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Sammanfattning 

Vid planering av nya bostadsområden finns det alltid omständigheter att ta hänsyn 

till. Tre omständigheter som vanligen kan förekomma är: närliggande arkitektoniska 

aspekter som har värden som inte får störas, utredningar om redan föreliggande eller 

framtida buller samt aktuella markförhållanden. Dessa tre aspekter kommer arbetet 

att grunda sig på, framför allt ett område i Alvesta kommun kallat Sköldstavägen.  

Sköldstavägen som har använts som fallstudie i detta arbete består idag av skog som 

används till produktion. Område har dessa tre omständigheter som nämnts ovan. 

Den första är inom arkitektoniska svårigheter. Ett befintligt bostadsområde vid 

namn Påvelsgård ligger precis i närheten där det nya området planeras uppkomma. 

Påvelsgård är arkitektoniskt utstickande då det uppifrån sett har ett utseende av en 

blomma. Ny bebyggelse får inte ske allt för tätt inpå det befintliga området eftersom 

utseendet uppifrån sett ska bevaras. Det nya Sköldstavägens utseende ska inte störa 

det redan befintliga område, däremot får det inte heller smälta in för mycket, vilket 

betyder att det gäller att finna en balans där emellan. Buller är den andra svårigheten 

med området eftersom framtida verksamheter kommer att byggas norr om 

Sköldstavägen samt att väg 25 som befinner sig norr om området idag är tungt 

trafikerad och där med bidrar till buller. Den tredje svårigheten med området är att 

det är beläget vid låglänt mark som är fuktig och lätt översvämmas vid skyfall.   

Syftet är att utifrån fallstudien och intervjuer med kunniga personer inom ämnet, ta 

fram allmängiltiga kunskaper som skall vara generellt användbara för fler 

kommuner med liknande omständigheter samt ta fram fakta om vad som är 

attraktivt med ett nytt område. Målet är att ta fram ett gestaltningsförslag som ska ge 

läsaren en tydlig bild av hur det nya området är tänkt att bli. Detta förslag tas fram 

utifrån det framkomna resultatet.  

Data har tagits fram med hjälp av intervjuer med planchefen på Alvesta kommun 

och landskapsarkitekter på Norconsult i Växjö, dessa personer är väl kunniga på 

området Sköldstavägen och på de tre omständigheter arbetet grundar sig på. Böcker, 

tidsartiklar, webbsidor och platsbesök är andra metoder som använts för att få fram 

väsentliga fakta kring ämnet. Gestaltningsförslaget är framtaget med hjälp av 

dataprogrammen SketchUp och AutoCad.  

Fakta kring ämnet som tagits fram under arbetets gång resulterade i en gestaltning 

där förslag på lösningar för hur kringliggande arkitektoniska aspekter, buller och 

fuktig mark skall tas om hand. Det finns många olika sätt att handskas med dessa 

omständigheter, gestaltningen har med några av de lösningarna. Det skulle varit 

svårt att utforma ett gestaltningsförslag som endast grundar sig på sätt för att åtgärda 

omständigheterna och därför har även fakta kring vad som gör ett område attraktivt 

och vad som får människor att trivas fått en plats i förslaget. Syftet och målet med 

arbetet anses uppnådd, att informationen kan vara användbar för mindre kommuner. 

Å andra sidan krävs det mer fakta och fakta som är mer grundläggande samt 

uträkningar för att förslaget ska kunna användas till en högre grad av kommuner. 





 

 

 

Abstract 

Vid fysisk planering förekommer ofta omständigheter under planeringens gång. 

Området Sköldstavägen beläget i Alvesta är idag en produktionsskog men ska 

bebyggas med bostäder. Med detta område följer tre omständigheter. Våtmark, 

närliggande arkitektoniska aspekter och buller från kommande verksamheter i 

närheten av platsen. Målet med arbetet var att ta fram ett passande 

gestaltningsförslag med lösningar för omständigheterna. Med hjälp av fakta och 

litteratur samt intervjuer med inblandade och kunniga personer ta reda på hur 

omständigheterna ska tas an. Likaså ta reda på vad som gör ett bostadsområde 

attraktivt.  

Resultatet visade att det finns sätt att gå till väga för att lösa omständigheterna. 

Detta har sammanställts i ett gestaltningsförslag över området. Likaså resulterade 

fakta och intervjuer i vikten av grönska i bostadsområden, som även det tagit stor 

del i gestaltningsresultatet.   

Nyckelord: Gestaltning, fysisk planering, Bostadsområde, Våtmark, Arkitektur, 

Buller, Grönområde. 





 

 

 

Abstract 

During physical planning, circumstances often arise during the planning process. An 

Area called Sköldstavägen, located in Alvesta municipality is today a place used as 

a production forest. But are soon to be a neighborhood provided with housing. This 

area has three circumstances that follows, wetland, nearby architectural aspects and 

upcoming noise from factorys nearby. The purpose of the report is to produce a 

suitable design with solutions of the circumstances. By using facts, literature and 

interviews with involved and knowledgeable people, find out how the circumstanses 

should be solved. Also find out what makes a residential area attractive.  

The result showed indications of ways to solve the circumstanses. This was 

compiled in a designsuggestion of the upcoming neighborhood. Likewise, facts and 

interviews resulted in the importance of greenery in residential areas, which also 

made a large part of the design result. 

Keywords: Design, physical planning, Residential area, Wetland, Architecture, 
Noise, Green area. 





 

 

 

Förord 

Arbetet är framtaget i samband med examinationen av utbildningen 

Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Tillsammans med Carola 

Gunnarsson och Patrik Karlsson på Alvesta Kommun togs idén fram till detta 

examensarbete. Då gestaltning var av intresse och Alvesta kommun ansåg det 

hjälpsamt, framkom arbetets syfte. Ett specifikt område bestämdes i Alvesta tätort 

där gestaltning skulle utföras utifrån givna svårigheter som området innefattar. Fler 

aspekter än de givna svårigheter har spelat roll vid utformningen av området som 

examensarbetet har resulterat i. Arbetet är utfört tillsammans och ansvaret delas 

lika. Det är ett gemensamt arbete, vissa delar har under arbetets gång delats upp dess 

emellan för att kunna fördjupa kunskapen ytterligare. Båda har dock varit delaktiga i 

samtliga moment under arbetets gång. Med hjälp av sakkunniga inom ämnet blev 

det möjligt att få fram ett resultat. 

 

Jonna Jansson & Frida Karlsson 

 

Växjö 17 augusti 2019
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1 Introduktion 

Städer i världen expanderar ständigt, befolkningen ökar och stadsplanerna utvecklas 

på olika sätt. Befolkningen i städer växte från 220 miljoner till 2,8 miljarder 

människor under 1900 talet. Fram till år 2050 förutser FN att all världens 

stadsbefolkning kommer att öka med 2,4 miljarder människor (Moström 2013). 

Det innebär att nya bostadsområden i städer världen över uppkommer, både genom 

förtätning och utökning av stadsplaner. Länder i världen har olika regler för hur nya 

bostadsområden kan skapas. I vissa länder expanderar städer ibland på privata 

initiativ trots att det finns regler för detta. I Sverige styrs planering av mark, vatten 

och byggande av plan- och bygglagen (2010:900).  

 

Sverige och dess städer genomgår en period av utveckling i en fart som landet inte 

har varit med om sedan funktionalismen på 1940 talet (Nyström 1994).  

Sverige hade år 2000 8,9 miljoner invånare, under år 2017 passerade antalet 10 

miljoner (Statistiska centralbyrån 2017). Antalet invånare antas öka under de 

kommande åren vilket innebär att städer behöver förtätas och expanderas ytterligare. 

Under 2018 påbörjades byggnation av cirka 52 000 bostadslägenheter (Statistiska 

centralbyrån 2018). Dock är det inte bara att bygga fler hus och lägenheter utan det 

är mycket som måste tas hänsyn till och planeras innan fler bostäder och områden 

kan påbörjas samt hur ett område ska utformas. Vilka aspekter finns det att utgå 

ifrån för att därmed få ett så ändamålsenligt bostadsområde som möjligt? 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Merparten av Sveriges kommuner har inre tätorter som ofta består av äldre 

byggnader och kan ha ett historiskt värde som kommunen måste förhålla sig till vid 

nybyggnation. Enligt Khalaf (2016) uppmuntras bevarandet av den historiska miljön 

och menar att ny arkitektur bör samspela med, men skilja sig från äldre arkitektur. 

Alltså att ny och modern arkitektur ska reflektera sin tids prägel och skilja sig från 

det gamla utan att förvirra åskådaren. 

 

Alla områden har olika potential. Är det inte äldre arkitektur som måste förhållas till 

så kan det istället vara så att just ett område inte är lämpligt för vissa typer av 

byggnader, exempelvis stora exklusiva lägenheter (Christensen 2014). 

Enligt Christensen (2014) lönar det sig att planera områden väl innan byggnation 

sätts igång då det kan öka värdet på fastigheterna senare.  

 
Från Sveriges arkitekters planpris 2014 observerade juryn att social hållbarhet var 

något som i den kommunala planeringen tog allt större plats (Andrén & Olsson 

2014). För att folk ska förmå sig att bidra till sociala nätverk krävs det att bostäder 

omges av natur som kan utvecklas till en öppen mötesplats. Ett nytt 

område bör därför inte endast bestå av asfalt och byggnader. Vikten av närhet till 

lekparker, ytor för fysisk aktivitet, natur och parker är nödvändigt för 

att människor ska trivas och känna välbefinnande. Närhet till natur och samspel 

mellan grönska och bostäder hjälper även till att lindra stress av bullriga miljöer 

som konstant ökar (Ericsson, Grahn & Skärbläck 2009). 
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Alvesta kommun ligger 18 kilometer väster om Växjö och är en av många i Sverige 

som driver expansionen framåt. I slutet av 2016 bodde 19 900 invånare i 

kommunen, men antalet förväntas öka under de kommande tio åren. Målet är inte att 

bli ett “mindre Växjö”, utan att bli en attraktiv kommun att bo i med nära kopplingar 

till den större närliggande staden Växjö.  

 

En fördjupad översiktsplan över Alvesta tätort antagen av kommunfullmäktige 

2017-11-28, visar områden som ska planeras och byggas. Ett av dem är 

Sköldstavägen, beläget i nordvästra delen av Alvesta tätort (Alvesta Kommun 

2017). Här ska det bli ett fungerande bostadsområde, men hur går det till för att få 

rätt byggnad på rätt plats? Vad behövs ta hänsyn till och hur skapas en passande 

arkitektur? 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att i mindre kommuner i Sverige visa att det är möjligt att underlätta 

framtagningen av en detaljplan för ett nytt område med hjälp av gestaltning.  

Målet är att utifrån en fallstudie över området Sköldstavägen i Alvesta kommun, 

baserat på allmängiltiga kunskaper ta fram en lämplig gestaltning med hänsyn till tre 

målformuleringar:  

- Det nya området ska på ett positivt sätt förhålla sig till den befintliga 

arkitektur som finns i närliggande områden.  

