tätt intill gränsen mellan
Sunclsvalls stad och Selångers kommun i nuvarande Granlohögsvägens

Karta upprättad av jOifattaren och
Gunilla Engström, Stadsbyggnadskontoret.

Villor i Gnmlo med varierat uttryck i
}orm och material.
Foto: Paul Lindgren. 1970-tl1l.

läge. Området består av sk egnahem, små bostadshus med en bostadsyta av ca 70 m~och uppfOrda i
ett plan med källare. Bostadsplanet
utgjordes oftast aven hall som stod
i forbindelse med de olika rummen.
Dessa hade oftast ingen annan forbindelse med varandra. Rummen
var väl proportionerade.
Fyrtiotalets småhusexteriör kännetecknas av enkla. träfasader av fasspontad panel eller slät panel med.
ribbor, sk lockläklad panel, målad i
ljusa pastellfårger. Taklutningen var
ofta ca 20" Fönstren var utåtgående
med två lufter utan spröjs. Såväl
platsbyggda som elementbyggda
husvarianter frirekommer.
Stadsplan från 19S7
Den egentliga nydaningen av området påbörjades dock genom att en
stadsplan upprättades 1957. Den

JO

gav utrymme far flerbostadshus i två
våningar ute på åkrarna längs nuvarande Vikingavägen och radhus
norr därom ända upp till nuvarande
Torsvägen samt villor söder om
Vikingavägen. Detta gav redan från
början Granlo en välgörande varia·
tian såväl socialt som stadsbilds·
mässigt.
Femtiotalets småhus kännetecknas av hög teknisk kvalitet. Det blev
vanligt att även lättbelong användes
som stomme. Fasaden putsades i
ljus kulör. Grått var vanligt forekom·
mande. Under detta decennium
blev det vanligt med byggnader i
I '/~-plan. Fönstren hade en eller två
lufter utan spröjs. SCA hade under
detta decennium en fOnsterfabrik
som tillverkade det sk Sundsvalls·
fonstret, ett pivåhängt perspektiv.
fanster som blev mycket vanligt rOrekommande i Sundsvall. Fönster·

sättningen blev friare än under 40talet.
Planlösningen har fortfarande
4o-talets princip for gruppering av
rummen kring en hall. Ett tillskott
till bostaden är nu allt oftare en murad öppens pis. Den normerade
inredningsmängden är liten men i
de egenregibyggda villorna börjar
man skönja en övergång till den standard som skulle bli vanlig pj. Go-talet.
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Stadsplaner från 1961 och 1964
Under Go-talet var byggaktiviteten i
Granlo liksom på de flesta andra håll
hög. I en stadsplan upprättad 196r
och '964 utvidgade lill Granlos nuvarande omfattning klargjordes säkerställdes stadsdelens form och
funktion. Då tillkom redan tidigare
omnämnda
Oer-bostadshusområden på vardera sidan om det
centrala parkområdet i Granlos västra del. Området rorsågs också med
ett stadsdelscentrum med butiker.
post och ett bad, det sk Granloselct.
Centrumanläggningarna producerades av bostadsrättsföreningen
som senare skänkte badet till kommunen. Badet är numera rivet.
Vid Friggvägen uppförde HSB
under farsta hälften av Go-talet ett
bostadsrättsområde med radhus och
kedjehus med platsbyggda grunder
och byggnader av Borohus standardeIement. I området runllivsmedelsbutiken GranlohalJen. numera Vivo
Viking uppfordes under samma lid
villor i egen regi.
t övre delen av Lundbovägen på
den sk gräddhyllan byggdes under
senare hälften övervägande större
villor i egen regi, många av hög
klass. Vid Lundbovägens nedre del
samt vid Muninvägen byggdes flerbostadshus med putsade lättbetongfasader under sam ma tid.
Sextiotalets småhus kännetecknas av att lättbetongen gick tillbaka
som byggnadsmaterial. I stället

II

byggde man ofta med tegel som fasad på en rege1stomme av trä. Teglet gav byggnaderna hög ytkvalitet
med ett minimum av fasadunderhåll. Av den anledningen är
många sexhotalshus fortfarande
stilmässigt intakta.
Under detta decennium blev det
ocksä vanligt att utforma husen
med. plant tak. ett mode som visat
sig vara olämpligt på våra breddgrader. Många problem med läckage
har uppstått. En dej Go·ta1shu5 har
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ViI/a Zuckari. ritad 1967 all
CM-Arkitekter.

Radhusområde i Gralllo.
Foto: Bengt Bygdw.

därf6r erhåUit nya utåtlutande tak.
Utrymmesstandarden ökade väsentligt under detta decennium.
Manga husbyggare utnyttjade till
fullo stadsplanens byggrätt. Bostadens rum blev väsentligt större än
under 50·talet. Kök. vardagsrum och
matplats lag nu med direktforbindelse till varandra. Ofta forsågs vardagsrummet med öppenspis.
Utrustningsstandarden i köken
ökade. Ofta forsågs de med två kyloch frysenheler. Det blev vanligt att
del av källare inreddes som gillesstuga som ofta användes som TVrum. TV var på stark frammarsch
under denna tid och det utifrån synliga beviset pa detta var att det lyste
i alla källarfonster på kvällarna.

Stadsdelsbadet i Granlo.
Foto: Paul Lindgren, 1970-

Radhus och villor från 1970·talet
I Granlohög uppförde byggnadsfirman Evert Granström 1910 ett
småhusområde med radhus i sluttning samt ett sk atriumområde med

vinkelhus tätt grupperade så att inbyggda uterum erhalles. Området
har samma huvudupplägg som
gruppområdet vid Friggvägen, dvs
radhusen med murad sluttnings.
våning och fasader i övrigt i trä samt
kedjehus med fasader i tegc1 och trä.
Under 1o-talets mitt tillkom ett
gruppområde med villor vid Lundbovägen och Frodevägens övre del.
Dessa har betydligt mindre storlek
än de egenproducerade från 6o-talet. Kommunen hade en målsättning att tillfredsställa även husköpare med normala inkomster och sti·
mulerade en styrning mot mindre
hus. Byggnaderna är uppförda i
regelstomme med träfasad.
Någon principiell skillnad mellan Go-talets och lo-talets småhus·
bebyggelse. f6rutom att antalet puts·
hus minskade. är svår att urskilja.
Det är forst på 80· och 9o-talen när
del blir vanligt med nya taktyper ex
valmat tak med sk kinavipp, öpp·
nare planlösningar samt otraditionel1a fasadkulörer som något nytt
kommer in i villabyggandet.
ViI1arkitekturen
Beträffande villa byggandet under
perioden 1940 - 1990 kan man generellt påstå att ju längre fram i tio
den man kommer blir husens arki·
tektur mer varierad, dels på grund
av att materialfloran blir mer omfattande dels på grund av att nya ideer
fods. Exempel på detta är bland·
ningar av tegel, trä och skivmaterial.
Även taken forekommer i ett större
antal varianter, ex sadeltak, plana tak
och valmade tak. Men de stora varia·
tionsmöjligheterna i senare tid har
inte alltid varit till fordel for husets
utformning. Många gånger ger en
begränsning av antalet former. material och kulörer en arkitektur och
en stadsbild som står sig längre. Under
hela nämnda tidsperiod utgöres oftast
villorna av prefabricerade typhus.
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Granlo idag
Ioch med utgången av 70 - talet var
Granlo i princip fardigbyggt. Byggandet har under go-talet varit på
en mycket låg nivå varför man ej kan
påstå att någon speciell trend har
varit förhärskande. l stället verkar
villabyggandet vara präglat av den
ekonomiska återhållsamhet som

lågkonjunkturen skapar. Husen är
enkla utan överdrivna ytor. Det som
kan vara värt att nämna om småhusen i Granlo inför 20oo-talet är
det kommande renoveringsbehovet.
Jag hoppas att fastighetsägarna
kommer att vårda sina hus på sånt
sätt att de behåller sina karaktäristiska drag från den tid de uppfördes.

Vy över Granlo med punkthusen vid
Västra vägen under uppjOrande.
Foto: Paul Lindgren, 197J.
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Spårbundna hyggkranar lyfter
prefabricerade byggnadselement på
plots i Bosvedjan 1968, där Hallström
BI: Nisses uppjOr bostadsrätterJOI'
HSB. Foto: Paul Lindgren, 1968
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Nu byggs det nya samhället!
Miljonprogrammet i Sundsvall 1965 -1974
Av Agnetha Penersson, museiintendent

Nya bostadspolitiska mål
"Nu byggs det nya stJ/111lället! Vi lever
i ett expansivt tidsskede. Ett uttryckfOr
detta är det intensiva arbete som be·

drivs pa olika fronter för att förse
svenska folkd med goda bostäder'"
(Dagbladet Nya Samhället t966).
1965 ars riksdag beslutade att det
under en tio~rsperiod, 1965 - 1974,
skulle produceras en miljon nya
bostäder i Sverige. det så kallade
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miljonprogrammel. Totalt kom ca
940.000 bostäder att produceras
under denna tidsperiod. med 1970
som rekordår med 110.000 byggda
lägenheter. Det bostadspolitiska
målet var att en gång för alla bygga
bort den kännbara bostadsbristen,
trångboddheten och bostadsköerna;
~ ...hela befolkningen skall beredas
sunda, rymliga, välplanerade och
ändamålsenligt utrustade bostäder
av god kvalitet till skäliga kostnader"
(Regeringens proposition 1967=100).
Redan före miljonprogrammets
start så låg bostadsbyggandet i bör·
jan av '96o.talet på en hög nivå, så
även i Sundsvall. Det är därmed
svårt att avgöra vilket byggande som
verkligen var en frukt av det nya
bostadspolitiska målet.
Arbetsmarknaden var expansiv,
befolkningens inkomster och köpkraft ökade, krigsårens stora barnkullar var redo att sätta bo,
omflyttningen från landsbygd till
stad var stor, arbetskraftsinvandringen ökade osv., och
som en följd av dessa olika faktorer
efterfrågades bättre och större bostäder. 1965 redovisades Bostadsbyggnadsutredningens slutbetänkande ~Höid bostadsstandard~
(SOV '965:32). Den goda bostaden
skulle byggas; rymlig, med väl·
planerade kök och våtutrymmen och
välstuderade ljusinsläpp. Den egna
bostaden skulle kompletteras med
gemensamhetslokaler och lokaler
for kommersieU och kommunal service i grannskapet.
Även arbetsmarknaden i Sundsvall var expansiv under 1960- och
197o-talen; industrin expanderade,

statliga verk utlokaliserades från
Stockholm, ett nytt sjukhus upprordes, byggandet var omfattande. Det
kalkylerades med en stor befolkningstillväxt; 80.000 invanare T965
fOlVäntades växa till 100.000 invånare 1985. Att den prognosen slog
fel, kan konstateras i efterhand.

Rationellt byggande
och nya material
"Miljonprogramsområdena" har
ofta fått ett skamfilat rykte; ordet
framkallar for många en stereotyp
bild av storskalig bebyggelse, glest
utplacerad på öppna blåsiga platser,
en misslyckad statlig bostadspolitik,
en fysisk miljö med sociala konse-

kvenser. Höghusbyggandet i form
av höga lamellhus, skivhus, dominerar dock inte tioårsperioden:
dessa utgör bara ca en fjärdedel av
det byggda beståndet, och hör
främst hemma under periodens farsta del. De resterande delarna utgörs
av punkthus med lägenheter sam·
lade runt ett trapphus, tre våningar
och högre, lägre flerbostadshus i
form av lamellhus i två eller tre våningar, respeI...1:ive privatägda småhus. De senare blev allt vanligare
mot periodens slut. De arkitekto·
niska uttrycken under perioden har
därmed olikheter, och kvaliteten
skiftar. Periodens mer omfattande
bygg projekt innebar ett samlat

Etapp l, den östra delen av stadsdelen
Nachta under uppförande J970. 1
JOrgnmdel1 har .schaktning pjOTtS för
de kommande trevåningshusen längs
Midälwwägen. Foto: Paul Lindgren.
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Byggande med prefabricerade
byggnadselement i Bmvedjan, 1965,
En fiinstervägg lyfts pa plats.
Foto: Paul Lindgren, 1965

storskaligt byggande av många bostäder där man tog jungfrulig mark,
dvs. oftast tidigare jordbruksmark,
i anspråk. I sundsvallsområdetväxer
1960- och 197o-talens bostadsomraden fram på den mark som i och
med kommunsammanläggningarna l januari 1965 införlivas med
Sundsvalls stad; i Sköns och
Selångers gamla socknar.
Det storskaliga byggandet krävde
en ny och omfattande infrastruktur
avseende kommuna!teknik, kommunikationer och tjänster. Anläggande av nya vägsträckningar utgör
en stor uppgift, och trafiksepareringen i bostadsområdena präglar
tidens byggande.
I många fall tillämpade man ett
rationellt, industriellt byggande, där
de spårbundna byggkranarna angav
placeringen av byggnaderna och
prefabricerade byggelement satte
ramar för de arkitektoniska uttrycken. Enkla, geometriska hus·
former blev dominerande, en saklig arkitektur. Ny byggnadsteknik
möjliggjorde dock en friare place-
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ring av fönsterband och balkonger.
En industrialisering och standardisering inom byggsektorn hade börjat redan under 195o-talet och kom
nu att tillämpas fullt ut. Nya material, arbetsmetoder och ny teknik
prövades, med såväl goda som mindre goda resultat. Tidens expansiva
arbetsmarknad ansågs kräva ett ra·
tionellt byggande; arbetskraften behövdes i många andra sektorer av
samhället, speciellt inom exportindustrin. 1971 lades slutbetänkandet
"Byggandets industrialisering"
(SOU 1971:52) fram.
Lagar och normer såsom 1947
års bygglag, 1959 års byggnads·
stadga, Bostadsstyrelsens "God bostad", Statens Planverks "Svensk
byggnorm" och planinstrument blev
normerande for byggandet. Problemet var att regel arbeten kom att
användas som en maximumniva i
stället for en minimumnivå. Bostäderna blev bra men närmiljön fokuserades inte i tillräcklig grad. Med
denna erfarenhet kom närmiljön
mer i fokus och ursprunglig topografi bevarades i större utsträckning
under senare byggande, på 1970och 198o-talen.
De nyproducerade lägenheterna
blev dyra för de boende. Ett f6rbättrat bostadsbidragssystem infordes
därf6r 1968. Staten stod for hälften
av finansieringen, kommunerna for
resten. När 19Go·talets högkonjunktur avlöstes av 197o-talets lågkonjunktur blev efterfrågan på lägenheter mindre, och det blev svårare att
hyra ut och att sälja lägenheter.
Byggbranschen anpassade bostads·
produktionen till ett ökat byggande
av småhus, samtidigt som det också
blev skattemässigt förmånligt att ta
ett lån för att köpa ett hus.
Miljonprogrammet var politikernas, planerarnas och byggbolagens
tid; hyresgästerna fanns ännu inte
med i bostadsdebatten. Diskussio·

