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Ay Hans Fog

En kortfattad redogörelse skall här läm-
nas för det arbete som pågår inom srarens
institut för byggnadsforskning inom äm-
net samhällsplanering. Först dock några
ord om föregående byggforskningsorgan,
nâ"gra tidigare utredningar, och-institu-
tets organisation.

Det första programmet för samhälls-
planeringsforskning inom byggforskning-
en utarbetades av professor IJno Ãhrén
på uppdrag av srarens kommitté för
byggnadsforskning, inrättad :^942. Detta
program framlades :r9j2r. Under ¡o-talet
kom en stor del av de föreslagna ämne-
na att behandlas . :'9t 3 ombildades bygg-
forskningsorganisationen till en sratens
nämnd för byggnadsforskning, SNB, vil-
ken finansierades genom införande r
januaÅ rgt4 av en särskild byggforsk-
ningsavgift. Inom planeringsutskottet vid
SNB arbetade flera grupper med sam-
hällsplaneringsforskning. plangruppen
behandlade samhällsplaneringsfoirk"i"g-
ens finansiering, drog upp riktlinjer fðr
ett 

_ 
forskningsprogram mor bakgiunden

av bebyggelseplaneringens organiiation i
Sverige och andra länder samt invenre-
rade r95o-talets svenska planeringslitte-
ratur. Plangruppens arbete publicerades
r 96 t2. Exploateringsgruppen behandlade
exploateringskostnadernas variationer
under olika förutsättningar, metoder för
kostnadsberäkningar och efterkalkyler
samt kostnadsjämförelser och kostnads-
analyser i olika planeringsled. En rap-
port om exploateringskostnader publi-
ceras inom kort. Bostadsgruppen arbe-
tade förutom med den enrkilda bosta-
2

den även med bostadsområdets kollekri-
va komplemenr och bostadens markut-
rymmens. Inom hustypsgruppen behand-
lades olika hustypers egenskaper och vis-
sa analyser av kostnadsskillnader mellan
hustyper genomfördesa. För att förvalt-
ningsutskottet inom SNB skulle få mate-
rial om de sociala och ekonomiska fak-
torernas betydelse för saneringsförutsätt-
ningarna gjordes studier av stadsbygdens
differentiãiingsfaktorers. ¿

_ Ãr 196o omorganiserades den statliga
byggforskningen. Anslagsfördelningãn
och forskningen förlades till två skiida
organ, ett råd och ett institut. Det se-
nare övertog SNB:s

På statens råd för
vilar uppgiften att hâ,
om behover ay forskning och rationali-
sering, att verka för att forskning och
rationalisering inriktas på viktiga upp-
gifter, att till institutioner och ettskiãa
lämna bidrag till forsknings- och försöks-
verksamhet inom byggnadsområdet och
att offentliggöra resultaten av den verk-
samhet rådet lämnar bidrag till.

För instituter anges i den av Kungl.
Majzt fastställda instruktionen följande

t Uno Ãhrén: Undersökningar i samhällsbyggnadsfrå-
gar. Stencil 1952.
2 Forskning för samhällsplanering. 1961. Stencil samt
Bilaga 1-3 till Plangruppens uúedning om progranrtor samhallsplaneflngstorskning 1961. Stencil.
s.Lennart lolT, Erik.H.olm: F{em, arbere, grannar.
Konsumenrinsriturets skrift nr 4. lglg-
Hans Fog,__Fle-rfa-miljshusens markucrymmen. BFR
rapporr nr 79. Sthlm 1961.
a Nils _Lindqvist: Flusform och kostnader. ,A.rbetsrap-potr 7962.
;.Carl-G.u.nnar Jansson. Stadsbygdens inre differentie_
rrng. Sthlm 1960.



beträf f ande verksamhetsområdet: ,Sta_

Institutet bör företrädesvis inrikta sin

Institutets ledning urövas arr en sty_
relse bestående av sãx ledamöter och áv
en föreståndare1. Verksamheten finan_
sieras dels - till huvuddelen 

- med an_

forskningsgrupper, samhällsplanering,
byggnadsplanering, material ãch kori_

institutet sedan t96z utger. Dokum enta_
tionen av metoder och rãsultat sker i den
rapporrserie rådet publicerar.