- Gestaltning bör ta hänsyn till kringliggande låglänt mark.  

- Förhållandet mellan områden för industriverksamhet- och bostäder och 

kraven dem emellan måste uppfyllas.  

1.3 Avgränsningar 
Förslaget har tagits fram med hänsyn till målformuleringarna, önskemål från 

kommunen, samt befintliga kunskaper. Gestaltningen inriktar sig på planer över 

blivande gator, torg, parker och byggnader på Sköldstavägen i utkanten av Alvesta 

tätort. Design av själva byggnaderna har inte fästs någon vikt vid, liksom inte heller 

planering av vatten- och avloppsledningar och andra markinstallationer. Vikten 

ligger på det arkitektoniska perspektivet. Buller kommer att tas hänsyn till men inga 

beräkningar på detta kommer att förekomma.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Målet med arbetet är att utifrån frågeställningarna, arkitektur, markförhållande och 

buller, få fram ett gestaltningsförslag till ett kommande bostadsområde. Av den 

anledningen måste fakta tas fram kring ämnet och hur svårigheterna lämpligast tas 

an för området Sköldstavägen. 

2.1 Ordlista 

2.1.1 Bostäder  

Bostäder är en generell användningsbestämmelse men huvudsyftet är främst till för 

boende. I bostäder ingår även fritidshus, gruppbostäder och träningsboende 

(Boverket 2014). 

2.1.2 Detaljplan 

En detaljplan ska innehålla vattenområden, gemensamma platser och kvartersmark 

och används vid prövning av bebyggelse. Planen har en bindande funktion vid 

prövning (Boverket 2014). 

2.1.3 Natur  

Grönområden som är fritt växande och som inte är i behov av mer skötsel än 

städning och vad som ingår i skötselplanen. Ett naturområde innefattar små 

skogsområden, stråk av natur mellan kvarter och mark med utjämningsmagasin, 

våtmarker eller dammar (Boverket 2014). 

2.1.4 Park  

Ett anlagt grönområde som är i behov utav skötsel anses som en park. Det som 

medräknas i ändamålet är bland annat parkeringsplatser för besökare, gång- och 

cykelvägar, rabatter, ytor för lek och bollspel, rastplats för hund och ridväg. 

(Boverket 2014). 

2.1.5 PBL  

Plan- och Bygglagen är en förordning som innehåller regler o byggande, 

planläggning och om mark (Nationalencyklopedin 2010). 

2.1.6 Placering  

Kommunen ar rätten att själva få besluta placering av tomter och byggnadsverk, 

bestämmelserna kan användas vid tomtgränser och avstånd. I tät bebyggelse är 

placering och avstånd viktigt mellan fastigheterna för att få ett fungerande område. 

Placeringen är till hänsyn för grannfastigheter, gata och omgivning (Boverket 2014).  

2.1.7 Skydd 

Olika former av störningar sker runt oss och den vanligaste är buller. Därför bör 

skydd sättas upp för att minska detta, till hjälp kan uppsättning av plank, staket, 

bullerplank, bullervall och tät plantering (Boverket 2014). 
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2.1.8 Utformning 

Utformningen är också en faktor som kommunen har makt att få bestämma, bland 

annat om de vill att ett område ska ge en viss typ av intryck eller att det ska passa in 

i befintliga miljöer. Byggnadshöjden är också en viktig faktor som kommunen har 

rättigheter att få bestämma över, men vilken höjd som är lämplig avgör bebyggelsen 

och dess utseende samt markens topografi. Förr var höjden av brandsäkerhetsskäl 

men i dagens samhälle har det och göra med intrycket av bebyggelsen och 

hur gaturum och viss utsikt bevaras, samt tillvaratagande av dagsljus (Boverket 

2014). 

2.1.9 Översiktsplan  

En översiktsplan ska alla kommuner i Sverige inneha. Denna ska visa hur den 

befintliga miljön ska användas och utvecklas samt hur den ska bevaras. Likaså ska 

den innehålla bland annat analyser och en översikt av mål. (Boverket 2018).  

2.2 Stadstyper i Sverige 

2.2.1 Stadsplaner i Sverige från 1900  

Stadsplanerna i bostadsområden i Sverige har utvecklats under decennier. Allt från 

gatuuppbyggnad till tomter och vilka hustyper som var mest populära (Björk, 

Nordling & Reppen 2009). Stadsdelar kan ses som en spegel av den tid då de 

uppkom. I Sverige skapades planerna på olika sätt beroende på de omständigheter 

som rådde. Planeringen skedde utifrån sociala, industriella, ekonomiska och 

kulturella omständigheter (Rådberg & Friberg 1996).  

  

Redan innan 1900-talets början påbörjades byggandet av så kallade villastäder. 

Dessa stadsplaner hade ofta slingrande gator i mönster. Gatorna rättade sig efter den 

topografi som områdena hade. Under 1900-talet framkom även småhuskvarter med 

friliggande hus. Alla villor varierade i storlek och småhuskvarteren hade små tomter 

och var tätt bebyggda (Rådberg & Friberg 1996).  

 

Under de senaste decennierna har utformningen av stadsplaner varierat i Sverige 

(Björk, Nordling & Reppen 2009). Under 1940-talet utgick planeringen av 

villaområden utifrån infrastrukturen. År 1947 kom byggnadslagen som gav ett större 

inflytande över stadsplaneringen. Under 1950-talet blev istället idealet att ”Det goda 

grannskapet” för hur ett villaområde skulle planeras. Demokrati, gemenskap och 

jämlikhet var egenskaper som ansågs vara viktiga. Villaområdena under detta 

decennium var uppbyggda med radhus som låg gruppbyggda i småhusområden, 

även kedjehus var vanliga under denna tid. I gaturummet planerades som 

småstadsaktigt även i villaområdena. Ifall nya styckvillor skulle byggas upp skedde 

det vid redan befintliga områden, detta höll sig även under 1960-talet (Björk, 

Nordling & Reppen 2009). 

 

På 1960-talet handlade det till största delen om att producera så många bostäder som 

möjligt. Planeringen av stadsplanen styrdes av behovet av ändamålsenlig produktion 

samt hantering av trafiken.  Under decenniet tillkom separeringen av bil-, gång-, och 

cykeltrafik.  
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Under nästa decennier, 1970, var det utifrån biltrafiken och en önskan om att göra 

byggandet av gator och va-nät mer effektivt, som styrde stadsplaneringen för ett 

område. I och med detta blev områden allt mer storskaliga och tätt bebyggda med 

rätvinkliga gator. Däremot tillkom allt fler svängda gator under decenniets senare 

del. Hustyperna under 1970-talet var oftast lika i de flesta områden, de varierade 

inte mycket. Det tillkom ett krav på att det skulle finnas lek- och friytor i 

villaområdena. Dessa ytor placerades strategiskt i närheten av grupper om ett 

tjugotal hus (Björk, Nordling & Reppen 2009). 

 

För byggandet av villaområden under 1980-talet styrdes stadsplaneringen av 

byggherrarnas eftersträvar att bygga attraktiva boendemiljöer samt köparnas 

enskilda önskemål. Detta resulterade i att de byggda villaområdena blev allt tätare, 

allt större efterfrågan på styckhustomter tillkom och fler kommuner planerade 

områden med försäljning av styckhustomter till privatpersoner. Gatorna planlades 

vanligen som små rundkörningsgator. Under decenniet försvann byggnadsplanen 

och beteckningen stadsplan. Dessa ersattes av detaljplan. Översiktliga frågor skulle 

numera ske i kommunens översiktsplan enligt 1987-års plan-och-bygglag. Under 

1990-talet fick områden olika karaktärer, rundkörningsgator var lika vanligt som 

säckgator. Marknaden för nybyggda villor minskade under decenniet. Därför 

skapades det istället attraktiva villaområden som hade ytterligare egenskaper som 

kunde locka köpare. Allmänna grönytor blev allt fler under denna tid (Björk, 

Nordling & Reppen 2009).  

 

Från 2000-talets start fram tills nu har det lagts större fokus på att ta fram attraktiva 

bostadsområden, gärna även placerade vid en närliggande sjö. Det har strävats efter 

att tomter ska ha utsikt mot sjön eller iallafall mot en attraktiv utomhusmiljö. Många 

av de nya områdena byggdes upp på mark där den tidigare används till andra 

ändamål. Områden som byggts upp under 2000-talet och fram till nu byggs ofta i 

grupper med en variation av friliggande villor, radhus och kedjehus. Gatunätets 

uppbyggnad varierade under dessa decennier. Vissa områden hade säckgator och 

vissa rundkörningsgator (Björk, Nordling & Reppen 2009). 

 

2.2.2 Trädgårdsstad 

Trädgårdsstad är en stadsbyggnadstyp har som mål att kombinera lantlighet med 

större stads känsla. Det gatunät som är uppbyggt utefter trädgårdsstadens mål 

utformas med återhållsam täthet och låga hus som är försedda med trädgård. 

Gatorna är traditionella och nästan alltid med träd eller häckar planterade längst med 

(Nationalencyklopedin 1994). Grundprincipen för en trädgårdsstad eller en blandad 

öppen trädgårdsstad var att alla hus borde placeras i liv mot gatan. Detta för att göra 

tomterna så stora som möjligt. Den svenska trädgårdsstaden innebär friliggande 

villor, parhus eller radhus medan den ursprungliga engelska enbart bestod av radhus 

(Rådberg & Friberg 1996).  

2.3 Ny arkitektur i förhållande till befintlig 
Khalaf (2016) beskriver att det bland annat är viktigt att beakta den befintliga 

arkitekturen. När ett nytt område planeras är det dock inte endast befintlig arkitektur 
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och berörda människor att hänsyn till (Khalaf 2016). Om en ny byggnad eller ett 

nytt område ska uppföras måste ny och befintlig arkitektur passa ihop. Den nya 

struktur som ett område ska byggas till utifrån måste då anpassas till den redan 

befintliga. Däremot får det inte se för likt ut, utan det måste synas att det är ett nytt 

område i anslutning till ett äldre eller nya byggnader i äldre bebyggelse.  

Vid förtätning eller utökning av ett område är det viktigt att utföra en bedömning 

över områdets kvalitet (Alfirevic & Simonovic-Alfirevic 2015). Den befintliga 

omgivningen bör granskas för att kunna komplettera med den nya bebyggelsen så 

att de integreras med varandra. Efter bedömningen kan ett alternativ väljas som ger 

hela det nya området en möjlighet att komplettera det gamla. Vid planeringen av 

den nya arkitekturen är det viktigt att ta hänsyn till de redan befintliga byggnadernas 

form och karaktär. Dessa element är bland annat, byggnadshöjder, volym och 

konstnärliga detaljer. Den kontrast som uppkommer mellan den gamla och den nya 

arkitekturen ska markeras, så att det tydligt framgår att det är olika delar av planen 

(Alfirevic & Simonovic-Alfirevic 2015).  