nema om en mänskligare gestaltning
av de byggda miljöerna och boendeinflytande blev allt vanligare under
r970-talet- Det far dock inte glömmas
bort att mycket av bebyggelsen fm
miljonprogrammets era uppfördes i
en ursprunglig anda av positiv framtidstro och teknikoptimism - man
byggde ju "det nya samhället".
Miljonprogrammets slutår 1974
har setts som slutet på en fyrtioårig
bostadspolitik. Målet att förse befolkningen med bostäder hade uppnåtts, i alla rall för ett antal år framåt;
nu skulle resultatet utvärderas.
Striden om Nacksta
Från I januari 1963 införlivades
Nacksta by i SeU.ngers socken med
SundsvaUs stad. Senare samma år
antog stadsfullmäktige förslag till
byggnadsplanerna till östra (etapp 1)
respektive västra (etapp 2) utbyggnaden av Nacksta. I december kallade stadsfullmäktige till överläggning rörande markfördelning och
projektering av Nackstaområdet;
närvarande farutom stadens tjänstemän var representanter från
Hyresbostäder i Sundsvall AB,
Hyresgästernas Sparkasse- och
byggnads förening i Sundsvall
(HSB), Svenska Riksbyggen,
Byggnads AB Hallström & Nisses,
Byggnads A B Bäckström & Co,
Byggnadsfirman Anders Diös.
I juni 1964 klubbade drätselkammaren att byggnadsmarken i
Nacksta skulle fördelas mellan de
rikskooperativa HSB och Riksbyggen, i enlighet med den socialdemokratiska gruppens förslag. De privata byggmästarna åsidosattes, trots
att dessa hade svarat [ör merparten
av bostadsproduktionen i staden
under de senaste decennierna och
att t.ex. Hallström & Nisses redan i
slutet av 195o-talet hade förvärvat
mark i området och upprättat forslag till en stadsplan. En stridbar dis-

kussion om projekteringen av
Nacksta fördes i stadsfullmäktige, i
lokalpressen och på opinionsmöten.
Kritikerna hänvisade till den enligt
uppgift 8.000 personer långa bostadskön; man befarade en försening av hela Nacksta-projektet. HaJ]ström & Nisses sålde sin mark och
inledde ett samarbete med HSB och
Riksbyggen. I en broschyr kommenterar Sundsvalls arbetarekommun
striden: ~Den socialdemokratiska
linjen betyder att man nu kan projektera i större enheter för att skapa
en mera harmonisk och mindre
splittrad miljö. Man kan dessutom
bygga på ett mera rationellt och därmed kostnadsbesparande sätt".
Det var inte bara i Sundsvall som
kooperativa byggforetag och kommunala, allmännyttiga bostadsföretag
kom att dominera byggandet som
beställare och projektörer från 1960talet Som framgår ovan så hade byggandet av flerfamiljshus tidigare
främst varit en angelägenhet for privata byggmästare; dessa blev nu i allt
högre utsträckning entreprenörer.
Stadsdelen planerades vara fullt
utbyggd med 1.600 lägenheter för

BasUuJsbebyggelsen i Finsta / Sundsbruk fran 19Go-talet, kompletterades
1971 med skulpturgruppen
Heffaklumpar av K.G Bejemark.
Figurerna läses som Pappa, Mamma,
Barn. Foto: Paul Lindgren, 1971.

6.000 boende till år 1972. med ett
utvecklat samspel mellan bostadsbebyggelse, kommunal och kommersiell service.
Byggnaderna uppfördes dels
som höghus, skivhus. dels som lamellhus i tre våningar. Rött fasad·
tegel användes som fasadmaterial.
Tegel dominerar som fasadmaterial
inom miljonprogrammets byggande; hälften av alla hus förses
med det. Det första huset som uppfördes på jordbruksmarken och
bland gårdarna i Nacksta var höghuset
i kvarteret Vetet ), Nackstavägen 25,
1967. Byggandet av Nacksta avslutas med att HSB 1971-1974 bygger
673 bostadsrätter i den västra delen
av området, i kvarteret Rågen.
Med pompa invigde dåvarande
finansministern Gunnar Sträng
bostadsomroidet.
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"Smcihusmatta", privatägda
enfamiljshus på Måndags-,
OllSdags- och Tisdagsvägefl i
Ljustadalen, böljan av J97o-talet.
Markberedning har gjorts
ett stort
antal ytterligare /tus.
Foto: Paul Lindgren
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S3neringsområden och jordbruksmark ger plats för det nya byggandet
I samband med det som då var
Sveriges största saneringsobjekt,
rivningen av det gamla Sköns berg
och framdragandet av E 4 genom
stadsdelen, tillgängliggörs mycket
mark for ny bostadsbebyggelse. AB
Skönsbergsbyggen, ett gemensamt
organ for för Svenska Riksbyggen
och Sköns köping, stod bakom
saneringsprogrammet. Hyreshusbebyggelse med en-, två- och
trerumslägenheter uppfordes redan
1962 - '963 längs Skönsbergsvägen
och Medborgargatan i anslutning till
Skönsbergs centrum. I kvarteret
Seldonet vid Riddargatan uppför
HSB bostadsrättslägenheter 19651966, med Anders Diös som entreprenör. Liksom i Nacksta så använder man rött tegel som fasaclmaterial. 1968 - 1970 uppfor HSB

bostadsrätter i kvarteren Sporren
och Skakeln vid Skönsbergsvägen.
HSB bygger mycket i Skönsberg
under denna period, liksom även i
OrtvikenjKorstaomddet. 1966 1967 uppförs det halvcirkelformacle
bostadshuset, ritat av Bengt Lekhammar, på Klippgatan uppe på
bergsplatån ovanf6r Ortvikens pappersbruk. HSB fortsätter att bebygga
OrtvikenjKorsta området med bostadshus i kvarteret Kokaren längs
Karstavägen 1970 -1974. Här är det
återigen tegel som används. Hänsyn
måste här tas till de speciella topografiska förhållandena, byggnaderna förläggs i allmänhet med
långsidan och balkongraderna mot
söder och Sundsvallsfjärden.
På Södermalm saneras trähusbebyggelsen på tomterna söder om
Bergsgatan 1963 och ersätts av höga
skivhus som med soulerrängplan

klättrar uppror bergssluttningen.
Dessa byggnader innehållande
bostadsrätter i kvarteren Gäddan.
Hajen och AJbäcken, mellan Bergsgatan, Fredsgatan, AJbäcksgatan och
Skolhusallen, projekterades och
uppfördes av Hallström & Nisses,
och är inflyttningskJara 1965 - 1967.
I kvarteret Päronet uppförde Anders
Diös två stycken flerbostadshus for
HSB 1968.

På 5könsmon är många byggnadsprojekt igång redan fore miljonprogrammets början. 1967 uppfor
Anders Diös bostadsrätter i kvarteret
Metallen vid Harmonigatan.
Redan innan spaden satts i marken i Nacksta hade HSB börjat att
uppföra hela 1.033 bostadsrättslägenheter i Bosvedjan, fem kilometer norr om Sundsvall. vilka stod
klara 1966 - 1969. Bosvedjans bo-

stadshus. lamellhus i tva och tre våningar. omgavs i norr och i söder av
vidsträckta småhus- och radhusområden. Bosvedjan var en av de
många stadsdelar som försågs med
ett stadsdelsbad, en kvalitet som
SundsvalIs nya stadsdelar under ett
antal år var ovanligt välforsedda
med. Delta stadsdelsbad försvann
dock tillsammans med flera andra i
slutet av I98o-talet.
Bosvedjan var Sveriges och kanske Europas största bostadsrättsförening på 196o-talet.
NBredsand ska Jd sin chans innan
SundsvallsbyggetI plockar fram
dynamiten och gör processen kort med
valda delar av kommunens mest
skandalomsusade bostadsområde".
Så drastiskt utryckte sig SundsvalIs
Tidning 1984 om AB Sundsvallsbyggens bostadsområde i Njurunda,

utbyggt fran i960-talets början i
olika etapper. Outhyrda lägenheter
och social oro präglade området.
Från 511ndsvallsbyggens sida satsade man på miljöförbättringar bl.a.
i form av ombyggnad av höghusen.
inglasning av balkonger, positiv
marknadsföring av det attraktiva läget nära havet etc. Sllndsval1sbyggen
ställde också krav på sina hyresgäster; i samma artikel uttalar man sig
sålunda: "'Det är inte Sundsvallsbyggen som skall ställas till ansvar
över att ett bostadsområde förlorar
sin gloria. Det är ytterst människorna som bor där som skalJ skapa
den atmosfår som gär att bostadsområdet blir attraktivt eller inte".
Bredsand stabiliserades. och diskussionen tystnade. 1997 såJde Mitthem AB. f.d. AB SundsvaUsbyggen,
sina lägenheter i Bredsand till Realia fastighets AB, som ett led i kommunfullmäktigs beslut att Mitthem
ska sälja ut delar av sitt bestånd for
att sanera bolagets ekonomi.
1972 stod AB Sundsvallsbyggens hyreshusområde Bergsäker,
fem kilometer väster om Sundsvall,
klart for inOyltning. 500 lägenheter rymde de fyra gula höga
skivhusen i sex våningar och de tio
tvåvåningshusen i tegel. Höghusen
är de första i sundsvallsområdet
som försågs med plåt som ursprunglig fasadbeklädnad.
Bergsäker är en god exponent för
hur olika man kan se på ett område.
beroende från vilket perspektiv man
upplever det, och vilken förhandsinställning man har. Det förbipasserande ser utifrån är en massiv
höghllsmur med en gul plåtfasad,
uppklämd mot en sandås. Det h)'resgästen ser inifran sin bostad är
en vidsträckt utsikt mot söder, med
f kvarteret Seldonet vid Riddargatan

uppför HSB bostadsrätter 1965'
1966. Foto: Paul Lindgren, 1966.
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De fyra bostadsriiltshusw i kvarteret
Guldsmeden på Västermalm uppJOrs
i mitten av 19Go.talet; en storskalig
upplösning av handels- och
industrikvarterws traditionella
bygg,1tldsmönster.
Foto: Paul Lindgren

det gamla kulturlandskapet kring
Selångers kyrka och hästhagar. På
våren och försommaren är landskapets dofter påtagliga.
Mot slutet av miljonprogrammet
uppfördes i Ljustadalen, på Torsdags-o Fredags- och Lördagsvägen
m.fl.. en riktig '"småhusmatta'" av
privatägda småhus. Om sextiotalets
andra hälft hade präglats av nerbostadshus. så blev småhusbyggandet
allt vanligare under 197o-talets början. Efterfrågan på lägenheter hade
minskat. AB Sundsvallsbyggen uppförde samtidigt flerramiljshus och
radhus i områdena Hillsta och
Huggsta, Liustadalen. Hyreshusområdetclrabbades på 199o-talet av
outhyrda lägenheter. med oro för
åtföljande försämrad kommersiell
och kommunal service.
Det är inte bara i den nya sammanslagna kommunens ytter-

områden som en mer storskalig bostadsbebyggelse växer fram Wlder
19Go-talet. På Västermalm saneras
180o-talets handelsgårdar mellan
Storgatan och Selångersån i kvarte·
ren från Storbron till Västra Allen.
Redan före miljonprogrammets
start börjar fyra höghus uppföras i
kvarteret Guldsmeden. Byggherre är
Riksbyggen för bostadsrätts·
föreningen Guldsmeden. Tillsam·
mans med Lokala skattemyndighetens senare tillkomna kontorshus
utgör dessa byggnader en anslående
blick där de vänder sina gavlar
mot årummet; ett Hötorgscity i
sundsva 11 stappning. Storska Ii gheten
medförde en upplösning av den
gamla kvartersuppdelningen och ett
brott i stenstadens och handels- och
industrikvarterens traditionella
byggnadsmönster.

Inte bara bostäder
Det var inte bara bostadshus som
byggdes under den aktuella perioden. 1964 anhöll AB lKAND om att
få etablera ett mäbelhus för IKEA
på fastigheten Prästbordet l:r8 i
Sköns socken. i det strategiska läget
mellan den nordsydliga E 4 och den
västerifrån kommande Timmer·
vägen. Från Sköns köping ställde
man sig positiv till ansökan om
byggnadslov; själva köpingen genomgick stora förvandlingar vid
denna tid, bl.a. till roljd av den nya
sträckningen av E 4. F.d. jordbruks·
mark köptes in och planlades egent·
ligen som industrimark med inslag
av grosshandel, som Kooperativa
Förbundets och ICA:s lagercentra.
ler. KF:s iagercentral invigdes 1968
i en tidstypisk anda av rationalitet·
stänkande; en frukt av strukturrationalisering och lokaliseringspolitiska
åtgärder. IKEA-Huset byggdes efter·
hand ut, kompletterades med Oer
butiker och växte ut till ett stort
externt köpcentra. Som sådant blev
det hjärtat i Birstaområdet; ett om·
råde som i princip har utvecklats
som ett resultat av de fria
marknadskrafternas verksamhet
och har en attraktionskraft som
sträcker sig långt utanrör kommun·
gränsen.
1970 ägde byggstarten rum rör
SundsvalIs nya storsjukhus på en
undanskymd plats i skogsområdet
mellan Granloholm och Haga.
Västernorrlands läns landsting var
beställare, arkitekt var firman
Piitseps arkitektkontor och
konsortiet HB Sjukhusbyggama·
Hallström & Nisses och SIAB fung.
ende som generalentreprenörer.
Del omfattande byggnadsprojektet
möjliggjorde att man under arbetets
gång kunde prova och analysera de
många nya typer av byggnadsmateriaioch byggtekniker som tiden er·
bjöd. 1975 stod det nya sjukhuset

inflyttningsklart. Den gamla
sjukhusbyggnaden på Norrmalm
byggdes om och förvandlades till
förvaltningsbyggnad för SundsvalIs
kommun 1977, och den mångåriga
debatten om en nybyggnation gick
därmed i graven.
Under perioden inleds den f6rsta stora utbyggnadsfasen av förskolor och fritidshem som viktiga
byggnadsobjekt i tiden. skol·
byggnader nyproduceras och kom·
pletteras. liksom vårdinstitutioner.
Reformer inom utbildningsväsen-

/967 togs det Tekniska gymnasiet,
Västennalrnsskolan, i brnk i
kvarteret Kronalotten.
Foto: Kenth Wik/und, 199'

det, nya läroplaner och längre skolg:'lng kräver nya skolbyggnader. I
Sundsvall tas bl.a. det tekniska gymnasiets. Västermalmsskolan. nya
byggnader i bruk 1967, i kvarteret
Kronolotten.
Nacksta - Upprustning i miljonprogrammet
1997 inbjöd Sundsvalls kommuns
bostadsbolag, Mitthem AB, fem arki·
tekt/ Jandskapsarkitektkontor att in·
komma med fdrslag till upprustning
och utveckling av Nackstaområdet.
Förslagen skulle avse bostad·
sområdet öster om Nackstavägen

4'

