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Människan i hållbar stadsgestaltning



Presentationens innehåll
 Människors beteenden påverkar och påverkas av miljön

 Vilken roll spelar arkitektur och stadsbyggnad?

 Miljöns utformning kan stödja hållbara vardagsaktiviteter
 Färdmedelsval – bil, cykel, kollektivtrafik, gång

 Miljörättvisa – vems vardagsrörlighet?
 Gap, där miljöer inte hänger samman



Miljöns utformning motverkar hållbara färdmedelsval



Gående, cyklister och kollektivtrafikanvändare går ut i kylan…
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..medan bilföraren är varm och torr… 
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…och parkeringen är oftast utanför dörren.



Freiburg 2011 Klostergårdens centrum

Närhet till målpunkter stödjer gående och cyklande

Pildammsparken



Miljökvaliteter som stödjer gående
 Natur och grönska
 Variation och komplexitet 
 Måttlig skala
 Underhåll och ordning



Natur och grönska
 Rik grönska i gatumiljön
 Sammanhängande grönstrukturer
 Välgestaltade gårdsrum och parker
 Nära till omgivande natur
 Gångstråk i och längs stora 

landskapsrum



Östra Torn i Lund, SverigeVauban i Freiburg, Tyskland Östra Torn, Lund



Variation och komplexitet
 Varierat formspråk
 Varierad färgsättning
 Detaljrikedom, hantverk
 Personligt utförande
 Transparens och permeabilitet



Karlshamn, 2002



Karlshamn, 2002 Landskrona, 2007



Staffanstorp, 2012



Staffanstorp, 2012



Måttlig skala
 Korta tomtavsnitt längs gata
 Korta kvarter
 Måttligt breda gator
 Måttligt höga hus



Klostergården, Lund 2006



Underhåll och ordning
 Välhållna byggnader och platser
 Inga tomma hus eller lokaler
 Välskötta parker och grönområden
 Fungerande renhållning



Karlshamn, 2002 Staffanstorp 2011



Miljökvaliteter som stödjer gående
 Natur och grönska
 Variation och komplexitet 
 Måttlig skala
 Underhåll och ordning

 Biltrafik motverkar gående
Glasgow 2008



Tack för uppmärksamheten!
catharina.sternudd@arkitektur.lth.se
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