2.4 Markförhållanden  
Vid byggnation hårdgörs många ytor och gröna ytor byts ut mot asfalt. Eftersom att 

förtätning och expansion sker av våra städer bidrar det till allt fler hårda ytor. Den 

naturliga hanteringen av dagvatten försvinner och följden av detta kan leda till 

översvämningar. Med tanke på framtida klimatförändringar kan dagvatten komma 

att öka. Kommunerna i Sverige bör ha detta i åtanke och det är viktigt att frågan 

hanteras när nya områden byggs. Detta för att undvika att bebyggelse förstörs. Om 

hanteringen av dagvatten inte tas om hand ordentligt kan kommunen och 

skattebetalarna tvingas lägga stora summor pengar på åtgärder och skador till följd 

av översvämningar. Fastigheter kan i sådana områden bli osäljbara och svåra att få 

försäkrade.  

De senaste tio åren har 166 kommuner utsatts för skyfall och 18 000 fall av 

vattenskador relaterade till skyfall registrerades hos försäkringsbolagen år 2014 

(Enquist 2009).  

 

Åtgärder för hantering av dagvatten är bland annat: 

- Genomsläpplig beläggning exempelvis hålsten, grus och genomsläpplig betong- 

och asfalt. 
- Infiltration i grönyta i anslutning till hårdare ytor, ska ta emot vatten från 

exempelvis asfalterade parkeringar. 
-  Infiltration i skelettjord med träd i stadsmiljö ger deras rötter vatten och 

utrymme för att kunna växa. 
- Nedsänkt växtbädd är planteringsytor som genom brunnar och yt-avrinning leds 

till. 
- Infiltrationsstråk är grunda diken, ofta längs med vägar, med växtlighet som 

vatten i egen takt kan filtrera igenom ned till dräneringsledning. 
- Makadamdike är stråk fyllda med sten som ska ta emot vatten, läggs ofta på 

parkeringar. 
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- Dammar arbetar som ett filter och reglerar vattenflödet och främjar 

vattenrenande organismer. Dock behöver dammar mycket skötsel (Luhr 2016). 
- Tomma ytor som är till för att hantera vatten vid stora dagvattenflöden i form av 

fördröjningsmagasin, dagvattenmagasin eller utjämningsmagasin och kan hålla 

mycket vatten. (Lövenmyr 2016). En gräsyta som är nedsänkt är ofta använt 

som dagvattenmagasin (Sundin 2012) även ytor med grus används vanligen.  
Fördröjningsmagasin är oftare torra än fyllda med vatten vilket gör dem 

perfekta för annan aktivitet exempelvis parker (Sundin 2012). Detta kan tillföra 

ett inbjudande helhetsintryck (Lövenmyr 2016). 

Låga punkter i mark samlar naturligt på sig vatten och framförallt vid längre 

regnperioder och skyfall(Enquist 2019). Översvämning är en vanlig följd till detta. 
Vid byggnationer i närheten av dessa platser innebär att vatten måste ledas därifrån 

för att inte ställa till med fuktproblem i husgrunderna. 

 

Faktum är att enligt naturvårdsverket har närmare 25 procent av Sveriges våtmarker 

försvunnit till följd av utdikning, anläggning av infrastruktur och utbyggnation av 

tätorterna (Öberg 2019. Detta är livshotande för många djurarter som drivs bort. Fler 

människor har dock fått en allt större insikt om våtmarkernas betydelse de senaste 

åren samt att EU tagit fram lagar för att våtmarkerna lättare ska kunna bevaras och 

återställas.  

Ett exempel är när Norrköpings kommun, år 2015, planerade att bygga radhus på 

våtmark då fler bostäder behövdes (Bergquist 2015). Kommunens planer för att ta 

hand om fukten i marken var att bygga en damm. Boenden i närområdet var kritiska 

till byggnation på marken då de vill bevara den unika våtmarken. 
 

2.5 Vikten av grönområden 
Grönskan är viktig för att ett område ska kännas behagligt. Under de senaste 

årtiondena har dock denna kunskap försummats. Det har byggts allt mer hårda ytor 

av asfalt och det är nu viktigt att hitta tillbaka till den gröna strukturen i samhället.  

Redan under 1980-talet började forskning om grönskans betydelse då det visades att 

vissa fick lämna sjukhus tidigare än andra (Ericsson, Grahn & Skärbläck 2009). De 

som hade utsikt över grönområden utanför fönstren i sjukhussalen frisknade fortare 

än de som hade väggar som utsikt. En del naturområden kan ge sådan 

placeboverkan. Det är inte bara grönskan som är viktig för att förhindra sjukdom 

utan även för att behålla den friska hälsan samt att öka produktiviteten och 

kreativiteten. 

 

När människan vistas utomhus ges möjligheten till att förbättra medvetenhet om 

kringliggande miljö (Ericsson, Grahn & Skärbläck 2009). Hela kroppen måste 

fungera integrerat för att uppnå medvetenheten, motorik, känslor, sinnen och 

kognitiva funktioner.  För att få motståndskraft mot stress och kunna slappna av är 

utemiljön viktig. Miljön i ett område har stor betydelse för det fysiska 

välbefinnandet men även för att människan ska må bra psykiskt. En utemiljö som är 

väl utformad fysiskt främjar koncentration i arbete och trivsel. Det är viktigt att se 

långsiktigt när ett område planeras där det måste värdesätta behovet av ytor för 

fysisk aktivitet, för både barn och vuxna. 
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För att goda förutsättningar ska kunna finnas för fysisk aktivitet är det viktigt att 

skapa dessa i bostadsområden. De skapas genom att anlägga cykel- och 

promenadstråk, parker, lekplatser samt att skapa anläggningar för rekreation och 

motion. Dessa åtgärder ska finnas lättillgängliga och förnyas vid behov. Det finns 

tre stödjande ben att stå på när det gäller en byggd miljö för ett fysiskt aktiv liv:  

- Närhet, som står för det avstånd som geografiskt finns mellan adresspunkt 

för människan till de punkter som finns för aktivitet. Om platser för motion 

ligger för långt bort från adresspunkten tenderar människor att inte bruka 

dem.   

- Användbarhet, vikten av att en målpunkt eller anläggning sköts om och att 

funktionaliteten, skicket och kvaliteten är fungerande. Om en park är 

vandaliserad eller inte omskött kommer den troligtvis inte att besökas och 

användas. 

- Tillgänglighet, står för att det ska vara enkelt och tryggt att ta sig till en 

målpunkt. Vägen dit ska inte vara fylld med hinder även om den ligger 

nära.  

 

En viktig del i folkhälsofrågan är utformningen, planeringen och förvaltningen av 

den byggda miljön. Forskning visar att åtminstone hälften av Sveriges vuxna 

befolkning inte är tillräckligt aktiva eller mycket stillasittande. Den byggda miljö 

som gör det bekvämt, tryggt och enkelt att utöva fysiska aktiviteter i vardagen är bra 

för att bland annat minska sjukfrånvaron, öka den sociala sammanhållningen samt 

för att öka produktiviteten (Statens Folkhälsoinstitut 2010). 
 

Det har visat att människor som har ett avstånd på 1000 meter till en park får större 

besvär med den fysiska hälsan än de som har 300 meter. I synnerhet blir besvären 

mindre för de som endast har 50 meter till närmsta grönområde (Ericsson, Grahn & 

Skärbläck 2009). 
 

Grönområden har stor betydelse, speciellt för stadsklimatet, trivsel och luftkvalitet. 

Grönstrukturen i ett område kan omfattas av parker, kyrkogårdar, bostadsträdgårdar, 

naturmarker, stränder och koloniträdgårdar. Alltså är områdens gröna struktur både 

offentlig i form av parker, och privat i form av bostadsträdgårdar. Trädgårdar till 

villor är en viktig del i en stads sammanhängande gröna ekosystem. Växtlighet 

bidrar till att ett område får bättre klimat genom att höja luftfuktigheten, dämpa vind 

och jämna ut temperaturen (Björk, Nordling & Reppen 2018). 

 

I områden som byggs upp med en struktur utifrån en trädgårdsstad är det viktigt 

med trädgårdar som tillhör varje hus. Trädgårdarna används inte på samma sätt idag 

som de gjorde förr, då det odlades mycket eget. Idag är det viktigt med trädgården 

för att just främja människans hälsa. Trädgårdsstaden bidrar till flera positiva 

aspekter, bland annat bjuder den in till att mark kan utnyttjas väl samt till ett positivt 

folkliv. Trädgårdsstaden bör byggas upp utifrån att uppnå ett hälsosamt område. Då 

finns det fyra grundregler att utgå ifrån, måttlig täthet där inte alla hus ska byggas 

för tätt. Husen ska vara lågt byggda samt att alla ska ha en tillhörande trädgård. De 

gator, platser och torg som planeras in i området bör vara traditionella (Åkesson 

2008).   
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2.6 Gators utformning 

2.6.1 Gaturum 

När ett nytt område ska utformas är gator en viktig aspekt att se grundligt på. 

Gaturummets utformning har betydelse för hur området sedan uppfattas av 

människor och vad det ger för känslor (Boverket 2016). Beteckningen ”Gata” 

innefattar gator som först och främst kommer att brukas för trafik som har slutgiltigt 

mål vid gatan eller inom en tätort. En gata är en plats som är allmän och avses för 

trafik i form av fordon, cykel- och gångtrafik. Gatan ingår inte i huvudnätet utan i 

lokalnätverket. Lokalnätverket över gator innefattar lägre framkomlighet samt flera 

antal utfarter. Begreppet innehåller bland annat villagator men även stadsgator.  

 

Vid planering av ett område är det viktigt att ta hänsyn till att alla funktioner för ett 

gatuområde får den plats det kräver. Utformningen av en ny gata i ett område beror 

på dess hastighetsbegränsning, gatans bredd, vilken trafik som är tillåten, farthinder 

med mera. Det finns flera faktorer som avgör hur trafiken i ett område ska användas. 

Dessa faktorer är bland annat omgivningens bebyggelse, vad bebyggelsen har för 

användningsområde samt hur pass tillgängligt gaturummet är (Boverket 2016). 

 

Utformning av gator i ett område bör reflektera den inställning och värderingar som 

formar området. Hur gatorna utformas i ett område påverkar både trafikanter av 

olika grupper men även enskilda människor. Det finns fyra aspekter som 

gaturumsbeskrivningen utgår ifrån.  

- ”Gaturummets karaktärsspråk” som beskriver stadstyp och livsrum, som 

beskriver vilka egenskaper som stadsbyggnaden innehåller och som det 

måste tas hänsyn till viss utformning. 

- ”Trafikens funktionsanspråk” där trafikens krav i gaturummet samt hur 

balans finns mellan de trafikanter som finns och deras tillgänglighet.  

- ”Hänsyn till viktiga egenskaper” som talar om vad som måste tas hänsyn 

till. Dessa delar innefattar bland annat miljöpåverkan, trygghet och säkerhet 

för trafiken.  

- ”Villkor att uppfylla” som behandlar de krav som ställs på kommunen. Den 

blivande utformning för ett gaturum ska lämpa efter de trafikregler som 

gäller. 