Den sålun da t96o inrättade samhälls_
planeringsgruppen hade ingen direkt
motsvarighet inom tidigare byggforsk_
ningsorgan. Under de gângna'åLãr, ha,

gruppen successivr byggts ut och bestod
vid början av 1964 av nio personers.
Institutets rctaIa personalstyrka var vid
samma tid 75 personer.

tl9ne1 av stadsbyggnadsuppgifter. Skälen
till denna inriktning är dels att doku_
menterat materi
är begränsat och
4.. r. Iror nodvandrga
för hypoteser och
dels att de forsknin
heterna inom ämnes

las av samhällsvetenskaperna. Samhälls-
planeringsforskningen inom institutet

vändig och även önskvärd.
De samhällsvetenskapliga undersök-

ningarna och på dessa grunãade politiska
och andra beslut övergår sålunda succes-

I Styrelsen: FIarrv Törnquist (ordf.), Sven Bergström,
Boris .Blomgren, Erik oät,iU.ig,-fá'g" ¡ärõå", c""_nar Lindman. Fciresrånda.e, Lör,urt' Uäl-. -
2 Sakk-u nniggr.gppcn .för sanrhällsplanering: SvenI ynelius (o-rdf.), .Louis Campanellr, p.i fiåi-, j"ri
Jonsson, boran Stdenbladh, Bengt Ostnäs.
3 For.skningsledaren och fyra högskoleutbildade ur_rconrn.gsman, v.arev en _ lastighetsekononr, en civil_lng.en;or, cn arkrrekr och en. samhällsvetare samE t.eassistenter och en korrespondena. - -"
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Diagrørnmen (fig. t) är bämtad,e från under-
söÞningen om metoder a.tt talj-
planeringens innehå.ll ocb De
fyra figurernø ztisør samba ex-
ploateringstal ocb busbAjd. Det öaersta d.iø-
grdn'rn'tet gäller ztåningsyta i planer på tidi-
gdre obebyggd marþ (o), nästa på tidi-
gare bebyggda ytterområden (y) och det

,:r'91í;,1?;
rnellan þztar-

tersexpLaateringstal och hwsbAjd, särsþilt
rnarleant på, nye xploateringsområd.ena.

Diagramrnet i fig. z aisar sambandet melløn
Þ,aartersexp örk yta. Med
mörþ yta ningsyta sorlt
ligger mer fasàd. Bilden
öaer diagrã. d,ndelen mörþ
yta aa hela våningsytdn i några oliþa hus-
typer.

sivt i en produktionsförberedelse där det
rent tekniska arbeter för att kunna ut-
forma goda produkter dels får utgå från
erfarenheter ay färdiga, i större eller
mindre delar likartade produkter, och
dels fãr transformera kunskaper från
andra områden bl.a. medicin, psykologi
och sociologi. För att f3. ett begrepp om
hur de olika aktiviteterna i produktions-
förberedelserna skall samverka fordras
uppgifter om ordningsföljden i den tek-
niska gestaltningen.

Mot denna bakgrund har studier av
hela planeringsförloppet blivit en väsent-
lig uppgiftl. Institutets uppbyggnad med
de olika fackgrupperna representerade
ger också gynnsamma förutsättningar att
samarbeta om hur produktionsförbere-
delserna griper in i varandra och hur
dessa förberedelser kan jämföras med den
färdiga produkten2. Dokumenterade er-
farenheter av produkterna i bruk, bygg-
nader, anläggningar, stadsdelar, samhâl-

t Hans Fog: Synpunkter på samhällsplaneringsfor:sk-
ning. PLAN 7962 nr 3.

z lnstitutets totala forskningsprogram är sammanfat-
cat i: Lennart Holm: Planera byggbart, brukbart,
hållbart, Institutets informationsblad 1962: 71.
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len, är naturligtvis den avgörande fak-
torn för förbättringar men utan kunskap
om tillblivelseprocessens detaljer kan inte
dessa erfarenheter och andra kunskaper
återföras till de punkter i processen där
de egenskaper av funktionell, teknisk och
ekonomisk narur bestäms som kunsk 

^per-na avses att inverka pà.Organiserad p1t-
verkan på innovationsförloppet och den-
na påverkans effektivitet är helt beroen-
cle av kunskapen om tillbiivelseförlop-
pets natur.

Något försök att inordna uppgifterna i
ett enhetligt sysrem eller i förhållande
till andra ämnen skall här inte göras. I
första hand skall de uppgifter som be-
handlas av samhällsplaneringsgruppen
tas upp. Näraliggande arbeten inom ancl-
ra grupper eller arl¡eten inom ämnet om
vilka samarbere mellan grupperna râ.der
skall beröras.

