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Förord

Människans överlevnad och välstånd är beroende av
välfungerande ekosystem. För att bevara och forma
morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn tas till
ekosystemtjänster i kommunal planering och förvaltning
samt när vi gestaltar våra städer.
Idag finns en konflikt mellan stadsutveckling och
fungerande ekosystem. Konkurrensen om mark i täta
städer gör att viktiga sakfrågor ställs mot varandra och
plats för det gröna blir kompromissat med.
För att kunna upprätthålla fungerande ekosystem i
stadsmiljöer krävs samgestaltning, ett gemensamt språk
och integrerade processer och former där flera olika
värden samspelar.
Här visar vi det!
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Människans överlevnad och välstånd är beroende av
välfungerande ekosystem. För att bevara och forma morgondagens
hållbara samhälle måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i
kommunal planering och förvaltning samt när vi gestaltar våra
städer. Det uppmärksammas även på global nivå i Agenda 2030,
bland annat i mål 11 - hållbara städer och i mål 15 - ekosystem och
biologisk mångfald.
Men idag finns en konflikt mellan stadsutveckling och
välfungerande ekosystem - konkurrensen om mark i täta städer gör
att viktiga sakfrågor ställs mot varandra. Därför krävs en djupare
förståelse om hur dessa värden skulle kunna samspela på ett nytt
och mer integrerat sätt men också hur det kan synliggöras genom
goda exempel och gestaltningsprinciper.
För att säkerställa morgondagens hållbara samhälle behöver
hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal planering och
förvaltning, på alla skalor, från den strategiska nivån till
utformning och skötsel av den lokala miljön. Med grönska kan
attraktiva platser skapas för boende, arbetande och besökare i
staden, samtidigt som forskning visar att gröna stadsmiljöer även
ökar mark- och fastighetsvärden. En annan viktig del är att säkra
och stärka de ekologiska sambanden i staden och dess natur, så
kallad grön infrastruktur, så att arter kan röra sig mellan olika
livsmiljöer och föröka sig. Även i tättbebyggda områden kan
insatser för biologisk mångfald vara värdefulla för att åstadkomma
en basfunktionalitet av systemet.
För att kunna fortsätta tillhandahålla ekosystemtjänster behövs
en hög biologisk mångfald. Vi människor drar nytta av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster på flera sätt, varav många är
livsavgörande – om än osynliga – för de flesta av oss. Biologisk
mångfald är exempelvis ofta en förutsättning för fungerande
pollinering och skadedjursreglering, även i bebyggda miljöer.
Den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med
naturmediciner, stärker vattenreningen och ser till att ekosystemen
kan återhämta sig efter såväl naturliga som människoskapade
störningar. Det är just dessa värden som ska bevaras, tillföras och
förstärkas för att kunna göra våra samhällen både attraktiva och
resilienta.

Varför integrerade gröna typologier?

Hur kan en hög biologisk mångfald och andra viktiga
ekosystemtjänster säkerställas i urbana miljöer, när städerna
växer och gröna värden behöver värnas och stärkas i
stadsbyggnadsprocesser?
I denna studie har vi utforskat begreppet gröna typologier och
integrerat det med kvarters- och gatutypologier för att undersöka
hur vi kan samgestalta de båda för att säkerställa såväl bostäder
som ekosystemtjänster för fler.
Våra analyser och skissförslag visar och tydliggör det
rumsliga behovet av ekosystemtjänster likväl som det rumsliga
behovet av kvarter och gator. Målet är att diskutera behovet att
ekosystemtjänster och biologisk mångfald parallellt med frågor
om adekvat bostadsförsörjning och hållbar mobilitet, i befintlig
bebyggelse såväl som i nyproduktion.
Typologier är ett av de bärande koncepten inom planering
och arkitektur för att beskriva, analysera och utforma bebyggda
miljöer. Kvarters- och gatutypologier ger en bild av en tanke, ett
ideal i stadsutvecklingen och är ett koncept som vi som planerare
och arkitekter är vana att arbeta med.
På samma sätt har konceptet gröna typologier utvecklats
och analyserats i flera former under de senaste åren som ett
sätt att kategorisera gröna strukturer. Dock karakteriseras
dagens planering fortfarande av planeringsprocesser där bl.a.
stadsdelsparker, kvartersparker, fickparker, gröna oaser och
innergårdar på kvartersmark planeras parallellt snarare än som
en integrerad del av byggnads-, kvarters- och gatutypologier.
En viktig del i vårt arbete är därför att också undersöka en mer
integrerad process.
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Vår process, som beskrivs senare i rapporten,
beskriver både hur vi arbetat i projektet och
ett tillvägagångssätt som skapar utrymme och
möjlighet för dessa tidigare parallella processer
att samspela i betydligt större utsträckning än
idag.