Ett gaturum har flera olika uppgifter i en stad (Westelius 2015). Rummet ska 

sammanbinda områden, kvarter och hus. I ett område där det byggs tätt är det viktigt 

att skilja på cyklister, fotgängare och trafikanter. Detta görs enklast med en 

gångbana. Gator kan utformas med olika utrymmesklasser, där klass A innebär 

att fordon förs fram i separata körareor samt där de inte inkräktar på vägrenar, gång- 

eller cykelbanor, motriktade körfält eller skiljeremsor. Utrymmesklass B innebär att 

bilar kan behöva störa motriktat körfält om en omkörning av cyklist krävs. 

Inkräktning på vägren i medriktat körfält kan också förekomma. Högst en meters 

körarea får inkräktas vid omkörningar på motriktat körfält. I utrymmesklass C kör 

fordon vid omkörning av cyklister in på motriktad körbana. Dessa utrymmesklasser 

är bedömda utifrån säkerhet, där klass A bedöms ha högst säkerhet och sedan i 

fallande skala ner till klass C som anses ha lägst säkerhet (Westelius 2015). 
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Enligt Balgård (1994) utformas stadsmiljön utifrån gatan. En gata är inte lika bred 

som en väg och bjuder inte in till lika många stopp. En gata har sin funktion i form 

av att vara ett kommunikationsstråk. Gators struktur kan vara uppbyggda på olika 

sätt, i cirklar, rutnät eller i en organisk form. Gaturummet består av olika delar, 

gångbana, körbana och cykelbana. En bostadsgata men förgårdsmark kallas 

lokalgata (Balgård 1994).  

2.7 Buller i bostadsmiljö 
Buller beskrivs många gånger som ljud som är oönskat och ljudet kan ibland 

upplevas som störande. Väg-, flygtrafik-, spår-, samt verksamheter och industrier är 

de vanligaste källorna till buller. Dessa sammanfattas som omgivningsbuller 
(Boverket 2014). Det buller som kommer från att trafik rör sig inom 

industriområden räknas som industribuller, men det vore ibland bättre att använda 

de riktvärden som finns för trafikbuller. Den trafik som rör sig till och från 

verksamhetsområden på vägar eller järnvägar som gränsar till området bör bedömas 

som trafikbuller.  

 

Det är viktigt att alltid sträva efter att uppnå bästa möjliga ljudnivå för bebyggelse 

av bostäder. När ny bebyggelse planeras i ett område är det viktigt att ta hänsyn till 

buller som kommer från kringliggande källor. I planeringssituationen av ett nytt 

område där bostäder ska byggas finns det möjligheter att se till den omgivande 

bullersituationen och därefter anpassa bebyggelsen. Lågfrekvent buller är svårt att 

dämpa och är därmed mer problematisk att hantera. Människor som ska bosätta sig i 

det nya området ska uppleva minimal störning av buller, för att få en god livsmiljö 

utomhus (Boverket 2014).   

 

För att uppnå detta finns olika åtgärder, som att utforma en ljuddämpad sida, som 

innebär att den ena sidan av byggnaden är mer utsatt för buller samtidigt som den 

andra sidan får som en tyst innergård och är mindre exponerad för buller. Framför 

allt bör bullret försökas dämpas vid den ursprungliga källan. I andra hand kan den 

bebyggelse som planeras minska bullret genom att skärma av och/eller anpassa 

bostäderna utefter hur bullret når byggnaderna. Utformningen kan anpassas på olika 

sätt. Det kan bero på vart i landskapet bebyggelsen placeras samt vilken typ av 

byggnad det gäller. Det är alltså egenskaperna för platsen som avgör vilken sorts 

bebyggelse som bör utformas. En sluten utformning i form av exempelvis 

kvartersstruktur medför att bullret lättare stängs ute då det avskärmas. Tvärt om så 

ger en mer öppen bebyggelse som exempelvis radhus eller punkthus, ger bullret en 

större möjligt att ta sig in mellan byggnaderna (Boverket 2014). 
 

Mark som är mjuk, så som gräs och skog, dämpar buller medan det sprids vid hård 

mark. Vegetation är därför en lösning för att minska buller från närliggande väg in 

till en bostad. En annan lösning är att använda bulleravskärmning i form av skärmar 

och bullervallar. Dessa måste vara tillräckligt höga, bryta siktlinjen för människa 

och bullerkälla samt att den måste vara massiv (Trafikverket 2004). 

2.8 Stadsutvecklingsprocessen  
Kommunerna har planmonopol och får styra över hur kommunens mark ska 

användas och utformas samt att de har ansvar över stadsutvecklingsprocessen. 
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Ansvaret innebär att planera utvecklingen noga i kommunen genom att granska 

mark- och vattenområden och se vilken mark som lämpar sig för byggnation av 

olika slag. Platsens skick, läget, vad behovet är och om behovet lämpar sig på 

platsen är sådant som granskas. Den information som kommer fram från 

granskningen sammanställs med en detaljplan. Detta måste göras bland annat för att 

förse kommunen med bostäder och se till att planeringen följer tillväxten av 

människor och tillgodose deras bostadsbehov enligt lagen (2000:1383). Vad som 

avgör behovet är många olika faktorer, bland annat befolkningsmängd, 

hushållsstorlek, hushållssammansättning och ekonomin (Socialdepartementet 2014).  

 

Önskemål om planläggning för ett nytt område ges till stadsbyggnadskontoret, i de 

flesta fall av Byggnadsnämnden. I vissa fall framtas ett planprogram som innehåller 

en överblick av vad marken ska användas till samt de mål som finns för området. 

Programmet visar även de eventuella förutsättningar som finns för det önskade 

området. Människor som bor i närheten av det planerade området kan påverkas och 

det är då viktigt att ta hänsyn till att de berörda får vara med på samråd om 

planprogrammet tillsammans med de andra aktörerna för att få en chans att framföra 

sina åsikter på den tilltänkta planen. Åsikterna sammanställs efter samrådet, vilket 

sedan leder till att Byggnadsnämnden fattar ett beslut för planprogrammet. Det ska 

beviljas innan arbetet med planen kan fortskrida (Växjö Kommun 2019).  

 

2.9 Referensobjekt 
Inför en blivande gestaltning av Sköldstavägen studerades två befintliga 

bostadsområden för att ge inspiration på hur tankar kring utformning av 

bostadsområden varit under de senaste 20 åren. Dessa två områden utmärker sig 

arkitektoniskt och är framtagna på olika sätt.  

2.9.1 Jakriborg 

Jakriborg är ett område tillhörande Staffanstorp och är beläget i västra Skåne. I 

mitten av 2010 talet stod 400 lägenheter klara, men grundarna Jakri AB räknade då 

på att antalet skulle öka till 3500 stycken till år 2020. Mark till dessa lägenheter 

finns redan tillgänglig men än har inte fler bostäder byggts. Butikslokaler finns på 

bottenplan i flera utav husen och meningen med detta enligt Jan Berggren, en av 

grundaren till Jakriborg, är att skapa livlighet och en närhet till service för de 

boende. Berggren tyckte detta var ett fungerande koncept när han var barn som 

bejakades då (Danielsson 2004). Byggandet av bostäderna påbörjades 1998 och är 

byggt i ny urbanistisk, hansastadsstil (Arkitektupproret 2016). Stilen kommer 

ursprungligen från Tyskland och framkom i mitten av 1100-talet. Det innebar att 

staden då var medlem i ett handelsförbud (Kulturdelen 2015). 

  

Gatunätets uppbyggnad kommer även den från äldre tid och påminner om 

medeltiden. Expanderingen av samhället skedde vanligtvis utifrån ett torg och en 

kyrka i mitten. Därefter utvecklades staden utåt i form av att hus och gator byggdes 

tätt med ett oregelbundet mönster (Länsstyrelsen Skåne 2019). En mur runt området 

efterliknar även den medeltida atmosfären och används som bullerskydd.  

http://www.kulturdelen.com/2015/10/12/tyskland-hansastaderna/?fbclid=IwAR1ixpdFI8U7OvMMC9djxQUcOVtFRHOhPz3z1g9L-eQgQEIPvPe-Z4yKXcg
http://www.kulturdelen.com/2015/10/12/tyskland-hansastaderna/?fbclid=IwAR1ixpdFI8U7OvMMC9djxQUcOVtFRHOhPz3z1g9L-eQgQEIPvPe-Z4yKXcg
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Husen i området utmärker sig med branta tak, fasader i flera olika färger, vissa av 

korsvirke och små gränder och gator se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Jakriborg torg. Tagen från Google med filtret”Bilder som får användas fritt”.   

 

Jakriborg har till Lund endast ett avstånd på sex kilometer till kommunens inre 

kärna och tio kilometer till Malmös och med en direkt närliggande järnväg kan 

människor lätt ta sig till och från området.   

 

Det har skrivits mycket om området i medier och bostadsområdet har fått både 

positiv kritik men också en del negativ då kritiker anser att 

något iögonfallande saknas på Jakriborg torg, exempelvis en kyrka och att målet 

med att få Jakriborg livfullt misslyckats eftersom det bara är några hundra boende 

och att flera lokaler står tomma (Arkitektupproret 2016). Kritiker menar också att 

arkitektur ska vara nyskapande och inte använda sig av arkitektur från äldre tider. 

Precis som artikeln uttrycker att arkitektur ska höra till sin tid men samtidigt passa 

in i befintlig arkitektur.   

2.9.2 Vallastaden 

I södra delen av Linköping ligger Vallastaden, en ny stadsdel tre kilometer från 

centrum. Projektet startades 2011 och första etappen färdigställdes 2017, då även 

första inflyttning skedde. Under projekteringen delades området upp och fördelades 

till 40 olika aktörer, vilket har lett till en mångfald olika byggnadsstilar som 

kommunen var ute efter eftersom de ville undvika ett enformigt område och rikta 

sig mot ett unikt och innovativt utformat område (Vallastaden 2017), se Figur 2.  
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Figur 2. En del av Vallastaden. Foto: Frida Karlsson 

 

Det är inte bara en mångfald på byggnaderna utan även verksamheterna. Villor, 

radhus, omsorgsboende, generationsboenden, bostadsrätter och hyresrätter 

förekommer i dessa totalt åtta olika kvarter.  

 

Området har mycket konst av kända konstgivare och allting har en berättelse. 

Konsten är i form av torg, gator, broar, skulpturer, väggmålningar och mycket mer. 

Här finns också en bäck som går hela vägen genom Vallastaden och omges av 

växtlighet och bänkar (Vallastaden 2017). 

