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Från mönsterplan till
kommunöversikt

\ Iåren 1985 förväntades den nYa

V pl"t- och byggnadslagen (PBL)
antas efter ett mycket långt förarbete.
Översikts
viktig rol
kraft blir
kommun att hålla en aktuell översikts-
plan, som gäller kommunens hela
markområde.

Bakom kravet på översiktsplanering
ligger en lång uppbyggnadsperiod, där
man har skaffat sig erfarenhet av för-
och nackdelar med de olika former
denna planering haft. Översiktsplane-
ring ärju ingenting nytt. Sedan lång tid
tillbaka har städerna eller kommunerna
haft behov av att kunna överblicka och
styra sin framtid. Beräkningar av be-
folknin gsutveckling och näringslivsfo-
rändringar, behov av byggande och
service, tillgång på mark och naturre-
surser, samordning med näraliggande
kommuner osv har varit avgörande för
framtidsbedömningarna och den fysis-
ka planeringen.

Genom stadsplanelagar och bYSg-
nadsstadgor har samhällets möjlighe-
ter âtt sik-
tig fys och
marka har
gått långsamt och de viktigaste stegen
har tagits efter andra världskriget.
Planutformningen har också genom-
gått stora förändringar. Från 1800-ta-
Iets stela mönsterplener, som enbart
gä et, har man
gå s ofta vack-
re la stadsPla-
ner till de forsta general- och stompla-
nerna på 1920- och 1930-talet med tra-
fikfrågor och zonering som domine-
rande inslag. Under efterkrigstiden
växte välfãrdssamhället fram, köp-
kraft, bilism och urbanisering ökade
kraftigt. Framtidsoptimismen var stor
när högkonjunkturen kom. General-
p 

^ktâr 
genom att

p efolknings- och
n r utvecklades,
och de fick formen av digra utred-
ningsarbeten med kartbilagor. De visa-
de storstilade framtidsvisiouer, men
låg ofta långt från den politiska verklig-
heten och hamnade inte sällan i kom-

att själva råda över markanvändning-
en, blivit större och fått bättre möj-

fik- och bebyggelsefrågor som ska lö-
sas; naturresurser och miljöfrågor upp-
märksammas På ett annat sätt nu än

tidigare. Planerna har i dag möjlighet
att fã en starkare förankring i en sam-
mansatt verklighet.

På drygt hundra âr, frân bYggnads-
stadgan 1,874, har samhället långsamt
merrmålmedvetet fitt allt större infly-
tande över markens användning. Un-
der hela efterkrigstiden har strävan va-

na en nyckelroll i
kommunala plan-
a mójligheter dll
och politisk vilja

sätter gränserna.
I katalogen och utställningen "Från

mönsterplan till kommunöversikt"
presenteras fem epoker av översikts-

þlanering (generalplanering), vars oli-
ka förutsättningar, utformningar och
innehåIl kan belysa nâgra av de foränd-
ringar som skett.

1 600-talets rutnätplaner

Tì., var vid mitten av 1600-talet
lJ som en stark styrning av städer-
nas planläggning kom till stånd från
statsmakternas sida. Flera nya städer
grundades, och befintliga städer flytta-
des och regìerades, ofta i samband med
bränder. Rutnätsplanen med raka gator
och vinkelräta, rektangulära eller
kvadratiska kvarter var den modell
som användes.

RutnritsplanJör Borås e-fier l:rartdett 1681 .

Carlbergs generalpian for
Stockholm

T Tnder 1700-talet tillkonr de lokal.r
LJ Uyggt,adsordnirrgar. sonr skr.rllc

reglera städernas byggarrde och planc-
ring. Den försca gälldc Stockholnr och
kom 1725. men den fick iå etiertbljare
ute i landet utrder seklet. Redart 173(r

fìck Stockholm en ny byggnadsord-
ning. Här föreslog malr en översikts-
plan for Stockholm, och den kallade
man generalplan.

Drivande var Stockholms stadsarki-
tektJohan Eberhard Carlberg, sorn lik-
som många arkitekter och ingenjörer
vid den här tiden hade en militär bak-
grund. Generalplanen skulle vara ell
sammanfattnins av de långsiktiga krav
som gãllde skydd nrot brandfaran och
stadens avveckling av trähusbebyggel-
se, förbättring av sanitära förhållanden
längs stränderna, där gödsel och avfall
slängdes utan urskilhring, anläggandet

J ohan Eberhard Carlberg, 1 683- 177 3,
Stadsarþíteþt i Stockholm, 1727 - 1773.

av nya kvarter och uträtande av gatu-
sträckningar mm. Någon sådan över-
sikt eller generalplan kom dock inte till
stånd, trots âtt mall i arbetet med
byggnadsordningen för Stockhohn
ofta påminde om behovet, och senare
tom uppdrog åt Carlberg mfl att upp-
rätta en sådan. Tillaeus' karta över
Stockholm frin1733 som kallades "ge-
neral karta" tjãnade som en viktig
översikt, men beskrev ju enbart rådan-
de forhållanden. J E Carlberg återkom
flera gånger till behovet av helhetsbild
av staden, dess unika läge, problem och
framtidsmöjligheter; "en General Idé
om denna Ortens förmåner'och be-
swärligheter". Han beklagade ett sta-
den inte hade fitt utvecklas efter en
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HYGIEN OCH RUTNÄT

fastställd plan, och fortsatte alt sträva
efter att åstadkomma en generalplan
där man systematiskt skulle analysera
och redovisa behoven.

Centrala myndigheter

Illmanna brandförsäkringsverket.
,[ \ inrättat 1782, var länge den enda
centrala myndighet med uppgift att
övervaka b..yggnads- och brandfrågor i
städerna. Overintendentämbetet, som
senare blev den centrala myndigheten
för planfrågor, hade funnits sedan lång
tid tillbaka. Nicodemus Tessin dy var
den första överintendenten, utnänrnd
1.697, rnen hans uppgift hade främst
gällt det kungliga slottet. Senare till-
kom ytterligare uppeifter sonÌ gällde
kronans byggnader. Men det hindradc
inte att städemas planläggnins var ell
fråga som engageracle persorler på den-
na post, och tcx C¿rl Hårleman, övcr-
irrtenderrt 1711-1753. önskade ett stör-
re inflr'tande från kronans sida över ut-
fbrnrninqen ¿rv rike¡s sräcler. f)et konr
dock inte till srând törrän qcnonr 1lJ7-1

års byuunadsstedsa. där ör'crinten-
dentämbetet fick uppgifteu :rtt granska
städernas stadsplaner, solrr sedan fast-
ställdcs av Kungl. Maj:t.

187 4 irs byg gnads stadga

T fndcr 1t'lU()-talct var det främst
lr--/ deri stora brandfaran, den dåliga
hygieniska stand¿rrden och slumbebyg-
gelsen so¡n bildadc utgångspunkt for
att myncligheterna engagerade sig i
stadsbyegandet. Den ökande industri-
aliserinsen medförde stadstillväxt och
forstärkte behovet av planläggning av
städerna. Lokala byggnads- och brand-
föreskrifter fanns i viss utsträckning för
de olika städerna, men irlte förrän 1874
fick landet er1 gemellsam byggnads-
stadga. Samtidigt kom hälsovårds- och
brandstadgor for hela riket. Kommu-
nalforfattningarna, bla med forord-
ning om kommunstyrelser i städema,
hade kommit till 1862.

Enligt 1874 års byggnadsstadea
skulle städerna ha byggnadsnämnder.
Deras uppgift var bla att låta upprätta
stadsplaner, som skulle "motsvara tra-
fikens och sundhetens behov och skön-
hetssinnets anspråk och skapa trygghet
mot större eldsolyckor". Hushöjderna
sattes i stadgan i relation till gatubred-
derna, och högsta hushójd fick vara
fem våningar. Stadgan krävde också
allmänna planteringar, breda gator och
torg for hygienens, trafikens och
brandsäkerhetens skull. I samband

Stadsbrand. Pehr Hilleström, 1700-tal .

SVERIGE 1725 Stockholms lorsta lokala byggnadsordning. LT34Byggntngabalk samt lokala byggnads-
ordningar för städer. 1736 Stockholms andra lokala byggnadsordning utarbetad avJ E Carlberg. 1824 Vissa
statliga byggnads- och brandordningar. 1859 A E Edelsvärds modellstad. 1862 Kommunalförfattningarna
infors. 1866 Sveriges lorsta stadsplanetävling: utvidgning av Göteborg. 1866 A Lindhagens generalplan för
Stockholm 1874 Byggnadsstadga, hälsovårdsstadga och brandstadga för hela riket. 1874 Totalt 6 stadsarki-

med att stadgan kom till utarbetades
också mönsterplaner som vägledning
för städerna i deras stadsplanearbete,
inte minst med tanke på återuppbygg-
nad efter bränder. Genom att dessa
mönsterplaner berörde hela staden fick
de i viss mening karaktären av över-
siktsplaner.

Sakkunskapen på planeringsområ-
det var emellertid mycket begränsad,
både på central och lokal nivå. Det år
som byggnadsstadgan trädde i kraft
fanns bara sex anställda stadsarkitekter
i landet. Ofta blev planutformningen
en uppgift för ingenjörer och lantmäta-
re. Arkitekt P G Sundius (1823-1900)
ver en av de fã pro[essionella stadspla-
nerârna vid den här tiden.

Mönsterplanerna kom många gàng-
er att tillämpas okänsligt och utan hän-
syn till befintìig bebyggelse och ter-
räng. Men det förekom även känslig

Arkíteþt P G Sundius upprättade omfauande
planerfir bl a Sundsuall, Söderhamn, Söder-
tälje och Giiule .

anpassning till äldre stadsdelar. Bygg-
nadsstadgans och mönsterplanernas
eenomslagskraft var stor, och på ett
knappt decennium hade nästan samtli-
ga städer nya eller reviderade planer.