De tidigare nämnda undersökningarna
om exploateringskostnader och flerfa-
miljshusens markutrymmen hade visat att
många förhållanden som var av funktio-
nellt och ekonomiskt intresse i stadsbyg-
gandet kunde kvantifieras och behandlas
numeriskt. Den statistik som finns om
byggandet saknar nästan helt uppgifter
om byggnadernas yttre sammanhang. En
av de uppgifter samhällsplaneringsgrup-
pen ganska omedelb aft tog upp var clär-
för hur detaljplaner kunde beskrivas i
numeriska data så art väsentliga egen-
skaper blir belysta. Syftet med unáer-
sökningen är sålunda att erhâIla metoder
för statistisk redovisning av detaljplane-
ringens innehåll och omfattning. Med en
sådan statistik skulle rådgivande myn-
cligheterna erhålla underlag för att följa
förändringarna och bättre än nu är fallet
kunna bedöma hur utvecklingen bör på-
verkas. Ytterligare et syfte är att stu-
dier av hur olika egenskaper är kopplade
i planerna kan ge marerial att diskutera
de olika typer av redovisningsformer
sollì som kan tänkas i olika erapper av

planeringsförloppet och gä11ande olika
ansvarsområden.

Samtliga stadsplaner och byggnaclspla-
ner med flerfamiljshus som inkom tili
byggnadsstyrelsens arkiv 196r och alla
detaljplaner oberoende av ändamål som
inkom t96z har arkivfotograferars. I
planerna för r:a halvåret r96t har myc-
ket detaljerade mätningar och registre-
ringar gjorts. Försök har gjorts att finna
mått som inverkar på eller bestämmer
olika funktions- eller miljöfaktorer. Be-
lysningen påverkas till exempel av hus-
form, husgruppering, väderstrecksorien-
tering och avstånd mellan hus; buller av
avstånd mellan hus och gata och av hus-
gruppering; friytor ay rymlighetstal,
markytans splittring, husgruppering och
markens brutenhet; kostnaderna av tidi-
gare markanvändning, urnyrtjandegracl,
markens brutenhet, avstånd mellan hus
och byggnadsytans storlek. Uppgifterna
om mark, hus, kvarter, plan och tidigare
markanvändning kompletteras med clata
om kommunerna. Detta rnaterial analy-
seras med syftet att söka ett mindre antal
sammanfattande eller bakomliggande
faktorer.

På uppdrag av den statliga bostads-
byggnadsutredningen pägïrr vidare en ge-
nomgång ay 2ia halvåret 196r och hela
196z dàr i första hand förekomsten av
olika hustyper undersöks.

Besläktat med detta arbete är ett upp-
clrag som erhållits från Housing Com-
mittee inom FN-organet ECE om en
sammansrällning 

^v medlemsländernas
rapporter om tekniken atr värdera egen-
skaper hos grannskapsenheter, bostads-
områden och enskilda bostäder. Fluvucl-
intresset i denna studie ligger i metoder-
na att màta, finna mâ.tt pâ., egenskaperna
hos stadsmiljön. I denna undersökning
inriktas arbetet i första hand på befintlig
bebyggels e dàr mätmetocl erna är andra
och mer utvecklade. En intressant aspekt
som också ras upp är hur utfallet av
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normer, förordningar, rekommendationer
eller annan påverk an pâ, planering och
projektering kontrolleras i den fàrdiga
bebyggelsen.

Generalplaneringens frågeställningar
bearbetas i samarbete med bostadsbygg-
nadsutredningen. Dels har kommunala
förtroendemän och tjänstemän samr kon-
sulter intervjuats om arbetssätt och in-
ställning till generalplaneringen, dels har
i en enkät till ca roo kommuner tagits
upp inställningen till översiktsplanering-
en, slutförda och under arbete varande
utredningar, dels har genomgång av vis-

6

sa avsnitt i befintliga generalplaner
gjorts. Slutligen behandlas översiktspla-
neringens förutsättningar mer reoreriskt
i samband med planeringsprocessen som
lrellret. I dessa undersökningar framträ-
cler översiktsplaneringen som något kom-
munerna är väI medvetna om behovet ar¡.
Arbete pïrgïr i stor utsträckning men i
något andra former än det traditionella
generalplanearberers. Planeringen sker
för delområden, trafik, va, skolor, o.s.v.,
men en viss oklarhet tycks dock råda om
hur planeringens många otika delar skall
sammanvägas och samordnas. Detsamma



kan sägas om hur denna planering skall
presenreras och behandlas i de beslutan_
de församlingarna. De förarbeten i form
av detaljerade översiktsplaner eller dis-
positionsplaner som fordras som vägled-
ning för detaljplaneringen tycks i inte
obetydlig utsträckning ännu saknas. De
påståenden som ibland framförts arr ge-
neralplanerna skulle .vara exceprionellr
överdimensionerade är svårt "it finna
belägg för. Snarare tycks utvecklingstak-
ten för markbehov på grund av utrym-
messtandardhöjning för bostäder, skolor,
arbetsplatser, trafikurrymmen och annat
ha underskattats.

