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Svensk stadsplanering genom tiderna 
 
ArkDes sammanfattar här huvudutvecklingarna inom svensk stadsplanering från 
medeltiden fram till idag. Vi hoppas väcka lust och nyfikenhet för hur staden 
utvecklas. 
 
Städer är sammansatta och fascinerande platser. De har blivit allt mer 
betydelsefulla för vår livsstil. År 2050 beräknas 80 procent av världens 
befolkning bo i eller nära en stad. Det kommer att bli allt viktigare att kunna läsa 
och förstå stadens miljö. Det handlar om livsstil, att uppskatta och delta i stadens 
liv så fullödigt som möjligt. 
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Gamla stan, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1300- till 1600-tal   
Funktion: Befäst handelsstad och representativ huvudstad   
Stadstyp: Förindustriell tät stad med oregelbunden samt regelbunden plan  
 
Det medeltida gatunätet med sina smala gator och gränder, små tomter och hus med gaveln åt 
gatan fick sin form successivt och utifrån naturliga förutsättningar. Till exempel gångstråken 
från Stortorget till hamnarna eller längs stadsmuren som löpte mellan Västerlånggatan och 
Prästgatan. Området vid Stora och Lilla Nygatan utgör en tydlig kontrast till de i övrigt 
oregelbundna kvarteren i det inre av Gamla Stan.  
 
Stora och kvadratiska kvarter dominerade västra delen av Stadsholmen när borgare och 
adelsmän byggde och lät uppföra nya hus i området efter en brand år 1625. Gatunätet fick 
större dimensioner och var organiserat som ett rutnät efter antika förebilder vilket var modernt 
i Sverige från 1600-talets början och framåt. Den nya stadsplanen ritades, stakades ut och 
anlades på ett organiserat sätt av nya yrkesmän som arkitekter och lantmätare. Handelshus 
och magasin började under 1600-talet ersättas med stadspalats och ämbetsverk. Ur det 
medeltida byggnadsmyllret reste sig Tyska kyrkans torn. 
  



 
 
Radbyn 
 
Plats: Öland, Östra Götaland och Svealand 
Tillkomsttid: 1600-1900-tal, ursprungligen 1300-tal   
Funktion: Gårdar med jordbruk som huvudnäring   
Stadstyp: Radby 
Byggherre: Enskilda personer  
 
I radbyn låg gårdarna längs by- eller landsvägen, ibland på ömse sidor vilket bildade nästa 
slutna gaturum. Närmast vägen byggde bönderna sina ladugårdar, fähus och andra 
ekonomibyggnader. Portar ledde in på gårdarna och till bostadshusen. Staketet mellan 
fägården, där djuren hålls, och mangården med bostadshuset, hindrade djuren att beta i 
trädgårdarna. Staket hägnade också in åkerlapparna och inte som idag, hagarna. Gårdstomtens 
area bestämde gårdens andel av hela byområdet och därmed åkerlapparnas storlek liksom 
andelen ängs och skogsmark. Redan i den medeltida Södermannalagen kan vi läsa att ”tomt är 
tegs moder” vilket beskrev hur åker- och hagmarken fördelades mellan byborna.  
 



 
 
Kalmar 
 
Plats: Kvarnholmen, Kalmar 
Tillkomsttid: 1650-tal   
Funktion: Befäst gränsstad  
Stadstyp: Förindustriell stad med rutnätsplan 
Byggherre: - 
Arkitekt: Nicodemus Tessin d.ä. (domkyrka)  
 
Stortorget i Kalmar låg centralt i stadens rätvinkliga stadsplan, vilket var vanligt för 
nyanlagda städer vid 1600-talets mitt. Kring stadens kvadratiska kvarter byggde militärer en 
befästningsmur med bastioner. För att komma in i staden tvingades besökare att passera 
någon av stadsportarna och handelsmän att betala tull till staten på varor som skulle säljas på 
torget. Staden var därför också ekonomiskt viktig för stormaktstidens centralstat.  
 
