
 13 en långsiktigt hållbar stad

stadsbyggnadskonsten i renässansens efterföljd 
är ett av de främsta uttrycken för den euro peiska 
kul turen och ett av våra mest betydande bidrag till 
världsarvet. Ett viktigt värde att värna för framtiden. 
Den präglar inte bara städer i Europa utan har spridit 
sig över stora delar av världen. För förståelsen av det
ta globala kulturarv är den mycket omfattande stads
plane ringen i det svenska riket av största intresse.

Den svenska stor maktstiden och dess uppbygg
nads skede är den period som givit grund prägeln till 
de flesta av våra äldre städer, i såväl Sverige som i 
Finland. Stads byggandet fortsatte sedan i samma 
banor fram till 1800talets slut. Men även efter detta 
har stormakts tidens stad i hög grad påverkat plane
ring och byggande. Den fortsatta utveck lingen har 
utgått från och byggt vidare på den förindustriella 
epokens stad.

Brett jämförande perspektiv

För att förstå städerna och deras kulturhistoriska 
värden räcker det inte med att känna den enskilda 
staden. Man måste också kunna jämföra med andr a 
städer, sätta in dem i sitt större sammanhang, få per
spektiv. Man måste kunna spegla städerna mot en 
hel hetsbild av den svenska stadsplane ringen i hela 
det dåva rande riket och hur den förhål ler sig till öv
riga Europa och euro peiskt stads byggande i andra 
delar av världen. Men samtidigt måste man ha kun
skapen om stadens olika delar och framväxt, och 
identi fiera de bevarade spåren och vad de står för. 
Med lite hjälp går detta att »läsa av«. Stadens fysiska 
gestalt är dess egen bästa källa till historien. Den är 
en öppen bok – bara vi lär oss att läsa den.

Idag bor drygt 85 procent av Sveriges befolkning i 
städer och tätorter. Det är här vi ser den stora tillväxt
en. Och det är samtidigt här vi har det största föränd
rings trycket. Samma sak möter oss över hela världen. 
Detta gör utvecklingen av stadsmiljön till en av de 
viktigaste frågorna vi har att tampas med över huvud 
taget – i Sverige och glo balt. Och det ger städerna en 
nyckelroll i en hållbar samhällsutveckling. Hur kan vi 
bygga vidare och utveckla på ett sätt som tar tillvara 
existerande värden och förutsättningar för hållbar 

utveckling? Visa aktsamhet, hänsyn? Göra tillägg och 
anpassa till dagens för hållanden utan att slå sönder 
det vi redan har? Bygga vidare på och utveckla plat
sens identitet och unika kvaliteter?

Att ta tillvara resurserna

För en hållbar utveckling gäller det att förvalta de be 
    fintliga resurserna på bästa sätt. Hus hållning, resurs    
utnyttjande och långsiktighet. En självklar start   punkt 
är att identifiera platsens värden. De kul tur  histo riska 
värdena är en viktig del av dessa och en betydelsefull 
resurs i dagens samhälls plane ring. De spelar en avgö
rande roll för platsens karaktär, egenart och attrakti
vitet liksom för människors identi tet och hem känsla. 
De representerar stora ekonomiska, materiella och 
kulturella investe ringar. De skapar välbefinnande 
och livskvalitet. De histo riska värdena i den fysiska 
miljön hör också till det som är »icke för nyel sebart« 
och kräver därmed en sär skild aktsam het. En gång 
borta – för all tid förlorade.

Detta ställer krav på bra underlag, ökad för ståelse 
och en stor med veten het hos besluts fattare, olika 
aktörer och en bredare allmänhet. Den fördjupade 
kulturmiljöanalys som måste ligga till grund för 
detta fordrar kulturhistorisk expertis, lik som bedöm
ningen av miljöpåverkan och konsekvenser av för
ändringar och nya planer. Frågan om kulturarvets 
kvaliteter och möjligheter måste finnas med som en 
integrerad del tidigt i planprocessen och kontinuer
ligt i det fortlöpande arbetet och diskussionen.

Kultur är en fråga om mänsklig verk samhet i vid 
mening och det den har skapat. Det kultur historiska 
värdet handlar i grunden om att idag och allt fram
gent ge människor en så hel och autentisk bild som 
möjligt av historien och stadens framväxt – ge möjlig
heter att upp fatta och förstå staden och dess bety
delse, med förut sätt ningar, landskaps utnytt jande, 
utvecklings skeden. Det är fråga om stadsbyggnads
ideal och inspirationskällor. Men även grundlägg
ande funktioner, olika verksamheter, administrativa 
omständigheter och ekonomi. Dessutom handlar det 
om olika aktörer och bakomliggande drivkrafter. 
Och inte minst människors levnadsförhållanden. 
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