Som sammanhängande med general_
planeringen kan studien ar. ,tadrÉygclens
differentieringsfaktorer ses. Utredningen
syftar till att urskilja olika dimensioner
i clen inre differentieringen i ett antal
städer, mäta dimensionerna och studera
deras rumsliga mönsrer. Dimensionerna
rör bland annar den relativa uppdelning-
en i arbets- och bostadsomrld.., o.t
uppdelningen av bostadsområdena efter
socio-ekonomiska kriterier. Ett tjugofem-
tal variabler i huvudsak erhåIlna ur r96o
års folk- och bostadsräkning beräknas
för varje stadsdel i ett femtontal städer.
Måtten och mönstren på de två antagna
huvudfaktorerlla, enligt stadssociologrsk
teori vanligen benämnda urbaniseiing
och social rang, jämförs för städer ""olika läge, storleksordning och närings-
grensfördelning.

Utredningens resulrar kan urnymjas i
översiktsplaneringen, förutom i de îern-
ton städerna, mer generellt med avseende
på vilka lçriterier som skall ställas upp
för de olika typer av distrikts- o.h oil-
rådesindelningar som planeringen arbetar
med.

Mot bakgrunden av hur betydelsefulla
markpriser, fastighetspriser och olika fas-
tighetsmarknaders förhållanden àr för
stadsbyggnadsprocessen har dessa frågor
tagits upp i en serie utredningar. En be-

arbetning av srarisriska centralbyråns kö-
peskillingsstatistik för bostads- och of-
färsfastigherer avseende hela landet åren
t957-6t har publicerars i ett informa-
tionsbladl. För en- och tvåfamiljshus har
för Stockholms län gjorts komplettering-
ar 

^v 
centralbyråns marerial med bland

annat uppgifter om fastigheternas läge i
tätorter och glesbygd, kommunens och
församlingens tätortsgrad och befolk-

förberedelse rill r965 ärs fastighetstaxe-
ring liknande analyser för ymerligare nio
län.

En 
_ 
uppgift av delvis undersöknings-

metodisk art avseende en orts trtr,".k-

seras och kompletteras med ob jektbe-
skrivningar. Fastighetsvärdevariationer-
na undersöks mot bakgrund av kommu-
nal och allmänt samhällelig aktivitet och
övriga faktorer som kan påverka pris-
bildningen.

Som komplement till dessa undersök-
ningar om marknadsförhållanden sker
viss 

_ 
genom gå,ng av värderingspraxis och

modellstudier av värdepåveiËande fak-
torer.

Som tidigare påpekats är unclersök-

t F,r'ik _Carle.gr:im:_ Fastigh-etsprisernas f ör.ändring 1952

-61. Bost¿ds- och affäisfasiìghcter, Infor.rnatioîsblad
7963:30.



BiLd.en redovisar I
ning relaterøt tiLl
stwderade stødspla
angivet øntalet m
Med ringør visas nä
terade. Dubbel ring
som återges överst i
går øtt planens hu

ebandlat plønen. För-

fall ses i bwawdsaþ ,#",t;l:r';rr!:; :j'::i
þontroll av arbetet. Under -figurernø anges
hur totølø våningsytan, bushlaiden, husbrid_
den och tutala 

"bislan'gden 
t'arändrøts. Ex_

ploateringsgrad.en bar \wcces'siat höjts, fãrrtgenom. ökning øu längden, däref ter'ør,,' bred_
den ocb i någon rnån- av bajden.

inbördes sammanhang mellan olika â¡-
gärder och avgränsning och tidsbesräm-
nilS av arbetsmomenr ge underlag för
tidsplanerirg 

- en förutiättning föi god
produktionsplanering. Dels kan minnes-
listor upprättas som i en logisk följd be_
skriver egenskaper som skãll diskuteras
och beslutas och typer av kosrnads- och
andra redovisningar som bör framläggas.
Slutligen är som tidigare nämnts ,r"rãËrp
om vid vilka tidpunkter och av vilka in_
stanser olika delar i en plan fixeras av
betydelse för information och återföring_
en av erfarenheter från produkter i bruË.