Stortorget var stadens handelstorg och hit förlade den planerande arkitekten eller 
fortifikationsofficeren på sedvanligt vis både den världsliga och den andliga makten, i form 
av rådhus respektive domkyrka. Båda byggnaderna hade en monumental och representativ 
utformning för att inge vördnad och respekt hos stadens invånare. Domkyrkans kraftfulla yttre 
och rika puts- och stenarkitektur dominerade 1600-talsstadens tvåvåningsbebyggelse. 
Skalförhållandena kring torget förändrades under 1890-talet då stadshotellet med tre höga 
våningar och hörntorn uppfördes vid torget.  
  



 
 
Platsby 
 
Plats: Skåne 
Tillkomsttid: 1700-tal  
Funktion: Gårdar med jordbruk som huvudnäring   
Stadstyp: Platsby 
Byggherre: Enskilda personer  
 
Skånes självägande bönder samlade sina kringbyggda gårdar kring en öppen plats med en 
vattensamling eller betesvall På den öppna platsen uppförde också byns hantverkare, 
jordbruksarbetare och andra obesuttna sina bostäder och verkstäder. Senare byggdes även 
skolan här. På inägorna närmast de regelbundet utplacerade gårdarna brukade bönderna 
jorden på inhägnade små åkrar, tegar.  
 
På ängarna, gärderna och i den gemensamt ägda skogen, utmarken, betade boskapen. Genom 
laga skifte 1827 kom jordbruksmarken att slås samman till större enheter. Detta 
effektiviserade jordbruket och jordbruksarbetarna blev överflödiga. Gradvis avfolkades 
landsbygden.  
 
  



 
 
 
Klungby 
 
Plats: Dalarna 
Tillkomsttid: 1800-tal   
Funktion: Gårdar för djurhållning och mindre jordbruk   
Stadstyp: Klungby 
Byggherre: Enskilda personer  
 
Byggnaderna i klungbyn var glest och oregelbundet utplacerade. Till skillnad från i södra 
Sverige var inte gårdarna sammanbyggda i längor utan varje byggnad var fritt placerad i 
förhållande till varandra. Varje gård bestod dessutom av flera byggnader, en för varje 
ändamål: Ladugård för djurhållning, loge och härbre för förvaring av bland annat hö och halm 
samt matvaror, bagarstuga, bykhus för tvätt, samt stall, smedja och ibland även fäbod då 
betesmarken närmast byn inte räckte till.  
 
En gård kunde dessutom ha flera bostadshus, nämligen ett för varje generation och familj 
inom släkten. Antalet hus oh deras fria placering bidrog till byns glesa karaktär och ibland 
stora utbredning. I Dalarna skiftades inte gårdstomterna utan endast jordlotterna vid 
storskiftet 1757 varför gårdarna fortfarande ligger samlade på detta vis.  
 
  



 

 
 
 
Nässjö 
 
Tillkomsttid: 1860-tal   
Funktion: Järnvägsort, knutpunkt för södra Stambanan   
Stadstyp: Rutnätsplan med järnvägsstation, esplanad och stortorg   
Byggherrar: Statens järnvägar och Nässjö municipalsamhälle  
Arkitekt: Adolf Edelsvärd (plan) 
 
En mönsterplan av SJ: s chefsarkitekt Adolf Edelsvärd var utgångspunkten för planeringen av 
området framför stadens viktigaste byggnad – järnvägsstationen. Utan järnvägen ingen stad. 
Stationsbyggnaden fungerade som fond för esplanaden, den trädplanterade gatan mellan 
stationen och Stortorget. Genom sin placering fick stationen en monumental framtoning och 
kunde därför jämställas med andra viktiga offentliga byggnader som stadshus, bibliotek och 
teatrar.  
 
Såväl järnvägsstationen som dess omgivning gavs ett värdigt utseende med harmoniska 
proportioner avpassade efter tomternas och byggnadernas små mått. Den intima skalan 
förändrades genom 1960-talets centrumbildning då kvarter sanerades. Området förtätades 
genom höghus och tillgängligheten till centrum förbättrades genom fler parkeringsplatser. 
  