Bergsäker /tJed det tidiga 197o-talets
höga skivhus i centrum av bilden och
villabebyggelse i bakgnmdel1.
Foto: Torbjörn Bergkvist. 1995·

samt centnllnanläggningen. Mål·
sättningen är att utveckla området
till en attraktiv boendemiljö för
människor a tt söka sig till och bo
kvar i. Området hade då ett ganska
stort antal outhyrda lägenheter.
Nacksta har betydelsefulla grundläggande kvaliteter: rymliga och välplanerade bostäder. god byggnadskvalitet, närhet till stadskärnan och
närhet till naturen. Att vårda och
utveckla detta och ta vara på det tidstypiska är självklart.
Till uppgifterna hörde att studera
och foreslå lösningar på olika del·
mål. Problematiken känns väl igen
från motsvarande bostadsområden
från samma b)'ggnadsperiod på andra håll i Sverige:
trevåningshusens platta tak ska
ersättas med sluttande tak ror att
forbättra avvattningen och därmed undvika fuktskador

hur löser man problemen med skadegörelse i gemensamma utrym·
men såsom forråd och tvättstugor
sa att de boende tryggt ska kunna
använda sig av dessa lokaler?
de bostäder som från l januari
1998 ingär i Studentbostadsbolaget bör ges en egen framtoning, men ska samtidigt harmoniera med områdets totala gestaltning
utemiljön, vilken av de boende
och besökande upplevs som torftig, blåsig och dåligt utnyttjad
idag. ska formas till en attraktiv
miljö. I detta sammanhang ska
hänsyn tas till visionen av
Nacksta som ett ekologiskt hållbart samhälle med kretsloppsanpassmng
när Nacksta byggdes på 196o-u1et forsågs området med ett stort
antal parkeringsplatser. Dessa

parkeringsdäck har en stor över·
kapacitet, och upplevs inte som
attraktiva ytor for de boende
de stora barnkullarna i 1960- och
197o·talens Nacksta är historia
idag, med en nedläggning av lågoch mellanstadieskolan och forskolor som foljd. För dessa centralt belägna lokaler ska forslag
på innehåll ges
den kommersiella och offentliga
servicen som idag finns i
centrumanläggningen, Nacksta
centrum, utgör en viktig resurs
for livskraften i stadsdelen. Centrum-husets fasad och entredel
ska ges en tydlig identitet, och
vara funktionell for dem som har
sin verksamhet där och attraktiv
och välkomnande for besökaren.
Förutsättningen for upprustningen
av Nacksta, och Bergsåker, är att
Sundsvalls kommun får ta del av de
av regeringen i vårpropositionen
1997 utlovade miljöpengama tillIakala miljöinvesteringsprogram.
Under juni månad 1998 kommer
Mitthem AB:s styrelse att diskutera
vilka ideer som kan anses intressanta och genomforbara, for att forhoppningsvis kunna sjösätta
Nackstaprojektet i praktisk form
under året.

många lägenheter stod outhyrda och
att Bergsåker länge betraktats som
ett mindre lyckat område när det
gäller den yttre fysiska gestaltningen
av byggnaderna. Den näraliggande
utemiljön har inte heller prioriterats
tillräckligt fOr att göra boendemiljön
attraktiv. En hög flyttningsfrekvens
och tidvisa sociala problem har varit kostsamt for Mitthem. Bostadsbolaget samlade hyresgästerna till
återkommande möten for attdiskutera omflyttningar i samband med
rivningen, renovering av ersättningslägenheter, fristående nya tvättstugor, fysisk gestaltning av utemiljön med parkanläggning. vatten·
damm, lekplatser.
Den selektiva rivningen har foregåtts aven materialinvenlering
och upprättande aven rivningsplan.

Rivningen kontrolleras av sakkunnig kontrollant, återvinningsföretag
tar hand om del byggnadsmaterial
som kan återbrukas. miljöfarligt
material deponeras på soptipp.
FiII-in-byggande - dagens och
morgondagens byggande
Att det inte byggs särskilt mycket i
nyproduktion i Sverige idag, utanför
storstadsområdena, är välbekant.
Men dagens och framtidens byg.
gande har och kommer i allt större
utsträckning att ha ovanstående
innehåll; kompetent forvaltning och
upprustning av det redan byggda
beståndet, ombyggnad, förnyelse,
funktionell anpassning med forhoppningsvis stort boendeinflytande,
återvinning. Detta måste vara en viktig uppgift for bostadspolitiken idag.

En selektiv rivning av fastigheten Ponnyvägen l - 5 i Bergsåker påborjades i maj
1998. 197o-talets gula fasadbeklädnad i plåt tas nedjOr återvinning och
återbruk. Foto: Anna Porsmyr. '998

Bergsäker - rivning,
åtelVinning och förnyelse
I slutet av maj 1998 påbörjades
rivningen av ett av de långa gula
höghusen i Bergsäker, Ponnyvägen
1 - ). Rivningen omfattar även hela
längan på Betselvägen 30 - 42 samt
trapphusen Betselvägen 22 och 24,
Ett av tvåvåningshusen i tegel kommer att rivas, Betselvägen 64.
l oktober 1997 infonnerades hyresgästerna av Mitthem om
rivningsbeslutet; 150 av de nära 500
hyreslägenheterna skulle rivas.
Rivningsbeslutet foranleddes av att
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Granloholm - stadsdel mitt i naturen
En reaktion mot 1960-talets stadsplanering
Av Mats Henriksson, länsarkitekt

Östra Granloholm omkring 1980.

Foto: Stadsbyggnadskontorets arkiv.
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Granloholm har under lång lid
varit det största och viktigaste
utbyggnadsområdet fOr bostäder i
Sundsvall. Det började byggas under andra hälften av 'lo-talet. Ide·
erna bakom omtådets planering och
gestaltning kan till mycket stor del
ses som en reaktion mot miljonprogrammets bostadsbyggande uno
der Go-talet.

Bakgrund
Granloholm var namnet på en by
något öster om Sticksjön, nordväst
om SundsvalIs centrum. Området
som bestod av jordbruksmark runt
Sticksjön hade blivit obebyggt
främst fcir att det ligger relativt högt
och långt ifrån befintlig bebyggelse,

vilket giordeatt det var dyrt att bygga
ut gator och ledningar. Området var
också sedan lång tid ett mycket omtyckt skid- och friluftsområde for de
kringliggande stadsdelarna med
Hulistugan som centralpunkt.
J generalplanen 1967 redovisa·
des Granloholm som ett av flera
nyexploateringsomraden for bostä·
der. Sextiotalets omstruktureringar
inom jordbruk och industri hade lett
till en kraftigt ökande befolkning i
Sundsvallsområdet och behovet av
nya bostäder var stort. 1969 genom·
fordes en allmän arkitekrtävling om
hur Granloholm skulle gestaltas.
Tävlingsprogrammet föreskrev
minst 11.000 och högst 14.000
rumsenheter. Tävlingen vanns
av arkitekterna Granström och
Wiberg.
Tävlingsresultatet speglade rätt
tydligt det sena Go-talets reaktion
mot miljonprogrammets storskaligt
industriellt byggda bostadsområden
med "höghus stelt utlagda efter hur
man kunde dra fram byggkranamas
banor". Det vinnande forslclget foreslog en varierad bebyggelse både
vad gäller skala och husgruppe-

•

ringar. Förslaget innebar dock relativt tuffa "anpassningar" av terrängen.
När tävlingen genomforts och fOrbererlelserna for utbyggnaderna skulle
dras igång på aUvar kom lågkonjunkturen och planerna lades på is.

Områdesplan 1976
Inte förrän 1975-76 hade byggkonjunkturerna vänt så pass att det
var dags att dra igång planeringen
igen. I den omarbetning som gjor.
des infdr upprättande av områdes.
planen betonades en bättre anpassning av bebyggelsekvarteren till de
terrängmässiga förutsättningarna
och en mer ekonomisk utbyggnad
genom bland annat slopande av
några trafikleder.
Den områdesplan som kom att
ligga till grund för utbyggnaden
b)"ggde på den grundläggande fdrutsättningen att kommunen i prin·
cip hade full kontroll över hela
planerings. och byggprocessen ge·
nom att aU mark köptes in eller exproprierades samt på det kommumIapIanmonopolet. Med översiktsplanen och bostadsförsörjnings.

-- -

programmet som grund ~tilldela
des" byggherrarna exploateringsområden. De aktuella byggherrarna
var Sundsvallsbyggen (nuvarande
Mitthem), Riksbyggen och HSB.
Stadsplanerna utformades sedan i
samspel mellan kommunen och
byggherren.
Enligt de ursprungliga planerna
var utbyggnadstakten fdr Granloholm mycket hög, på fem till sex år
skulle heja området vara färdigbyggt. Bland annat på grund av växlingarna i bostaderterfrågan blev det
inte sa i verkligheten. Granloholm
är inte fardigutbyggt ännu.
Planeringsarbetet
Planeringen av GranIoholm präglades aven ambition att bygga en
stadsdel av hög kvalitet. Politiskt var
det mark- och planutskottets och
byggnadsnämndens ordförande
Sture Jansson som stod bakom
denna ambition. Han ville åstad·
komma en vacker. välfungerande
stadsdeL Alla de brister som fanns i
miljonprogrammets områden
skulle helst undvikas. Detta innebar

Bostadsrättshus i östra Gran/aho/m.
Foto: HSB Västerrtorrlands arkiv.

«Nybymarbi1d» jrfm östra GranJoholm.
Foto: HSB Västemorriands arkiv.

att mycket inom planerings och
byggprocessen behövde ifrågasättas
och forändras. Utbyggnaden organiserades i en särskild projektgrupp
som sorterade under kommunstyrelsens mark· och planutskott. Planering och genomforande sköttes
effektivt och i stort sett lyckades man
folja de tidplaner som bestämts.
l planarbetet uppstod ibland konflikter som förmodligen hängde
ihop med de redovisade ambitionerna. En del byggherrar. politiker
och tjänstemän var inte vana vid att
kommunen skulle driva en egen
stark uppfattning. De hade vant sig
vid att den kommunala "apparaten~
fastställde bostadsbolagens forslag
till utformning av bostadområdena
utan alltfor mycket knorrande. I
Granloholmsplaneringen gjorde vi
som var inblandade i stadsplane·
ringen från kommunens sida tappra
forsök att blYta detta mönster med
ibland kraftiga reaktioner som resul·
tat. Byggnadsnämnden hade exempelvis givit sitt stöd for att alternativa planutformningar skulle läm-

nas in som tulderlag for stadsplanerna for att på så sätt ge byggnadsnämndens politiker möjlighet att
diskutera utformning och kvalitet.
Detta visade sig inte lätt att genom·
fåra praktiken. l östra Granloholm
obstruerade exempelvis $undsval1s·
byggen genom alt får ett kvarter
lämna in ett huvudalternativ och tyj
snarlika underalternativ, ett med ett
hus mer och ett med ett hus min·
dre, alla gjorda av samma arkitektkontor. Vid planeringen av västra
Granloholm lyckades vi till slut ra
igenom att det skulle göras inbjudna
tävlingar vilket också enligt min
mening ledde till ett bättre resultat.
Ett intressant faktum är att
områdesplanen for Granloholm till
en början utformades utan att det
redovisades några villaområden. Det
fanns ett tydligt politiskt motstånd
till att kommunen aktivt skulle
främja och planera for villaområden
i Granloholm. Det var sent i
planeringsprocessen som villaområdet lades in.

Bebyggelseutformning
Kvarteren utformades som en blandad låg och tät bebyggelse, ett medvetet avståndstagande till 60-talsområdena och ett f6rsök att utveckla
en bostadsmiljö med identitet i den
egna närmiljön. Området delades
också upp i en tydlig indelning med
f6rhållandevis små kvarter for att
människorna i området skulle
kunna känna varandra. Ett led i
samma strävan var att varje kvarter
skulle ~ olika arkitektur. Vad gäller
arkitekturen gjordes, utöver alternativa utformningsrörslag och tävlingar, forsök att få in arkitek1er utifrån for alt höja kvaliteten och sti~
mulera den lokala arkitektkåren.
Detta gick inte att genomfara. Byggherrarna bevakade att alla jobb
skulle gå till de lokala konsulterna.
Det kan bara konstateras att inget
av bostadsområdena som byggdes
under denna tid i Sundsvall nådde

upp tiU högsta nationella standard
vad gäller arkitekturen.

Sociala frågor
Redan under byggandet av miljonprogrammet på Go· talet uppstod det
sociala spänningar i många av de
nya bostadsområdena. Det berodde
bland annat på stora omflyttningar
inom landet, från landsbygd till städer, och på stor invandring till den
starkt expanderande svenska industrin. De största problemen fanns i
stora hyreshusområden med ensar·
tad utformning. Den sociala
grupperingen f6ljde till viss del
upplåtelseformerna: äganderätt,
bostadsrätt och hyresrätt.
Vid denna tiden kom också
socialtjänstlagen som bland annat
betonade samspelet mellan stads·
byggande och sociala effekter. SocialfålValtningen var aktivt engagerad i
GranJoholmsplaneringens olika faser.

Punkthus med hyresltigwht:ter på
Varbergsvägen, inflyttningsklara
1990. Ritade av Karin Zeipd.
Foto: Anders Friberg, 1991.
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Flygbild öllt:r västra och östra
Gran/aho/m.
Foto: Torbjörn Bergkvist, 1995.

För att motverka tendenser till
segregation och ge en möjlighet
exemplevis för barn från olika bakgrund att mötas i skola och dagis.
så blandades upplåtelse formerna
mellan kvarteren. Det fanns även
längre gående funderingar på ändå
mer uppdelade upplåte1seformer
inne i kvarteren. Målet skulle då vara
att boende med olika social bak·
grund skuUe mötas i vardagslivet i
kvarteret och i kvartersgården. Sådana områden byggdes vid denna
tid på några olika håll i landet men
ideerna föll inte i god jord hos polio
tikeroch bostadsföretag i Sundsvall.
Ett annat sätt att motverka de sociala problem, som fanns i Go-talets
storskaliga, anonyma områden var
att försöka stimulera grannkontakterna mellan människor. När
många människor flyttar in i ett
ehelt nytt snabbt uppbyggt bostadsområde sa bryter man sina sociala

grannkontakter och det tar lång tid
att etablera nya. I Granloholm gjordes en stor insats för att aktivt stimulera ett rikt föreningsliv redan "vid
inflyttning". Redan från början fanns
det personal i området som arbetade
med att starta och stötta förenings·
livet. Resultatet av detta arbete har jag
uppfattat som mycket lyckat och kanske en av de viktigaste orsakerna till
att Granloholm nästan hade varit forskonat från den negativa "pest"-stämpe] som nästan alla stora nybyggnad·
sområden drabbats av.

Natur och parker
Miljonprogrammets områden hade
stor brist på bra fungerande grönområden. I och för sig har många
av dessa områden stora "'grönytorn
men de är ofta gräsytor som är svår.!.
att använda, nästan ett slags parkimpediment. Som en reaktion mot
detta men även för att försöka be·
hålla Granloholms funktion som
viktigt friluftsområde utformades
omradesplanen med mycket god
kontakt mellan bebygelse och omgivande natur. Ambilionen var att
kvarteren som var täta och inte
rymde så mycket grönområden
skulle ligga i natur, ej i anlagd park.
Fran varje husgrupp skule man i
princip kunna åka skidor ut i den
omgivande naturen_ Centralt i området sparades naturomradet runt
Sticksjön som stadsdelspark.
l 6o·talsomradena hade man
ofta skalat bort naturen och ibland
~nivasprängt" stora omraden for att
kunna bygga rationellt. I Granlaholmsplaneringen gjordes det nog·
granna analyser av vegetation och
landskap. Analyserna påverkade ak·
tivt planutformningen på så sätt att
levartersavgränsningar. hus, vägarm
m anpassades till topografin och na·
turens forutstättningar. Dessa ana·
lyser ledde oc.kså till att det exem·
pelvis genomfördes exploaterings·

rorberedande skötselåtgärder for att
"skapa" tålig och bra naturlig vegetation_
I byggskedet ställdes det tuffa
krav på exploatörerna att ta hänsyn
till naturen. Exempelvis märktes och
numrerades träden runt kvarteren.
Om träd awerkades fick entreprenörerna betala straffavgifter. Även
inne i kvarteren lyckades man på
många ställen behålla små områden
med naturmark vilket gjort att området redan från början känts uppvuxet och "väletablerat"'. I stort fungerade detta bra. Det största motstån·
det visade sig finnas inom kommu·
nens egen organisation. De arbetslag som byggde gångvägar och gator var inte vana att bli styrda vad
gäller hänsyn till natur och omgivning. Vid ett flertal tillfallen tog man
bort träd och annan vegetation som
skulle sparats.