De gröna typologierna

Urvalsprincipen för analys och gestaltning
av ekosystemtjänster baseras på de mest
förekommande ekosystemtjänsterna och behov
av dessa i analyserade kvarterstypologier/
fallstudieområden.
Villaträdgårdar, gröna öppna gårdar,
innergårdar, trädalléer, närnaturområden, parker
och gröna lekplatser, samt gräsytor/gröning är
de förekommande gröna typologier i fallstudien.
Kapacitet, andel ekosystemtjänster och behov
varierar starkt mellan typologier.

Kvarters- och gatutypologier
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Urvalsprincipen för kvarterstypologier och
gatutypologier baseras på typologier som är
mest förekommande i svenska småstäder.
Punkthus och lamellhus med låg täthet samt
lamellhus och kvartershus med medelhög
täthet har valts i samband med alla tre typer av
gatutypologier. Gatubredden varierar mellan
smala kvartersgator i radhusområdet till breda
huvudgator i lamellhusområdet. Olika tätheter
och konfigurationer samt gatubredden ställer
olika krav och möjlighet för integrationen av
gröna strukturer.

Fallstudiebaserade gestaltningsprinciper

För att kunna undersöka hur samspelet mellan dessa olika
typologier kan fungera så har vi valt att fokusera på fyra olika
kvarterstypologier som representerar olika tätheter, morfologiska
konfigurationer och byggnadstyper samt olika andel, storlek och
samspel mellan det gröna och det bebyggda.
Placering av huskroppar, exploateringstal, byggnadshöjd samt
bredd och gestaltning av gator har också analyserats för att kunna
beskriva och identifiera vilka förutsättningar vi ska utgå frånför att
kunna samgestalta olika värdena.
Kvarterstypologierna och de integrerade gröna typologierna har
därefter illustrerats med hjälp av tre axionometrier: en för småhusoch radhusbebyggelser, en för öppen kvarterbebyggelse och en för
den slutna kvartersbebyggelser.
Genom analyserna och illustationerna lyfts behoven av specifika
ekosystemtjänster i olika kvarterstypologier fram och dess
förutsättningar samt det som krävs yt- och gestaltningsmässigt för
att kunna tillhandahålla ekosystemtjänster blir tydligt. Till exempel
det täta, slutna kvarterets behov av grönyta för att ta hand om
vatten samt möjlighet till att bidra till att skapa småskaliga gröna
kopplingar som gynnar pollinatörer.

Avgränsning

Projektet sträcker sig i ett större perspektiv över flera olika
kunskapsområden om gröna typologier men kommer här
framförallt att fokusera på ett urval av ekosystemtjänster. Andra
delar av de gröna typologierna kommer inte att behandlas, utan de
är föremål för fortsatta studier.
Underlag till studien utgår till stor del från redan etablerad
litteratur inom ekosystemtjänster och genomförda projekt
på Ekologigruppen. På samma sätt kommer underlag till
studien avseende kvarters- och gatutypologier utgå från boken
Performative streetscapes (Warm in the Winter, 2019) samt
genomförda projekt på Warm in the Winter.
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Kvarterstypologi i
småstaden

Utvalda kvarterstypologier och representativa områden som har analyserats
i fallstudien.

låg täthet
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Åkersberga tätort i Österåkers kommun har valts ut som referens
för att identifiera och analysera gröna typologier som förekommer
i områden med låg täthet (småhus - och radhusbebyggelse),
medelhög täthet (medelhög öppen kvarterbebyggelse) och hög
täthet (hög sluten kvarterbebyggelse).
Valda typologier ger möjlighet till att adressera utmaningar
kopplade till förtätning samt bevarande och förstärkning av gröna
infrastrukturer, i såväl periferia som i centrala lägen.
För varje kvarterstypologin har gröna och bebyggda egenskaper
inom representativa kvarter analyserats. Gatubredden och karaktär,
relationen mellan privata och offentliga ytor, byggnaders placering
och höjd, exploateringstal, andel och typ av gröna strukturer, GYFvärde som uppnås, och kapacitet för olika ekosystemtjänster är
några av de egenskaper som har kartlagts.
Analysresultatet har använts som underlag för att identifiera
utmaningar, behov och möjligheter som måste tas i hänsyn
till vid integrationen av gröna typologier med kvarters- och
gatutypologier.