 

Under bomässan som hölls i september 2017 kunde besökare för första gången 

inspektera lägenheter, en i varje färdigbyggt hus. Denna bomässa var en av de 

största i Sveriges historia, (Hidalgo 2017).    
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3 Objektsbeskrivning 

I nordvästra delen av Alvesta tätort, längst Sköldstavägen, ska det planerade 

bostadsområdet detaljplaneläggas, se Figur 3 (Alvesta Kommun 2017). Marken 

används idag för skogsproduktion. Total yta för området är 150 000 m2, med en 

brukbar bruttoarea för byggnation på 30 000 – 50 000 m2. Det planerade området 

har fått sin form på grund av dåliga markförhållanden där delar anses så pass dåliga 

att ytor inte anses lämpliga att bebygga alls, se Figur 4. Det nya området ska 

utvecklas med bebyggelse i form av radhus, villabebyggelse och flerfamiljshus 

enligt Alvesta kommun.  

Figur 3. Alvesta tätort översiktsplan s.20. Används med tillåtelse från Alvesta kommun. 

Patrik Karlsson, planchef på Alvesta kommun, menar att östra delen av Alvesta är 

mer eftersträvad att bosätta sig i än den västra, därför vill kommunen att något nytt 

ska hända i västra delen som gör den mer attraktiv att bosätta sig i. Detta bör tas 

hänsyn till vid utformning av det nya Sköldstavägen. 

 

Utifrån Alvesta kommuns bostadsförsörjningsplan framgår att på tio års sikt är 

målet att totalt framställa 850 - 950 bostäder och under tiden även planera för- och 

ta fram detaljplaner för ytterligare 450 - 550 bostäder. Sköldstavägens ca 400 nya 

tilltänkta bostäder är medräknade i planeringstalet under tio-års planen (Alvesta 

Kommun 2016). 
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3.1 Utmaningar med området 

Sköldstavägen har tre huvudsakliga faktorer som bidrar till svårigheter i det tänkta 

nya området. Dessa är arkitektoniska aspekter, fuktig mark och framtida 

verksamheter som ska tillkomma i närheten. Verksamhetsområdet är förberett med 

gator och belysning till stora delar, men än så länge har inget företag velat etablera 

sig där. 

3.1.1 Arkitektoniska aspekter 

När det kommer till de arkitektoniska aspekterna finns det ett befintligt område att 

ta hänsyn till. Detta område är Påvelsgård som är beläget intill Sköldstavägen. 

Området byggdes mellan 60- och 80-talet och är uppifrån sett byggt som en 

blomma. De arkitektoniska kvalitéer som finns i Påvelsgård bör bevaras och inte 

störas av ny bebyggelse då det kan förstöra karaktären. I Påvelsgårds norra delar är 

bostadsområden formade som cirklar med byggnader i form av en- och en och en 

halvplansvilla. Längst olika gator i Påvelsgård har villorna samma fasadmaterial 

men i olika kulörer för att passa ihop men ändå skilja sig. Därför bör arkitekturen 

för det nya området samspela med och inte konkurrera och störa arkitekturen 

i Påvelsgård. Det är viktigt att bevara växtligheten kring Påvelsgård för att visa en 

tydlig markering för vart Påvelsgård börjar och Sköldstavägen börjar (Alvesta 

kommun 2017). 

 

 

Figur 4. Nya området längs Sköldstavägen. Används med tillåtelse från Alvesta kommun. 
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3.1.2 Markförhållanden 

Alvesta kommun har flera större områden där markförhållandena inte anses 

lämpliga att byggas på. Området mellan riksväg 126 och södra Stambanan i norra 

delen av Alvesta tätort består till större delen av marken av gyttja och kärrtorv. De 

sämre markförhållandena sträcker sig väster ut mot Sköldstavägen, se Figur 5, och 

består av mosstorv, kärrtorv och silt. Marken vid det sistnämnda området tar från 

närliggande bostadsområden emot dagvatten och har ett rikt fågelliv då marken är 

bevuxen med lövskog. Dessa områden ska bevaras (Alvesta kommun 2017). 

Det är inte bara olämplig mark vid Sköldstavägen. Det finns även mark som anses 

godkänd att bebyggas, se marklinjer figur 4 (Alvesta kommun 2017). 

 

Figur 5. Alvesta tätort översiktsplan s. 81. Visar karta över beräknade höga vattenflöden/våtmark. 

Används med tillåtelse från Alvesta kommun. 

3.1.2.1 Besök av platsen 

Marken på platsen idag bekräftar dessa markförhållanden då det vid ett platsbesök 
tydligt visade flera indikationer på detta. Det stod vatten vid flera ställen, se figur 6, 

samt att det fanns flera diken för att samla upp vatten. Marken var väldigt mjuk och 

vattenväxter växte på flera ställen se figur 7.  
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Figur 6. Stående vatten. Fotad av Frida Karlsson 

 

Figur 7. Vattenväxter. Fotad av Frida Karlsson   
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3.1.3 Nya verksamheter i närheten 

Vid norra delen av Sköldstavägen kommer olika former av verksamheter att byggas, 

se figur 8. Vilka är inte än bestämt men vetskapen hittills visar att risk för buller 

kommer att förekomma (Alvesta kommun 2017).  

 

Figur 8. Alvesta tätort översiktsplan s. 41. Visar karta över planlagda verksamheter. Används med 

tillåtelse från Alvesta kommun. 

Väg 25, se figur 9, ligger norr om det tilltänka verksamhetsområdet och har tung 

trafik. Vallar som ligger vid sidan av vägen dämpar bullret (Alvesta Kommun 

2017). 

 

Figur 9. Väg 25 norr om Sköldstavägen. Fotad av Frida Karlsson 
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Kommunen vill få bort trafiken och onödigt buller från Alvesta centrum där väg 126 

nu sträcker sig. Kommunen vill lösa detta med förbifarter, se Figur 10. Dessa 

kommer att komma närmare inpå Sköldstadvägen och föra med sig buller. En 

höjning av bullernivån kommer att ske trots inräknade bullervallar. Dock är 

riktvärdena fortfarande under fastlagda värden. Det är därför viktigt att arbeta för att 

bostadsområdena ska uppfattas som trygga och lugna (Alvesta kommun 2017).  

 

Figur 10. Alvesta tätort översiktsplan s. 32. Visar Förbifart väg 126. Används med tillåtelse från 

Alvesta kommun.  
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4 Metod 

Gestaltningsförslaget är framtaget utifrån specifika dataprogram. Dataprogrammen 

haranvänts för att gestalta och visualisera förslaget på utformningen av 

Sköldstavägen för att det ska vara lättare att förstå förslaget. Programmen gjorde det 

möjligt att ta fram en gestaltning men utformningen är skapad utifrån resultatet av 

teorin och intervjuer.   

4.1 Primärdata 

Intervju med två berörda parter genomfördes med hjälp av semistrukturerad 

intervju, det vill säga att frågor förberetts vid tillfällen innan varje intervju. De fick 

vid intervjuerna svara fritt på frågorna. Frågorna förbereddes eftersom det fanns 

specifika frågor som behövde få ett svar för att arbetet skulle fortskrida framåt. 

Sakkunniga inom sitt yrke, som även besatt kunskap om Sköldstavägen på olika sätt 

eftersträvades att intervjuas. Det för att få djupare kunskap om platsen och hur 

processen ser ut för ett område med de utmaningar som Sköldstavägen innebär.  

4.1.1 Landskapsarkitekt 

Valet av den ena landskapsarkitekten gjordes utifrån en tidigare kontakt med och 

kännedom om denne. Vid intervjun närvarade ytterligare en landskapsarkitekt. De 

har kunskap om hur markförhållanden ska tas om hand, exempelvis hantering av 

fuktig mark, och åtgärder för det, samt kunskap om buller, som är en av 

målbeskrivningarna i arbetet. Dessa två har varit med och tagit fram översiktsplanen 

för Alvesta tätort. 

4.1.2 Planchef 

Intervju med planchefen, Patrik Karlsson, på Alvesta kommun genomfördes. Dels 

för att få hjälp med uppstart av arbetet genom val av lämpligt område utifrån 

Alvestas översiktsplan. I kommunen finns flera områden som är planerade för 

framtiden men i samråd med Patrik Karlsson valdes Sköldstavägen. Intervjuer 

förekom också för att få information och material gällande den valda platsen och om 

Alvesta kommun över lag. DWG-filer erhölls i form av kartor över området, 

bostadsförsörjningsprogram- och handlingsplan för bostadsförsörjning över Alvesta 

kommun. Detta användes för skapandet av gestaltningen. 

4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata behövdes för att få vetenskaplig kunskap inom de tre 

frågeställningarna och med resultatet kunna ta fram en realistisk gestaltning av 

området Sköldstadvägen. Data erhölls i form av vetenskapliga artiklar, icke 

vetenskapliga artiklar, litteratur, läroböcker samt inspiration i form av gestaltningar 

för andra områden, både i Sverige men även i världen över.    

4.3 Platsbesök 

Besök av platser ansågs behövligt för att få en verklighetstrogen uppfattning. Det 

finns begränsningar i text och bilder på internet och därför var platsbesök till en 

hjälp.  
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4.3.1 Sköldstadvägen 

Besök av platsen Sköldstavägen utfördes för att iaktta området och erhålla en 

uppfattning om platsen, dess mark och kringliggande bebyggelse. Bil användes för 

att ta sig fram till området och skogen undersöktes till fots. Dokumentation 

genomfördes genom att ta bilder med en kamera. 

4.3.2 Vallastaden 

Observation till fots genom Vallastaden ägde rum dels för att få en inblick i hur det 

kan se ut och hur ett nytt område kan uppfattas, för att se om resultatet av teorin i 

detta arbete tagits i åtanke i området. Samt för att få inspiration till arbetets egen 

gestaltning av ett område. Dokumentation genomfördes även här med hjälp av en 

kamera. 
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5 Genomförande 

Det finns flera faktorer som inverkar på ett bostadsområde och som avgör hur 

slutresultatet blir. Frågeställningarna gällande förhållandet till befintlig arkitektur, 

låglänt mark och buller är inte de enda som måste beaktas i detta område. Vidare 

fakta har tagits fram, så som vikten av grönområden och betydelsefullheten av 

tillgång till grönska i ett bostadsområde, hur vägar och dess områden bäst bör 

utformas, referensobjekt som ger inspiration och visar hur ett nyare bostadsområde 

kan se ut när det står klart. Stadsutvecklingsprocessen har studerats för att få en 

bakgrund till hur processen ser ut från idé av ett nytt bostadsområde till att det står 

färdigställt.  

5.1 Primärdata 

Till detta arbete har semistrukturerade intervjuer utförts. Utifrån arbetets syften 

valdes tre representanter, två landskapsarkitekter och en planchef på kommunen för 

intervjuerna. Den sistnämnda valdes ut för att få mer information om området och 

dess svårigheter. Mer information om mark behövde införskaffas för att stärka 

varför området är utformat som det är i gestaltningsförslaget. Respondenterna 

kontaktades via e-post och telefon och möte kunde bokas direkt. De fick vid första 

kontakt reda på vad arbetet handlar om och varför arbetet utförs. Plats för 

intervjuerna har varit på respektive respondents kontor. Intervjuerna varade runt 40–

45 minuter där varje fråga gicks igenom. För intervjufrågorna och dess svar se 

bilaga 1 och 2 för intervju med planchef, bilaga 3 för landskapsarkitekter. Även 

annan användbar information delgavs från intervjuerna utöver de färdigställda 

frågor som förberetts. Se tabell 1 för de intervjuade personerna. 
 

