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Öppnar nya sätt att beskriva världen (städer)
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Stadsbyggnadsforskning
Stadsbyggnad formar urbana processer med stadsform



Stadsbyggnadsforskning
Stadsbyggnad formar urbana processer med stadsform



Stadsbyggnadsforskning
Utmaningen är relationen mellan stadsform och stadsliv



Stadsbyggnadspraktiken
Starkt fokus på den enskilda platsen och den enskilda stadsdelen



Stadsbyggnadspraktiken
Behövs starkare fokus på på sambanden i staden som helhet



Stadsbyggnadspraktiken
Behövs starkare fokus på på sambanden i staden som helhet



BRUNNSPARKEN
5000 pers/tim

Stadsbyggnadsforskning
Läget i staden bestämmer flöden, markanvänding och värde

Den enskilda platsens relation till alla andra platser i staden har stor betydelse för omfånget på flödet på platsen



HAGA
500 pers/tim

Den enskilda platsens relation till alla andra platser i staden har stor betydelse för omfånget på flödet på platsen

Stadsbyggnadsforskning
Läget i staden bestämmer flöden, markanvänding och värde



ERIKSBERG
50 pers/tim

Den enskilda platsens relation till alla andra platser i staden har stor betydelse för omfånget på flödet på platsen

Stadsbyggnadsforskning
Läget i staden bestämmer flöden, markanvänding och värde



Berghauser Pont, Stavroulaki, Marcus (2019)STATISTISK FÖRKLARINGSMODELL R2 = 0,65

Stadsbyggnadsforskning
Validerat i mycket omfattande internationell studie



Stadsbyggnad
Stadens utveckling av mark och vatten



Stadsbyggnad
Marken måste tillgängliggöras



Stadsbyggnad
Tillgängligheten bestämmer markanvändningen



RINGÖN

GULLBERGSVASS

FRIHAMNEN

LINDHOLMEN

CENTRALEN

BACKAPLAN

MASTHUGGSKAJEN

SKEPPSBRON

Stadsbyggnad
I dagens planering hanterar vi inte tillgängligheten



Digitalisering och stadsbyggnad
Digitaliseringen öppnar för ny kunskap och nya verktyg



Hela det motoriserade och icke-motoriserade gatunätet

Digitalisering och stadsbyggnad
Ny kunskap och nya digitala verktyg



Samtliga byggnader med höjder och ytor samt bostadsbestånd

Digitalisering och stadsbyggnad
Ny kunskap och nya digitala verktyg



Digitalisering och stadsbyggnad
Ny kunskap och nya digitala verktyg

Socio-ekonomiska data som boende och ekonomsika verksamheter



PST 3.2
download: www.smog.chalmers.se/pst

URBAN CALCULATOR 0.7

Digital Twin City

Digitalisering och stadsbyggnad
Ny kunskap och nya digitala verktyg



Sociala Ekologiska Ekonomiska

Digitalisering och stadsbyggnad
Öppnar för att arbeta med dagens stora utmaningar



URBANA EKOSYSTEM (Berghauser Pont 2017) LOKALA MARKNADER (Bobkova 2019)SOCIAL SEGREGATION (Legeby 2013)

Digitalisering och stadsbyggnad
Öppnar för att arbeta med dagens stora utmaningar



DIGITAL STADSFORMSMODELL

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan designprocess



GOTHENBURG

Non-motorised street network

Angular Betweeness Centrality

City scale (5km)
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SMoG_Spatial Morphology Group

Angular Betweeness Centrality, r=5kmAngular Betweeness Centrality, r=5km is a

good indicator of city scale centrality. It

calculates how often a street segment is part

of the shortest path between all other street

segments in the network, within the chosen

radius. A street segment with high value is an

important mediator of movement in the city

scale and more likely to be passed through.

Betweeness centrality has been proven to

correlate to pedestrian flows.

Non-motorised networkNon-motorised network excludes all roads

inaccessible to pedestrians, such as

motorways, high-speed tunnels, flyovers etc.
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Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan designprocess
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Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan designprocess
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DIGITAL STADSFORMSMODELL

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan designprocess



DIGITAL STADSFORMSMODELL

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan planprocess
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ÖVERGRIPANDE NIVÅ
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Skapar förutsättningar för en annan planprocess



MELLANNIVÅ

DIGITAL STADSFORMSMODELL
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MELLANNIVÅ

DETALJERAD NIVÅ
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Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan planprocess



MELLANNIVÅ

DIGITAL STADSFORMSMODELL

ÖVERGRIPANDE NIVÅ DETALJERAD NIVÅ

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för en annan planprocess



Byggnadsvärde
Fastighetsvärde

Markvärde

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar både byggnadsvärden och markvärden



Byggnadsvärde
Fastighetsvärde

Markvärde

Stadsbyggnad
Skapar både byggnadsvärden och markvärden



Byggnadsvärde
Fastighetsvärde

Markvärde

Stadsbyggnad
Skapar både byggnadsvärden och markvärden



Byggnadsvärde
Fastighetsvärde

Markvärde

JÄTTECENTRALA GATAN
NÄSTAN LIKA CENTRALA GATAN

Stadsbyggnad
Skapar både byggnadsvärden och markvärden



JÄTTELILL
A FÖ

RORTSGATAN

LIKA LILLA FÖRORTSGATAN

Byggnadsvärde
Fastighetsvärde

Markvärde

Stadsbyggnad
Skapar både byggnadsvärden och markvärden



DIGITAL STADSFORMSMODELL

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för andra ekonomiska kalkyler



DETALJPLANER MED
PROJEKTKALKYLER

DIGITAL STADSFORMSMODELL

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för andra ekonomiska kalkyler



DETALJPLANER MED
PROJEKTKALKYLER

SAMHÄLLSEKONOMISK
KALKYL

DIGITAL STADSFORMSMODELL

Digitalisering och stadsbyggnad
Skapar förutsättningar för andra ekonomiska kalkyler



BUY LAND, THEY ARE NOT MAKING IT ANYMORE
Mark Twain



LET US START MAKING IT AGAIN



LARS MARCUS
CHALMERS ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

lars.marcus@chalmers.se