Ett problem rned1,874 års byggnads-
stadga var, att den bäddade för mark-
spekulation. Tomtpriserna ökade där
det fanns en fastställd plan. Markägare
kunde kräva att staden löste den mark
där det enligt planen skulle dras fiam
gator och göras allmänna platser. An-
nars kunde de hota med att själva be-
bygg, marken. Många städer hade inte
alls råd att lösa in mark och genomföra
en medveten och långsiktig planering,
allra minst de snabbt växande indu-
stristãderna. Följden blev en oplanerad
kåkbebyggelse i städernas utkanter.

Med byggnadsstadgans hjälp ex-
ploaterades ibland städernas kärnor
hårt. Femvåningshus var högsta hus-
höjd som stadgan medgav, men de
flesta äldre miljöer hade betydligt lägre
hushöjder. Längre fram när de hårda
exploateringarna ifrågasattes ville fas-
tighetsägarna givetvis inte avstå från
den ekonomiska fördel de fitt.



HYGIEN OCH RUTNAT

rekter eller motsvarende i Sverige. UTLANDET ca 1840 von Thünens koncentriska lokaliseringsmo-

de 876 R Baumeisters generalPla-

ne 890J Stübben: Städtebau (om

ge ritsch: Die Stadt der Zukunft.

18 staden)'

år påbörjade Lindhagen i egenskap av
expeditionschef i civildepartementet
arbetet nred de stadgor och forord-
ningar som skulle komplettera 1862 års

kommunalforfattning och göra rikets
städer mer funktionsdugliga. 1868
kom hans förslag till ordningsstadga,
vilken var den förstâ som gällde rikets
alla städer. 1871 blev han rnedlem av
lagbyrån, och arbetade med de bygg-
nads-, brand- och hälsovårdsstadgor
som fastställdes 1874. Han bearbetade
även lagfarts- och inteckningslagarna
samt vattenrätten, och utredde över-
ståthållarämbetets orgalrisation.

Av 1874 års stadgor var byggnads-
stadgan den viktigaste och Lindhagen
fick i förberedelsearbetet studera mot-
svarande frågor i Tyskland, Schweiz,
Norge, Finland och S:t Petersburg.
Finland hade särskilt iutresse gertom att
rnan här hade fitt en ny byggnadsstad-
ga redân 1856, och i samband rned
stora bränder gjort nyplanering för fle-
ra städer.

Utlandet
f Tyskland togs frågorna kring gene-
I. ralplanerirìq upp redan på l87l)-talct

lJ¿¡¡nrcistcr- H.in l¡nscr¡dc qeneralpla-
netanken i en nrcr nrodcrn nrening i sin
bok "Stadterweiterung in technischer,
baupolitischer und wirtschaftlicher
Beziehung" från 1876. Här betonade
han stadens funktionsrnönster och ville
åstadkomma en organisatorisk helhet
av staden. Bostadsbebyggelsen stod i
centrum för hans intresse och han för-
ordade en mindre hård exploatering.
En översiktlig planering av stadeus
kommunikationer, lokalisering av in-
dustrier, offentliga platser och byggna-
der mm skulle utgöra stonrmen för en
mer detaljerad stadsplanerir-rg. Plane-
ringen av enskilda stadsdelar skulle se-
dan kunna genomföras allteftersom
behovet uppstod. På det sättet forsäk-
rade sig staden om en lår-rgsiktig mark-
användningsplar-r m.en lämnade detal-
jerna på frarntiden. Aven när det gãllde
expropriationsfrågorna var hans åsik-
ter avancerade och framsynta, och han
menade att man måste skaffa sig ett
system där markvärdesstegringen till-
föll staden.

Baumeisters ideer fick praktiskt ge-
nomslag framfür allt genom samarbe-
tet med Franz Adicke, överborgmästa
re i Frankfurt am Main. Frankfurt blev
genom Adickes lorsorg en av de första
städer i Tyskland som fick en Zonen-
bauordnung, en byggnadsordning,
som på sociala och funktionella grun-
der fastställde markanvändningen. För
att kunna planera sin långsiktiga till-
växt måste staden föra en medveten
markpolitik och köpa in mark, menade
han. Staden måste också kunna styra
markutnyttjandet och motverka för
hård exploatering. Ett viktigt steg mot
ökat samhällsinflytande togs 1.902 ge-
nom Lex Adicke, som innehöll ex-
propriationsrätt och reglering av be-
byggelsens täthet och standard.

Baumeisters fürslag till bebyggelse-
zonering kom också till uttryck i Stutt-

Hårdexploaterade hyresluskuarter med

.qårdsbebygl¿elst möjligqiordes au 1874 års

byggnadsstad,qa .

Albert Lindhagen

Ilbert Lirrdhagcn (ltl23-l8tì7) \'ar
L I jurist och politikcr rtrecl çt()rt L'¡ì-

gâqcnìa¡ìq ocìr L.crr'.icl.c tor ù¿Ìtrr
kring stãdcrnas planerinq ulrder ltjot )-

talets senare hãlft. Han var bla ledaurot
och vice ordförande i Stockholms
stadsfullmäktige, expeditionschef i ci-
vildepartementet, ledamot av audra

och senare första kammaren i riksda-
gen samt justitieråd. Stockholms hög-
skolas tillkomst var hans verk.

Hans intresse för stadeus planering
hängde samman med de tekniska för-
bättringar som förändrade städerna
från mitten av seklet: gatubelysning
med gas, vattenförsörjning, telegraË
och järnvägsforbindelser mm. På sin

bröllopsresa 1860 besökte han Paris,
och tog starka intryck av den Hauss-
mannska stadsplaneringen med breda
boulevarder och kvartersförnyelser,
som då pågick som bäst i staden. Från
1860-talet och framåt arbetade han se-

dan i liknande anda med Stockholms
planering och malmarnas reglering,
bla som ordforande i stadsfullmäktiges
stadsplanekommitté, och forsökte
åstadkomma breda gatugenombrott
och öppna platser. Hans ambition var
att skapa "en plan flor Stockholms hela
framtid", en generalplan. Planen für
Stockholm låg fárdig 1866, och samma

@ E ffi W $Hlüffi nnn t! H ¡¡ !¡ ll
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"Här rius for att få ljus och lt¡ft..." Lindltagens generalplan för Stockholm 1866, präglad au

breda bouleuarder och õppna platscr.

Jliir¡-ttcr?L¡rt'nt¿ I8ì-l . -).lben Littdlt,lgcrr /ar.qc rrf cr sarnlittg tttöttstcrblad öucr bl.a. Jinsl<a
städer sottt ttypldncrars isatttl.and tttcd brrinder. Høt samlade själu in naterialcÍ på sin.a

studieresor odt Iät rcnrita den hemtna i sin ltostad. Au de tretton mönsterltladen bestod åtta au
stadsplaner i rutnätsrnönster och resten au rilningar soffi anpau kimpliga _þrhållanden mellan
gatubredder och hushöjder samt þuartersindelningnr. De rcproducetadcs och frycktes i_färg oclt
delades ut till nyndigheter, l<ommuner och ensþílda odt sþulle tjäna sonr förebild för god
stadsplanering

..., it /-,. /.,,/. .,/.ri.,

.-/',t ,. NY LANO -/ ¡ioEni¡iE!flEi

gart, där han 1902 gjorde en utvidg-
ningsplan fór staden. Här föreslog han
tre bebyggelsezoner: Den gamla staden
med slutet bebyggelsesätt, den meller-
sta med öppet byggnadssätt och maxi-
merad byggnadshójd, samt den yttre
zonen med lantligt bebyggelsesätt.

Joseph Stübben var en annan bety-
delsefull stadsplaneteoretiker, som i sin
"Städtebau" från 1890 fcirordade gene-
ralplanering för stadens långsiktiga ut-
veckling. Stübben hade en teknisk och
rationell syn på planeringsproblemen,
men också en bredd i frågeställningar-
na som gav hans arbeten spridning och
betydelse. Trafiksystemet var en

grundläggande fråga, men också sta-
dens sundhet, dvs tillgången på ljus,
luft, rent vatten och goda bostäder.
Som en del av denna sundhetssträvan
forordade Stübben zonering, dvs in-
delningen av staden i olika använd-
ningsområden och bebyggelsesätt. Det
innebar bla atc man skulle anlägga sär-
skilda industriområden. I närheten
skulle områden för arbetarbostäder fin-
nas, dels for att tomtmarken här var
billigare och dels for att undvika långa
gång- och reseavstånd mellan bostad
och arbetsplats. En tydlig segregering,
både funktionell och social, fanns alltså
inbyggd i systemet.



ESTETIK OCH TEKNIK

T þder 19O0-talets fcirsta decennier
\-,1 togs många initiativ till vad som
så småningom skulle utvecklas till
kommunal översiktsplanering. Nu
fanns flera motiv till att fi ett bättre och
mer långsiktigt grepp över städernas
tillväxt: ofta skedde inkorporerin ge.r av
samhällen till de större städerne, ut-
veckling av kommunikationerna sked-
de snabbt och bostadsnöden pockade
allt tydligare på åtgãrder. Planering av
långsiktiga markinköp och planerings-
samverkan mellan städerna var andra
drivande faktorer. Med hjälp av stora
stadsplaner, "totalplaner" försökte
man få ett samlet grepp över stadens
utveckling. Men planerna blev ofta
överdetaljerade och låsande för en mer
långsiktig planering.