hög täthet

Specifika indikatorer och
utvecklade verktyg
Som ett resultat av fallstudien i Åkersberga
har vi utvecklat ett sätt att kombinera våra
respektive verktyg för ekosystemtjänster kontra
performativa gaturum. Med en bas i ett urval
av indikatorer som vi har upplevt är relevanta
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Klimat
reglering

Fysisk
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Mentalt
välbefinande

Mat
Social
produktion interaktion
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Ovanstående ekosystemtjänster är de som förväntas
kunna hanteras inom ramen för denna studie och för de
kvarterstyper som studeras. Avgränsningen är ett resultat av
fallstudien.

för de testade typologierna så tog vi fram ett
nytt specifikt verktyg, ett sätt att förstå de
olika skalorna i vilka gröna, kvarters- och
gatutypologier möts.

Att integrera ekosystemtjänster i arbetet med kvartersoch gatutypologier kräver en förmåga att arbeta i
flera olika skalor samtidigt. Dessutom innebär det en
prioritering mellan sociala och ekologiska värden i
olika gröna typologier. För att analysera och beskriva
avvägningar har nedanstående verktyg utvecklats i
projektet. Verktyget illustrerar avvägningarna på de olika
skalorna för respektive typologi.

+
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Ovanstående är ett urval av indikatorer för performativa
gaturum. Urvalet är ett resultat av fallstudien och har legat
till grund för att diskutera och illustrera de exempel som ges
på integrerade gröna typologier.

NÄRNATUR

ekologiska värden

En integrerad designprocess
Nedanstående är ett av projektets viktigaste
resultat, dels att beskriva hur vi arbetade för att
lättare förstå varandra och dels hur processen kan
generaliseras till andra platser och värden.

Verktyg 1:
Ekosystemtjänster
(EST)

1. Gemensam
problemformulering
och mål
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Processen för att skapa
integrerade gröna typologier
börjar med en gemensam
problemformulering.
Inblandade aktörer diskuterar
tillsammans vilka utmaningar
och målbilder som finns
kopplade till projektet.

3. Identifiering av
behov och potential
Verktyg 2:
Performativa
Gaturum (PG)

2

2. Platsanalys

Kvarters-, gatu och gröna
typologier analyseras utifrån:
Ekosystemtjänster: grönoch blåstrukturens kapacitet
för utvalda ekosystemtjänster
kartläggs.
Performativa Gaturum:
utformning och gestaltning
av gatumiljöer och
kvarterstypologier beskrivs
utifrån värde för stadslivet.
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Resultatet av platsanalysen
används för att identifiera
utvecklingsbehov och
potential inom olika
bebyggelsetypologier utifrån
lokala förutsättningarna.
»

Vilka ekosystemtjänster finns
och vilka kan stärkas, skapas
eller bevaras?

»

Vilka är de viktigaste
platsförutsättningarna att
arbeta vidare utifrån?

»

Vilka ytor kan användas
för att ge plats åt grön- och
blåstrukturer?

Design - workshop

5. Bearbeta förslag

5. EST & PG utvärdering

6. Integrerade
Gröna Typologier

Avvägningar mellan sociala,
stadsbyggnadsmässiga och
ekologiska värden
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4. Samskapande design