Trafik
Granloholm utformades med eH
inifrånmatat gatunät både för matargator och lokalgator i kvarteren.
Detta gjordes dels for att minska på
mängden gator men också for att få
god kontakt mellan bostäder och
natur. Omfattande gång· och cykelvägar byggdes ut både inom området och mot Sundsvalls centrum,
sjukhuset och angränsande stadsdelar. Gång- och cykelvägar lades separat från biltrafiken och många
gångtunnlar byggdes for att få hög
trafiksäkerhet. Efter viss strid med
gatukontoretgjordes gångtunnlarna
bredare än normalt, de gjordes
också så korta som det nu var möjligt allt for att få genomsiktlighetoch
ljus så att de inte blev avskräckande
attanväncla. Skräckexempel på detta
fanns till exem pel under motorvägen genom Skönsberg.
Inifrånmatningen ledde till att
busstrafiken fick hållplatser på
matarlederna i anslutning till

gångtunnlarna vilket inte alltid
fungerat så bra. Det har lett till omfattande och trafikfarligt "springande" över matarleden i en trafikmiljö som inte varit utformad for dc
gående med övergångsställen, refuger
med mera.
Service och arbetsplatser
Ambitionerna var höga när det gäller att uppnå en god servicenivå med
högstadieskola, låg- och mellanstadieskola på fUera ställen, vårdcentral och sjukhem samt flera livsmedelsbutiker. Man kan i efterhand
konstatera att det inte lyckades helt
av olika orsaker. Det blev ingen högstadieskola trots granloholmsbornas aktioner under åren. Konkurrensen med framfor allt externcentra har gjort att den kommersiella servicen fått problem. men det
gäller ju inte bara Granloholm.
Vårdcentral och sjukhem fick inte
den storlek som landstinget från
början planerat for.
När Granloholms centrum
skulle byggas skedde samordning av
olika intressenters lokalbehov. Bygg·
naderna planerades så att stora delar av lokalerna även skulle kunna
användas för boende; bibliotek,
samlingssalar, slöjdutrymmen, cafe
och matsal mm. Dessa lokaler samlades i det som kallas Centrumvillan

Närmiljö j östra Grcmloholm.
Foto: HSB Västemorrlands arkiv.
som på ett positivt sätt blivit en centralpunkt i området.
Funktionalismens uppdelning
av stadsbyggandet i renodlade områden for bostäder. arbetsplatser och
centra hade börjat kritiseras under
Go·talet. Det fördes i Cranloholms·
planeringen en diskussion om att reservera flera småindustriområden
och mark för kontor men dessa
ideer vann inte något större gehör.
Den mark som reserverades for
dessa ändamål var dålig och svårexploaterad.
Summering
GranJoholm har vuxit och utvecklats
under längre tid än som var tänkt
från början, vilket varit mycket positi\1. Området har som helhet sluppit stora sociala problem.
Cranloholm har blivit ett i stort sett
renodlat bostadsområde med a arbetsplatser. Servicen ligger på
minimi-nivå. Ett allvarligt misslyckande var det att högstadieskolan inte
byggdes. Kontakten med naturen är
en mycket fin kvalitet i Granloholm.
Bostadskvarteren och husen håller
en god kvalitet utan att nå några arkitektoniska höjdpunkter.
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lyckad och misslyckad arkitektur
på 1980- och 1990-talen
Peter Sundborg. byggnadsantikvane

Telias kontor på Norrmalm.
Foto: Anna Porsmyr, 1991.
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Jämfört med tidigare decennier var
198o-talet och forsta delen av 1990'
talet en period med liten byggverksamhet. Mcn det var ändå flero. viktiga hus som uppf6rdes, viktiga på
grund av sina placeringar i stadslandskapet. Stora kontorskomplex
som Folksamhuset och Teliahuset
på Norrmalm byggdes, flera hus i
Stenstaden uppfördes och Allegården vid 8ergsgatan blev fårdig.
Dessutom kom postmodernismen
till Sundsvall i form av tre utropstecken på Östermalm och en ny
kyrka som byggdes i Granloholm. J
inre hamnen planerades bebyggelse,
men mer än planer blev det inte.

Kontorsarkitekturen
För den som vill studera den
svenska kontorsarkitekturens utformning under 198o-talet är Kista
i Stockholm ett utmärkt srudieobjekt. I Kista finns byggnaderna som
togs fram som exempel i utställningar och guider och som säkert
utgjorde inspirationskäUor fOr arkitekter runt om i landet. Här finns
till exempel Electrum, en kraftfull,
renässansinspirerad byggnad med
utskjutande takfot och små halvkolonner mellan fönsterlufterna. I
kontrast till den lite tunga och avvisande ytterfasaden öppnar sig inne
i huset en ljus, glasad inomhusgata,
kantad av kontorsrum.
Arkitekturen är onekligen intressant, men bebyggelsemiljön i Kista
är f6rödande. Kontorshusen ligger
utplacerade längs gatorna som väl~
dig block. I övrigt är stadsrummet
fullkomligt dött. inga butiker eller
annat som kan ge liv åt gatan eller
platsen. Kontorsbyggnaderna är
slutna och avvisande enheter. Ute på
gatan finns ingenting inbjudande
eller lockande. Det finns inget sam·
spel mellan byggnaderna. Det ver·
kar knappt finnas någon medveten
stadsplanering. Byggnaderna har
ställts upp där det funnits plats.
Istället är husen sina egna landskap. Det är inomhus livet ska fin·
nas. Längs de glasade inomhus·
gatorna och inomhusgårdama har
det placerats ut massor av gröna växter och blommor. Varje fOretag är
sin egen värld. Människorna ska
vara inne i husen hela arbetsdagen
och kanske till och med en del av
fritiden. 1980- och 90' talens

svenska foretagsenklaver var inte
beroende av den yttre miljön och
kunde placeras ut var som helst.
I Sundsvall byggde Telia ett nytt
kontorskomplex på orrmalm. Det
ären jättelik byggnad med ljusbeige
tegelfasad och sockel i grön fasadglas och granitskivor. Huset är fem
våningar högt och genom att låta
takfoten skjuta ut en bit har arkitekten velat ge byggnaden en viss vilande tyngd.
Teliahuset är avvisande ulåt. Det
finns inga butiker eller annat spännande i bottenvåningen. Jnne i huset öppnar sig en stor överglasad
inomhusgärd. Tack vare inomhusgården är planlösningen inte den
konventionella med trista korridorer och kontorsceller. Alla rum som
inte vetter ut mot gatan ligger dock
i en ganska tråkig halvdager.
Det av Folksam uppfOrda nya
kontorshuset ligger mellan Fabriksgatan och Selångersån. Fasaden består av rött tegel och i sockeln kring
entreerna finns de obligatoriska
granitplattorna. Folksamhuset har
inte den vanliga inglasade gården,
däremot en uppglasad entre där hallen sträcker sig från bottenvåningen
upp genom alla våningar.
Både Teliahuset och Folksamhuset skulle lika gärna kunna ligga
i Kista. Det fInns inget som helst
samspel mellan dessa byggnader
och stadsmiljön i SundsvalL
Elementfabrikernas
arkitektur i Stenstaden
I hörnet Trädgårdsgatanrrullgatan
(Kvarteret Aeolusj byggdes kring
1990 ett rött hus i fyra våningar. Det
är ingen lyckad arkitektur. Fasaden
saknar rytm. Vid Trädgårdsgatan far
den långa fdnsterraden in i grann·
huset med en smäll. Arkitekten har
inte lyckats f6rrundra intrycket av
enformighet som de långa fånsterraderna ger. Fasaden är massiv och

oåtkomlig, den saknar liv. Huset är
klätt i betongelement som hängts
direkt på isoleringen. Betongelementen är cirka l X 3 meter och
de syns tydligt l fasaden.
Granitblocken i sockeln bildar pa
vissa ställen dekorativa mönster
som inte har samband med fasaden
i övrigt. Det ger ett oroligt intryck.
Ett annal hus från samma tid
uppfdrdes vid Skolhusallen, kvarteret Fliten. Det är ett massivt gult hus

Den överglasade inomhusgården i
Tdiakontoret, med konstnärlig
utsmyckning av P.O Ultvedt.
Foto: Anna Porsmyr. 1991.
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med grå sockel. I mitten finns ett
glasat burspråk. Även hörnen finns
det burspråk. l kompositionen av fasaden har arkitekten anpassat sig till
byggelementen. De är sammanfogade med stora springor emellan. I
bottenvåningen finns några dekorationer bestående av plattor med
symboler och orden ·'ide, ekonomi.
funktion. estetik". Förmodligen syftar det på byggnadskonsten.
Ett tredje hus. som byggdes i
Stenstaden vid den här tiden, ligger
vid Trädgårdsgatans västra del, kvarteret Förståndet. Det har delats upp
i två fasader; en med grå sockel och
gul putsfasad och en med grå sockel
och grän putsfasad. Liksom på den
andra husen syns fasadelemcnten
tydligt på detta hus. Men här har arkitekten lyckats komponera fasaden
så att åtminstone inte enformighet
uppstår. Två burspråk avdelar huset
med tre fönsteraxlar i mitten. Materialen och detaljerna skämmer
många hus från denna tid. Så även
huset vid Trädgårdsgatan. Plåten i
burspråken är klantigt hopfogade
med stora springor mellan detaljerna. Sockeln i gatuplanet bar alll
får stora murpartier.
Det gemensamma får dessa tre
hus är att de är byggda med betongelement. Man kan mycket väl säga
att elementfabrikerna bestämt husens utseende. När det gäller huset
vid Trädgårdsgatans västra del är
bara grunden platsgjulen. Resten av
huset består av betongelement som
skickats färdiggjorda från elementfabriken. Väggelementen kommer
till bygget nästan kompletta. det är
bara tapeternCl på insidan som fattas.
Byggelementarkitekturen är
199o-talets bidrag till Stenstadens
arkitektur. När man ställer den vid
sidan av arkitekturen från övriga
perioder kan man inte säga annat
än att det gått utför med byggnadskonsten.

I

{tJI

Byggelementen hängs på huset i
hömet Träagårdsgatan/Tullgatan.
Foto: Peta Sundborg

Det fiirdiga huset. Byggelementen
syns tydligt. Foto: Peter SUl1dborg

Postmodernismen på Östermalm
HSB uppförde i början av 1990talet tre hus i kvarteret Lastaren på
Östermalm. För den som går upp
för Fridhemsgatan dyker de tre
byggnaderna upp som utropstecken i stadsmiljön. Runt omkring ligger villor och putsade
1950-talsbyggnader. HSB-husen
höjer sig högt över alla andra. Arkitekten har ansträngt sig för att
rita byggnader som absolut inte
samspelar med omgivningen.
Visst ska arkitektur kunna bryta
mot omgivningen, men det ställer
extra höga krav på kvaliten. Ett
dåligt ritat hus som framträder så
kraftfullt ger en forfärlig effekt.
Byggnaderna är röda och grå.
Arkitekten har hämtat formspråket ur den klassicistiska
grammatiken. Här finns randiga
hörn kedjor och randiga halvkolonner. Husen har gavlar åt alla
fyra väderstreck och gott om baJkonger. Allt på fasaderna är förtillverkade element som hopfogats
på platsen. När man går nära upptäcker man att detaljerna redan
verka slitna.
Arkitekterna blev under [980talet återigen förtjusta i dekorationer på husen. Men problemet var
att de moderna byggmetoderna
inte tillät en dekorativ arkitektur.
Så länge det byggdes hantverksmässigt kunde man hålla en hög
kvalite på detaljerna. Men att göra
fasaddekorationer i förtillverkade
byggelement är inte god arkitektur. Det blir inte dekorativt. Det
blir bara klumpigt och fult.

Folksamhuset på Norrmalm.
Foto: Anna Porsmyr, '991.

Pastmodem byggnad vid
Skolhusa/Un. Foto: Peter Sundborg.
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Alligården ritad '992 av Kjell
Forshed. Vy från Bergsgatan.
Foto: Barbro Björk, 1998.

Byggnadsdetaljer, Alligården.
Foto: Barbro Björk, J998.

Allegården - ett glädjande bidrag till
Sundsvallsarkitekturen
Nybyggda Allt~gårdens servicehus
har en mycket framträdande plats i
stadsmiljön. I slutet av Skolhusallen
ligger den - i backen upp mot Södermalm. Gavlarna skjuter ut mot
Bergsgatan med en monumental
krafl.
Arkitekten Kjell Forshed har valt
tre klara jordfarger fcir fasaderna, en
röd och två gulbeiga. Del är ganska
starka färger, men ändå inte
skrikiga. Andra farger på huset
måste ovillkorligen samspela med
dessa fasadfarger och gör det också.
Fönsteromfattningarna är neutralt
grå. Det röda taket har fått kraftigt
markerade svarta kanter fcir att inte
blandas med den röda fasadHirgen.
l övrigt finns det mycket svarta detaljer; vindskivor, stuprännor och
räcken.
De slätputsade omfattningarna får fönstren att tydligt framträda
mot fasaden. Fönstrens utplacering,
avståndet mellan dem och deras
storlek· allt medverkar till att ge
byggnaden jämvikt och rytm. På
gavlarna är fOnstren i bottenplanet
något stÖrre än de övriga. På så sätt
skapas en kraft som motverkar den
vertikala strävan i husets höjd och
dess spetsiga takvinkel. Även i den
låga mellanbyggnaden har arkitek·
ten lagt de större fOnstren i bottenvåningen och den mindre en trappa
upp. Det gör att byggnads delen
känns lugn - den vilar fast på marken. Arkitekten har varierat fcinstrens utseende. I den låga byggnaden
har han placerat stora, småspröjsade
fcinster, medan de båda lamellbyggnaderna har mindre, kvadratiska fcinster. Grupperingarna har
inte gjorts aven slump. Varje enskilt
fcinster medverkar till att ge byggnaden balans.
Balkongerna har blivit smäckra
med tunna räcken. De stör inte alls

helheten. Den återhållsamma klarhet, som präglar fasaderna ut mot
Skolhusallen och Oscarsgatan, präglar också gårdens fasader. Gården
är sluten - med husfasader åt tre håll
och backen upp till Nygatan ~t sö·
der - men ändå luftig. Fasaderna är
av slammat tegel. vilket gör att en
svag reliefav murningen framträder
när solen ligger på. Fasaderna lever
- de forändrar utseende efter väderleken. Detaljerna på huset är gedigna och vackra. Arkitekten och
hans medarbetare har själva ritat
bland annat portarna. De har också
ritat de originella ventilationshuva·
ma som sitter på taken.
De två höga byggnaderna kan kallas for lamellhus och de passar in i
raden av lamellhus längs Bergsgatan.
De är precis lika breda som de äldre
lamellhusen. Kjell Forshed verkar ha
studerat landskapet och den omgivande bebyggelsen mycket väl.
Det som framfor allt skiljer Kjell
Forsheds hus från andra nya byggnader är att det här inte finns n~got

påklistrat. Forshed använder ytterst
få rent dekorativa inslag, istället
komponerar han byggnaden med
hjälp av dess naturliga delar; farger,
fönster, dörrar, balkonger och tak·
vinklar. Huset är en välkomponerad
helhet där varje detalj känns riktig.