Två stora stadsplanetävlingar under
seklets första decennium visar exempel
på en mer omfattande planering av stä-
dernas tillväxt. Det gällde Göteborg

1,907 ãr stadsplanelag
pristerna i 1,874 års byggnadsstad-
I) g, var många: mójliflieterna till
markspekulation var store och städer-
nas ekonomi oftast dålig, vilket ledde
till att oplanerad kåkbebyggelse och
slum fortsatte att växe. I den nya lagen
1907 fanns embryot till det kommunala
planmonopolet genom att stadsfull-
mäktige själva fick rätren att antag^
stadsplaner. Fortfarande granskade
dock överintendentämbetet planerna
och Kungl. Maj:t fastställde dem. Er-
sättning till markägare och deras eko-
nomiska medverkan vid planernas ge-
nomfürande var centrala frågor i lagen.

En liten men avgörande passus i
tredje paragrafen gav stadsfullmäktige
möjlighet att ange kvarterens utform-
ning och användning genom särskilda
byggnads- och stadsplanebestämmel-
ser. I dessa bestämmelser, som bifoga-

3arnvâgar, gator, torg och allmänna
platser, bostadsbebyggelse med sluter
(flerfamiljshus) och öppet (villabebyg-
gelse) byggnadssät mm. Deta kan sãs
som ett fcirsta steg mot den styrning av

SVERIGE 1901 Internationell tävling om Göteborgs utvidgning 1902 Sveriges kommunaltekniska löre-
ning bildas. 1904 Totalt 15 stadsarkitekter l9O7 Stadsplanelag och Narurvårdslag 1908 Svenska stadsför-
bundet bildas 1909 Förslag till ny byggnadsstadga (vidarebearbetas i bostadskommissionen). 1909 A
Lilienbergs Trafìkplan lor Göteborg 1914 Stadsplaneundervisning lor arkitekter införs på KTH 1914
Baltiska utställningen i Malmö. Stadstekniska enhetsplaner presenteres. 1917 Fastighetsbildningslag. 1918
Byggnadsstyrelsen inrättas med planbyrå för planfrågor UTLANDET ca 1900 A V/eber: industrilokali-
seringsmodell 1903 R Unwin skapar trädgårdsstaden Letchworth i England 1904 T Garnier: Cité indu-

möjligheterna med motivet atr det
kränkte den enskilda äganderätten.
Fortfarande var lagen alltflor svag för
att hävda der allmänna bästa på den
enskilda äganderättens bekosrnad.

Lagen och stadgan fortsatte att bear-
betas via den statliga bostadskommis-
sionen. 1,917 inordnades de i fastighets-
bildningslagen. Bearbetningen fortsa t-
te och förslag lades fram under slutet av
191O-talet och början av 1920-talet.

Ebenezer Howards trädgårdsstadsidé 1901 .

"De tre magneterna" stad, land och trcid-
gårdsstad, där den senare anså.gs ha öuerlägsna

_fördelar jrimfört rned de bådaförra. Den andra
bilden uisar trridgårdsstaden med sina lantliga
omgtuntngar.

1901, där P O Hallman och Fredrik
Sundbärg vann fcjrsta pris, och Häl-
singborg 1906, där Nils Gellerstedt och
Axel Bergman blev förstapristag:rre.

Det var från utlandet inspirationen
kom. Österrikaren Camillo Sitte forde
fram det medeltidsinspirerade stads-
planeidealet med kringbyggd:^ kvarter
och slingrande gator. Trädgårdsstads-
idén, som var ett annat ideal vid sekel-
skiftet, presenterades i Ebenezer Ho-
wards skrifter och Raymond Unwins
Letchworth garden city r-rtanför Lon-
don från 1903. Sverige nåddes av idea-
Iet via tyska forebilder från Essen och
Dresden. I ställer for att låta stenstaden
växa, skulle nya, delvis självförsörjan-
de samhãllen växa upp, samhällen som
både hade stadens förtjänster i form av
arbetstillfillen och service och lands-
bygdens med frisk luft och grönska.

Intresset fiir en mer översiktlig sam-
hällsplanering visade sig vid stadspla-
nekonferenser, utstãllningar och täv-
lingar i Europa. En av de intressantaste
bidragsgivarna var skotten Patric Ged-
des, som i utstãllningar, skrifter och
diagram också tog upp sociala och re-
gionala aspekter på samhällsplanering-
en. För Sveriges del betydde dock de
tyska forebilderna mer. Man tog del av
generalplanetävlingen för Stor-Berlin
1910 och av stadsplaneutställningar i
Berlin, Düsseldorf och Leipzig.

På statlig nivå markerades samhälls-
planeringen genom den nya stadspla-
nelagen 1907 och genom att den 1918
inrãttade Byggnadsstyrelsen, som er-
satte Overintendentsämbetet, fick en
särskild planbyrå. Samtidigt inrättades
länsarkitektorganis ationen.

des stadsplanernâ, kunde nran ange
hushojden och gatuprofilen och på det
sättet påverka stadsplanens helhet och
exploatering. Men man kunde också
precisera typen av bebyggelse som

Iokalisering av verksamheter i sraden,
som är avgörande i den översiktliga
planeringen. Här var dock bestämmel-
serna frivilliga, och det var inte ovan-
ligt att stadsfullmäkrige avstod från

Planforfattarna
T-\e vrkesoersoner. som vid denna
l) ¡a ryr'rlrd. nred planfrågor var
ingenjörer, arkitekter och lantmätare,
ofta med militär bakqrund. De fi stad-
sarkitekter sonr fanns i landet kombi-
nerade reeelnrâssigt sin stadsarkitekt-
svssla r.ned eqen verksanrhet, något
sonr kritiserades både gerlonl att det
begränsade deras arbetsinsatser för sta-
dc'n och qenom att de kunde fã dubbla
lojrlirercr i bveetiáeor. Länsarkitek-
tenla \-ar ocksi nrvcker fä, från början
endasc iem stvcken när organisationen
infördes i slutet av 1910-talet. Det var
liksom stadsarkitekttjänsterna en del-
tidssyssla. Ingen av dessa kategorier
hade översiktsplanering som huvud-
uppgift, utan de sysslade främst med
bygg- och stadsplaneärendcn. Liksom
konsulterna i branschen hade de ofta
kontor och bostad i Stockholm.

Till de r'ärarrde städernas största
problem hörde att Iösa kommunikatio-
ner. r'ãqar. broar, hamnar, vattenför-
sörjninq och avlopp. Det var uppgifter
tör inqenjörer och anläggningsfirmor,
som under seklets första decennier ha-
de stora tiarnqångar. också internatio-
nc'llt. Vattenbvggnadsbyrån (VBB),
qrundad 1897 ev civilingenjörJ G Ric-
hert. Allmänna ingenjörsbyrån (AIB)
startad av överstelöjtnant H G Torulf
samr Nils Gellerstedts Kommunaltek-
niska bvrå, alla i Stockholm, är exen-
pel på sådana firmor som då eller senare
också arbetade med stads- och över-
siktsplaner.

Arkitekterna, vars kompetensområ-
de fränrst varir de enskilda byggnader-
na, kom allt mer att gå in på stadspla-
nefrågor, inte minst mot bakgrund av
den debatt som framhöll stadsplane-
ringens estetiska sidor. Utbildning på
stadsplaneringens område saknades
länge helt. På tekniska högskolan fanns
frân 1897 en docentur i stadsanlägg-
ningslära, som innehades av P O Hall-

Triulingsfirslag fir Cöteborgs utuídgning
1901 . "Utuidgningsplaner" för sttiderna bleu
allt uanlígare . Denna gång gäIlde det en yta,
som nästan motsuarade det redan bebyggda
Cöteborg, och trafkfrågans lösning uar augö-
rande. Första pris gíck till P O Hallman oth
Fredríþ. Sundbärg Deras motto för förslaget
uar betecþnande nog "l',latur och konst" . Den
kuperade terrängen i området passade utmcirkt
till arþ,íteleternas ambitioner att arbeta sam-
man bebyggelse och stadsplan till en estetisk
helhet efter medeltída mönster och med Camil-
lo Sitte somförebild. Rutncitsplaner och breda
bouleuarder uar ínte kingre planerarnas ideal.
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strielle 1904 Tyska tidskriften Der Städtebau stârtar. 1909 R Unwin: Townplanning in practise 1909
Housing- and townplanningact i England. 1909 Burnhams Chikagoplan med grannskapsenheter 1910 Den
första stadsplanekongressen i London. 1910 P Geddes stadsplaneutställningar. 1910 Generalplanetävling för
Stor-Berlin. 1910 Stadsplaneutställningar i Berlin och Düsseldorf. 1911 Engelska tidskriften Townplanning
Review startar 1912 lnternationell tävling om utlormningen av Canberra i Australien. 1913 Wandermuseum
für Städtebau und Siedlungswesen i Leipzig 1915 E Saarinens generalplan f-or Munknäs-Haga och Stor-
Helsingfors. 1919 Stadsplanekongress i Brüssel 1919 General- och stadsplanetävling för Paris

omfattning och behandlades främsr av-
gränsade stadsplanefrågor, där de este-
tiska aspekternâ dominerade.

P O Hallman
þ O Hallman (1869-1941) tillhörde
I de arkitekter som under 1900-ta-
lets tre första decennier fick en stor
mängd planuppdrag från olika svenska
städer. Han var anställd vid Stock-
holms stadsbyggnadsnämnd frän 189 4,
som deras ordinarie arkirekt 1,903-1,3,
som viue stadsarkitekt 1913-22 och
därefter som stadsbyggnadsdirektör
1922-27. Lärkstaden och Röda bergs-
området är välkända exempel på hans
stadsplanekonst- Han ver docent och
speciallärare i stadsanläggningslära vid
tekniska högskolan fram till 1934. Vid
sidan av dessa uppgifter arbetade han
med stora planuppdrag - "totalplaner"
- for städer som Borås, Gävle, Härnö-
sand, Kiruna, Kalmar, Landskrona,
Nyköping, Skövde, (Jmeå, Västerås
och många fler. Ofta samarbetade han
med FredrikSundbärg, med vilken han
också vann första pris i den uppmärk-

man. Han blev lärare i ämnet när det
1914 infordes i undervisningen för ar-
kitektur- och väg- och vattenstuderan-
de. Det fick dock en nrycket begränsad

sarnmade stadsplanetävlingen för Gö-
teborg 1901. Hallmans styrka och be-
tydelse låg dock främst på en mer deral-
jerad nivå inom stadsplanearbetet, och
arbetet på Stockhohns generalplan,
som påbörjades under hans tid, lyc-
kades han inte driva. Det övertog s 1927
av Albert Lilienberg.