Prioriteringar och
avvägningar mellan olika
funktioner, sociala och
ekologiska värden samt
gestaltning av kvarter och
gröna strukturer görs i en
samskapande och iterativ
designprocess.
Olika kompetensområden
arbetar tätt tillsammans för att
skapa ett gemensamt språk, som
leder till bättre förståelse för
vilka förutsättningar som krävs
för att integrera bebyggelse,
grönska och gaturum.
13
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Förslag testas utifrån värde
för ekosystemtjänster samt
andra stadsbyggnadsvärden för
att hitta rätt balans.
Behovet av plats för
biologisk mångfald,
pollinering, flödesreglering,
vattenrening, klimatreglering,
ekologisk spridning samt
värde för rekreation och
mentalt välbefinnande
studeras och testas inom olika
kvarterstypologier.
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Grön- och
blåstrukturer integreras i
kvarterstypologierna utifrån
identifierade behov och lokala
förutsättningar.
Genom att analysera och
gestalta det gröna tillsammans
med den bebyggda kan
viktiga strukturer för
ekosystemtjänster integreras i
stadsmiljöer. Tak och fasader,
innergårdar, gaturum, parker,
stråk och närnatur har olika
funktion och betydelse i olika
kvarterstypologier. Alla kan
dock bidra till att skapa mer
komplexa, varierande och
artrika gröna miljöer i staden.

Integrerade gröna typologier
Genom vår fallstudie, våra verktyg och
vårt arbetssätt har vi tagit fram ett antal
fallstudiebaserade gestaltningsscenarion. Dessa
illustreras i följande kapitel.

Privata grönområden
Rekreativa grönområden
Grönområden på gator
Grönområden med höga ekologiska värden
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Slutna kvarter i täta stadsmiljöer ställer höga
krav på gestaltning av innergårdar, tak och
fasader. Artrika och varierande gröna och blå
strukturer maxas för att kunna erbjuda pollinatörer och andra arter livsmiljöer och spridningsmöjligheter i staden. Biologisk mångfald behöver
stödjas i alla tillgängliga ytor och integreras med
rekreativa strukturer. Störst potential för ekologiska värden finns dock i gaturum och eventuella
parker i strukturen, där gestaltade biotoper sätter
en grön ryggrad i staden.
Den slutna kvarterstrukturen öppnas upp
genom varierande byggnadshöjd så att solen
hittar fram i innergårdar och skapar ljusare och
attraktiva miljöer med bra mikroklimat såväl för
invånare som för djur och växter.
Gröna tak och fasader bidrar till en rad olika
ekosystemtjänster, så som biologisk mångfald
och pollinering, klimatreglering, vattenhantering
samt rekreation och mentalt välbefinnande.

Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
sociala värden

ekologiska värden
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Multifunktionella gator med flerskiktad
vegetation, fruktbärande träd och nektarrika
växter samt blåstrukturer för flödesreglering och
vattenrening karakteriserar området. Gatorna
utformas för att vara bärande system för biologisk
mångfald och ekologisk spridning inom staden.
Funktionella livsmiljöer och spridningskorridorer
står i fokus för gestaltning i de fall det finns tydliga ekologiska målpunkter. Detta fokus möjliggör också ett socialt liv och handel
Gatubredderna minskar till följd av behovet av
gestaltade biotoper som också kan rymma handel
och andra sociala ytor.
Gatorna har tydliga gröna målpunkter i staden och utformas för att stärka spridning mellan
dessa.
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Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
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För att öka gårdarnas potential att bidra till
biologisk mångfald, öppnas stadsstrukturen upp
mot natur av höga värden.
Det skapar en möjlighet för gårdarna att
gestaltas och skötas som biotoper som i omgivningen. Detta gör att gårdarna ges möjlighet att
fungera ekologiskt funktionellt eftersom de är
sammankopplade med omgivande natur.

Lamellhuskvarter - medelhög bebyggelse med medelbred gata

Privata grönområden
Rekreativa grönområden
Grönområden på gator
Grönområden med höga ekologiska värden

Byggstenar

Gröna fasader

Rekreativa gröna
gårdar med lokaler
på bottenvåning

Spridningskorridor

Ekosystemtjänster i
gatumiljöer

Gröna gårdar med
strukturer för ekosystemtjänster

Närnatur med fokus
på rekreation

Gröna tak med
fokus biologisk
mångfald och
sprindning

Gröna tak med fokus på rekreation

Gröna tak med integrerade solceller

Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
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Parallellt ställda byggnader ger plats för linjära
gårdar, där flera strukturer för rekreation får
plats. Här skapas attraktiva och intressanta miljöer, där grönskans estetiska och rekreativa värden
prioriteras. Den bidrar med bl.a. klimatreglering, mentalt välbefinnande, fysisk aktivitet och
ekologiska element för pollinatörer och ekologisk
spridning.
Tak och fasader gestaltas med fokus på att
innehålla viktiga strukturer för ekosystemtjänster för att bidra till att öka den lokala biologiska
mångfalden.
Gröngestaltning av gatumiljön förlänger och
kopplar samman den gröna strukturen mellan par
av lameller.

Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
sociala värden

ekologiska värden

GÅRD
BYGGNAD

Njut av naturen från högt upp

GATA
PARK/GRÖN KORRIDOR
NÄRNATUR

Ekosystemtjänster

Biologisk
mångfald

Pollinering

Buller
reglering

Klimat
reglering

Mat
produktion

Social
interaktion

Fysisk
hälsa

Mentalt
välbefinande

Vatten
rening &
reglering

Performativa gaturum

Smart
täthet

Höga hus

Låga hus Vänligt gränssnitt
mot gatan

En känsla av
samhörighet

Unik
identitet

Trygghet

Barnvänligt

Konnektivitet

Orienterbarhet

Blandning
av hustyper

Blandade
funktioner

Cykelvänligt

Gångvänligt

Bra övergång
mellan privat
och offentligt

inbjudande
offentliga
miljöer

Där gårdar möter viktiga spridningskorridorer och områden med höga naturvärden flyttas
rekreation upp på taken. Naturen prioriteras på
marknivån och rekreativa värden begränsas till
möjlighet för naturlek samt promenad i naturen.
Mindre stigar som leder till närnaturen eller andra målpunkter anläggs.
Husens gröna tak har ett större socialt värde
och innehåller ett flertal funktioner och strukturer för rekreation och för att skapa mötesplatser.
Exempel är lekplatser, sitt- och häng platser
och odling. Det sociala livet sker på höjden och
naturen avnjuts visuellt. Byggnadshöjden varierar
för att öppna upp innergårdar för ljusinsläpp och
skapa möjlighet till olika rekreativa miljöer på
tak.
Gatan blir också ett viktig komplement till det
sociala livet och grönskan bidrar till att skapa
lummiga attraktiva miljöer. I gestaltning av gaturummet ligger fokus på lokalklimat och fysisk
hälsa.
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Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
sociala värden

ekologiska värden

GÅRD
BYGGNAD

Gröna gårdar och ännu grönare gator

GATA
PARK/GRÖN KORRIDOR
NÄRNATUR

Ekosystemtjänster

Biologisk
mångfald

Pollinering

Buller
reglering

Klimat
reglering

Mat
produktion

Social
interaktion

Fysisk
hälsa

Mentalt
välbefinande

Vatten
rening &
reglering

Performativa gaturum

Smart
täthet

Höga hus

Låga hus Vänligt gränssnitt
mot gatan

En känsla av
samhörighet

Unik
identitet

Trygghet

Barnvänligt

Konnektivitet

Orienterbarhet

Blandning
av hustyper

Blandade
funktioner

Cykelvänligt

Gångvänligt

Bra övergång
mellan privat
och offentligt

inbjudande
offentliga
miljöer
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När öppna lamellhusområden förtätas och
gröna korridorer bryts av blir gaturummet och
eventuell kringliggande natur mer bärande elementet i strukturen.
Gatorna behöver förstärkas med flerskiktad
vegetation, fruktbärande träd och nektarrika
växter samt blåstrukturer för flödesreglering
och vattenrening, som blir karakteriserande för
typologin.
Innergårdar innehåller strukturer för biologisk
mångfald och pollinering, dock ökar behovet av
sociala värden på gården som en följd av förtätning och kommer innebära att de ekologiska
värdena minskar. Släpp och kopplingar med
omkringliggande storskaliga gröna strukturer och
korridorer samt gröna tak och fasader kompletterar innergårdarnas innehåll och syftar till att
stödja den lokala biologiska mångfalden.