Inledningsvis har mycket detaljerade
und_ersökningar av fyra projekt -ód bo_
stadsbebyggelse gjorts. niojékten har ut_
valts tillsammans med vederbörande
kommun. De har studerars i första hancl
genom bevarade handlingar såsom dia_
rier, föredragningsböckãr, protokoll,
minnesanteckningar, skisser o.h kn.tor.
De_registrerade hänCelserna ger en grov
bild av processen. planförsla[en från de
olika stadierna har därefter ãetaljstude_
rats. I dessa kan iakttagas den första
tidpunkten en vi
och den sista ti
På grundv aI av a
lär utarbetats för intervjuer av meclver_
8

c
@

KOMMUNALA MYNDIGHE IERS
HANOLAGGNING AV ARENDET

kande parter. Intervjuerna har gällt
kompletteringar till händelseförlopipet,
moriv och förkl aringar till planutfà.-_
ningen. Den inneliållsliga kãraktären i
det tekniska arbetet hai erhållits genom
den höga detaljeringsgraden. Erfarenhe_
ter från dessa studier ligger nu rill grund
för programarbete för-Ler omfattande
undersökningar om stadsplaneringspro_
cessen. Utarbetande av principer för ur_val av studieobjekt pàgä, 

^g.rro- 
att

sammanställa för stadsbyggurrd., rele_
vanta kommunkarakteristiÈu o.h typise_
ra olika projektslag.

Som hjälpmedei i arbetet med stads_

Skiss

Skiss som återges

Siffrorno under tidslinlen unger
månqd fõre fostställelsen

DELAR AV PLANEN
soM EJ ÀuoRns
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planeringsprocessen har modeller kon_
struerars över processer med olika för_
utsättningar.
har hämtats
analys, orga
planering.

produkt r.ex. err antal bostäder kommer

om hur lång tid förberedelserna tar. För_
beredelsetiden inlagd i kalendertiden före
färdigställningstidpunkten ger igångsätt_
ningsclatum och de avgöranae i;apiunt _

terna i produktionsförberedelserna. Med
de.Iånga tider det rör sig om i planering
och projektering, ." tr" till feL år riù
inflyttning i bostäderna) kan det förut_
sättas afi. väsentliga förändringar, nya
meroder och erfarenheter ko-L.r rill
stånd inom aktuella kunskapsområden.
Yarje momenr och slutiig, ,iellrringsra_
gande till olika delar bc;i av denna an_
ledning förläggas så sent som möjligr _
med rimliga marginaler - för att hän_

-4._'1Tt-
!1" I

ti



syn skall kunna tas till dessa fakta som går bland de studier institutet arbetar
framkommer parallellt med tillblivelse- med i Norrland. I samarbete med Umeå
förloppet som helhet. stad pågår undersökningar om funktio-

Med utgångspunkt från de system ef- nella variationer i trafiken vid olika års-
ter vilka utvecklingen och bearbetningen tider, och olika sätt för snöhantering i
sker av gestaltningen, av funktionella. varierandestadsplanemönsrer.
tekniska och ekonomiska egenskaper hos I samarbete mellan samhällsplanerings-
detalj- eller översiktsplanen kan princi- och byggnadsplaneringsgrupperna sker på
perna för administrativ styrning och uppdrag av socialdepartemenret under-
kontroll konstrueras. sökningar om samhällsplanering och

byggnadsplanering för rörelsehindrade.
Här nedan skall nâgra utredningar Inom byggnadsplaneringsgruppen på-

nämnas som nyligen påbörjats. I anslut- går bostads-sociologiska undersökningar
ning till genomgången av förekomsten av där även den yttre miljön studeras.
hustyper i olika kommuner och lägen i En samverkan sker även mellan de
orterna kommer i ett urval av 196z ã,rs tekniska högskolornas stadsbyggnadsin-
planmaterial en undersökning att göras stitutioner och samhällsplaneri.tgsgrup-
av kommunernas motiv till val av hus- pen för ^ft utveckla systemarik oðh
tYP. planeringsmetoder.

I. utredningsprogrammen för stadspla- De olika utredningarnas omfattning,
neringsprocessen ingår ett led ay fält- hypoteser, utredningsmetoder eller resul-
studier för att därigenom kunna ställa de tat har pâ. nâ.gra ,.rt d"trt"g när inte be-
tankar om användningssättet som ge- handlats här. Denna prãsentation av
staltningen utgick ifrån emot den verk- samhällsplaneringsforskning inom institu-
liga användningen. Endast mindre prov ter är i första hand avsedd affi ange
på undersökningsmetoder har emellertid rypen av arbetsuppgifter.
hittills kunnat göras1.

De speciella stadsplaneproblem som 1Bo Lanesjö ; _li.^ei..I'g-"tz: Folk och fordon. In-

,",n-"niränger .n.d rtår" rno-ängder in- ï,:i#'iu'",:ol,o-liu'l',Í?;,Ï:ü"JBT"¡trlr']',.ot-'n'

IO
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