Nils Gellerstedt

¡lliuilittg.njören Nils Gellerstedt
\-. ltaZS-1961) var under lång tid en
av de ledande planteknikerna i Sverige.
Han grundade Kommunaltekniska by-
rån i Stockholrn 1902 och genomfcirde
ett stort antal planuppdrag för städer
inom och utom Sverige. Bla fick han
pris i den stora internationella tävling-
en 1.912 om utformning av Canberra,
Australiens huvudstad. I Sverige gjor-
de han under 19OO-ralets rvå första de-
cennier sk "fullstândiga stadsplaner"
eller "totalplaner" för ett stort antal
städer och orter, som Falun, Nya Kop-

P I an Jör C hr istiat r s t ad, G ell ers tedt, 1 904

parberg, Varberg, Mjölby, Nora, Väx-
jö, Söderhamn, Kristianstad, Hudiks-
vall, Karlskoga, Sollefteå mfl och hade
även många uppdrag för Stockholms
stad. Han vann fcirsta pris i den viktiga
tävlingen om utvidgningsplan for HÍ-
singborg 1906 tillsammans med Axel
Bergman, samt andra pris i tävlingen
om utvidgningen av Göteborg i901 .

Stadstel<nisþa cnhetsplaner 1914. Albert Li-
I i e n b erg, Ji)r s t e s ta ds i n ge n.i ö r i C ö t eb org, p r e-
sentcrade uid Bal¡islea utstìillninrgen i Malmii
1914 sitt.förslag till stadstekniska enhctspla-
ner. Inspirationen þom _från Tyskland, där
sådana iiuersiþter uisaf.s uid Internafionale
Baufachausstcllwtg i Lcipzig årct innart.

Ertlrctsplartcrrm pcknrJratn mot cn ttþnisþ-
s tat istisþ-ek onomi s þ arb etsme t o d för dct l ånq-
siktiga planerirr,gsarbctct. Det har mer slril¿t-
skap med e;t'terl<rigstidens och dagens plane-
ring àn sin egen tids arbetssrätf . Ausikten uar
att 

-få fram jtin_förbar sf atistil<_för rikets sröder

f)r att kunna berciknaframtida tillucixf , fysis-
ka, sociala och eþonomisþa konseþ,uenser osu .

I sitt arbete i Cötehorg
ocþså idén och anuändc
som underlag i sín organ
borg 192j.

Nils Cellerstedt

Omslagets baksida

¡\4¡'ILMô 5T¿4õ \\l¡ l{'4r-TA
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T þder mellankrigstiden uPPstod

L/ nya utgångspunkter och möj-
ligheter för samhällsplaneringen i Sve-
rige. På det politiska planet hade all-
mãn rösträtt uppnåtts. 1928 lanserade
Per Albin Hansson folkhemstanken.
Socialdemokraterna i regeringsställ-
ning 1,932 tog itu med arbetslösheten
och bostadsfràgan med hjälp av kon-
junkturpolitik. Industrirationalise-
ringar, serietillverkningar och standar-
disering bãddade för omstrukturering

KA PTJKI' 5 AT'I9ANþE DEN P2INCIPIELLA HOI/UDANOPUANGEN
AV

^STADSPL 
AN ocø GENE AALPIAN

Erytlar rópsuczr nLL STAD>BvGGNADILAG

hetskommissionen beskârmade sig

över'nya tvångstrojor'.
(Jtredarna foreslog även en betydligt

utökad utbildning av planerare, och
förutsatte att arkitekterne skulle vara
den yrkesgrupp som ägnade sig åt

stads- och översiktsplanering. Detta
foranledde Lantmãteristyrelsen till
kraftiga invändningar, och man vägra-
de där att ge avkall på åtminstone lant-
mätarnas ställning som mätningsmän
för tomtavstyckningar mm.

êÞÀ:N5 tu aÉùE'5Òh uNtets

/ JTA D5 PLNEN UPPTAC NA O M P4 OËN / CENEÞALÞLANEN UæTA.NA AMøDÈN
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Stadsplanelag och
byggnads stadga1931'

\ Iarken gener¿l- eller rcqionplane-
V institnten kour clärför att återfìlr-

erì fastställdes

:::î1i::ìl i.i
nrer långtgåen-

de precisering av markanvändningen
än tìdigare. En form av översiktsplan
infördes också: stomplanen. Det var en

uttunnad variant av generalplan, som
inte var obligatorisk och som skulle
gälla r-r tanför s t:rdsplanela g -
dr omr:idcn.
D¿ir skulle derl bilcla stonl-
nre för kornmar.rde sr¡ds-
plalrer. och komttrttt.lct't
kturde ned h¡âlp av detr re-
server:ì nrark. RedaIt 1 

c)2(r

hadc också avstvcktlitìqs-
planen intiirts i lagen, nu
tillkom också byggn:rcls-
plan (sor-n ersättning för cle

s k bondplanerna som hade
gãllt landsbygden) och ut-
omplansbestâmmelser.

Stomplanen kunde ges

rättslig verken genom fast-
ställelse, men innebar då

också stora kostnader för
markinköp fcir kommu-

Lindens gen er al s t a dsp I an för
Linköpingfrån 1923 uar en de-
talj erad öu ersik tsplan, en kors-
ning mellan. stadsplan orh gene-
ralplan, präglad au estetisþa

ö u erv ägan d en þr u tþrmning a v

torgbildningar, b o s ta ds k v arter,
hu shöj d e r o rh ga tu s tr¿i (kn in gar.
B o s tad s områd ena, oft a r adhu s

med Ioþala handelstorg, place-
rad e s uteJf er e tt ringu äg s s y s te m
runt staden ochfi)rbands med
s p år u rigstraf k i p I anJö r s I ag e r .

Mindr e industri - o ch a_ffcir s u erk-
samhet tänktes spridd och_fiir-
Iagd í nära þontaþ.t med bostads-
områdena, medan stiirre indu-
strier Iåg mer avskíljt. Detalje-
ringsgraden i planen uar natilr-
Iigtvis låsande och statisk, men

s amti digt en m edu et en a nú i ti o n

_från Lindens sida att "ge en le-
uande auspeøling au den en

gångfärdigbygqda stad en " .

SVERIGE 1920 Betänkande med förs Länsarkitektorga t 5

länsarkitekter. 1921 O Almqvist Presen neriutredningen ka

bostäder. 1923 Organisationsplan tör 923 Stadsplaneut s i

Göteborg. 1923 Gãneralstadsilan tar Linkóping. 1924 Föreningel Sveriges stadsarkitekter bildas. 1924

Toral¡23 stadsarkitekter. 192à Lilienberg' óm tegiotplaner. 1928 Förslag till ny stadsplanelag' 7928 A

Lilienberg: Generalplan för Stockholm. 1910 Gereralplan [ör Borås. 1930 Generalplan lor Hälsingborg. 1931

Stadsplarielag och Ëyggnadsstadga. 1935 Ny och utdkad länsarkitektorganisation. Totalt 14 länsarkitekter'

1935 Ütökaisr"dsbyl!.,rds*dãrvisning ui¿ rrH. 1937 Lundby generaìplan. 1938 Arlöf stomplan 1939
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àv produktionen och byggandet-
Funktionalismen slog igenom i arki-
tekturen. Tron på att man med tekni-
kens hjälp skulle kunna uppnå ett bättre
och rättvisare samhälle var stor.

Inom översiktsplaneringen togs ett
stort steg från det tidiga 1920-talets for-
sta, överdetaljerade planer till det sena

193O-talets trevande forsök att med
hjälp av prognoser fã fram underlag för
en långsiktig, fysisk planering.

Förslag till generalplane-
institut 1928

Qradsplartelaqcn l9( )7 forrsatrc att bc-
r.) arbetas. flera förslaq lades fralll.
där det allt starkare betonacles att lr¿1,:

þens anuättdrrirrq, inte bar¿i vad gällcle
byggnads- och gatumark, måste kttrlnl
regleras från samhällets sida. 1928 konr
det betänkande (SOU 1928:5) som tõr
första gången slog fast behovet av

översiktlig planering och sonl ti)reslos
att införa general- och regionplauein-
stituten i lagen. Inspirationskällan,
som mân hänvisade till, var ett tyskt
lagförslag från samma tid där begrep-
pet "Flächenaufteilungsplan" - "mar-
kindelningsplan" återfanns. Men
framför allt hade stadsplaneutställ-
ningen i Götcborg L923 och flera kom-
muners forsök visat På behovet av
översiktsplanering.

Förslaget att införa generalplaneins-
titutet innebar att städernâ skulle få
möjlighet âtt reservera mark för lång-
siktiga behov utan att för den skull be-
höva lösa in marken innan området
stadsplanerades. Mark för olika verk-
samheter och naturtillgångar skulle
kunna reserveras. Generalplanen skulle
göras obligatorisk och inte bara kom-
plettera utan även överta en del av
stadsplanens funktioner, som tidigare
preciserats i de särskilda stadsplanebe-
stãmmelserna. Regionplanen, som be-
traktades som mindre viktig, skulle
vara frivillig att upprätta.