 

 
 
 
Karlaplan, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1866 (plan), byggnader från 1880-talet och framåt   
Funktion: Bostadskvarter  
Stadstyp: Stenstadskvarter med stjärnplats   
Byggherre: Stockholms stad   
Arkitekter: Albert Lindhagen (plan), Ernst Stenhammar, Höög & Morssing, Hagström & 
Ekman mfl (byggnader) 
 
Stjärnplatsen med sin cirkelrunda form och sina utstrålande gator, utformad efter 
platsbildningar i framför allt Paris, var högsta mode under 1800-talets sista decennier. 
Trädplanterade platser och gator, såsom avenyer och esplanader, tillfredsställde 
borgerlighetens behov av promenadplatser liksom samhällets krav på hygien, 
ändamålsenlighet och skönhet. Grönskan bidrog inte bara till skugga och svalka utan 
förstärkte också brandskyddet.  
 
Den kraftiga inflyttningen till huvudstaden medförde sanitära problem liksom bostadsbrist. 
Byggnadsstadgan från 1874 bestämde hur stor del av tomten som fick bebyggas och 
gatubredd i förhållande till hushöjd. Resultatet blev djupa hus med små gårdar samt 
femvåningshus längs de bredaste gatorna och trevåningshus längs de smalaste. De nya breda 
gatorna och de stora platserna förde in ljus och luft och längs gatusträckningarna kunde 
vatten- och avloppsrör anläggas. Privata byggherrar uppförde bostadshus, ibland på 
spekulation, med lägenheter för uthyrning, finare mot gatan och sämre i gårdshus och längs 
smala gator. 
  



 

 
 
 
Lärkstan, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1902-1907 (stadsplan), 1909-1914 (byggnader)  
Funktion: Villastad för högreståndsbostäder  
Stadstyp: Terränganpassade storgårdskvarter och villor  
Byggherrar: Engelbrekts församlings kyrkoråd (kyrkan) samt enskilda (bostadshusen) 
Arkitekter: Per Olov Hallman (stadsplan), Lars Israel Wahlman (Engelbrektskyrkan med 
församlingshus), Hallman, Folke Zettervall, Erik Lallerstedt, Erik Hahr, Torben Grut mfl 
(byggnader) 
 
Kyrkan på sin höga klippa avtecknade sig som en krona i stadslandskapet - ett populärt motiv 
under 1900-talets första decennier. Den pittoreska effekten av kyrkosiluetten och kyrkans 
monumentalitet stod i kontrast till de omgivande kvarterens intima skala och rustika karaktär.  
 
Arkitekternas nyvunna intresse för den medeltida staden märktes i både den terränganpassade 
stadsplanen och byggnaderna i mörkt tegel som genom tegelmönster och materialverkan 
skapade dekorativa effekter. Gatorna gjordes åter smala och krökar skapade oväntade vyer in i 
trädgårdar och mot fondmotiv som praktgavlar och burspråk samt utblickar över staden. 
Stadsrummet kan liknas vid ett allkonstverk i vilket skala, detaljer, material, gatunät och 
tomtstorlek samverkar. 
  



 

 
 
 
Gamla Enskede, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1907 (stadsplan), 1907-1914 (byggnader)   
Funktion: Trädgårdsstad   
Stadstyp: Glest bebyggd oregelbunden plan med blandad bebyggelse   
Byggherrar: Stockholms stad, AB Stockholms Trädgårdsstäder, AB Hem på landet och 
Lantegendomskommittén Arkitekter: Per Olov Hallman (stadsplan), Viktor Bodin (radhus), 
Axel Forsberg, C. A. Danielsson mfl (typhus) 
 
Radhus, parhus, enfamiljshus och flerfamiljshus, för uthyrning eller som egnahem blandades i 
stadsplanen ritad av arkitekt Per Olof Hallman. Detta skiljde trädgårdsstaden från många 
andra samtida småhusområden. Hallman placerade husen glest och mitt på tomterna för att 
dessa skulle kunna bäddas in i grönska. Trästugorna blev små, ekonomiskt anpassade efter de 
arbetarfamiljer som avsågs bosätta sig i området. Husen rödmålades enligt tidens 
allmogeinspirerade ideal och försågs med vita knutar och fönsteromfattningar.  
 