Tabell 1. De intervjuade personerna. 

Namn Titel Arbetsplats Intervju datum 

Patrik Karlsson Planchef  Alvesta Kommun 2019-03-28 

2019-04-26 

Bo Blomkvist 

 

Landskapsarkitekt Norconsult Växjö 2019-06-04 

Elinor Bjärnborg Landskapsarkitekt Norconsult Växjö 2019-06-04 

 

Frågorna som ställdes utformades för att få en bakgrund om målbeskrivningarna och 

kunskap om hur dessa tar sig an målen. Detta för att få fram ett verklighetstroget 

gestaltningsförslag. Svaren på frågorna har sammanställts i kapitel Resultat.  

5.2 Sekundärdata 

Inledningsvis samlades fakta in från diverse teorier och information kring ämnet. 

Detta hämtades från böcker, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och internetsidor 

beträffande fysisk planering och hur hänsyn gällande frågeställningarna ska tas om 

hand. Den fakta som framkom därifrån granskades och viktiga delar som hörde till 

ämnet plockades ut och sammanställdes. 
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Annat material har också nyttjats. Något som varit välanvänt och till stor hjälp är 

Alvestas fördjupade översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2017. Mycket 

information kring området och frågeställningarna har funnits där. Översiktsplanen 

erhölls under intervju med Patrik Karlsson. 

5.3 Platsbesök 

Den 16.e april 2019 genomfördes ett besök på Sköldstadvägen. Tanken var att 

observera platsen som ska bebyggas utifrån platsens nuvarande utseende samt att 

besöka Påvelsgård. Platsbesöket gjordes för att få en bild av det tilltänkta området 

Sköldstavägen och av kringliggande föremål. Ytterligare ett platsbesök ägde rum 

den 29.e maj 2019. Under andra besöket undersöktes området Sköldstadvägen mer 

noggrant där både mark och skog observerades, samt stilen på husen och 

grönområden i Påvelsgård. Dokumentation genomfördes via 

fotografier. Vallastaden i Linköpings kommun besöktes 20.e maj för att få 

inspiration och se vad som utmärker sig då det fått mycket uppståndelse i medier. 

Platsen iakttogs till fots och dokumenterades genom fotografier. 

5.4 Studier av två områden 

Två bostadsområden valdes ut för att studera, Jakriborg och Vallastaden. Dessa för 

att granska områdets uppbyggnad och arkitektur samt vad som verkat väl 

fungerande och inte så väl fungerande. Fakta undersöktes om områdena som funnits 

på internet. Anledningen till studierna är att jämföra olika utformningar på områden 

för att komma med ett eget förslag med mål om att göra det ännu bättre. 

5.5 Förslaget  

Gestaltningsförslaget har tagits fram via två dataprogram, AutoCAD och SketchUp. 

Dessa program används för att skissa i. Allt ritades i AutoCAD men färglades och 

ritades upp i 3D genom SketchUp. Gestaltningsförslaget gjordes för att visualisera 

områdets utformning. 
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Sammansatt resultat av intervju med planchef från Alvesta kommun 

Alvestas översiktsplan visar flera områden som planeras för framtiden. Ett av dem 

är Sköldstavägen beläget nordväst om tätorten. Området har en total yta på 150 000 

kvadratmeter och en byggbar yta på mellan 30 000 och 50 000 kvadratmeter och i 

dagsläget finns ingen framtagen detaljplan för området. 

 

Tre stycken svårigheter medföljer platsen för det uttänkta området som måste tas i 

beaktning vid planeringen för Sköldstavägens framtidsplaner.  

Dessa svårigheter är: 

- Det nya området ska på ett positivt sätt förhålla sig till den befintliga 

arkitektur som finns i närliggande områden.  

- Gestaltning bör ta hänsyn till kringliggande låglänt mark. 

- Förhållandet mellan verksamhet- och bostadsområde, kraven där mellan 

måste uppfyllas. 

Påvelsgård är ett bostadsområde som ligger i anslutning till Sköldstavägen och har 

en unik struktur uppifrån sett. Ett nytt område bör inte inkräkta på dess arkitektur. 

Både Påvelsgård och Sköldstavägen är omgivet av låglänt mark som är väldigt 

fuktig och därför är marklinjerna placerade som de är i översiktsplanen. Marken 

utanför linjerna anses för olämplig för att bygga på. 

 

Buller kan bli ett framtida problem i det nya bostadsområdet anser kommunen, 

eftersom det norr om platsen i framtiden kommer att tillkomma verksamheter som 

för med sig buller både via verksamheterna och transporter på vägen som löper rakt 

igenom området Sköldstavägen. I dagsläget är det inte fastställt vad för 

verksamheter som ska tillkomma i området. Det finns heller inga exakta linjer utritat 

för var gränserna för verksamhetsområdet kommer gå.  

 

Alvesta har idag ingen arkitekturpolicy. Det huvudsakliga målet är att det som 

detaljplaneläggs och byggs ska vara bostäder som är prisvärda, har bra kvalitet och 

är energisnåla. Däremot har kommunen önskemål för det planerade området. I 

dagsläget har kommunen inte några planerade verksamheter inom det analyserade 

området. I stället önskar kommunen en blandning av upplåtelseformer så som villor, 

radhus samt lägenhetshus med max 5 våningar och gärna varierande byggnadshöjd. 

För övrigt finns det redan friluftsområden och naturreservat i närheten av 

Sköldstavägen så något behov av detta finns alltså inte i det planerade området. 

Öster om Sköldstavägen är det ett befintligt naturreservat. I Västra Rönnedal är 

tanken att friluftsområdet som finns idag ska utökas ytterligare.  

 

Mycket grönska i området välkomnas av kommunen och området bör vara luftigt 

och inte allt för tätbebyggt, kommunen vill gärna att området ska resultera i något 

som lyfter västra Alvesta då det idag inte anses lika attraktivt som östra delen. 
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6.2 Sammansatt resultat av intervju med landskapsarkitekter från 

Norconsult  

Under intervjun med Bo Blomkvist och Elinor Bjärnborg framkom mycket givande 

information om marken på platsen i Sköldstavägen, exempelvis vad som skall tas i 

beaktande i planeringen innan ett projekt om ett nytt område kan påbörjas. Det 

första som måste göras är en naturvärdesinventering av platsen. Inventeringen 

innefattar en kontroll av om det finns specifika växt- och djurarter som eventuellt 

ska skyddas. Sedan skall en geoteknisk fältundersökning genomföras i form av ett 

borrprogram som beskriver var borrhål bör göras. Sondering av marken sker för att 

undersöka marklagren för att därefter anpassa hur grunderna skall utföras. 

Exempelvis måste pålning utföras vid extremt blöt mark. Finns det gifter i marken 

måste förorenad jord schaktas bort och deponeras innan arbete sker på platsen. Är 

marken fuktig behöver den dikas ur och bli fri från täcket med organiska material 

som stubbar, löv och mossa med mera. Marken kan även behöva höjas upp vid 

extrema fall. I sådana områden krävs det mycket grönska som kan ta upp vattnet vid 

skyfall så att inte vattnet blir stående på exempelvis vägar och parkeringar, samt för 

att undvika fukt i husgrunderna. 

De intervjuade berättade även att skogen på Sköldstadvägen är upp mot 100 år 

gammal. Det går inte att spara ett fåtal av dessa till det nya bostadsområdet då det är 

känsliga för exponering efter så lång tid ståendes tätt med resten av skogen på 

platsen. Däremot kan den yngre skogen längst med Sköldstavägen bevaras då den är 

betydligt yngre. Detta kan skapa insynsskydd och trevnad för områdets utformning. 

Platsen har idag redan flera diken, dessa måste dock flyttas om platsen ska 

bebyggas. Den ”cirkel” som ligger utanför områdets marklinjer, består av extra 

fuktig mark och bör enligt de intervjuade grävas ur och göras till ett 

fördröjningsmagasin för dagvattenhantering. Vid avvattning av ”cirkeln” kan ytan 

bli en meter djup. Inget djur eller växtliv störs av att dika ur det tänkta 

bostadsområdet på Sköldstadvägen, eftersom mycket våtmark lämnas kvar, samt att 

området inte är unikt. 

Blomkvist och Bjärnborg berättade att bullervallar inte behövs i området eftersom 

den måste sitta vid källan som skapar bullret för att reducera ljudet, däremot behövs 

bullervallar vid de framtida verksamheterna som ska ligga norr om Sköldstavägen, 

inte intill området. Husen bör istället utformas på ett sätt som reducerar ljudet. Det 

kan också vara bra att spara skogen runt i kring det tänkta bostadsområdet eftersom 

bullerkällan då inte kommer att synas för de boende i området, och undermedvetet 

kommer de boende inte att störas på samma sätt som om de hade sett bullerkällan. 

6.3 Resultat av platsbesök 

Ett platsbesök av det planerade området Sköldstavägen gav en överblick av hur 

markförhållandena såg ut i verkligheten.  Det som framkom av besöket var att det 

fanns flera ställen på platsen där det stod vatten. Där det inte stod vatten kunde spår 

av fuktighet ses på flera ställen där växtligheten tenderade på att det ofta var fuktigt. 

Diken som tidigare setts på kartor sågs nu på plats där det tydligt framkom att de 

måste ledas om då de sträcker sig mitt i planen som är tänkt att bebyggas. Detta 

bekräftar vad som kunniga personer inom området har sagt samt vad som står 

i Alvesta kommuns översiktsplan (Alvesta Kommun 2017). 
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6.4 Resultat av teoretiska studier 

Resultatet visar att det finns mycket att ta hänsyn till vid projektering av ett nytt 

område, och då en detaljplan tas fram. Förutom de lagar och regler som finns att 

förhålla sig till så finns det många teoretiska studier, litteratur och forskningar att se 

till.    
   
På den plats där ett nytt bostadsområde ska byggas finns det ofta redan befintliga 

byggnader och intilliggande bostadsområden. Dessa måste tas hänsyn till när det 

nya området ska utformas och planeras (Khalaf 2016). Hur mycket äldre 

byggnaderna är spelar egentligen inte så stor roll. Det är positivt att utföra en 

undersökning av de befintliga närområden och där efter ett ta beslut om framtida 

utformning. Det nya ska passa ihop med det gamla men det måste ändå vara en 

kontrast till det redan befintliga. Ett nytt område får alltså inte skära sig med det 
befintliga men borde heller inte se exakt likadant ut. Det ska strävas efter att finna 

en balans mellan den nya och det gamla. Dessa skillnader eller liknelser för 

byggnader eller områden emellan kan utformas på olika sätt. Det kan ses till 

byggnaders höjd, volym, arkitektoniska detaljer med mera (Khalaf 2016).    