Förslaget till generalplaneinstitut foll
dock, rrots att vissa remissinstanser ân-
såg att detta var det viktigaste inslaget i
Iagförslaget. Behovet av översiktspla-
nering var uppenbart för de flesta; det
var främst formerna man vände sig
mot: obligatoriet och de oklara grän-
serna mellan generalplan och stadsplan
avskräckte. Vissa rernissinstanser var
negativa till hela förslaget och fastig-

nerna. Stomplaneinstitutet fick därför
högst begränsad användning, och
mycket få stomplaner gjordes uPP.

Stadsplanelagen från 1931 blev således

en begränsad lag, inte minst på över-
siktsplaneringens område. Det skulle
dröja till 1947 innan översiktsplane-
ringen fick sina mer betydelsefulla,
lagfista instrument. Men i praktiken
användes generalplanebegreppet Iångt
tidigare, och några städer lät under
1930-talet göra upp generalplaner.

Utländska forebilder

N". iî:Ë,,:i:i',ffi ,," ?å, Tä ll:î1
ska lagstiftarna och planerarna. I förar-
betet till den nya stadsplanelagen 1931

hänvisades till Tyskland vad gälldc
översiktsplaneringen. On.rlattande ge-
neralplaner hacle bla giorrs för Frank-
furt atn Main, Köht. Harnburq ocl-t

Berlin. I)en stora bvggnadsutställ-
ninqen i llerlin 19-i1. orqaniserad av
Berlins stadsbvgenadschef Martin
'Wagner, tog upp sociàla, ekonontiska
och fysiska frågor kring storstadens
tillväxt. Hit kom många svenska poli-
tiker och planerare och tog intryck.

I Sov¡et utarbetades bla generalpla-

ner för Moskva och Magnitogorsk och
Miljutjins bandstadsidé var välkänd.
CIAM (Congrès Internationaux d'Ar-
chitecture Moderne) tog vid sitt möte
1933 upp stads- och översiktsplanering
och rapporterade i Charte d'Athènes.
Engelsk översiktsplanering Presentera-
des också i Sverige under 1930-talet,
och här kom även saneringsfrågan in.

I USA fanns grannskapsplaneringen
med i regionplanen för New York från
1929, och 1933 påbörjades TVA-Pro-
jektet, Tennesse Valley AgencY, som
exempel på en avancerad regionalpoli-
tisk planering.

En viktig förmedlare av de interna-
tionella kunskaperna blev Fred Forbat,
verksam i Tyskland och Soqet, och
bosatt i Sverige från 1938.

Gustaf Linden
A rkirekt Gustaf Linclcn (1879-

-l\. tvr.+¡ spcladc en stor roll iarbetet
på den oversiktliga pìaneringens f1anl-
iäxt. Han var bicrädande stadsarkitekt
vid Stockholms bYggnadsnämnd
1909-16. Hans viktigaste insatser sked-
de inom Överintendentämbetet, sena-

re Byggnadsstyrelsen, där han var
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byggnadsråd och chef för stadsplane-
byrã,n1,93044. Han drev också utbild-
ningen av länsarkitekter och stod for
deras omorganisation, som trädde i
kraft 1936. Han var sakkunnig i arbetet
på ny stadsplanelag. En viktig insats
gjorde han också som stadsarkitekt på
deltid i Linköping 1912-25, där han bla
gjorde generalstadsplanen 1,923. För-
utom dessa uppdrag gjorde han planer
för Hjo, Falun, Domnarvet-Borlänge,
.Avesta, Hedemora, Smedjebacken
m.fl.

Stadsplanefrågorna fick ett rejält
uppsving genom den internationella
stadsbyggnadsutställningen och' -kon-
gressen i Göteborg j ubileumsåre t 1923.
Gustaf Linden var en av huvudorgani-
satörerna och medförfattare i den ut-
forliga katalog som redovisade vad
man på den tiden uppnått inom stads-
planeringens område. Här presentera-
des ett stort arìtal utländska och sven-
ska stads- och översiktsplaner, de sena-
re under beteckningen "totalplanen".

Albert Lilienberg

[lbert Lilienberg (187e-1967) rill-
,[ \ horde de mest produktiva bland
de planerare som tidigt arbetade både
på det teoretiska och praktiska planet
med översiktlig planering. Han var
väg- och vatteningenjör från Tekniska
högskolan och blev forste stadsingen-
jör i Göteborg 1907. Här stannade han
tlll 1927, då han blev stadsplanedirek-
tör i Stockholm fram till sin pensione-
ring 1944. Lilienberg bidrog starkt till
att systematisera frågorna kring över-
siktsplaneringen bla med sitt förslag
till stadstekniska enhetsplaner och för-
slag till general- och regionplanering-
ens samverkan. Han engagerade sig i
arbetet på ny stadsplanelag, deltog i
debatten och var en flitig skribent i frå-
gor som gällde planering.

Lilienbergs stadsplaneidéer var för-
ankrade i Camillo Sittes medeltida
stadsplaneideal med slingrande gator
och slutna platsbildningar, och han ar-
betade en tid samman med P O Hall-
man. Landala, Kungsladugård, Lo-
rensberg och Bagaregården är karaktä-
ristiska områden som kom till under
hans tid i Göteborg. Samtidigt fore-
trädde han en rationell, systematisk
och ekonomisk syn på planeringen,
och trafikfrågorna var hans egentliga
fackområde. Förslaget till organisa-
tionsplan för Göteborg 1,923 är ett be-
lysande och viktigt exempel.

Custal Linden Albert Lilienber,q

Almby stomplan. 1938 Borlänge-Domnervet generelplan (Linden). UTLANDET 1920 Stadsplane-
och bostadskongress i London. 1922 F Schumacher: Generalplan för Köln. 1925 E May: Generalplan för
FrankFurt. 1925 Stadsplanekongress i New York 1925 Le Corbusier: (Jrbanisme, Une Ville contemporaine.
1928 Trafikseparering tillämpas i den amerikanska íörorten Radburn 1928 Tyskt lagftirslag till Flächenauf-
teilungensplan. 1929 Perrys grannskapsenheter i New Yorks regionplan 1930 Generalplan för Berlin 1930

Generalplan för Hamburg. 1930 W Christaller: Centralortsystem. 1931 Byggnadsutställning i Berlin. 1932

CIAM om stadsplaneprinciper.1932,1935 Generalplaner för Moskva 1933 E May, F Forbat: Generalplan
lor Magnitogorsk. 1933 Tênnessee Valley Agency, regionplaneprojekt

Lilienbergs prindpuppställninq örer önsþuärda
planinstitut, 1926.

Här samlade Lilienberg tekniskt och
sretisriskt mereriâl kring rerrängförhål-
Ianden, befolkningstäthet, inkomst-
forhållanden, ägoforhållanden, hus-
typer mm fcjr att kunna göra upp stads-
planer för "vilken del som helst av
stadsområdet med full säkerhet för att
varje del kommer i riktigt samman-
hang med stadsorganisationen". Tra-
fikfrågan stod i centrunr, men planer.r
var långsiktie och dct måste finnas ut-
rvmme tör olika tä¡lkbara lósningar.
menade Lilienberg. Han ville iikna pla-
nen vid en filttågsplan snarare än eu
statisk, teknisk lösning. Några år sena-
re hade han vidgat Göteborgsplanen till
en regional översikt som också omfat-
tade Göta-älv-dalen och Trollhättan
med deras trensport- och kraftforsörj-
ningsmöjligheter.

Vid sidan av sin kommunala tjänst
hade Lilienberg en omfattande privat-
verksamhet och gjorde en stor mängd
planer for olika stãder och samhällen.
Fram till mitten av 1920-talet gjorde
han översiktsplaner för bla Strömstad,
Mölndal, Boden, Västervik, Nässjö,
Uppsala och Marsrrand, samt ell
mängd stadsplaner och tävlingsfor-
slag. Hans privatpraktik var så omfat-
tande att han for att fi tJänstell som
stadsplanedirektör i Stockholm måsre
lova att avstå från sin privata verksam-
het. Till hans viktigare insarser i Srock-
holm hörde den generalplan som han
lade fram rcdan 1929.

Lilienbergs generalplanför Stocþholm 1929 uar i
Jìirsta hand en trafkplan, men hade som syfte att
otþså redou isa " storstad sområd ets upp delning för
olíka ändamål ; åtgàrder för j)rskönÌng o ch fir Jör-
höjande au dess monumentalitet och uärdighet samt

åtgrirder Jör stadens sanering i hygieniskt avse-

ende".

I

;

Stomplanþr Arlöf (nuu. Burlöu) 1935. Stomplanen upprättades au länsarþiteþt NiIs Blancþ.
Defå stomplaner som upprättades artuändes iförsta niia_¡ar aft reseruera markför uàgar och
j.ärnuàgar, samt mycket schematisþt ange markonrråden f)r framtida behou ai induì-tri och
bostäder. Stomplanenfiir Arltif följer deua mörtstcr-

f;f,¡!3d"o'"o" '"o tàt beb,e'

bostadsomAde ñed gles be-
bygge/se

Fj'.4 rcdb,u*"o.ràoe

Ceneralplanen-ftr Lundby i Cötehorg 1937,
utförd på stadetts stadsplanckonror, ¿ír ?tr cx-
empel på bandstadsidéns tillämpninø med in-
dustrí, grönområtlen och bostadsområden Iag-
da i parallella zoner eller band. En be-folk-
ningsprognos ingitk i .genernlplanearbe,tet

I

Ornslagets framsida
Domnarvet-Borlànge generalplan 1938.
Detta uar Custaf Lindetts största generalpla-
nearbete, och ausil<ten uar att samla den ut-
spridda bebyglelsen och samordna den med
den kontmande. På Lindens initiatiu anuände
manJlygfotografering sotn ny merodför aufå
fram Þ.artunderlag. Ett intressant insla.q i pla-

beby,q-

are till

,{:ß:,
uar ausþilda från uarandra med jordbruks-
marþ och traf kleder. Industriområden Iå,q ut-
sprídda, men au sl<ilda från bostadsområdena.