Småhusbebyggelse - låga punkthus och lamellhus med smal gata

Privata grönområden
Rekreativa grönområden
Grönområden på gator
Grönområden med höga ekologiska värden

Byggstenar

Höga naturvärden

Spridningskorridor

Rekreativa gröna
korridorer

Privata trädgårdar

Gröna kopplingar i
privata trädgårdar

Närnatur för
rekreation

Separat barnvänlig gångbana med
vegetation och
dagvatten

Större grönytor i
gator med rådhus

Gårdar mot närnatur

Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
sociala värden

ekologiska värden

GÅRD
BYGGNAD

Småhus som gräns mot naturen

GATA
PARK/GRÖN KORRIDOR
NÄRNATUR
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reglering
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välbefinande
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Smart
täthet
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Låga hus Vänligt gränssnitt
mot gatan
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samhörighet
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Barnvänligt

Konnektivitet

Orienterbarhet
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av hustyper

Blandade
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Cykelvänligt

Gångvänligt

Bra övergång
mellan privat
och offentligt

inbjudande
offentliga
miljöer
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Tydliga och skarpa gränser mellan bebyggelse
och områden med höga naturvärden kan vara
positivt vid naturnära stadsutveckling. Genom
att låta husens väggar utgöra gräns mot naturen
skyddas den mot intrång och upplevs främst
som en visuell fasad.  I detta scenario befinner
vi oss i gränslandet mellan ekologiska värden
och människor, där ekologiska värden prioriteras
genom tydlig byggnadsplacering.
Byggnader placeras vid gränsen mot naturen
och stigar leder inte hit. Naturen får på så sätt
utvecklas på sina egna villkor. Trädgårdar vänds
mot gatan och bidrar till att skapa lummiga miljöer och trygga gaturum. Längs gatan finns plats
för planteringar i form av buskar och träd (med
fokus på fruktbärande sorter), som ökar värde för
biologisk mångfald och pollinering, samt bidrar
med temperatur- och flödesreglering. Pollinering
och biologisk mångfald stödjer trädgårdarnas
potential för odling.
Släpp mellan huskroppar kan här utgöra grönblå spridningskorridorer mellan viktiga ekologiska strukturer med gestaltning med fokus på naturen och dess behov. Där har människor möjlighet
till att promenera och njuta av omgivningens
estetiska värden. Naturlek och naturpedagogik
möjliggöras där ekosystemen tål det.

Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
sociala värden

ekologiska värden

GÅRD
BYGGNAD

Småhus inbäddade i grönska
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PARK/GRÖN KORRIDOR
NÄRNATUR
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Social
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välbefinande

Vatten
rening &
reglering
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Smart
täthet

Höga hus

Låga hus Vänligt gränssnitt
mot gatan

En känsla av
samhörighet

Unik
identitet

Trygghet

Barnvänligt

Konnektivitet

Orienterbarhet

Blandning
av hustyper

Blandade
funktioner

Cykelvänligt

Gångvänligt

Bra övergång
mellan privat
och offentligt

inbjudande
offentliga
miljöer

Gestaltning av trädgårdar och gatumiljöer är i
detta scenario bärande för de ekologiska värdena
och möjligheter till spridning.
”Allt överallt” är konceptet där de multifunktionella strukturer som gestaltas spritt mellan
husen behöver svara till det lokala behovet av
ekosystemtjänster. Det innebär att både människornas och naturens behov beaktas i gaturummet
och trädgårdar.
Lummiga och artrika trädgårdar samt gröna
fasader tillför en grön struktur för bl.a. pollinatörer. Ett problem i detta scenario är att rådigheten
över de gröna värdena är spritt mellan många
aktörer. Dialog och informationskampanjer med
villaägarna krävs för att öka kunskap och medvetenhet om privata trädgårdarnas värde för ekosystemtjänster.
Den splittrade rådigheten gör att det kan vara
svårt att bevara eller skapa höga naturvärden som
bevaras över tid i detta scenario.

24

Prioritering mellan sociala och ekologiska värden
sociala värden

ekologiska värden

GÅRD
BYGGNAD

Det gröna för rekreation
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miljöer
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Fasader placeras här längs med gator för
att skapa en mer urban känsla. Det innebär att
trädgårdar vänds mot naturområden där det
finns förutsättningar för rekreation och miljöer
som känns befolkade. Gröna rekreativa släpp
kan användas för att koppla samma målpunkter
i strukturen. Generellt finns förutsättningar att
fokusera gestaltningen efter människors behov:
lekplatser, sitt och häng-möjligheter, odlingslotter
och platser för idrott integreras i strukturen.
Gatumiljön är av mer urban karaktär med mindre utrymme för för grönska. Grönytorna gestaltas med fokus på reglerande ekosystemtjänster
som tar hand om dagvatten och skapar skugga.