Gatorna lades i oregelbundna mönster som följde naturens förutsättningar och utformades 
olika beroende av trafikens karaktär. I den nya stadsdelen uppfördes också kyrka och skola, 
dock i en mer monumental stil för att skilja ut dem från bostadsbebyggelsen. Området låg en 
bit ut från stadens centrum och boende tog spårvagnen till och från stadens centrum och 
jobbet. Spårvägen var en förutsättning för en utbyggnad av staden som expanderade utanför 
tullarna i början av 1900-talet i anslutning till spårvägsnätet. 
  



 

 
 
 
Norra Ängby, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1930-1940   
Funktion: Egnahemsområde med självbyggda småstugor   
Stadstyp: Småhuskvarter med friliggande byggnader   
Byggherrar: Enskilda genom Fastighetskontorets småstugebyrå  
Arkitekter: Albert Lilienberg och Thure Bergentz (plan), Edvin Engström (typritningar) 
 
Politiker, arkitekter och flera kulturpersonligheter ansåg i början av 1900-talet att det 
självägda hemmet var den ideala bostaden för barnfamiljen som uppmuntrades på olika sätt 
av Stockholms stad att bygga själv. Med hjälp av kommunala lån och eget arbete kunde den 
blivande husägaren slippa betala kontantinsats. I likhet med trädgårdsstäderna ställdes dock 
krav på husägarna vilka skulle, förutom att ha en inkomst på maximalt 3000-5000 kronor, 
kunna intyga sin skötsamhet.  
 
Målsättningen var att skapa mönstersamhällen med både moraliskt felfria invånare och 
estetisk kvalitet. Husen uppfördes i enlighet med olika typritningar. Väggar, tak och vissa 
detaljer var förtillverkade vilket underlättade uppförandet av husen. Kommunen hjälpte också 
till med praktiska råd och verktyg. Småstugorna placerades nära vägen vilket ramade in 
gaturummet och gav en småstadskänsla. De kubiska volymerna med sadeltak och ljust målade 
träfasader i olika nyanser bidrog till variation inom ett tema. Planens regelbundenhet och 
ordnade bebyggelse bildade motsats till de bevarade bergspartierna. 
  



 

 
 
 
Hjorthagen, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1934-1935   
Funktion: Flerbostadshus med bostadsrätt   
Stadstyp: Lamellhusområde med smalhus   
Byggherrar: Byggmästare Olle Engkvist samt bostadsrättsföreningarna Hjorthagshus, 
Värtahus och Hjorthagshöjden  
Arkitekt: Hakon Ahlberg (plan och byggnader) 
 
För bästa tänkbara ljus- och luftförhållanden utvecklade arkitekt Hakon Ahlberg och 
byggmästare Olle Engqvist ett mycket smalt lamellhus, det så kallade smalhuset. 
Lägenheterna blev på detta vis genomgående med fönster åt två väderstreck. Av ekonomiska 
skäl gjordes husen långa och för att slippa hiss, endast tre våningar höga. Lamellhusen 
placerades i parallella rader i öst-västlig riktning i den södervända sluttningen.  
 
Detta var ett medvetet brott mot kvartersstadens rutnätsplan, vilken arkitekterna ansågs ge 
mörka och ohygieniska lägenheter och gårdar. Avståndet mellan husen och husens höjd är 
beräknat utifrån solljusets vinklar vid olika tidpunkter på dagen och året. Funktionalismens 
rationella arbetsmetoder styrde såväl husens orientering och utformning som arbetssätt, t ex 
seriebyggdes området med arbetslag som utförde samma moment på varje huslänga, vilket 
rationaliserade byggprocessen.  
 