Ornslagets baksida
Borås gen ta i
Iandet och en-
jör Brirnh elr
stadsplanedelegation. Arbetet uar auatxcerat

blantl de politíska represen-
Huuud-frågan uù. Iiþsom i

ralplaner trafiken och man
gjord-e en studieresa _för att studera ringleder
oth_flygplatser i Europa. Planenf tk också ett
g e n o m arb e t a t, d iffe r e n t i e r a t f r afí k n ri t. F ö r a t t
_få ncirhet mellan bostad och arbeßplatsftrsôk-
te man sprida industriu
nerade nya stadsdelarn
inustrin till ett område.
reseruat Íogs upp i planen.

Bandstadsidén Jrån Souj e t.



OCH PROGNOSER

Tì., var under efterkrigstiden som

-lJ den översiktliga planeringen slog
igenorn i Sverige. Flera statliga utred-
ningar tog nu upp bostadsförsörjning,
bygg- och planlag, lokalisering, ex-
propriation, planväsendets uppgifter
octrorganisation mm, frågor som alla
anknöt till den fysiska planeringen.
Man föreslog tom ett statligt verk,
som skulle få hand om plan- och lokali-
seringsfrågor, men det kom inte till
stånd. Mest framgång hade den nYa

bostadspolitiken från 1946 och den nya
byggnadslagen och -stadgan från 1947

medan både lokaliseringspolitikens
och expropriationslagstiftningens
mójligheter snöptes. Kravet på bo-
stadsfürsörjningsplaner och på skol-
byggande blev viktiga drivkrafter i
kommunernas generalplanearbete.

På det politiska planet debatterades
planhushållning och socialdemokrater-
nas efterkrigsprogram, och den fürsta
ekonomiska långtidsutredningen om
landets och näringslivets utveckling la-
des fram 1'947. Förhoppningarna att
åstadkomma ett planmässigt samhälls-
byggande var store, men både politiska
och praktiska svårigheter stod ivägen.
På den centrala nivån led planhushåll-
ningen nederlag. På det lokala var
kommunerna små och hade dåIiga eko-
nomiska resurser. Kommunsamman-
slagningen 1,952, dã' antalet kommuner
sänktes frãn ca 2400 ttll ca 800, rådde
viss bot för detta. Från mitten av 1950-
talet kom bilismens kraftiga ökning,
handelns koncentration, centrumfür-
nyelser, den ökade köpkraften och in-
flyttningen till städerna att förändra
planeringsförutsättningarna och om-
forma samhällsbildningarna.

I sin bilaga till den stora bostadsso-
ciala utredningen frân 1945 forordade
arkitekten Uno Ahrén en satsning på
de mindre och medelstora tätorterne.
Men strukturrationeliseringarna kon-
centrerade i stället utbaniseringen till
de stora städerna under de årtionden
som följde.

Crannskapsplanering med centra l<ring uilka
bostadsbebyggelsen grupperar sig, eJter eng-
elskfirebild 1943. Tre centrumstorlekar: Det
minsta betjcinar 1000 personer, nàsta 5000
och det största 40000.

Ny byggnadslag och
byggnadsstadga 1947

Dristerna i 1931. års stadsplanelag

-D och byggnadsstadga fir,nrtoã
snart tydligt. Kommunerna kunde inte
styra bebyggelseutvecklingen efter-
som tätbebyggelse tilläts uppkommâ
även där det saknades möjligheter att
ordna kommunikationer, vattenför-
sörjning och avlopp på bra sätt. Ge-
nom bristen på styrning spreds bebyg-
gelsen planlöst utanför stadsplanelagda
områden. Att - som hittills - lägga ut
stadsplaner över stora områden utan
att ha en klar uppfattning om de framti-
da behoven, innebar olyckliga låsning-
ar. Därfor behövdes en långsiktig
översiktsplan, inom vars raÍtar man

allt efter behov kunde upprätta stads-

och detaljplaner. Stomplanens rättsliga
och ekonomiska verkningar fiir kom-
munerna hade begränsat dess använd-
barhet och därför infördes generalplanen

i 1947 års lagstiftning.
Det innebar att det också var nöd-

vändigt att kommunen kunde avgöra
nar bêbyggelsen skulle komma till
stånd. Genom kommunalt Planmono-
pol, som infordes i lagen 1'947, blev
ãetta möjligt. Kommunen kunde
from nu bestämma var, när och hutbe-
byggelsen skulle fi upploras.

Begreppen tät- och glesbebyggelse
infördes också i lagen. Syftet var att
koncentrera städernas utbyggnad flor

att få bättre underlag för gemensamma

In-forn ati o n s hrift e n, O sl<arsh at w r

anläggningar. Det betydde att nrark-
ägandet inte längre innebar autorltetisk
rätt till tätbebyggelse. När det gãllde
glesbebyggelse hade markäqaren iorr-
farande fri byggrätt.
Ceneralplanerr skulle vara konrmunens
handlingsprogram för den fortsatta ut-
byggnaden på längre sikt. Huvudsyftet
var att ange markens anucindning för oli-
ka ändamål: bostãder, industrier, tra-
fik, fritid osv. I första hand gällde det
tätbebyggelse. Mark som vâr olämplig
för tätbebyggelse kunde också anges,
liksom områden som borde natur-
skyddas. Befolkningsprognoser skulle
ligga till grund för beräkningen av
framtida markbehov. Generalplanen
förutsattes fornyas ungefir vart femte
àr.

Generalplanen kunde iastställas av
Kungl Maj:t och då fi rättslig verkan.
Kommunen kunde också nöja sig med
att ställa ut planen för allmänheten och
de berörda och sedan anta den. Det
vanligaste blev dock att kommunerna
utarbetade planen uten att ta offentlig
ställning till den. Planen fick då inte
någon rättslig verkan, men tjänade
som riktlinje för fortsatt detaljplane-
rlng.

Aven
i lagen,
for en
muner.

regionplaneinstitutet infördes
och skulle vara instrumentet
samplanering mellan kom-

En ny byggnadsstadga kom 1959.

Här avskaffades slutgiltigt de lokala
byggnadsordningarna. Kommunens
ställning stärktes genom att byggnads-
nämnderna från och med nu helt var
kommunens angelägenhet utan statligt
inflytande.
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SVERIGE 1942 Statens kommitté för byggnadsforskning startar. 1942 F Forbat, S Lindström: Generalplan

fìir Lund. 1943 Sv Riksbyggen starter semhällsundersökningar lör generalplanearbeten. 1944 VBB inrättar

stadsplane- och 
".kitekt"rrããlnir 

g L942L Mumfords Stadskultur utkommer på svenska. 1943 C F Ahlberg

.nfl,'Sygg bättre samhällen. 1944 Göteborgs regionplan 1945 Statlig utredning med f'orslag till bygglag

mm. 194j Bostadssociala utredningen. tg43 U Åhrt n: Ett planmässigt samhällsbyggande' 1945 Dannes-

kiold-Samsøe: Nutida engelsk samhällsplanering. 1945 Det framtida Stockholm. 1946 Utställningen Re-

planning Britain på Litjevalchs. 1947 Social årsbok 1947 med temat samhällsplanering 1947 Ny byggnadslag

àch bygi.r"dsst"àg" infOr general- och regionplanering 1947 Bostadssociala utredningens saneringsbetän-
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I generalplanearbetet;för Osl<arshamn 1949, som laddes au Otto Dannesþiold-Samsøe uid

Eglers arleíteÞtkontor, gick man för första gåt
brett ut och ínþrmerade beJolkningen on dc

delades ut och som tog upp frågor kring beJolkni
Iàggnîngar, kulturminnen osv. Inspíration
samhäIlsplaneríng, som han uar vcil beuand
nades.

CeneralplaneutstàIlning i Osþarshatntt 1949. Otto Dannesþiold-Samsøe i mitten, í ljus kos-

tym. Ait på detta säi ställa ut generalplanearbetet ocl'r göra det tillgcingligt Jör den stora

allmänheten tillhörde ov anligheterna.
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plânering stãrrar 1947 Statlig utredning om regionala kommuner- 1947 S Lindström: Täby generalplan

1948 Expropriationslagstiftning. 1949 F Forbat: Generalplan lör Skövde 1949 O Danneskiold-Samsøe:

Generalplan for Oskarshamn. 1950 Statlig utredning om planväsendets uppgifter och organisation 1951

Statlig utredning orn näringslivets lokalisering. 1952 Forskningsprogram lör samhällsplanering inom statens

kommitté fì!r byggnads[orskning. 1952 Stockholms generalplan. 1952 Kommunsammanslagning, fràn ca

2400 till 800 kommuner. 1953 Rådet for översiktlig planering inrättas. 1956 o 1958 Byggnadsstyrelsen ger ut
Råd och anvisningar f<ir generalplanering. 1957 Regionplan for Stockholm. 1959J Curman: Generalplan lör
Oxelösund. 1959 Ny byggnadsstadga. UTLANDET 1938-1943 Barlow, Scott och Uthwattutredning-
erna 1944 Abercrombie: Greater London Plan. 1946 Stadsplanekongress i England 1948 Köpenhamns
regionplan, "6ngerplanen".