En lid av högt och lågt
1980-talet och fOrsta delen av 1990talet bjöd på stora variationer i arkitekturen, b~de när det gäller kvalitetoch utformning. Knappast någon
kan glädjas ~t den byggelementsarkitektur som uppfordes i Stenstaden. Framtidens arkitekturhistoriker kommer aH betrakta
dessa hus som exempel på byggnadskonsten forfal\. Inte heller de kontorshus som uppfordes väcker n~
gon entusiasm. Samtidigt byggdes
Allegården, en byggnad som med.
sina fårger, sina enkla former och
sina genomarbetade detaljer är något att glädjas mycket åt. Glädjas kan
man också åt Vallens skola vid Sättna
kyrka. Skolan ritades av Karin Zeipel.

Partifrån Alligårdensfasad mot
innergården. Folo: Barbro Björk, 1998.
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Trafikleder i Sundsvall under 50 år
Av lars lundin, civilingenjör

Sammanfattning
Utbyggnaden av trafikleder i Sundsvall från 1940 och framåt mot 2000
kan indelas i tre perioder. Uoder perioden 1940-1960 hände inte särskilt mycket när det gällde utbyggnaden av trafikleder. Men man utredde och planerade for framtiden.
Mellan 1960 och slutet av 197o-talet skedde en omfattande utbyggnad. Man genomförde det mesta
som man tidigare hade planerat.
Från 1980 fram till våra dagar har
det inte byggts särskilt mycket nytt.
Men man har planerat. Nästa period
blir kanske att genomroTa det man
planerat. Historien upprepar sig.
Bakgrund
Denna historik över utvecklingen
och utbyggnaden av trafikleder i
Sundsvall gör inte anspråk på att var
fullständig. Härtill har resurserna
varit alltfor begränsade. Mycket mer
skulle kunna sägas om trafikledsutbyggnaden i Sundsvall under
denna intressanta period. Något

1940-131

--

större arkivarbete har inte utfOrts.
Det material som studerats har funnits nära till hands. För de som vill
fördjupa sig i historien om
trafikledernas utbyggnad och utveckling rekommenderas stadsfullmäktiges handlingar 1943, nr 18: Utredningar beträffande huvudvägar i
Sundsvall och Förslag till general.
plan fdr Sundsvall r954.

Upplägg
För att beskriva Trafikleder i Sundsvall under 50 år har undertecknad
valt aU med egna ord fdrsöka återge
vad som hände under den aktuella
tidsperioden. Den senare hälften av
perioden har upplevts "live" och har
då givetvis kryddats med egna min·
nesbilder. Den historiska delen har
hämtats främst från ovan nämnda
dokument. För att få en sammanhållande struktur kommer historien
att beskrivas årtionde for årtionde.

1940-13101
Ett viktigt dokument när det gäller
trafIkleder i Sundsvall är Utredningar beträffande huvudvägar i
Sundsvall som färdigställdes i december 1941 av dåvarande
byggnadskontorets chef Einar
Esping. Utredningen presenterades
stadsfullmäktige i september 1943.
I denna utredning drogs riktlinjerna
upp fdr det trafikledssystem som vi
idag har. Utredningen är en intressant läsning och är av mycket hög
kvalitet. Vi startar vår återblick på
trafikJedsnätets utbyggnad i Sunds·
vall for mer än 50 år sedan från
denna utredning.
Hur såg "trafiklederna" ut i
Sundsvall j början på r94o-ta1etoch

hur resonerade man om de framtida
behoven och utbyggnaderna?
Infarten från norr kom då via
TrafikgataJl och Heffnersvägen. Ge·
nom centrum leddes trafiken på
Skeppargatan, Skolhusallen och
Köpmangatan. För vidare fård söderut blev mall hänvisad till Nybrogatan, 8ergsgatan och Fridhemsgatan. De bilisterna som kände till
stadens gator ~genade~ över den
gamla Tivolibron och på en del små·
gator fram till Köpmangatan. Från
väster kom trafiken Västra vägen
och Storgatan fram till Skolhusallen.
Den fråga som man ställde sig
på I94o·talet var hur vägarna skulle
dras i framtiden. Den springande
punkten var broarna över
Sel1ngerån. Storbron var ju s1 gott
som nybyggd (1937) så den var
ingen fara med. Gångbron i cen·
trum hade rasat vid en häftig vårflod 1919 och det dröjde ända till
1927 innan man fick en ny gångbro
·"Puckelbron". Problemet var Tivoli·
bron som var dålig och som började
ta alltmer trafik. Var en ersättare till
den gamla Tivolibron skulle ligga
berodde helt på var de framtida
genomfartslederna skulle dras.
Många alternativ utreddes. Man
skilde på infartsvägar och genom·
fartsvägar. Infartsvägar var till for de
som skulle till staden (centrum).
Genomfartsvägar var till for de som
skulle genom staden. Hagavägen
såg länge ut att vara en bra infart
från norr. Men man ville inte att
genomfartstrafiken skulle behöva ta
en omväg via Storbron och
Skolhusallen får att komma söderut.
Kunde Hagavägen kopplas till en ny
Tivolibro? Nej! Det blev alltför
branta lutningar. Utredningen kom
fram till att det bästa alternativet var
att även i fortsättningen låta
Heffnersvägen och Trafikgatan utgöra den norra infarten till Sundsvall.
Hur skulle då t.rafiken genom

centrum dras. Här fanns ett antal
alternativ. Ett alternativ var den be·
fintliga vägen alltså via Storbron,
SkoJhusallen och Köpmangatan. Ett
annat alternativ var att leda genom·
fartstrafiken på en ny bro i Esplanad·
ens förlängning och sedan i
Esplanaden till Köpmangatan. Detta
alternativ hade ju den f6rdelen att
trafiken verkligen leddes till centrum. Man insåg dock att det skulle
uppstå vissa problem. DetaJjutform·
ningen av Esplanaden var ett fråge·
tecken. En "snabbana" mitt i
Esplanaden var en lösning. Korsningen med järnvägen var ett annat
problem. Man konstaterade att en
underfart i Esplanaden nog skulle
medfåra alltfår branta lutningar på
vägen även om den fria höjden be·
gränsades.
Man kunde inte i utredningen ta
ställning till hm genomfartstrafiken
skulle ledas genom Sundsvall. Det
fanns tre alternativ. Över Storbron
och Skolhusallen, över en ny bro i
Esplanadens forlängning och vidare
i Esplanaden och en ny Tivolibro ge·
nom delar av hamnen och mot den
södra infarten. Det sades i utredningen att det krävdes noggranna utredningar får att bestämma alternativ.
Vi återvänder till den historiska
trafikutredningen. Den södra infar·
ten var också ett problem. Då, om·
kring 1940, blev man söderifrån
hänvisad via Friclhemsgatan. Bergsgatan Nybrogatan, Köpmangatan
och Skolhusallen. Det var ju en bra
sträckning for de som skulle till cen·
trum men den var inte bra får ge·
nomfartstrafiken som man tyckte
gjorde en onödig krok genom sta·
den. Jämvägen var oc.kså ett problem. Genomfarten skulle inte behöva korsa järnvägen i plan. Det
skulle visserligen gå bra att bygga
en underfart i Parkgatan men ett
annat problem var Friclhemsgatan
som inte utan dyra kostnader kunde

byggas u t till en modern infartsled.
Hoppet ställdes till Landsvägsallen.
Även om man var tvungen att ta
hänsyn till SJ:s krav på en utbyggnad av bangården och fårbindelsespår till hamnens bangård så drog
utredningen den slutsatsen att det
enda rätta var en utbyggnad av
LandsvägsalIen med en anslutning
mot nedre Kustlandsvägen.
Nu har vi bara en huvudväg kvar
att beskriva nämligen den västra infarten till staden. Den gick på den
tiden på Västra vägen och Storgatan
fram till Skolhusallen. Västra vägen
höll man på aU bygga om till en 13,5
ro bred väg. Men det var också be·
slutat att en ny infart skulle byggas
söder om järnvägen och anslutas till
Bergsgatan. Då skulle infarten från
väster ledas fram på Bergsgatan
fram till Skolhusallen. Utredningen
ansåg att man inte borde låta Bergsgatan öster om Skolhusallen utgöra
fortsättningen på genomfarten från
väster utan istället Skolhusallen och
Köpmangatan. En sådan sträckning
fårutsatte sannolikt en vägport under järnvägen i Skolhusallen. Utredningen tyckte att man skulle ompröva beslutet om en ny infart från
väster via Bergsgatan. Man redovisade alternativa lösningar som alla
byggde på en infart från väster via
Fabriksgatan och Norrmalmsgatan.

1950-lolot
Så såg det ut och så resonerade
man i början av 194o·talet. Vad
hände sedan? Hur myckel tog man
hänsyn till den mycket omfattande
vägutredningen och vad avgjorde
olika trafikleders utbyggnad och
lokalisering?
Det nämndes i utredningen fr.in
1941 att en ombyggnad av Västra
Vägen pågick. Det var beslutat att
man skulle bygga en ny infartsled
från väster (Bergsgatan). En ny bro
som ersatte den gamla Tivolibron
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var ocksa aktuell. Det verkar som om
perioden 1940-1960 var tämligen
händelsefattig när det gällde
trafikledsutbyggandet. Del var väl
kanske inte så konstigt. Krigsåren
och efterkrigstiden var säkert häm·
mande i utvecklingen. Då man läseT förslaget till generalplan för
Sundsvall från 1954 så känner man
igen många av problemen från utredningen av huvudvägar från 1941.
Någon ny Tivolibro hade man inte
foUl. Generalplanen foreslog att den
norra infartsleden skulle dras på en
ny Tivolibro öster om den gamla.
Anslutningen till det centrala
gatunätet skulle ske i en trafikplats
i östra delen av Sjägatan. Tittar man
noga på generalplanens illustrationer kan man faktiskt se att denna
trafikplats varforeslagen som en drkulationsplats! En ide som faktiskt
är aktuell än i dag.
Den södra infarten föreslogs
framdragen strax norr om järnvägen
(La.ndsvägsalIen, Kustlandsvägen).
Anslutningen till det centrala
gatunätet skulle ske i en trafikplats
vid Parkgatan-La.ndsvägsallen. Även
här tycks en cirkulationsplats varit
huvudalternativet när det gällde utformningen. Trafiksignaler tycks
inte ha varit något alternativ som

man trodde på vid den tiden. Man
insåg dock att forbindelsespåret mot
hamnen skulle bli ett bekymmer
och därfor skulle det undersökas om
det gick att ta bort. En bra trafikplats
kunde man dock få även om
förbindelsespåret var kvar. Idag vet
vi hur det så småningom gick.
Förbinde1sesparet togs bort - I979!
Förbindelsen mellan norra och
södra infarten fareslogs ske med en
ny trafikled i Järnvägsparken.
Från väster hade man två infarter. Västra vägen och "Tövavägen
(nuvarande Er4 och 8ergsgatan).
Dessa båda leder föreslogs bli
sammanbundna tiU en trafikled genom staden. Från en trafikplats vid
Grönborgs skulle en ny infartsled
via Agatan och Sjögatan leda in tra·
fiken mot stadens centrum och sedan vidare mot den nord-sydliga
genom-fartsleden. Denna led
"Agatsleden" kom att bli ett bekymmer for centrums utveckling under
hela 60- och 7o·talet. I trafikprognoser som man senare gjorde
räknade man med över 30 000 for·
don/dygn där leden passerade centrum. En sådan trafikled blev svårhanterlig for byggnationer i centrum
och så småningom forsvann denna
led ur kommunens planering.
R

1960-13Iel

1950-131
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Vi som varit med länge börjar nu
minnas. Det finns till och ritningar
och pännar i våra rum från den tiden. Det verkar som 196o-talet blev
trafikplaneramas årtionde. Trafikutvecklingen var kraftig. Utbyggna·
den av trafikleder hängde inte alls
med. den ökade biltrafiken_ Bilköer
och parkeringsproblem dominerade
trafikdebatten.
En ny Tivolibro byggdes 1958.
Det tog alltså 20 års planerande
innan den nya bron kom till ständ.
Man kan tycka att det tog lång tid
men det finns många exempel på

viktiga väginvesteringar som tagit
rundlig tid att forverkliga. Vi återkommer till detta. Den viktiga nya
bron över Selångersån öppnade
möjligheten att skapa den genomfart som man länge planerat. Under
perioden 1940-1960 hände faktiskt
inte mer än ombyggnad av Bergsgatan, en nyTivolibro och en underfart i Parkgatan. Men från mitten av
196o-talet började det däremot
hända saker.
När jag som ung civilingenjör
fick anställning på SundsvaUs stads
byggnadskontor r968 som
planeringsingenjör var givetvis
trafikfrågorna i fokus. Högertrafl.komläggningen var nyligen genomford. Den hade krävt stora resurser
för ombyggnader. Efter högertrafikomläggningen frigjordes resurser
att planera och bygga ut trafikledsnätet. Det var inspirerande att vara
med i den utvecklingen_ Inte nog
med att trafikutvecklingen var stark
och krävde vägutbyggnader det var
också full fart på bostadsbyggandet.
Det var många trafikutredningar
som producerades på Go-talet. Och
nog får man väl påstå att Go-talet var
trafikplanerarnas glada årtionde.
Vad sägs t ex om VBB:s: trafikplan
från r967. Då presenterades genomfarter och trafikplatser som man
idag skulle uppfatta som skämt! En
trafikplats t ex som upptar stora delar av Tivoliparken, en trafikplats på
hela lP och en trafikplats som upptar hela Åkroken där högskolan idag
ar etablerad!
Under 196o-talet var det fuU fart
på lrafikledsbyggandet. I november
'968 var norra infarten klar med
mOlorvägsstandard från Birsta och
fram till Skepparplatsen. Då hade
man hållit på att bygga den sedan
'964. Kostnad ca 50 Mkr. Ungefår
samtidigt fårdigställdes E4 genom
centrum från Tivolibron fram till
Storgatan i den sträckning som f6-

1960-talsplaner

reslagits i generalplanen från 1954.
En viktig händelse i trafikledsbyggandet under 196o-talet var givetvis bron över till Alnön som fardigställdes 1964. Den är alltså snart
35 år gammal och under årens lopp
har den reparerats vid ett flertal tillfållen. Timmervägen, trafikleden for
timmertransporter från Töva till industrier vid kusten, byggdes någon
gång i skarven 196o.1970-talet_

1970 -talet
Uoder 197o-talet fortsatte trafikledsutbyggnaden i Sundsvall. Den södra
infarten byggdes i olika etapper.
Först byggdes delen stadsgränsenKumo 197°-71 och därefter KumoMon för ca 30 Mkr under tiden
1972-75. Det senare arbetet var sa
omfattande att man tillsatte en speciell projektledare. Det var kommunen som var huvudman for projekten men de utfordes med statsbidrag. Det var stundtals intensiva
överläggningar om statsbidragets
storlek. Kommunens resp vägverkets tjänstemän som banade vägen för lyckade slutuppgörelser var
bl a Bert Johansson (kommunens
projektledare) och K-H Sandberg,
känd profil inom vägverket.
Den allra sista etappen av
genomfarten som byggdes var delen mellan Centralstationen och
Storgatan som byggdes 1977-79 till
en kostnad av ca 10 Mkr. Vid denna
etapp togs det besvärande utdragsspåret bort. SJ krävde då att en ny
hamnbangård skulle byggas och
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man fick staten att satsa i en ny och
stor hamnbangård. Idag har SJ meddelat att man av hamnbangårdens
1J spår bara behöver J. Resten kan
rivas!
Vad hände i stadens västra delar
när det gällde traftkleder. Inte speciellt mycket. Infarten via Bergsgatan hade sedan länge blivit ombyggd och hade en bra standard med
tillräckligt breda körbanor och på
stora partier friliggande gång-och
cykelvägar. Bergsgatan på delen
mellan
Skolhusallen
och
Esplanaden var smal och dålig. Eftersom genomfartstrafiken mot väster efter ombyggnaden av LandsvägsaUen kom att gå Björneborgsgatan och Bergsgatan var det angeläget med en ombyggnad och denna
utfördes också.
Planerna på bostadsområdet
Granloholm, det nya sjukhuset och
det nya forvaltningshuset på Norrmalm krävde givetvis ordentliga väginvesteringar. 1971-73 byggdes nya
Hulivägen och ungefar samtidigt
byggdes Lasarettsvägen. Även ombyggnad av Norrmalmsgatan utfördes vid denna tidpunkt.

