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conclusions, my personal ones: 
 
scale 
empiricism 
mix & pluralism 
- what we want   
- -  what we should  
- - -   what we can 
alarmism & default-truths 

 

 

Lines of thought: 
 

bring forward the creativity phase - STEP method 
attraction planning vs restriction planning  

value planning 
town 2.0 and town 0.5 

P & P,   plan preparedness  & plan repertoire   
make land allocations smaller= 

  = tutti frutti plans    .   
restore the concept of flexibility 
let go of  the inferiority complex 

make land tax municipality-based 
urban cultivation– quays towards the green 

demand public transport-based plan patterns 
bus stop squares / oblong squares 

keep ’modal split’ ratio in focus 

 
 



 

 

Lines of thought: 
 

STEP method 
the 4 glasses method 

 
town 2.0 and town 0.5 

 
 

.   
 
 
 

quays towards the green 
finger plans 

bus stop squares / oblong squares 
keep ’modal split’ ratio in focus 
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Delegationen för hållbara städer 

/ Boverket 

/Järfälla kommun 

…to see the water 
we’re swimming in 



…the  

EU 
PLUREL 

report 



 
  
  

Two tracks: 
 

densification 
  

 as a black hole or blind spot 
  of our epoch 

 
 
 
 

reparatory additions 
 

 as a potential not to be wasted 



 
  
  

Two tracks: 
 
densification 
 
 correlates very little  with 
 urban qualities 
 
 
 
reparatory additions 
 
 means pluralism, mix of 
 functions & scales 
 giving Q, from village to 
 metropolis 



the strongest one,  
   the winner? 



the strongest one,  
   the winner? 



the strongest one,  

  the winner? 

  - or both? 



…flaws 
…in two earlier efficiency-follies: 

 skiftesreform som förstörde  

 stora delar av vårt byarv 

 rekordåren som förstörde 

 stora delar av våra 

 stadskärnor och städer 

 

- people voted with their feet 

 & we see segregation increase 

 

- we shouldn’t pretend clever in 

 hindsight, 

 but it is 

 time for conclusions,   

 review our tool kits 

 and act 
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Portland, USA 

’bouncing inwards’ 

& 

’squeezing 

outwards’ 



’bouncing inwards’ 

& 

’squeezing 

outwards’ 

finger plan København 



ark Oskar Hansen 

…but let’s not forget scale 

& heritage 





…but let’s not forget scale 

& heritage 



Nykvarn  2.0 

’bouncing inwards’ 

& 

’squeezing 

outwards’ 



länken Nynäshamn-Ösmo 

’bouncing inwards’ 

& 

’squeezing 

outwards’ 



Järfällas 

Quay towards  

Görväln 

 & ’inner quays’ 

’bouncing inwards’ 

& 

’squeezing 

outwards’ 



 

 

Citizen-based planning 

to achieve 

P + P 

= plan preparedness 

 & plan repertoire 



”30 sekunder – 30 år” 
Blunda -  frammana bilden av en värld Du önskar 

Dina nära och kära – hur ser det ut där Du besöker 

Ditt barnbarn… 

…hur ser det ut? 





Tool:  dialogue method STEP 

Tool:  round table work 











Sigtuna 

Märsta 































 

 



 

 



 

 



 

 





































Jan Gehl:       First we shape the cities  

- then they shape us 





















Individualisera – i funkifierade resp tradis varianter 



Individualisera – i funkifierade resp tradis varianter 















starkast vinner? 
- eller båda! 







…stigar/stråk genom gröna kilen - äventyr 

....kajer/stråk  längs gröna kilen  -  äventyr och trygghet 

























strongest wins… 
….…or the wisest ? 

starkast vinner… 

…...eller de visaste? 



dagsaktuell fråga 

 

segregation 

 / integration 

 

 

 
Stadens struktur  

har betydelse 

 

 

 

 

 

















”village” 

”housing area” 



Mittuniversitetet 

Sundsvall 





 

 



 

 

tankespår: 
tidigarelägg kreativiteten  -  STEP 

attraktionsplanera!  

ta hjälp av 

 Moder Jord & Fader Historia 

 

 





U = m x f x a 



Nya Nynäshamn 

”the Braid” 
 

- bebyggelsestråk Nynäshamn – Ösmo 

2012-03-13 

 



4. Urbana väven 



5. Den gröna strukturen. 
 

Odling intill och mellan 
kvartersväven 

 
 



6. Vatten strukturen. 
 

Bäckar, dammar, sjöar, 
grundvattenstråk  

 



6. Vatten strukturen. 
 

Bäckar, dammar, sjöar, 
grundvattenstråk  

 

Skala trädgårdsstad 

Ref Hestra 

Ark Niels Torp 



 



 





 



Tänk i stråk 

- glesbygdens sten-påse-sax  

Från Norrland som yta 

 

och Norrland som punkter 

 

till Norrlajnd som linjer 



Selling silence 



1900 

  
 

yttäckande 

 



2000 
 

reträtt 

 till  punkter  



2050 
 

 

reträtt 

 till linjer 



2050 
Zoom 

 

reträtt 

 till linjer 



Selling silence 



…STEP method in Sri Lanka 



…new highway and  

new urban corridor … a crowded A1 road …a crowded raiload…   



A1 -  a crowded and dangerous main road 



…workshop 







Competition for Paris New Town 











De fyra glasögonen 



De fyra glasögonen 





Themes 
- Traffic 



 

 

 

 



 

 

 

 





















 

 

Port Grimaud 



 

 

Port Grimaud 



Port Grimaud 



70, 7, 7, 7 
 

- regarding the 

efficiency of the new 

area based 

economies 



mer sjöstad 

Areella näringar 

70 år 
 



mer sjöstad 

Areella näringar 

70 år 
7 veckor 
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mer sjöstad 

Areella näringar 

70 år 
7 veckor 

7 dagar 
7 timmar 

- 
7 sek 

 



Sundbornsbyn 
Utvecklingsplan 
- en studie för  

  Sundborns sockenråd inom  

  projektet  ”Leva och bo i Sundborn”  

  finansierat genom stöd från  

  LEADER och Trafikverket 

 

 2010 



Regionala aspekter på hållbar 

samhällsbyggnad 

Ansvar, girighet och lusta 
-  för hållbara och kraftfulla 

    bebyggelsemönster 
inspirationsföreläsning vid 

Plan- och bostadsdagar          2011-05-25—26 

arr LS Dalarna & Västmanland/Boverket 

 

att planera är att välja 

vad vill vi – vad bör vi 

ekologi för egoister 

empiri och ödmjukhet 

alarmism och kavathet 

Moder Natur& Fader Historia 
 

 

Torbjörn Einarsson 

arkitekt SAR MSA 
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handel à la Sundborn, S 

handel à la Baerum, N 



 

 







 

 

Torbjörn Einarsson 

arkitekt SAR MSA 

Attraktiva platser 
- hur är en attraktiv miljö uppbyggd   & 

- vad påverkar detta 

  

 

Kristinehamn 
inlägg vid 

kunskapskväll 

2015-03-18 

 

 

 

Gåta nr 1 
Vad har detta att göra med dagens tema? 
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Mål: En hållbar och attraktiv stadsbygd 





make-believe 
vs 

make-up 



 

 



 

 



Ultervik  
 

nyfiskeläge 
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2011-06-28 
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