Också byggnadsvolymer och detaljer var upprepade och förenklade. De långa liggande 
huskropparna med flacka pulpettak och samtliga fönster i liv med de ljusputsade fasaderna 
blev både kritiserade och förlöjligade för sin långt drivna enkelhet när de stod färdiga. 
  



 

 
 
 
Danvikstull, Stockholm 
 
Tillkomsttid: 1940 (stadsplan), 1943-1945 (byggnader)   
Funktion: Flerbostadshus med hyresrätt   
Stadstyp: Punkthus i öppen terräng, hus i park   
Byggherrar: Helmer Persson, Annie Schönning, Nils Hast och Carl Olof Frunck   
Arkitekter: Sven Backström och Leif Reinius (plan och byggnader), Walter Bauer (landskap) 
 
Punkthusets fördelar gjorde detta mycket populärt under 1940-och 1950-talen. 
Byggnadstypen var ekonomisk med endast ett trapphus och gav goda ljusförhållanden genom 
lägenheternas möjligheter till ljus från två håll. Det var också genom sin ytsnålhet lätt att 
anpassa till kuperad terräng. Danviksklippans 8-9 våningar höga hus med sina spetsiga tälttak 
betonade nivåskillnader och utgjorde ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden.  
 
Byggnaderna placerades som en krans på klippans krön och en central gård bildades. Hus i 
park var ett ideal som eftersträvades efter andra världskriget och landskapet runt om och 
mellan byggnaderna gavs medvetet en form som påminner om naturen i Stockholmsområdet. 
Områdets rustika prägel med traditionella inslag, skapades genom den slingrande gatan, 
fasadernas fina modulering, volymernas avfasade hörn, mättade färger i rött, grönt, ockra och 
brunt samt vita fönsteromfattningar. 
  



 

 
 
 
Tensta, Stockholm 
 
Tid: 1964 (översiktplan), 1964-1971 (byggnader)   
Funktion: Flerfamiljshus med hyreslägenheter   
Stadstyp: Friliggande höga och låga skiv- och lamellhus med loftgångar   
Byggherrar: SKB, HSB, Svenska Bostäder mfl   
Arkitekter: Lars Bryde, Olle Zetterberg, Ernst Grönvall mfl 
 
Plan- och byggnormer organiserade i detalj södra delen av Järvafältet. Planstandard 65 
reglerade och standardiserade allt från lägenheternas planering och standard, andel grönytor, 
avstånd mellan parkering och ytterdörr till gatornas utformning. En långtgående 
industrialisering, med stora förtillverkade byggelement i armerad betong och långa raka 
kranbanor, banade vägen för begreppet ”produktionsanpassad projektering” och påverkade 
såväl stadsplan som arkitektur.  
 
Tillverkningsmetod och även tidens ideal gav upphov till enkla volymer med ett begränsat 
antal balkongsorter, portar och fönsterslag och med ensartade fasadmaterial. Gatunätet är 
strikt och rätvinkligt och trafikslagen delades normenligt upp på lika vägtyper. Genom 
nedsänkta körvägar delades området upp i tydliga enklaver vilka bands samman med broar för 
gående. Resultatet utmärktes av repetition, enhetlighet, storskalighet och även viss 
monumentalitet. 
  



 

 
 
 
Staffanstorp 
 
Tid: 1970-tal  
Funktion: Enfamiljshus  
Stadstyp: Tätt småhusområde  
Byggherre: Bygg AB Loba mfl  
Arkitekt: Henry Åkesson mfl 
 
1960- och 1970-talens villor var liksom tidens flerfamiljshus, ofta byggda med 
standardiserade och förtillverkade byggnadselement. Villorna radades upp på åkrar och ängar 
utifrån ett rätvinkligt och för olika trafikslag och hastigheter uppdelat gatunät. Säckgator 
ledde fram till det egna huset men var för andra återvändsgränder. Matargator ledde runt 
bostadsområdena och delade upp dessa i tydliga enheter. Husen låg indragna från gatan och 
det fanns parkering på de stora tomterna. På en gata låg gaveln mot gatan, på en annan 
långsidan. På detta sätt skapades viss variation.  
 