1970-tol
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Granloholmsleden fram till sjukhuset byggdes i mitten av 197o-talet.
Under hela 197o-talet frossade
man i trafiksignalanläggningar. Under lo-årsperioden byggdes säkert
ett lo-tal anläggningar.
Man blir faktiskt ganska imponerad över hur mycket som åstadkoms under 197o-talet när det gällde
trafikledsbyggandet i Sundsvall.
Hur hade kommunen råd? Svaret är
att när det gällde de stora infarterna
och genomfarterna betalade staten
upp till 95 % av kostnaden. Statsbidrag (70%) utgick även till ombyggnad av andra huvudvägar sk
statsbidragsberättigade gator.

1980-tolet
I slutet av r97o-talet hade de viktigaste trafiklederna i Sundsvall blivit upprustade till en acceptabel
standard. Trafikutvecklingen var
kraftig och trafIkens miljöefTekter
började att uppmärksammas alltmer. Tecken p~ omvärderingar började skönjas. Köpmangatan och
Sko1husa1len som tidigare varit viktiga genomfartsleder ansågs nu som
miljöbelastade gator som inte borde
ha så stor trafikrnängd. Hela stenstaden hade egentligen for mycket
trafik. Krafter började nu verka for
att befria stenstaclen från onödig trafik. Storgatan byggdes om till gågata. 198o-taletpräglades mycket av
trafIkregleringar, satsningar på kollektivtrafik (ett antal bussgator byggdes) och miljöförbättringar (ARRACS·
projektet). Man hade vidlyftiga planer om parkeringsanläggningar
runt centrum och genom förmån·
liga avtal om parkeringsavlösen
kunde kommunen bygga parkerings.
anläggningar vid bussterminalen.
vid Fisktorget. och på Norrmalm lPhusen Balder och P-City).
Under 198o-talet började man
mer och mer tala om de oskyddade
trafikanterna. Man satsade ordent-

ligt på utbyggnad av gång-och cykelvägar. Ett antal gångtunnlar byggdes. 1984 utgavs från dåvarande gatukontor den första cykel kartan.

1990-tolot
Tendenserna fr1n 198o-talet håller
i sig. Inga storartade trafikledsprojekt. Mest kompletteringar till
befintliga system. Vi har ju inte nått
slutet av detta decennium men vi är
ganska nära. Vi kan summera det
som hänt.
Skolhusallen, som alltsedan
194o-talet varit en av genomfartslederna i Sundsvall, blev av med
denna roll 1997. Skolhusallen klarade inte miljäbelastningen. Sedan
man sänkt Parkgatan så att man fått
normenlig fri höjd i vägporten
kunde genomfartstrafiken från norr
mot väster och vice versa skyltas via
Parkgatan och 8ergsgatan.
När det gäller utbyggnad av viktiga trafikleder har det inte hänt speciellt mycket. Däremot har det hänt
mycket när det gäller att planera för
framtida trafikleder. Det påminner
lite om 19Go-talet! Det viktigaste
som hänt när det gäller trafikledsbygggandet under I990-talet hitintills är kanske utbyggnaden av
Granloholmsleclen (numera omdöpt
till Hulivägen). Det är en trafikled
som planerades redan på 196o-talet. När exploateringen av Granloholm var som mest intensiv på
i98o-talel fanns starka krafter att
bygga ut denna trafikled fram till
Timmervägen (från öster fram till
Granloholm var den utbyggd redan
på 197o-talet). Det falUls dock krafter mot denna trafikled. Inte f6rrän i
början på 199o-talet f6rklarades från
IXllitiskt håll att Granloholms-leclen
var en viktig trafikled som hade positiva effekter på trafiken genom cenhum. Man började da också alt avsätta medel i budget och 1997 byggdes den länge planerade trafikleden.

Ett annat anmärkningsvärt fenomen som växt sig alil starkare under 199o-talet är motståndet mot de
f6rhatliga trafiksignalerna som på
197o-och So-talet var en slags symbol på tillväxt och storstad. På 1990'
talet tyckte man måttet var rågat.
Inga mer trafiksignaler i Sundsvall.
Det gick t o m så långt att det blev
ett politiskt vallöfte att under kommande valperiod avveckla minst en
trafiksignalanläggning per år och
ersätta den med en cirkulationsplats
(rondell). Detta "vallöfte" har upp·
fyllts med råge. Det finns ingen hejd
på de positiva responser på de ombyggnader till rondeller som hitintills
skett. Man ser det positivt ur miljösynpunkt, framkomlighetssynpunkt
och trafiksäkerhetssynpunkt. Och ut+
byggnaden fortsätter!
Historien har nu hunnit ikapp
oss. Vi är framme i dagens utveckling och problem och hur vi ser på
trafikledsutbyggnaden just nu och
framöver.
Del som varit mest dominerande
under ett par års tid är utbyggnaden
av gång· och cykelvägar. Detta väcker
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positivt gehör bland allmänheten.
Folk börjar använda cykeln allbner
och man ställer krav på säkra gångoch cykelvägar. Gång-och cykelvägar
har byggts ut på Unga sträckor mot t
ex Njurunda. Sundsbrukoch förestående är utbyggnad mot bl a Alnön.
En annan utveckling är att göra
vissa hårt trafikerade gator till sk
miljögator. Trafiksäkerhet och
god luftmiljö sätts före framkomlighet och kapacitet. Köpmangatan
och Fabriksgatan är exempel på gator som just nu genomgår denna
förändring.
Men hur star det till med våra
genomfarter. Det som våra förfader
hade så stora bekymmer med. Ja,
bekymmerna är givetvis inte borta.
De finns där. Under hela 198o-och
1990-talet grubblade man på hur
miljöeffekterna av genomfartstrafiken skulle bemästras. Någon kom
på den geniala iden att dra E4-trafiken öster om centrum på en jättelik
bro över SundsvallsCjärclen. Tanken
var svindlande. Det var projekt i en
helt annan dimension än vad vi ti-
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digare varit vana vid. Kostnadsmässigt började man tala om miljarder i stället för miljoner. Men
kunde man bygga Höga kusten bron
sa borde man väl också kunna bygga
en liknade bro i Sundsvall som var
väl så viktig.
Nu har projektet ~ Sundsvall blivit så väl förankrat att det närmast är
en tidsfråga och ekonomisk fråga när
projektet genomförs. De som på
194o-talet var så förutseende när det
gällde trafikens och trafikleds·
byggandets utvecklingen hade trots
allt en begränsning. Den riktigt vi·
sionära framtida trafikledsstrukturen
i Sundsvall kom man inte på.
Om nu vi får en ny bro över
SundsvaUsCjärden och en bra sträckning av E4 genom Sundsvall och
dessutom en lösning på kopplingen
mellan EI4 och E4 så kan man
undra om detta är den slutliga lösningen av trafUdeder i Sundsvall.
Det finns bara ett svar. Nej! Synen
och kraven på trafikleder kommer
alltid att förändras och byggande och
forändringar kommer alltid att ske.

Bydalen med OBS stormarknad
i centrum al.' bilden med

vägniitssystem. DetaljJran

flJifotografi '995·
Foto: Metria på uppdrag al.'
SundsvalIs stadsbyggnadskontor.

Att läka ett sårigt stadslandskap
En stadsbyggnadsuppgift för 2000-talet
Av Hans Gillgren, arkitekt

Kollisionen mellan äldre tiders
stadsbyggande och modernismens
funktionsområdesbyggande har givit många oläkta sår i våra städer
och så även i Sundsvall. Det är sår
som är infekterade sedan många år
och som måste få en kunnig vård
fOI att staden ska bli frisk. För att
läka såren måste vi återuppväcka
den klassiska stadsbyggnadskonsten och finna en metod att foga samman två ganska oförenliga stadsideer. Den "moderna" stadens inslag är som ett främmande organ
som transplanterats in och vi måste
undvika att del stöts ut. Kanske
maste vi rent av omforma modernismens stadsdelar helt så att de blir
naturliga delar av den stad vi vill ha.
OffE~"TLlc.
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Hur är den klassiska
staden uppbyggd?
Staden som vi vanligen känner den
består av gator, kvarter med tomter
för bebyggelse, torg och platser för
handel, sammankomster, fest och
annat som är gemensamt. Utöver
detta nödvändiga består staden av
parker, planteringar och sportanläggningar för invånarnas behov
av grönska, lek- och spelytor samt
industri- och transportanläggningar
som hamnar, järnvägsområden och
trafikapparater. Vissa av kvarteren
har i staden reserverats för offentliga byggnader som stadshus, skolor. sjukhus, kyrka, teater, konserthall mm. Ofta ligger stadens offentliga byggnader i framträdande lägen, särskilt i den europeiska stadsbyggnadstraditionen. Stadshuset
ligger gärna vid stadens torg eller vid

den viktigaste gatan. Det finns en
naturlig hierarki i staden med viktiga gator som är bredare, ibland
trädplanterade, och med mer betydande byggnader och mindre viktiga som ofta är smalare och har mer
oansenliga byggnader_
I kvarteren i denna traditionella
stadsform kan en rad funktioner inrymmas, ofta blandade i samma
kvarter beroende på läget i staden:
bostäder, ofta en eller två våningar
över gatuplanet, butiker, vanligen i
gatuplanet, kontor, serviceinrättningar, hantverkslokaler. Genom
århundraden har innehållet i staden
förändrats, men formen klarar [orbluffande väl nya typer av butiker
och nya bostadskrav, det kan vi se i
de flesta äldre städer. När vi besöker dem är det de äldre delarna som
vi uppskattar, både till form och
innehåll.

Överbefolkning drev
fram den "moderna" staden
När överbefolkning, trångboddhet,
hygieniska brister och ökande industriverksamhet inne i städerna i slutet av 18oo-talet gjorde stadsmiljön
dålig i många avseenden, började en
strävan att hitta nya stadsformer. Istället för att bo i ohälsosamma stads·
kvarter skulle framtidens människor bo närmare naturen. Trädgards.
städer efter engelsk förebild byggdes utanför Stockholm. Djursholm
och Saltsjöbaden blev det nya
bostadsidealet där den mer välbärgade befolkningen kunde bo inatu·
ren men ändå, med järnvägens hjälp
snabbt kunde ta sig in till stan.

Med statlig bostadspolitik. och
stadsbyggnadsideal som fOrde fram
den öppna staden. sköt förortsbyggandet fart efter kriget. Istället
for slutna kvarter placerades husen
mer jämlikt i samma väderstre<k for
att ge lika mycket sol till alla. Det nu
renodlade bostadsområdet lades
långt från industrierna och fick sina
små forortscentra som om det vore
i en småstad. Men fortfarande fanns
stadens struktur med gator och kvar·
ter kvar, även om gränserna mellan
kvarter och gata började lösas upp.
Funktionsseparering
blev stadens död
l början av I96o-talet kom en avgörande forändring i stadsbyggandet:
Separering av stadens funktioner.
Främst var det den ökande biltrafiken och utvecklingen i USA som
blev forebild. Trafiken på den gamla
stadens gator blev fOr hård och störande. l det läget valde man antingen att riva i staden och bredda
gatorna eller aU dra nya vägar utanfor stadskärnan. För att minska
olyckorna utvecklades ett system
med helt separerade system for biltrafik och gångtrafIk. Gång· och
cykeltrafikdrogs i tunnlar under biltrafiken och på separata vägar. Planeraren tänkte ut hur människor
borde gå och placerade de dyra
gångtunnlarna där de bäst kunder
klara flera trafikströmmar. Ofta blev
det där det inte passade någon. För
att inte dra in trafik i bostadsområdena lades butiker och servicefunktioner som post. vårdcentral
mm for sig i ett "centrum" . Trafiken ordnades ofta med utifrånmatning som omöjliggjorde genomfartstrafik men också forsvårade trafik mellan olika funktioner inom
stadsdelen.
Gatorna döptes om till trafikleder och utformades så att det skulle
gå snabbt och vara säkert att köra bil.
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Den gamla gatans mångsidiga funk·
tian forsvann, trafikleden duger
bara till en sak, att köra bil på. Där
ordnar man inga gatufester eller fla·
nerar. Parkeringsplatsen uppfanns.
Tidigare ställde man bilen längs gatan eller möjligen inne i kvarteret. l
centrala delar kunde man parkera på
torget när det inte användes fOr handel. Men med tilltagande bilinnehav
räckte inte detta. Parkeringsplatsen
utformades för att idealiskt passa
parkering av personbil. Rutor som
är 5 meter långa och 2,5 meter breda
placeras i rader med 7 meters avstånd så att det fmos plats aU backa
Det fungerar utmärkt for en enda
sak. att parkera på. En tom parke·

ringsplats är vanligen ful och ödslig
och kan inte användas till något annat. Jämfar det med ett torg som
man ibland parkerar på, det är vackert när det är tomt och kan nyttjas
fcir handel och evenemang.

Enfunktionell stad· en katastrof
Häri ligger den moderna stadens
katastrof. den kan bara användas på
ett sätl och bara det sätt den planerades fOr. Den bygger på att vi bor
pa ett ställe. jobbar på ett annat och
åker och handlar på ett tredje, helst
med bil. Vi bör leva ungefär likadant,
ha samma utrymmesbehov och vara
intresserade av samma saker. För
den arbetslöse hantverkaren som vill

starta upp en byggfirma i liten skala
med utrustning. kontor och bostad på
sanuna ställe fungerar det ~moderna~
bostadsområdet inte alls.
Nu är dessutom utvecklingen
raskt på väg ifrån det enhetliga
industrisamhället mot ett formodIigen mer mångfasetterat bland·
samhälle där det gäller att fdrsörja
sig på många olika sätt. Då hänger
inte den "moderna" staden med,
den kommer all kräva en ordentlig
ombyggnad elJer forfalla till ghetto
for de som inte har något vaJ. Eller
rivas for att undvika just ghettoiseringen. Den kris vi idag ser i kom·
munala bostadsbolag är egentligen
den moderna stadens kris, ingen vill
bo där om de kan välja.

Enfunktionell P-plats. Är svåranvändbarför andra ändamål
och ingen prydnad i staden.