Planflorfattarna

f.no- att generel- och regionpla-
\J neinstituten infördes i 1947 árs
lagstiftning växte den översiktliga pla-
neringen snebbt. Mot slutet ev 1950-
talet hade närmare tvåhundra gene-

Utsnitt, Sl<iiude gcrrcralplatr , 1949. OIts tck-
ttiþett att rcdou i-ça it,?fi-r¡iË.

raipianc-r uFprãrrars. oci nistan lika
mânga höll pã ett utarbetas. Det var
oftast konsulter som gjorde upp pla-
nerna. Vattenbyggnadsbyrån, vars
stadsplene- och arkitektavdelning star-
tade L944 och leddes av Sune Lind-
ström, Gunnar Lindman, Harald Mjö-
berg mfl, var den största konsulten på
området. Eglers arkitektkontor med
bla Fred Forbat, Otto Danneskiold-
samsØe och Erik Oiof Holmberg till-
hörde också de större och giorde
många principiellt viktiga planer.
Aven Allmänna ingenjörsbyrån hade
ett stort antal generalplaneuppdrag.
Svenska Riksbyggen startade 1943 en
avdelning for samhällsundersökningar
under ledning av Per Holm, senare bi-
trädande sekreterare i den stora bo-
stadssociala utredningen.

Utbildningen av planerare ökede
och Sverige fick sin förstâ professur i
stadsbyggna d 1947 . Antalet stadsarki-
tekter var nu uppe i över tvåhundra,
och länsarkitekterna blev tjugofyra un-
der perioden. Tidskriften Plan och
füreningen for samhällsplanering star-
tade 1.947 på initiativav bl a Uno Ahrén
och C F Ahlberg. Ambitionerna i 40-
talets samhällsplanering återfinns i
skrifter som "Bygg bättre samhällen",
"Ett planmässigt samhällsbyggande"
och "Social årsbok 1.947". "Stock-
holms generalplan" frân 1952 otarbe-
tad av bl a Sven Markelius och Göran
Sidenbladh, är den skrift som kanske
bäst diskuterar och sammanfattar ti-
dens planeringsideal.

fred Forbat (1897-1972) var ung-
I ersk arkitekt, främst verksam i
Tyskland och en kortare tid i Sovjet
och lJngern innan han 1938 bosatte sig
i Sverige. Han tillhörde de radikala ar-
kitekter som flydde undan fascismen i
Europa. Han arbetade hos Walter Gro-

Fred Forbat

pius och vid Bauhausskolan pâ 1920-
talet och stod som arkitekt för ett flertal
byggnader i funktionalismens anda,
bla i Berlin. Generalplanearbeten ut-
förde han i början av 1930-talet i Sovjet
för städerna Karaqancla och Lo¡.atinski
r,¡ir ¡ills¿rrinr¡ns nrcC Erns¡ \1ar- tör

Magnitogorsk. Han hade ett brett re-
gister från arkitektur till översiktspla-
nering och var även en skicklig teckda-
re och grafiker.

I Sverige engagerades han av Sune
Lindström i arbetet med Lunds gene-
ralplan. Den var firdig 1942 och var en
av de första moderna generalplanerna i
Sverige med sina prognosmetoder for
beräkning av befolkningstillväxt, nä-
ringslivets utveckling, servicebehov,
standardutveckling och trafikens för-
ändring. I Lund ritade han också stads-
plan och bostadshus for Borgmãstare-
gården. 1942kom han till Eglers kon-
tor i Stockholm. Hans principiellt vik-
tigaste arbete på översiktsplaneringens
område var generalplanen för Skövde,
firdig 1,949. Bland övriga arbeten kan
nämnas generalplaner, ofta med nä-
ringsgeografiska undersökningar, be-
folknings- och butiksbehovsp ro gnoser
osv, for Kristinehamn, Arboga,
Landskrona, Sölvesborg, Solna, Hö-
ganäs, Linköping mfl. Han bidrog
med en modellstad på Berlinutställ-
ningen 1957 tillsammans med arkitek-
ten Stefan Romare.

Utländska forebilder

T þder och efter andra världskriget
U vände svenska planerare sitt in-
tresse mot England, som nu ersatte
Tyskland som förebild. Det var fram-
för allt Patric Abercrombies planer for
stor-London som inspirerade. Grann-
skapstanken för uppdelning av bo-
stadsbebyggelsen i mindre enheter,
community centers für gemensam-
hetsanläggningar och service och själv-
försörjande new towns for dämpning
av storstadstillväxten var idéer som
togs upp av de svenska planerarna. Lik-
nande tankar fanns i amerikanen Lewis
Mumfords bok Stadskultur, som kom
på svenska i942. Tanken i grannskaps-
planerinqer-r r-ar ocksá atr de smà. ör'er-

Jöran Curmans generalplanför Oxelösundfrån 1959 tíllhörde de generalplaner som verldigen
genomfördes genom att denfick stark politiskþrankring.

Sune Lindström,

fir Tàby 1947,
iilrottsplatser.

VBB. T u hans generalplan
redouisning au sþ,olor och

-.- 
þPtã9s9.ë^¿

Stockholms generalplan från 1 952 diskutera-
de storstaden oth grannskapsplanerinøen ur
fysiska, el<onomiska och sociala aspeÞter.

En debatt blossade upp, inledd au Cöran
Lindahl, som tyckte grannskapen uar trista.
De Jörsuarades au planerare som C F Ahl-
berg, Cöran Sidenbladh och Cunnar Lerhe
och au politíker som Yngue Larsson

Schema _ftr _förortsbeby øøelse enl Stockholms
øerreralplarr 1952 med gemül.samt industri-
otttrådc, -förortsbarta, lt¡,r¿t¡rut oclt stnålus.

blickbara bostadsområdena skulie bäd-
da för gemenskap och demokrati och
motverka de totalitära strömningarna
- en tanke som naturligt nog fann
grogrund under kriget. De tre viktiga
engelska utredningarna kring lokalise-
ring (Barlow-kommittén), lands-
bygdsfrågor (Scottkommittén) och
markfrågan (Uthwatt-kommittén) ha-
de inflytande på sina svenska motsve-
righeter. I Sverige presenterades en-
gelsk samhällsplanering vid utstä11-
ningen Replanning Britain på Lilje-
valchs 1946, och i Otto Danneskiold-
Samsøes bok "Nutida engelsk sam-
hällsplanering" 1,945. Samma år besök-
te svenska planerare den stora stadspla-
nekongressen i England, där de fürsta
new towns kunde beskådas. I början av
1960-talet utarbetades den trafikmäs-
sigt totalseparerade engelska idéstaden
Hook, dãr gående och biltrafik konse-
kvent vistades på olika plan. Det var
ideer som togs upp av svenska plane-
rare.

Ornslagets baksida
Fred Forbats generalplanför Sköude 1949,
innehö[l den tidens mest intràngande och de-
talj erade analy ser au planeringsförutscittníng-
ar. Den kom dàrftr attfungera somförebild
f)r andra generalplanearb eten. Befolkn.ings-
p r o gno s er, b o st adsfi rhåll a nd e n, näri ngsl iu s -
s tr uk tur, t r af kfö r ing, t o p o gr afi s l< a fö rh åIl an -
den mm studerades och resulterade í beräþ-
ningar av kommande behov au mark, bostä-
der, seruice, skolor osu.

Trìbys generalplanfrån 1947 upprrittades uid
Vattenbyggnadsbyrån under ledning au Sune
Lindström. Planen rir inspírerad au den engel-
sÞ.a grannskapsplaneringen och beby ggelsen
delades in i mindre bostadsområden forsedda
med seruice och avskilda från uarandra med
grönområden. Ett större centrum planerades
ocþså ín i området.



MILJONPROGRAM OCH MILJOHUSHALLNING

SVERIGE 1963 Kommunblocksreform 1964 Naturvårdslag. 1965 Statlig utredning: Höjd bostadsstan-
dard, bl a med utvärdering av generalplanering. 1965 ERU - expertgruppen lör regional utveckling - bildas.
1966 Byggnadsstyrelsens God plan 19ó6 och 1967 Byggnadsstyrelsens anvisningar till generalplanering i
kommunblock. 196ó Skiss till regionplan för Stockholm. 1967 KELP (Kommunernas ekonomiska långtids-
planering) 1967 Länsplan 67.1967 Statens planverk inrättas- 1968 Nordiska institutet lör samhällsplanering
inrättas. 1968 Arbetet på ny plan- och bygglag påbörjas. 19ó9 Miljöskyddslagen 1971 Statlig utredning om
Mark och vatten "Fysisk riksplanering" 1971 Länsarkitektorganisationen övergår från stâten till länsstyrel-

T Tnder 1960-talet evs-[utadcs den
LJ .p.rk inom översiktsplaneringen
som inleddes på 1940-talet, och där ge-
neralplaneringen är huvudbegreppet.
1970-ralet inleder en ny epok, där den
fysiska riksplaneringen och lagänd-
ringarna 1972 btldade utgångspunkt
för kommunernas översiktsplanering.

I 1960-talets högkonjunktur prägla-
des generalplanerna av strllkturom-
vandlingen och de storskaliga utbygg-
naderna av indr-rstri, kontor, bostäder
och trafikanläggningar. Flårda sane-
ringar av gamla stadskämor och anläg-

ytterligare ett hjälpmedel i översikts-
planeringen. På statlig nivå var ERU -
expertgruppen för regional utveckling
- verksam. Centralortsteorier utveck-
lades, och arbetsmarknadsstyrelsen
gjorde en A, B och C-indelning av
orterna utifrån deras servicclorsör.¡-
ning, utbildningsmojligheter och be-
folkningsunderlag. Avsikten vâr âtt
berãkna vilka sorn kunde överleva och
bli de lämpligaste centralorterna när
befolkningen alltmer kolrcentrerades
till de större stãderna och t:itortc'rna.
1L)74 års komnrunsarllnl:ìllslaqllillg

Rosengård i Malmö, ett av projekten inom nriljonprogrammet. Folo: Lars Mort,qs

alltfor lite användning for dem. Kriti-
ken kom bla fram i den statliga utred-
ningen "Höjd bostadsstandard" (SOU
1965:32). Givetvis fanns många exerr-
pel på motsatsen, där en rullande pla-
nering, dvs förnyelse av generalplaner-
na med jämna mellanrum, höll planer-
na aktuella. Men ofta blev de expert-
produkter alltför långt från den kom-
munala, politiska verkligheten. Debat-
ten om vem som skulle arbeta med
översiktsplanering tog fart. Att den fy-
siska planeringen måste samordnas
med kommunens övriga planering
stod klart.