Slutsatser

Frågeställningar:
1. Vilken metodik kan gynna integrationen av gröna typologier
med kvarters- och gatutypologier?
2. På vilket sätt kopplar de gröna typologiernas ekosystemtjänster
till kvarters- och gatutypologier?
3. På vilket sätt kan gröna typologier integreras i koncepten för
kvarters- och gatutypologier?
Under arbetets gång har vi undersökt hur vi på bästa sätt kan
integrera de gröna värdena i stadsutvecklingen, både i befintlig
bebyggelse och vid förtätning och nyproduktion. Samtidigt
blir det tydligt att detta bara är början på ett forsknings- och
utvecklingsområde som kommer att växa i takt med en utökad
roll för arkitekter inom allt från byggnads- till materialutveckling.
Genom det kommer möjligheterna att integrera gröna lösningar
även i byggnader att öka ytterligare. I den bemärkelsen kan våra
resultat förhoppningsvis bidra, genom att vara startskottet för ett
sätt att arbeta och illustrera integrerade gröna typologier.
Vi har tydligt märkt att det krävs en alldeles särskild
designprocess för att få våra olika kompetenser, arkitekter,
landskapsarkitekter, biologer och miljövetare, att tala samma
språk. För att få den gemensamma förståelsen krävs ett initierat
arbetssätt på tvärs över kompetenserna och en verktygslåda som
stödjer diskussion och samarbete. Det är också en av de viktigaste
resultaten från denna studie: en gemensam och integrerad
designprocess.
Vi har också genom vår fallstudie upptäckt att samspelet mellan
de gröna typologierna och kvarters- och gatutypologier verkar i
något olika skalor. Här har vi också det andra av våra resultat som
också kan bidra ytterligare till ett enklare tvärsektoriellt samarbete:
Indelningen av nivåer av gröna typologier och prioriteringsschemat
för ekologiska och sociala värden. Modellen visar på ett sätt att
tänka likväl som att arbeta som vi har upplevt gör det lättare att
även rita kvarter och gator i en specifik skala men som då enklare
kan relatera till många andra olika skalor vilket är nödvändigt för
att fullt ut förstå hur det byggda påverkar möjligheterna att nå den
fulla potentialen av ekosystemtjänsterna.
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Den tredje och sista slutsatsen kan vi dra genom våra
illustrationer. Med utgångspunkt i relativt enkla och statiska
kvarters- och gatutypologier kan samtalet om avancerade
ekosystemtjänster ge en stor del till det illustrerade materialet.
Vi har i uppgiften inte fullt ut utvecklat byggnadsgestaltningen,
men har upptäckt att även den kommer behöva förändras i
och med vårt sätt att illustrera de gröna värdena. Vi märker
också att illustrationerna har utvecklats till att särskilt lyfta
fram de ekologiska värdena vilket till viss del varit medvetet
men också ett resultat av samarbetet. I den bemärkelsen blir
illustrationernas tyngdpunkt ett resultat i sig självt, en illustrerad
balans mellan värden som behöver följa med från början in i
plan- och byggprocessen. Genom illustrationerna har vi också
utvecklat ny kunskap kring vilken typ av gestaltning vi är på
väg mot. Exempelvis kan en förtätning av ett lamellhuskvarter
kräva ombyggnation av befintliga byggnader och grönstråk,
breda gaturum måste kanske inte vara smalare, men behöver
omprioriteras i sin programmering, småhusbebyggelse har stor
påverkan bara genom sin placering eller om de är sammanbyggda
eller inte.
Det blir således tydligt att det inte finns ett färdigt illustrerat
svar, men att vi genom illustrationerna kan föra ett samtal
sombygger gemensam kunskap om hur vi utvecklar integrerade
gröna typologier. Slutligen kan vi också ana ett möjligt
nytt utseende för staden. För visst är det så att när vi ser på
illustrationerna så ser vi också en viss flört med modernismens
förkärlek för grönytor samtidigt som vi också ser värdet av det
tydligt avgränsade privata/offentliga rummet. Det som dock är
synonymt i alla illustrationer är att integrerade gröna typologier
kräver att något annat måste få mindre plats, i det här fallen är
det bilen. Så, en viktig slutsats verkar vara att för att slutligen
bygga integrerade gröna typologier krävs att vi på riktigt börjar
nedprioritera bilens roll i staden.
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