Eli mdngfunktionellt torg. till
vardags P-plats, vid behov marknadsoch festplats. Utformningen är vacker
och en prydnad med elkr uwn bi/ar.
Rådhustorget i Söderhamll.
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När landsbygdens väglösningar skär
in i staden bildas oläkta sar.
Vägriicken och griissltinter hor inte
hemma i stadsmiljön. E4 genom
centrala Sundsvall.
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"Moderna" stads ideer
drabbade även den klassiska staden
Den "moderna" stadens kris gäller
främst de nya fororter och bostads·
områden som byggdes under
miljonprogrammet 1965-1975. Men
även inne i äldre stadsdelar revs hus
och "modern" stad byggdes upp.
Ibland bröts kvartersmönstret och
flera kvarter lades samman till ett
stort for att bebygga det mer rationellt med likformig bebyggelse. Eftersom den moderna funktionsområdesstaden betraktades som ett antal fristående funktioner som skulle
lösas var och en. bostadsområde.
köpcentrum. industriområde. trafik
inom området, trafik till området
osv., så brydde man sig sällan om
att sammanfoga de olika pusselbitarna till en fardig bild, utan det blev
ett antal glipor mellan. Glipor som
mestadels blev grässlänter, sly.
partier eller kvarlämnad skog.
Stadsplanerarna var nöjda om de
löst de olika delarna, helheten tog
sällan någon ansvar for. Dessa glipor eller sår som blivit oläkta när
man dragit in med den "moderna"
stadsiden i den klassiska staden.

finns att beskåda på ett antal ställen
i SundsvalIs stadslandskap. Mest
tydligt är det kring E4.ans dragning
genom hamnen och längs Norrmalmsleden. Men även längs västra
Storgatan, Bergsgatan och kring de
statliga verken på Västra Långgatan
är kollisionen tydlig.
Äter till traditionellt stadsbyggande!
Hurska man då läka såren? rag menar att botemedlet heter traditionellt
stadsbyggande. Det innebär att tillämpa synsätt och metoder som var
vanliga fore den "moderna" epoken.
Först måste vi avskaffa modernismans enfunktionella begrepp som trafIkled, parkeringsplats. bostadsområde, rekreationsområde mm. Istället bör vi återupprätta stadselementen gata, plats, kvarter. park
osv och utgå från att gränserna mellan de olika elementen ska vara
skarpa och tydliga. Mellan gatan och
kvarteret far det inte finnas några
grässlänter, lika lite som det i ett hus
kan vara en glipa mellan vägg och
golv. Och den rumsliga gränsen
mellan den helt offentliga gatan och
den halvprivata gården måste vara
tydlig genom mur, plank eller häck.
annars blir gården oanvändbar,
ingen vill vara där.
Gator istället för trafikleder
Gatan som stadselement fyller på
en och samma gång en rad funktioner for staden. Den är transportyta
för fordon och gående. den är
rumsligt det mellanrum mellan
kvarteren som behövs for att byggnaderna ska få ljus och luft, den är
en scen for att visa upp varor och
annat i butiker längs gatan, den är
en scen for människor att visa upp
sig fOr varann, att träffas och prata.
Varje byggnad i en stad kräver transporter och den måste ske på gatan om
man inte byggt underjordiska system.

Slopa gågatan bredda gångbanorna!
Uppdelningen av gatan i körbana
och gångbana är en enkel och prak.
tisk anordning for att skilja på bil
och människa. På gångbanan får
inga bilar eller cyklar köra, där kan
man känna sig helt säker som gående. På körbanan får bilar och an·
dra fordon köra, där måste man som
gående se sig för när man passerar.
Gränsen och ansvar-sforhållandet är
solklart. "Modern" stadsplanering
har suddat ut denna gräns genom
att inrora "gågatan" i den traditionella staden. En gågata som inte är
någon gågata utan i praktiken en
oreglerad blandning av alla möjliga
trafikslag utan tydliga gränser rör
var man får köra och parkera. Istället for gågator bör man återinföra

avgränsningen mellan gångbana
och körbana. men gärna bredda
gångbanan på körbanans bekostnad
för att prioritera utrymmet for gående. Körbanan skall användas for
den fordonstrafik som alltid behöver komma fram samt fOr cyklister
som är ett osäkerhetsmoment på
gångbanorna. Att man sen begränsar tiUåten biltrafik på gator som har
tält med butiker och mycket kor·
sande gångtrafik är rimligt.
Kvarter istället för bostadsområden

Kvarteret som element i staden
måste ersätta bostadsområdet. Det
innebär att vi behöver ompröva de
trafiklösningar som varit fårhärskande under modernismen. Istället
for de skenbart trafikfria gårdarna
behöver vi skapa gator som möjliggör den trafik fram till entreerna
som idag sker på gångvägarna. Likad behöver gränserna mellan
gaturum och gårdsrum göras tydligare. På gården ska kvarterets innevånare kunna vistas i ett halvprivat
utrymme som inte är gatans olTentliga. Denna omdefinition och rums-

liga förändring skulle kunna göra
många uteytor som idag är ogästvänliga hU användbara.
Inför funktionsblandning

Gator i dagens bostadsområden är
också en fOrutsättning ror att nästa
steg i stadsomvandlingen i moderna
bostadskvarter ska vara möjlig, nämligen funktionsblandningen. Det
ska vara möjligt att bygga om åtminstone bottenvåningarna till lokaler får mindre verksamheter, bu·
tiker, hantverkslokaler. Kvarteren i
staden kan bebyggas olika mycket
ocb utformas olika beroende på var
i staden de ligger och vilken funktion de har i sin omgivning. l centrala lägen är slutna kvarter naturliga. De är ytefTektiva och kan er·
bjuda fler butiks· och servicelokaJer
vid gatan. Sluten bebyggelse ger
också en tydligare gräns mellan gata
och gård vilket är viktigt med mycket
folk i rörelse på gatorna. Öppna kvarter med friare placerad bebyggelse kan
vara lämpliga en bit från cenbum där
boendet dominerar. Fortfarande bör
gränsen mellan offentlig gata och
halvprivat gård vara tydlig genom staket, häckar eller murar.

När modanismensflirorisbyggande
ersälter traditionella kvarter blir
stadsmiljön utunnad. Västra delen
av Storgatan i Sundsvall.

Växtresurs i mellanrummen

Mellanrummen mellan de icke sammanfogade pusselbitarna i den moderna staden är en utrymmesresurs
som möjliggör åtskilliga nya byggnader. Det innebär att vi kan betrakta den moderna stadsbyggnadsepokens ständiga utbredning och
därmed utglesning av staden som
avslutad fOr många år framåt. Utan
att eftersätta behovet av parker och
grönorruåden i staden, kan vi arbeta
med att utnyttja mellanrummen for
en fårtätning som utnyttjar redan
byggda ledningsnät och huvudgator.
Fler människor på samma yta ger
dessutom ett bättre underlag for
butiker och närservice.

Ett exempel på ett oläkt sår och
odeJinierat mellanrum i centrala
Sundsvall är området mellan
Skönsbergsvägen och
Norrmalmsgatan. Här har man
byggt vägar på!örortsvis, gångbanor
saknas, grässlänterna är vanliga,
gångvägarna är många men lyckas
ändå inte klara behovet för gående
nu:l1an stadskärnan och Norrliden.
Det är varken park eller kvarter och
inte stadsmtissigt eJ/er vackert.

Modernismms stadslarldskap har
många döda ytor melJan sina olika
funktionsområden. Stenhammar i
Härnosand.

._-~

Om man utnytijar mellanrummen
till kvarter och gator kan man
återskapa en stadsmiljo även i
funktionsområdesstaden. Exemplet
visar samma område som ovan.
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Gör park av grönområden!
Att f6rvandJa grönområdet till park
behöver inte innebära att alla över·
blivna skogspartier mellan bostads·
områdena blir ambitiösa planteringar. Under begreppet park kan
man mycket väl bibehålla skogspartier, det kan ofta vara en stor kvalite. Men med mycket människor
som nyttjar skogsområdet uppstår
behov av iordningsställda stigar el·
ler vägar och längs dessa bättre sköt·
sel än annars. Likaså bör gränszonen mellan stadens kvarter och en
naturpark bestå aven planterad och
skött övergångzon som mer liknar
anlagd park än skog.
Bör vi bevara
den "moderna" staden?
Man kan emot detta stads·
f6rvandlingsresonemang lägga en
historisk aspekt. Bör vi inte spara
tydliga exempel på denna epok av
stadsbyggande for eftervärlden? Bör
vi inte respektera en tids värderingar
och se det positiva i miljon-

programmets välfungerande trafikleder. bilfria bostadsområden. säkra
gångtunnlar och betongplatteklädda
gågator? Vi kanske rentav borde fullfölja de ideer, inte minst om
utemiljöerna, som många gånger
kompromissats bort i byggskedet.
Kala 6o-talsområden skulle kanske
bli lummiga miljöer om vi planeterar dem som det en gång var tänkt.
rag tror inte det. Tyvärr utgick den
tidens planering och stadsbyggande
från ett byggindustrielIt tänkande
som valde byggekonomiskt billiga
lösningar fOre omsorg om människan. Det finns undantag där några
få ambitiösa arkitekter lyckats värna
goda lösningar, bra material och fina
detaljer även under 6o-och 70·la1en,
men de är få. Ut oss ta fram dem,
visa på dess kvaliteer och bevara
dem. Men det övriga måste vi ta oss
an och forändra till bra stadsmiljö.
I den klassiska staden termer. Ut
oss alltså skrota runktionsområdesplaneringen och återga till riktigt
stadsbyggande igen.

Vy fråll slutet av 198o.lalet över
Sundsvalls stadskärna.
Foto: GUll/tar Almberg, Industribild
AB. (originakl; ja'!:)

Tillbaka till staden
med Mitthögskolan som exempel
av Torbjörn Einarsson, arkitekt

Längtan till by. drömmar om stad?
Fredag kl 17 kan Du ta pulsen. Om Du
vill syna Din stad, studera då människorna .fredag k117. Da, när de nlr övt:r
sin tid, syns det vart hngen och lustarna drar. Blide till bryggan och torget
tycks det, både ';U lugnet och puhen! A
ena sidan till natur, Ii andra sidan till
bygd, mcn niir det gäller bebyggelse stAr
hågen mycket tydligt till den traditionella staden,fiskeläget dler byn. Det iir
där vid torgen och bryggorna som vi ser
turistbussarna. Det är i innnerstan och
fiskeläget priserna är höga.
I landet där emellan, i [drortslandskapet ser vi få turistbussar.
Varf6r st;\r människors längtan inte
dit? Den moderna fdrorten anlades
ju med de bästa av föresatser, stora
investeringar och de största förhoppningar om "en ny stad" för
"den nya människan"!
Staden tillbaka, byn åter

För stadsplaneraren, politikern eller
byggarna - det är vad denna artikel
vill visa - är det dags att dra slutsat·

Kvarteret Agränd, Suckgriind, i
Mitth6gskolans nya miljöer i Akroktm,
i västra delen av stadskiiman. En stad
ar i mycket sina mellanrum. Torg,
gränder, bryggor och broar har
formats fOr den som stannar till, den
som låser sin bok, den som vill byta
ndgra ord. Foto: Svante Harstrom
(o.-gin.k< ; fä'/l).
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ser av den fria tidens signaler. Håg
och lustar som syns i människornas
efterfrågan på fiskelägen eller gamla
stadskärnor måste tas på allvar.
Småstadstorget vid Trosaån, bryggan
vid fiskeläget bildar vattenhål där
människor finner ro och inspiration.
Om planeraren börjar där och sen
adderar in arbetslivets och boendets
och servicenäringarnas attribut, kan
vi åter skapa "en miljö dit alla vill".
Dit alla vill.
där kan vi skapa blandning
Och när alla vill till en miljö kan planerare och politiker åstadkomma
den blandning som ger en stad puls
och potential fOr oväntade möten, det
där oväntade och lockande som kanske just är en bra stads innersta väsen.
Skala för nordiskt klimat
I den europeiska diskussionen om
städernas framtid utgör den nordiska trästaden en intressant modell.
Den nordiska småstaden är stad,
men den är också genom sin småskalighet och grönska en ekologisk
miljö som är mer hanterbar än
sydeuropas stenstäder och amerikanska manhattan-miljöer eller
forortsmattor.

Stadstyper för vår längtan
En bra ingång i diskussioner av vår
stadsbygd är att se hur den är uppbyggd av olika stadstyper. I Sundsvall: kvartersstad, klättrande villakvarter, institutionsring,lamellhusområden, trägårdsstad, industriområden. hamnkvarter. externhandelsområden, bostad s förorter, osv.
Olika stadstyper har olika fordelar
och nackdelar. Självklart kan nån

tycka, men så självklart att välja mel·
lan dom är det inte. Under decennier har det nämligen vuxit fram
praxis och regler som till 95% foder
fram stadstypen "suburbia". Över
hela världen har modernismens
stadsideer lett till ett stadslandskap
som inte egentligen är stad utan en
förortsmassa av forbluffande likhet
och brist på profil.
Det produceras inga nya Trosa.
Gamla stan är olaglig i alla möjliga
avsenden. Lagstiftningen är inte retroaktiv, så gamla Sigtuna får vara
kvar liksom våra andra turistklenoder trots att de bryter mot moderna regler och t ex till 99% ligger
inom strandskyddszonerna.
Så även om det självklart fmns
olika sladsyper, så är valet dem
emellan inte okontroversiellt.
Förortslandet. "suburbia" har tolkningsforeträde. Om man summerar
alla restriktioner och alla goda uppsåt så vinner restriktionerna - vi får
en stadsbygd där ingen gjort några
formella fel. Men vi får inga
"längtans mål".
Om vi inte tänker om.

Bygg det som efterfrågas!
Innerstaden är efterfrågad. Låt oss
då bygga mer av bristvaran innerstad! Enkla skjul i ett fiskeläge betingar fantasipriser - U.t oss då
bygga mer av bristvaran fiskeläge!
Trissade taxeringsvärden tvingar
skärgårdens fastboende från sina
hus - låt oss då med vykortets hjälp
gära mer av den stadstypen så glädjen blir åtkomlig for fler! Bygg mer
Sigtuna i Sigtuna, mer Trosa i
Trosa! Och mer, vadå, i Sundsvall?
Med ungefår denna ansats for-

En liten rebus
Svtlr: "Svenskt sttldsbyggtlnde sekel
fOr sekel", dler "1900-talets zonerade
sttld är en parentes".
Först goo-talet där Erik Segersall vid
vägkorset anlade SverigesjOrsro stad
Sigtuna. Tomtindelning medelt
plogfiiror var åttonde aln. Sen blev
det fler tvärgator. Gatunäten
karaktäriserar städerna sekel för
sekt!. 160o-talet får städerna
fortifikatoriska bastioner, men
gatunlHet består. Men så på '9°0talel dyker modernismens "nya stad"
upp. uppeldad i zoner med olika
innehåll, bostadsområden,
arbetsområden, universitetsområden,
köpcentra, allt för sig i skilda
enklaver, hophållet bara av allt mer
utväxta motorvägssystem. Den sista
sekt/rutan är både en gissning och
argumentation.

Svensk typstad, enl Gösla Carlestam.
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Ur tävlingen. Högskolan som stad.
Mönstret är valt som kontrast till
"det externa universitetet ",
"högskolan som institution",
"högskolan som tempel" eller
"högskolan somJabl'ik". vilka under
de senaste decennierna och seklen
varit gängse typologier inom
universitets· och högskolebyggandet.
ARKEN Arkitekter AB.
Kunde också varit en illustration till
nytt sjukhus, eller kommunal
forvaltning - bilden visar stadens
grammatik och vår tolkning av
Äkrokens potential att berika
Sundsvall.