   
Klimatförändringar kan komma att leda till allt större regn- och torrperioder. Vid 

skyfall måste vattnet ha någonstans att ta vägen (Lövemyr 2016). Detta är en brist i 

många kommuner i Sverige då allt fler nybyggda områden tillkommer som medför 

att fler ytor asfalteras. Låglänta områden bör därför bevaras då det främst bromsar 

och upptar vattenmassor samtidigt som det även berikar djur och naturlivet. Det kan 

även vara gynnsamt med mycket grönområden i bostadsområden då de kan ta upp 

mycket vatten. 
  
När det gäller grönskan är det en synnerligen viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

planering av ett område. För att människan ska känna välmående och minskad 

stressnivå bör det finnas grönska i närheten (Ericsson, Grahn & Skärbläck 2009). 

Dessa ytor får gärna vara större grönområden i form av offentliga parker, för att öka 

trivseln. Det är viktigt med ytor för att främja den fysiska aktiviteten. Det är viktigt 

att grönytor i form av bland annat parker förnyas vid behov. Ju närmare ett 

grönområde befinner sig i anknytning till en bostad desto oftare kommer människan 

att besöka grönområdet. Närhet till natur minskar stressen samt ökar välmående och 

det är därför viktigt att människan alltid kan beskåda någon typ av grönområde från 

sitt fönster istället för asfalt eller en annan husvägg. Privata trädgårdar har också 

positiv påverkan på människans välmående så det är inte endast de offentliga 

grönområden som spelar roll (Ericsson, Grahn & Skärbläck 2009). 
   
När gator ska planläggas till ett nytt område finns det många regler och lagar att 

förhålla sig till. Förutom regler och lagar finns det mycket som bör uppmärksammas 

vid utformningen. Om det finns grönområde i anknytning till gatans kant ger det en 

annan känsla än om det skulle ha varit asfalt. Gator har i uppgift att sammanbinda 

området med hus och kvarter. Ett kommunikationsstråk utformas i form av att gator 

planläggs (Westelius 2015). Uppbyggnaden av gator kan utformas på olika sätt och i 

olika former. Hur de utformas bidrar till olika känslor och intryck hos människan.   
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Buller bidrar till ökad stress hos människan så därför är det viktigt att undvika för 

mycket buller i ett bostadsområde. För att minska buller från närliggande 

verksamheter och trafikerade vägar finns det olika sätt att gå till väga. Dels kan 

bullerplank eller bullervallar byggas upp. Växtlighet fångar upp buller och mjuka 

ytor så som gräs och skog dämpar bullret medan asfalt och hårda ytor förstärker 

upplevelsen av det buller som finns (Trafikverket 2004).  

6.5 Resultat av referensobjekt    

Referensobjekten Jakriborg och Vallastaden visar på hur det kan se ut när ett 

bostadsområde förtätas eller utformas där det redan finns områden runt omkring.   

 

Jakriborg är ett speciellt område där arkitekturen sticker ut från omgivningen både 

byggnadsmässigt och hur området är uppstrukturerat. Stilen är lånad från 

medeltiden och sticker ut från sin omgivning.   
 

Vallastaden är en helt ny stadsdel och är till mestadels omgiven av grönområden. 

Bebyggelsen är varierad både arkitektoniskt och höjdmässigt samt inslag av konst 

förekommer både på fasader och skulpturer på gator och torg. 
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7 Analys av resultat 

   
Teoretiska utgångspunkter samt riktlinjer från Alvesta kommun har resulterat i en 

gestaltning för ett område i kommunen. Resultatet stämmer till stor del överens med 

de teoretiska utgångspunkter som har analyserats.  

 

Utifrån Khalaf (2016) och Alfirevic & Simonovic-Alfirevic (2015) har det i teorin 

visat att ny arkitektur bör förhålla sig till den befintliga arkitekturen men samtidigt 

synas att den är ny. Utifrån den teorin utformades delar av området med runda 

former. Påvelsgård, som är ett befintligt bostadsområde i Alvesta utformat som en 

blomma, har därför påverkat utformningen genom att skapa runda, svängda och 
mjuka former på gatustrukturen. Formerna påminner om Påvelsgårds utformning, 

medan arkitekturen kommer att skilja sig utseendemässigt. I Påvelsgård är det 1960-

tals villor på högst två våningar, på Sköldstavägen kommer det att vara betydligt 

mer blandad bebyggelse med både villor, parhus, radhus och lägenhetshus. 

Byggnadshöjden har anammats med både en- och tvåplanshus i större delen av 

Sköldstavägen det för att skapa en mer naturlig övergång från byggnadshöjden på 

Påvelsgård. Byggnadshöjden växer succesivt längre bort från Påvelsgård.     

 

Grönskan har fått en stor del i gestaltningen. Utifrån Ericsson, Grahn och 

Skärbäck´s (2009) teori om att det för människans hälsas skull bör finnas grönska i 

människans närområde har arbetet resulterat i mycket öppna grönområden. Med det 

i åtanke har gräs och vegetation placerats ut på alla tomter samt att det inte ska vara 

långt att ta sig till en park eller lekplats. Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) menar 

att närhet till parker och grönområden är viktigt eftersom att människan annars 

tenderar i att inte bruka det. Samtidigt bör det vara lätt att ta sig till platserna med 

hjälp av cykel och gångstråk. Gestaltningen genererar i flera parker, lekparker, 

vegetation och grönområden längst gator och vägar, detta har placerats ut för att 

människan ska må bra genom att ha tillgång till en vy av mycket grönska istället för 

endast byggnader och asfalt. I gestaltningen placerades ett grönområde ut i närhet 

till varje bostadsområde. Det på grund av att det just ska vara nära för människorna 

att ta sig dit och bruka grönytan. Dessa gröna ytor är placerade centralt vid de olika 

delarna av området. Meningen med gestaltningen av de gröna områden bör vara att 

enkelt kunna se vad som är offentligt grönområde och vad som är privat. Vid de 

områden där det är placerat ett flertal flerbostadshus är grönområdena placerade på 

så sätt att de boende enkelt ska ha uppsyn ut över området.   

 

Mycket vegetation har inte endast placerats ut för människans skull utan också för 

att minska buller från vägen. Trafikverket menar att mjuk mark minskar buller 

jämfört med hårda ytor och att vegetation över lag tar upp oljud (Trafikverket 2004). 

Därför har befintlig skog bevarats utmed vägen och i norra området där eventuellt 

framtida buller kommer att komma ifrån. Likaså har träd och gräs längs med gatorna 

placerats för att ta upp ljud. Hårda ytor har i så lång utsträckning som möjligt 

undvikts då det endas är vägarna och parkeringarna som har hårdare ytor.  
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Det kommande verksamhetsområdet i norra delen av området är inte specificerat. 

Det är inte fastställt vilka typer av verksamheter som kommer att byggas upp. Det 

går därför inte i dagsläget att veta hur pass mycket buller som kommer att 

uppkomma i området. De gränser som idag är utritade för verksamhetsområdet är 

inte exakta, utan de kan komma att flyttas lite i framtiden. På grund av det är inga 

specifika åtgärder gjorda i gestaltningen för det buller som eventuellt kommer att 

komma från det området.   

 

Området är låglänt och består av många blöta områden runt i kring är grönska och 

vegetation även här bra för att fånga upp vatten och skyfall enligt Enquist (2019). 

Vegetation har därför bevarats eller kompletterats längsgående områdets gränser där 

blötmarkerna är som värst. Parkeringsplatserna är tänkta att utföras med hålsten för 

att även här ge vattnet någonstans att ta vägen. 

 

Önskemålen från Alvesta kommun resulterade i blandad typ av bebyggelse med 

radhus, parhus, villor och flerbostadshus. För att ge hela området lite volym 

placerades lägre byggnader i södra delen av området och reste sig till högre 

byggnadshöjder i norra delen, från enplans till femvåningshus. Byggnaderna 

placerades på större tomter för att ge hela området en luftig och inte så trångbodd 

känsla.  
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8 Gestaltningsförslag av Sköldstavägen 

En gestaltning arbetades fram till det tilltänkta området Sköldstavägen ”se Figur 12” 

i norra delen av Alvesta, där det idag inte finns någon detaljplan. Området har vissa 

utmaningar som under arbetet fungerat som målpunkter. Utefter det är ett 

gestaltningsförslag skapat över hur området skulle kunna se ut. Utöver 

utmaningarna har undersökning kring flera andra viktiga aspekter skett i form av 

teoretiska utgångspunkter. Tidigare bestod området endast av skog och låglänt 

mark. 

I detta förslag nedan planerades ungefär 240 bostäder i blandade upplåtelseformer. 

Cirka 70 av dessa bostäder är i form av villor, parhus eller radhus.  

 
 

Figur 12. Gestaltninsförslag för området Sköldstavägen. 
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8.1 Ny arkitektur i förhållande till befintlig 

För att det nya området Sköldstavägen ska passa ihop med det befintliga 

bostadsområdet Påvelsgård har flera åtgärder tagits vid. Påvelsgårds runda 

kvartersstruktur har tagits i beaktning vid framtagandet av området Sköldstavägen. 

Runda- och bågformade kvarter ”se figur 12 och bilaga 5” har därför varit en stor 

del i gestaltningen eftersom området ska passa in, ovanifrån sett, i den befintliga 

strukturen samtidigt som det skiljer sig åt.  

Husen i Sköldstavägen har skapats som enplansvillor i början av området, sett från 

söder, för att sedan stiga i antal våningar upp till och med 5 våningsplan ”se Bilaga 

6”. Detta för att kontrasten inte ska bli för stor i höjdskillnad från Påvelsgård, vars 

hus är en- upp till två våningar höga. Olika våningshöjder på byggnaderna i området 

var också ett önskemål från kommunen. 

Mycket grönska finns i det nya området och påminner därmed om Påvelsgårds 

grönområden med lekplatser. 

8.2 Markförhållanden 

I mitten av det högra bostadsområdet finns en yta ”se Bilaga 8” som kommunen 

ansåg vara obrukbar för byggnation då marken är för fuktig. Ett förslag från 

Norconsult är att skapa en nedsänkt gräsyta som ska fungera som ett 

fördröjningsmagasin för hantering av vatten vid stora dagvattenflöden. Eftersom 

dessa nedsänkta gräsytor oftare är torra än fyllda passar denna nedsänkning för 

annan aktivitet som ex. park på sommaren och pulkabacke på vintern. 

Asfalt är en hård yta och har använts i gestaltningen till parkeringar och gator. 

Materialet har ingen naturlig dagvattenhantering som vegetation har. Därför har 

användningen av asfalt varit sparsam i gestaltningen och vegetation har fått ta 

mycket plats. Däremot är det tänkt att vara den typ av asfalt som är genomtränglig 

för dagvatten för att undvika stående vatten på de asfalterade ytorna. 

Vid sidan om gatorna är det tänkt att infiltrationsstråk ska finnas ”se Bilaga 7” för 

att leda bort vattnet från området och från vägarna så att vid skyfall inte riskera att 

vattnet leds in mot byggnaderna.  