Nv epok: Fr-sisk riksplancring

Qtrr"ttt planvcrk inrärrac-lcs l96l och
J övertog byggnadsst;'rclsetrs .ìrì-
svar för planfrågor. 1 972 intördes den
avgörande lagändring, som innc'bar alt
all bebyggelse skulle ha en planrnässigt
lämplig lokalisering. Markãgarnas ti-
digare glesbebyggelserätt slopades
därmed. Kommunernas planmonopol
stärktes, när de på detta sãtt fick rätt att
göra en "allmän lämplighetsprövning"
av bebyggelsens lokalisering. Samti-
digt begränsades samhällets ersãtt-
ningsskyldighet till markägarna.

Nu påbörjades även arbetet med den
fysiska riksplaneringen. Utgångs-
punkten ver att skydda värdefulla na-
tur- och friluftsområden från miljöstö-
rande anläggningar och industrier. Fö-
rebilden kom från den danska zonepla-
neringen. Drivande politiker var Olof
Palme, som då var kommunikations-
minister. Den fysiska riksplaneringen
presenterades under 1 970-talet i de stat-
liga utredningarna kring Mark och vat-
ten. Här redovisades områden som var
tänkbara for tunga och miljöstörande
industrier och anläggningar, och om-
råden som skulle skyddas genom sitt
värde ur naturvårds-, fritids- ochjord-
brukssynpunkt mm. Andra riksintres-
sen var militära områden, vägar, större

C e ogr af ska riktl in j er för d e n fy 5 i 5 þ n r i l<s p l a -

neringen f nn s fa s t s t til I d a i r í (es d agsb e s I u t fr å n

1972 och 1981.(th)

och koni n'runö\-crsikt.-r

gandet âv storâ butikscentra känne-
tecknar decenniet, liksom det väldiga
förortsbyggandet inom remen for mil-
jonprogrammet: 1 miljon bostäder på
i0 år.

Ett nytt inslag blev kommunblocks-
planeringen genom 1963 fus kommun-
blocksreform. Genom forstärkning av
länsstyrelserna med ekonomiskgeo-
grafiskt utredningsexpertis fick man
fram en kartläggning av befolknings-
och näringslivsförhållanden i Länsplan
67. KELP - kommunernas ekonomis-
ka långtidsplanering fràn 1.967 - var

nedbringade antalet kommuner till
284. Under hela efterkrigstiden har en
decentralisering av planfrågor skett
från stat till kommuner. 1,971, överför-
des länsarkitektsorganisationen från
centrala verk till länsstyrelserna.

Kritik mot generalplanerna

f, fterkrigstidens generalplaner hade
I '' i hög grad blivit planerarnas illu-
strerade framtidsvisioner, ofta så sta-
tiska att kommunerna i praktiken hade

'it- ---+:*¡ <.r -
i-.ul ''.ï;N

'ìrù¡***
++++e

ENV I KEN

.4\-R
\é
v

C-Ãq ¡ ¡
"^S5:CÈè SVARDSJO

'$tÞ

x
X
+
+
+
x

..;MSHEdTN

+

t ^f/l-I *

1lr ronefterne

Ir9/

EETECKNINGAR
E År-oEnoovs¡ev
A lexsror-¡
V oroxEv
O pENsroHÅRsxEu

T NYTILLKOMMANOE.
PLANERAT rÄnorer sENAsr 197o

SOCIALVÂRD

FALU KOMMUNBLOCK

e

V IKA

j
_i

,.tI

-:l
I
',1"l
T

--.1
,t

-¡
1

I
-l

l



MILJONPROGRAM O CH MILJÖHusH,{LLNING

serna. 1972 Samordnade kommunala översiktsplaner lör bla ostkusten och Siljansbygden. 1972 Statens

planverk ger ut 1973 SloPad gl

Èetsprövning. 1 gar antalet kom
ning om Marka gar fÌir kommu
1985 Förslag till UTLANDET
separerade idéstaden, presenteras. 1960-tal Dansk zoneplan inspirerar till fysisk riksplanering i Sverige 1965

Paris regionplan. 1966 Randstadt Holland

ledningar osv. Frågan om alternativa
energikällor aktualiserades också.

Dèn fysiska riksplaneringen blev till-
sammens med kravet på allmän lämP-
lighetsprövning av bebyggelsens loka-
lisering, utgångspunkterna för kom-
munernas markdispositionsplaner och
kommunöversikter, som började ut-
arbetas under 1970-talet. Kommun-

öuersikten blev det nya och vidgade
planinstrument som i praktiken ersatte
den gamla generalplanen. 1972 gav sta-
tens planverk ut allmänna råd och an-
visningen fcir utvidgad generalplane-
ring, och 1976 kom anvisningar för
kommunöversikter. Planverket följer
sedan dess kontinuerligt kommuner-
nas arbete nred kommunöversikter,
och deltar även i försöksverksamhet i
vissa kommuner.

1.97 0 -taLets pl an fo rfa tt are

T dct omfattandc arbctet mcd konl-
I -unöucrsik¡cr konr stora kollsult-
förctag soltr Koltrlrtlllerllas Konsr-rlt-
byrå (K-Konsult). och Norrbott.'ns-
och \/:i ç t ¡rL' ù ti J r'ì-:krt iìi Iil Li !ì iì-lì.1 \ k(ìIl-
sulrcr ,N,\i3 och \--\Iì7 art s¡.cl.r sror
roll. Men lurder selrare âr har komn-ru-
rìerna i allt större utsträckning själva
arbetat nted sina kommuuöversiktcr i
nära samverkan med övrig kommunal
planering. Genom den allt starkarc
kommunala styrningen kan kanske
översiktsplaneringen få den politiska
forankring som behövs for att göra den
praktiskt användbar.

Den Jysíska riksplaneringen initierade ert

breddad syø på den kommunala planeringen.
Landsl<apsanalys -þr Linköpings kommun
1977 var ett -forskníngsprojekt som komplet-
terade kommunöuersikten. Här ett utsnitt au

'Landskapsbilden' med utsikter, öuerbli&.-
barhet mm.

K-Konsult
rsprunget till K-Konsult var

Lantmännens Byggnadsfore-
ning, som startade 1,939. Då, gällde det
lantbrukets byggnader, som skulle rus-
tas upp med statligt stöd. När Lands-
kommunernas förbund gick in i fören-
ingen 1954 bör¡ade organisationen
också arbeta med byggnadsplaner och
generalplaner för landskommunerna.
Verksamhetsfiltet vidgades allt mer
och organisationen kallade sig så små-
ningom för Kommunernas konsultby-
rå eller K-Konsult. Svenska Lands-
tingsförbundet och Svenska Stadsfor-
bundet gick in som delägare i början av
1960-talet, och SAIIO i början av 1970-
talet. På översiktsplaneringens område
kom K-Konsult att bli en av de mer
inflytelserika i branschen, inte bara ge-
nom den egna organisationen utal) ge-
nom att företaget ofta forsåg kommu-
nerna med stadsarkitekter. I arbete
med 1970-talets kommunöversikter
var K-Konsult den utan jämförelse
nlest anlitade konsulten. Verksanthe-
tcn ¡.;1 detta onrrâde har i dae rrappats
ncr tõr K-Konsulr - likso¡n lör andr¿
konsr-rlter - bla gcnom atr konlnruller-
lra i större utsträckning sköter sin övcr-
siktsplanering själva.

Fortsatt plan- och
byggnadslagsarbete

f\irektiven för ny plan- och bygg-
f,) ut rd,,i,,g gaís^1968 efcer t-lüa
års förberedelsearbete. Arbetet har på-
gått sedan dess, och den nya plan- och
byggnadslagen (PBL) beräknas läggas
fram under 1980-talet. Samtidigt har
naturresursfrågorna brutits ut och pre-
senteras i en särskild lag, naturresurs-
lagen.

Oversiktsplaneringen i den förvän-
tade plan- och byggnadslagen avses för
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K-Kot-çl/¡-r platrer-för Olof-trriint 1975 uisar pcdngtr.gi-sËt de oliþa stcgcrr i kommunens plane-
ring,-från komnuttornJàttande narþdispositionsplan (KMD), till l¿ommunöucrsiþt, uidare öuer
områdesplanþr nàrregionen (O-plan) till stadsplanfö( centrum. Som baÞ,qnnd till planarhetet
gör K-Konsult och þommunen upp uissa ramar sont fòrutom den _fysiska plancrinøen också tar
upp kommunens eþ.onomiska planering, uerl<samlrctsplanering, planerin,q.för speciella områden
osu. (Jr K-þ.ontur nr 1-2 1975.

första gången bli obligatorisk fór kom-
munerna, dvs varje kommun kommer
nu att ha skyldighet att hålla en aktuell
översiktsplan. Men planerna kommer
sannolikt enbart vara vägledande och
inte rättsligt bindande vilket också sva-
rar mot hur generalplaninstitutet i
praktiken hittills har använrs. De
många olika begrepp soT tidigare an-
vänts för översiktlig planering foreslås
nu samlas i ett enda: öuersiktsplan.

Omslagets baksida
Linkòpings markdispositionsplan och leom-
munöuersiþt _från 1976 är bra exenpel på
1 970-talets öu ersiktsplanerinø. Markdßposí-
tionsplanen anqer de stora drapen i markan-
vändningen på myckeÍ lån,g sikt, oth ska uara
u àgledande 

-fö r I oleal is er ing o ch dimen si one-
ring au bebygqelse och angc frílufts- och na-
tttruårdsområden. Kommunöuersiktcn afi-
uänds _för handlciggning au bygg- och plan-
cirentle n.
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