Mitthägskolan.
Foto: Arken
Arkitekter J998
(orginalet tjarg).
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made vi på ARKEN Arkitekter vårt
förslag till hur Sundsvall kunde be·
rika sin stad när man skulle lokali·

sera sin högskola och forma sitt
kommande universitet. Här fanns
ett utmarkt tillfälle att visa att stadens grammatik av gator och kvarter alltfort är mycket användbar.
Mitthögskolan som exempel
Äkroken är ~en högskola byggd som
ett stycke stad" med gränder och
torg. broar och bryggor, nya och
gamla hus. Genom att Sundsvall tillhandahåller denna stadens vagga
med både vackra hus och minnen,
har högskolan nu fått rotfåste i stadens ursprungligaste mylla. Här
började staden byggas på 1600-talet. Här började den stora branden
T888. De nya kvarteren har tagit
form av kringliggande hus och
gatumönster. Det ger krydda och en
lokal rörankring där tidigare generationers värv och avtryck får vara
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med, det som kallats en 'de dödas
demokrati'.
Instihltionema bildar egna kvarter,
men delar också lokaler hos varanclra.
Ute på udden ligger ett kvarter med
reception, bibliotek, restaurang och
administration. lsouterrängplanet
knyts alla kvarteren samman med en
galleria och kulvertstråk. Uppe på
torgplanet ger detta arrangemang
gränder och fri sikt ner mot ån.
Parkeringsgårdar visar plats fOr kom·
mande etapper. Kemins terrass ner
mot ån är ett "avtryck~ av kemi·
kvarterets läge i en tidigare skiss .
innan vi upptäckteatten flyttning var
möjlig för att passa in institutionen
mellan stora almen och stora linden.
Åkroken blir på detta vis en lekfull charad med tiden: här finns Sal·
landerska uthuset som överlevde
branden 1888. käl1argrunder från
hus som funnits, hus från J89o·tal
till 1950·tal, hus som vi byggt T997,
märken av hm de troddes bli 1994,

antydningar av hus som kan tänkas
komma· minnen och foraningar,
och tiden som en kontemplativ kva·
lite där vi med hjälp aven stilla ~
och platsens historia vill väcka eftertanke hos gäster och aktörer i denna
sundsvallska akademi.
De tv~ broarna ligger på olika njvåer for att knyta an till möjliga hus
på andra sidan ån. S~ kan stadens
"universitetskvarter" växa vidare, vid
~n och in emellan befintliga hus.
Mönstret är valt som kontrast till
"det externa universitetet", "högskolan som institution~, "högskolan
som tempel" eller "högskolan som
fabrik", vilka under de senaste decennierna och seklen varit gängse
typologi er inom universitets- och
högskolebyggandet.
Utseendemässigt anknyter
Akroken till svensk magasins,
tradition. Gavelställda mot ~n min·
ner byggnaderna om den norrländ·
ska sjöfartens storhetstid, Väslhagen
tvärs över ån, likväl som de norska
bryggorna på andra sidan Kölen.
I de nya husen har vi lagt in
utfackningar under vissa fönster
som förberedelse för dörrar til1
hörnbutiker eller annal som kan
väva ihop högskolan med sin stad.
De två broarna och miljön har lockat
till en märkvärdigt stor genomströmning. Denna genomströmning är en grund för att v~r strategi
om "ett universitet i staden" ska
lyckas. Och det är den strategien
som vi p~står skall göra Åkroken till
en lockelse och "lokaliseringsfaktor"
fOr studenter och lärarkrafter som
numera har manga lärosäten att
välja bland.

Akroken •
som ett steg i strävan mot stad
Varje val av arkitektur blir ett inlägg
i den långa diskussionen om hur vi
ser pa våra liv, hur vi vill forma arenorna for vart leverne. Från Dick-

rummet och kojan till torget eller
stängslet - i allt finns ett avläsbart
språk for hur vi ser p~ våra liv och
mötena med andra. Med Akroken
ville vi illustrera att även stora institutioner kan forma del av staden.
Inne bland "det andra~. Lite mer tro
på umgänge. lite mindre tro pa specialisering.
Vi driver tesen att blandning är
bra. Ju mer blandning. desto mer
möten. Mot detta drar hela tiden
stordriftsaspektema och specialiseringen, men därmed också isolenngen.
Vi har tydliga exempel ivår svenska
historia. Två stora explosioner:
På 1800-talet sprängdes våra
byar i de stora skiftesreformerna.
Det goda uppsåtet var effektivitet,
men av bara farten rev man en
enorm bykultur. Det var i stort sett
bara i Dalarna som sturska bönder
stod emot.
Hundra år senare, på 19oo-talet
sprängdes så v~ra städer. Även här
fanns det goda uppsåtet att höja effektiviteten: bredare bilvägar och
storskaligare lokaler för handel. Den
gången kunde inte ens dalkarlarna
sta emot. Det Borlänge som fanns
finns inte mer. Av bara farten revs i
modernistisk yra oskattbara stadsklenoder.
l Sundsvall revs Norrmalm, i
Stockholm hela Klara, i Katrineholm
95% av stadskärnan. Det var mycket
som f6rsvann. gränder, torg, hus.
men framforallt liv, grannskap, aff<irskontakter, historia och stämnlngar.
Det försvann allt det där som någon i vår postindustriella epok skulle
se som fantastiska inslag i "upplevelseindustrin".

Mitthögskolan.
Foto: Arken Arkitekter 1998
(orginalet i färg).

TJeckisk stad.
Efter varje brand växer hus i
respektive äga inom kvarteren.
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Effektivitet inte längre lika med
storskalighet
En optimistisk tolkning är att vi i
den postindustriella epoken bättre
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Berlin. Förändring medelst addition.
Anonyma lameller kompletteras fOr
att skapa mindre kvarter och mer
individuella hemvister.
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värnar vårt arv och dessutom har
chans att finna tillbaka till en
finskaligare och mer mångskiftande stad.
Vi har i Sundsvall illustrerat att
det går att blanda in ett universitet
i staden. Men vår tävlingsillustration till Åkroken kunde i ett annat sammanhang lika gärna illus·
trerat hur staden kunde kompletterats med ett nytt sjukhus eller en
ny datafabrik. Illustrationen påstår
nämligen en annan sak: staden
med sina hus och gränder är en
form som är lämpad att härbärgera
det mesta. Väven av gator och kvar·
ter ger en mycket öppen spelplan.
Del moderna arbetslivet är till allra
största del blandningsbart med övrig stadsmassa. Det ankommer nu
bara på arkitekter och trafikplanerare att på ett behändigt sätt
infoga trafikrörelserna och be·
härska de tekniker som framtagits
for hur gatunätets trafik "silas" i
former som också sker på övriga
stadsinnevånares villkor.

Kvarterstaden - en sinnrik spelplan
Kvartersmönstret är bra, säger den
amerikanska stadsmorfologen
Anne Vernez·Moudon, men det är
ännu bättre om kvarteren är indelade i ägor. Hennes breda genomgång av hur europeiska städer fungerat under århundraden visar hur
stadsväven med sina kvarter fungerar bra närden behåller just ägorna
i kvarteren. Bränder har passerat,
hus har kommit och gått, men
stadsväven har fortsatt att generera
stadsliv, kontakter och arena for
människors liv. Men den tål inte allt
När effektiviteten lockar till kvartersstora byggen, eller som i Klarakvarteren där 35 kvarter slogs ihop i
några få block, då fårsvinner också
stadsväven och dess fåmåga att generera det stasdsliv som vi tycker är
poängen med en stad. Det finns tyd-

liga exempel. Den som går i sidogatorna i det ombyggda Klara känner kylan av långa stumma fasader.
Och inte blev det nåt gatuliv eller
några torgrum kvar på Norrmalm i
Sundsvall.
Kvarterstaden är effektiv på sitt
eget lilla vis. Den gör det lättare att
upprätthålla butiker och service.
Gatulängd per capita kan hallas
nere. De sociala näten fungerar
bättre - det där som gör att hyresgästen vårdar sin gård eller att
pizzeriaägaren med hink och borste
tvättar "sin del" av trottoaren. Såna
effekter far man inte i de upplösta
fOrortslandskapet. Där uppstår lätt
ett ingenmansland. Ölburkar blir
liggande, mängden impediment att
gräsklippa och snöröja blirövermäktig för kommuner och fårvaltare.
Kvartersstadens blandning ger
synergier som också är en slags ef·
fektivitet. Den inte bara härbärgerar
liv, den genererar det som inom ekonomisk teori beskrivs som
multiplikatoreffekt. Den effekten
kan åskådliggöras med exemplet
med 500 bostäder som ligger åtskilt
från 500 arbetsplatser. Som två om·
råden kan de inte var for sig bära en
restaurang. Om de däremot blandas
till en stadsdel, kan en kombination
aven lunchrestaurang och kvällsöppen pizzeria hålJa service for både
de boende och arbetande.
För Sunclsvall innebär allt detta att
man framdeles bör sträva att lägga
ny bebyggelse som kompletteringar
i tidigare ensartade områden.

Kvartersstaden i nordisk skala
- en exportprodukt!
I sökandet efter en mer ekologisk
stad och mer bärkraftiga livsstilar
har ekobyar hittills varit intressanta
experimentalfålt Den stora nationella utmaningen nu är att omforma hela städer till bärkraftiga
samhällen. Här har kvartersstaden

såsom den visar sig i den nordiska
småstaden uppmärksammats också
internationellt för sina stora företräden. Amerikanska TNOs, Traditional
Neigh-bourhood Developments. söker sina europeiska förebilder inte i
Provence utan i Norrtälje och Dalarö.

Spritt ägande ger bättre demokrati
Den småskaliga kvartersstaden underbyggs enlig nämnda Anne
Vernez-Moudon bäst av ett spritt
ägande inom respektive kvarter. Ett
spritt ägande gör den enskilde till
subjekt, men stadstypen utgår också
från att vi tillsammans bygger upp
en offentlighet. Torg, parker och kajer. Den nordiska småstaden har en
skala som gör att hus kan byggas på.
det flnns plats för individualitet, lekfullhet och burleskerier och den går
att bygga med enkla material.

Mer plats för olikstora aktörer
och intressenter
Gängse planering har sedan trettitalet varit zonerad utifrån bestämda
föreställningar om vad som var arbetsplatser. bostadshus. köpanläggningar. Det gav som sidoeffekt en storskalig bebyggelsesort
med få aktörer och många konsumenter. Kvarterstaclen med sina
ägor ser i stället de många människorna som aktörer. Det innebär en
småskaligare strategi för både be·
byggelse och administration. En god
stadsplan ger spelrum för också små
ägare och små entreprenörer. En
god stadsplan låter nyttan av planen
också bli byggrätter för berörda
grannar. Iden lilla skalan finns plats
för lokala arbetsbyten, den har en
skala där aet känns värt att "bry sig".

Exploateringsgraden fri men känslig
Sigtuna, Norrtälje och Karlskrona
har nämtns som goda exempel. De
är både lika och olika. Kvartersstäder

har kvarter, men de ser olika ut och
fungerar olika beroende på hur
mycket man bebygger varje kvarter.
Garnla stan liksom Amsterdam bör·
jade som glesa småstäder. hus vid
hus som i steg byggdes på inåt tom·
tema och uppåt med allt fler våningar. Gamla stan blev tät. Amster·
dam ännu tätare, nästan ett block av
sten och tegel. Skälet att välja ett
mellanläge av täthet. som t ex Marie·
fred, är som resonemangen ovan vi·
sar, flera. Solkatter, grönska, trivsel
- men också praktikalia. I den lilla
skalan klaras parkeringen på mark
och gatunätet blir inte dominerat av
bil rörelserna. men samtidigt finns
en täthet så att kollektiva fardmedel
kan fungera som alternativ till bilen.
Föräldrar tvingas inte bli chaufförer
till sina barn.
Vi ser en urbanare
och grönare livsstil
I vår epok har det alltmer blivit så
att människor väljer livsstil. Stadens
framtoning blir alltmer avgörande
för om den unga rörliga generationen lockas av den scenografi som
staden erbjuder. Sundsvall kan ge
ett gott hägn för dem som "vill leva
efter sitt samvete". Början till bär·
kraft och en grän framtoning är
lagd. Men här finns ändå mycket att
göra. Stor vikt bör framdeles läggas
på att ny bebyggelse med rimliga
insatser går att forsörja med tåg och
bussar. Investeringsmedel för
transportsektorn bör läggas på de
allmänna nätet snarare än på mer
prioritering av asfaltnätet. Det
myckna bilåkandet, den ringa lokala
matförsörj·ningen ger ett ekologiskt
fotavtryck som kan och bör förbätt·
ras. Det kan ske genom l ex mer
blandad bebyggelse. mer odlingsytor och växthus inne på gårdarna,
mer bebyggelse som utgår från befintliga väg- och ledningsnät, mer
småskalig bebyggelse som nyttjar

Ek~6

ca 1600. Kvartersstad som
spelplan.

enklare material, mer sjävdrag, mindre hiss-kraft och som ger bättre
mikroklimat.
Vår administration är också zonerad - nya roller behövs

En återknytning till genuint bygge
av stad kräver en ny syn på de roller
som gällt i stadens planerande och
byggande. Funktionalismen delade
inte bara upp staden i sina beståndsdelar, den inf6rde ett nyspråk som
kodade fram specialiserade roller
och zonerade vårt sätt att tänka. Det
påverkar oss stundligen. Ett par exempel bara. Det är svårt att komma
på eller få förståelse for "matplatser
på gångbana", men alla ser gärna
framför sig ett "trottoarcafe". När
någon önskar "mer liv i våra bostadsområden", uttalar han egentligen paradoxen "mer blandning i det
icke-blandade"_ Men det går att
komma ur den här språkburen. Till
exempel: tänk inte "bostadsområde",
tänk stadsdel, planera inte ett "industriområde". planera ett kvarter. bygg
inte ett "villaområde", bygg en by!
Nyspråket beskriver också en zonerad administration. Vi har i stat
och kommun "bostadsminister".
"gatukontor", "industridepartement", "miljökontor". I990-talel
har sett många hopslagningar till
mixade '"miljö- och stadsbyggnadskontor" , men där fortsätter man att
som forr dela ut markanvisningar i
form av olika "bostadsområden" till
stora byggare. En argumentation [ör
den nordiska småstaden är en argumentation också i den allmänna
demokratidiskussionen. Småskaligheten är ett medel att säkra
plats för fler aktörer.
Från konrtiktminimering
till kontaktmakeri

Stormarknaden brukar via sin ma·
nager säkra en önskad mix. Staden
behöver via sina "stadens fåder"

också en aktiv strategi för mix och
stadsliv_ Del innebär en rollf6rändring fOr planerare och politiker.
Zonplaneringens hypotes var att
helheten skulle fungera bättre om
olika delar lades var fOr sig. Under
decennier tog sedan planerare och
politiker på sig rollen och pretentionen att det går att lösa konflikter
medelst allt fler uppdelningar i rum
och tid. Mer gångtunnlar, mer sig·
nalsystem, och vita linjer mellan gående och cyklister. En utveckling
utan ände.
En omvänd hypotes säger att staden är en arena for det mänskliga
dramat. För både komedi och tragedi. Scenen må vi putsa vidare på.
Men spelet är människornas. Det
gnisslar ibland.. Men det finns ingen
"ny stad" och ingen "ny människa"
att tillgå. Däremot tusenden av inspirerande f6rebilder urden mänskliga bosättningarnas historia att
spinna vidare på.
Sundsvall har alltihopa. Triumferna och misstagen. Ett brett
bebyggelsearv. stad och byar, kust
och berg, nyinOyttare och [astboende. Och en ny epok i vardande.
Det Hnns många sätt som Sundsvall
kan göra sig till scen for detta.

Mitthögskolan fick 1997 sitt
hogskolecentrum pri Akroun j
Sundsvall, pri en halvö där
Seli:lngeran gör en krok just vid
inträdet i kvarlersstaden.
Med en inbjuden tävling '990 viUt
kommunen få fart pri projektet att
Mta Sundsvall gå frrin utpräglad
industristad till en ny epok med
bredare kunskaps- och ntiringsprofil.
En strt1van som kröntes med Stadsmiljörådets utmärkelse till Kunskapsstaden '997.
Foto: Roland Hedberg (orginaJet ifärg.)
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