Höga, stora tak och indragna balkonger på gavlarna bröt med den traditionella småstadens 
skala och karaktär. Träfasaden målades i mörka färger eller ersattes med industritillverkat rött 
eller vitt tegel. Upprepning och enformighet utmärkte rekordårens småhusdröm. För många 
familjer blev det ekonomiskt möjligt att bosätta sig i en villa och många flyttade från 
miljonprogrammets flerfamiljshusområden, där många lägenheter redan stod tomma. 
Småhusmattans stora utbredning försvårade tillgången till butiker och kommunal service. 
Beroendet av den egna bilen blev stor. 
  



 

 
 
 
Skarpnäck, Stockholm 
 
Tid: 1982 (stadsplan), 1982-1985 (byggnader)  
Funktion: Stadsdel med flerbostadshus, närservice och arbetsplatser   
Stadstyp: Kvartersstad   
Byggherrar: AB Stockholmshem, FABEGE, HSB, Stockholms Byggmästareförening mfl  
Arkitekter: Stockholms stadsbyggnadskontor (plan), Arken Arkitekter, Brunnberggruppen, 
FFNS, Malmquist & Skoog (byggnader) 
 
Stenstadens täthet med dess slutna kvarter, rätvinklighet och symmetri upplevde en renässans 
bland stadsplanerare och arkitekter under 1900-talets sista decennier. Platskänsla och 
variationsrikedom efterfrågades som en reaktion på miljonprogrammets öppna lamellplan och 
strikt upprepade byggnadsvolymer. På ett gammalt flygfält i södra Stockholm uppfördes en 
hel stadsdel utifrån rutnätssstadens principer. Kvarteren var kringbyggda men något 
oregelbundna med stora öppningar för rymd och utblickar.  
 
Längs den planterade huvudgatan, Skarpnäcks allé, inrättades butiker, caféer och Folkets hus 
med sitt bibliotek för att ge området ett rikt folkliv och stadsmässighet. Samtliga byggnader 
fick röda tegelfasader vilket utseendemässigt höll området samman. Folkets hus målades i en 
avvikande färg för att markera centrum. Ett fåtal höghus fick sticka upp som accenter och 
bidrog till en rik takarkitektur. Omväxling skapades genom balkonger, burspråk, gavlar, olika 
takfall och grönskade gårdar med lockande öppningar mot omgivande kvarter. 
  



 

 
 
 
Hammarby Sjöstad, Stockholm 
 
Tid: 1992-1994 respektive 1997   
Funktion: Flerfamiljshus med hyreslägenheter och bostadsrätter   
Stadstyp: Öppna storgårdskvarter   
Byggherrar: Familjebostäder respektive Brf Kajplatsen och SKB   
Arkitekter: Stockholms stadsbyggnadskontor (plan), White Coordinator  Arkitekter genom 
Mats Egelius och Krister Tham respektive Åsberg & Buchman Arkitekter AB genom Tomas 
Åsberg 
 
Kundorientering och ett historiskt förankrat formspråk ersatte under 1980- och 1990-talen 
miljonprogrammets standardiserade lägenheter och bostadsområden. Vattennära 
flerfamiljshus blev ett attraktivt alternativ då kajer och hamnområden frigjordes från industri- 
och rederiverksamhet. Rymliga lägenheter med hög standard och sjöutsikt blev områdets 
kännetecken. Kajkanten blev bilfri och inbjöd till promenader.  
 
Huskropparna förmedlade övergången mellan stenstaden och vattenrummet genom öppenhet 
mot kajkanten och stora portaler och öppningar i de annars slutna kvarteren mot norr. 
Vattenfronten utmärktes av upprepning och volymerna fick en vertikal prägel. Släktskapen 
med Norr Mälarstrand var påfallande. En lätthet och viss elegans utmärkte byggnaderna som 
hämtat motiv och färgsättning från funktionalismens och 1920-talsklassicismens arkitektur. 
Pelare, stora glaspartier och flacka tak och hörnbalkonger mot vattnet blev karaktäristiska 
inslag i miljön. 