8.3 Buller i bostadsmiljö 

För att skydda bostadsområdet från buller har mycket skog bevarats ”se Bilaga 4 

och 10”. Idag är Sköldstavägen inte mycket trafikerad men med framtidens 

verksamheter som ska byggas norr om området kan trafiken komma att öka. Skogen 

runtom kommer då att ta upp mycket av ljudet samt att det blir en avskildhet.  

Mjuka ytor bromsar ljud mer än hårda ytor, detta är ytterligare en anledning till att 

få ytor har hårdgjorts.  

Området har utformats mycket med hjälp av kvarter, en sida blir då mer utsatt för 

bullret men det hjälper istället till att stänga ute och avskärma ljudet. Punkthus finns 

med i gestaltningen, då ett av målen var att få en blandning av husformer. Dessa 

som är en mer öppen bebyggelse ger bullret större möjlighet att ta sig in mellan 
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huskropparna, därför är dessa punkthus placerade i ett kvarter som skyddar 

punkthusen från bullret. 

8.4 Gators utformning 

Gatorna är utformade utifrån att passa ihop tillsammans med området Påvelsgård. 

Inspirationen till gatornas struktur kommer med inslag från trädgårdsstaden då 

grönskan har stor vikt vid framtagning av förslaget. Gatorna skapar ett 

kommunikationsstråk som ger rörelse runt i de offentliga lika så de privata delarna 

av området. Förgårdsmark är inräknat att finnas med längst bostadsgatorna. Gatorna 

är utformade utifrån utrymmesklass A, som anses ha mycket god säkerhet.  

8.5 Vikten av grönområden 

Stora tomter och stora innergårdar med plats för parker och lek har betonats i 

gestaltningen ”se Bilaga 4”. Många gröna ytor utöver dessa har bevarats i form av 

stora offentliga grönområden där det ges möjlighet för rörelse och aktiviteter. 

Tomterna är varierande i storlek men så pass stora att de ger en luftig miljö. Ett 

önskemål från kommunen var att det inte skulle kännas trångt eller för tätt 

bebyggt. För att främja aktivitet finns det cykelstråk i hela området och innergårdar 

ska vara försedda med parker eller lekplatser. En stor fotbollsplan är placerad i 

mitten av det större området för att vara tillgängligt för många. 
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9 Diskussion  

9.1 Teori och metod 

De teoretiska utgångspunkter som använts för att genomföra arbetet har varit 

relevanta. De har delvis givit svar på de frågor som fanns inför att arbetet skulle 

utföras. Ny data anträffades under informationssökningarna som var till stor hjälp 

under gestaltningen för området Sköldstavägen. Arbetet skulle kunna ha förbättrats 

genom att finna ytterligare teoretiska utgångspunkter att utgå ifrån. Det hade kunnat 

fördjupas och studerats mer noggrant.   

 

Metoderna som valts att använda var intervjuer och litteraturstudier. Dessa metoder 

ansågs väsentliga för att få djupare förståelse för hur arbetet skulle komma till ett 

resultat.   

 

Intervjuerna skedde med sakkunniga inom olika ämnen. Dels Patrik Karlsson, 

planchef på Alvesta kommun, samt med Bo Blomkvist och Elinor Bjärnborg på 

Norconsult Växjö. Resultatet skulle kunna ha fördjupats om fler intervjuer hade 

genomförts med andra aktörer inom processen för framtagning av nya områden. 

Hade fler intervjuer ägt rum hade olika insynsvinklar kunnat fås inom ämnet.   

9.2 Urval, validitet och reliabilitet 

Valda metoder har ansetts lämpliga för denna studie, då det ansågs att den 

bakgrundinformationen som framkommit utav metoderna har varit tillräckliga för 

att kunna nå ett resultat. Däremot om mer tid till arbetet funnits hade det troligtvis 

visat ett annorlunda resultat, likaså om några andra personer utfört arbetet då det till 

viss del är egna åsikter som spelat roll i utformningen av gestaltningen. Även om en 

enkätundersökning utförts hade resultatet förmodligen också sett annorlunda ut då 

människors åsikter och önskemål kring ett nytt bostadsområde hade spelat in i 

utformningen.   

 

Sannolikheten att resultatet av gestaltningen hade varit liknande är dock relativt stor. 

På grund av vad fakta visat har intresset för grönska överlag i både städer och 

bostadsområden ökat de senare åren och vikten av att inkludera detta i nybyggnation 

är stor.  

9.3  Resultat  

Målet med arbetet var att ta fram en realistisk gestaltning för området 

Sköldstavägen, belägen i Alvesta tätort, utifrån de svårigheter som området 

innefattar. På grund av tidsbrist har inte arbetet jämförts med tidigare utförda 

arbeten i form av gestaltning. Förslaget är endast framtaget med hjälp av teori och 

intervjuer.   

 

Teorier som använts är studier som visar vad som är positivt att tänka på 

inför framtagning för ett nytt område. I de teoretiska utgångspunkter som studerats 

finns det inga exakta riktlinjer eller regler att utgå ifrån, utan vilka aspekter som är 
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viktiga att ta hänsyn till. Resultatet skulle kunna användas i praktiken, men då krävs 

ytterligare utredningar i varierande utsträckning.  

9.4 Förslag 

Det slutgiltiga förslaget som arbetet mynnade ut i kunde ha bearbetats och 

fördjupats vidare samt även göras mer detaljerat. Gestaltningen är framarbetat i 

programmen AutoCAD samt i SketchUp. För att ge ytterligare gestaltning med mer 

realistiska bilder hade de renderingsbilder på förslaget kunnat arbetas fram i 

programmet Lumion.   

 

Alla enplans- och tvåplans-villor, radhus och parhus är lika stora och lika höga samt 

med samma takfall. Likaså när det gäller flerbostadshusen så är alla två-, tre-, fyra- 

och femplans lika höga. Flerbostadshusen är i olika former och storlekar men skiljer 

lite i utformning utseendemässigt. Hade utformningen av de byggnader som 

placerats ut varierat mer i storlek och utseende hade förslaget kunnat förmedla en 

annan känsla samt om sidobyggnader så som garage och miljöhus satts ut. Det hade 

kunnat bidra till en mer realistisk bild över hur området kunde se ut om 

gestaltningen skulle anammats i verkligheten. Likaså hade förslaget kunnat 

förmedla en annan helhetsbild om alla byggnader hade färglagts i olika kulörer och 

ifall material på byggnaderna hade varit synliga. Dock var detta inget som lades 

fokus på under arbetets gång.   

 

Det finns en del brister i förslaget, en av dem är att marken är helt utjämnad. De 

befintliga markhöjderna har inte tagits någon hänsyn till. Om gestaltningen hade 

visat vissa av de befintliga markskillnaderna hade förslaget kunnat bli annorlunda.   

Hade någon annan utfört samma gestaltning med samma teori och förutsättningar 

hade det i slutändan troligtvis inte sett lika dant ut. Eftersom det under arbetets gång 

har lagts in egna åsikter och eget tyckande när förslaget tagits fram. 
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10 Slutsatser och framtida studier 

Syftet med arbetet var att underlätta för mindre kommuner för områden i sin 

översiktsplan med liknande svårigheter som Sköldstavägen i Alvesta kommun. 

Tanken var att de mindre kommunerna i Sverige skulle kunna ta del av det resultat 

som framkom och anamma de i sina egna områdesplaneringar. De teoretiska 

utgångspunkterna resulterade i vad som bör tas i beaktande vid dessa svårigheter. 

Arbetet anses kunna vara till hjälp för mindre kommuner i Sverige i framtiden. 

Gestaltningsförslaget kan ge inspiration för hur områden kan bli mer attraktiva. 

Bland annat genom olika byggnadshöjder och takfall på byggnaderna och att dela 

upp det i olika upplåtelseformer så att det bildas mångfald i området. Samt tänka på 

att planera in mer grönområden och mindre hårda ytor om kommuner vill få aktiva 

och välmående invånare. 

Däremot skulle arbetet kunna bli ännu mer användbart för kommuner om ytterligare 

studier tas fram och fördjupas gällande regler för framtagning av ett nytt 

bostadsområde. Att skicka ut enkäter till invånare i den gällande tätorten, för att få 

en uppfattning om folkets önskemål kring vad de anser lämpligt i ett bostadsområde 

hade kunnat vara av intresse för kommuner. 
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Bilaga 1: Intervju med Patrik Karlsson från 

Alvesta kommun 

Intervju med Patrik Karlsson, Planchef på Alvesta kommun 

2019-03-28 Alvesta kommunhus 

Vad har ni för områden vi skulle kunna utforma en gestaltning till? 

- Det finns flera olika områden som inte är klara i Alvesta kommun än. De ni 

skulle kunna titta på är Västra Rönnedal eller Sköldstavägen.  

På Sköldstavägen finns ännu ingen detaljplan. 
 
Vad för problem ser ni på kommunen med området Sköldstavägen för att ta 

fram ett så bra område som möjligt? 
- Dels hur det ska fungera tillsammans med den redan befintliga delen 

Påvelsgård, eftersom den har en speciell form sett uppifrån. 
-  Marken runt omkring området är väldigt låglänt, så det gäller att ta hänsyn 

till att planera utifrån markförhållandena. 
-  Samt att det kommer att tillkomma ett verksamhetsområde norr om området 

Sköldstavägen. Där ifrån kan det tillkomma en del buller, så ett nytt område 

måste utformas så att det inte störs för mycket. 
  
Finns det något speciell stil ni tänker att området ska utformas efter eller 

byggnaderna ska ha utseendemässigt? 
- Nej, i Alvesta kommun har vi ingen arkitekturpolicy. Det vi alltid tänker på 

vis planering av nya områden är att de bostäder som byggs ska vara 

prisvärda, byggda i bra kvalitét och energismarta. 
 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Intervju med Patrik Karlsson från 

Alvesta kommun 

Intervju med Patrik Karlsson, Planchef på Alvesta kommun 

2019-04-26 Alvesta kommunhus 

Hur stort är området totalt? 
- Totalt är ytan 150 000 kvadratmeter, men byggbar yta är mellan 30 000 och 

50 000 kvadratmeter. 
  
Hur är bebyggelsen tänkt, vilken typ av byggnader? 

- Tanken är att det ska byggas villor, radhus och lägenhetshus. Dock finns 

inte marknaden för bostadsrätter i nuläget. Det vi tänkt oss är en byggnads 

höjs om två till fem våningar. Vi skulle önska variation på byggnadshöjder i 

olika delar av området. 
  
Varför har området fått den form som det idag har på översiktsplanen? 

- Formen för det tänka området kommer från att markförhållandena är som de 

är. Där det går in i mitten är på grund av att det just där är för sank mark för 

att kunna bygga på. 
  
Är tanken endast bostäder eller någon form av verksamhet också, såsom 

förskola eller liknande? 
- Endast bostäder. Det finns förskolor och skolor i närheten, samtidigt 

kommer det inte byggas tillräckligt med bostäder för att starta en ny 

förskola i detta område. 
  
Finns det något antal på hur många bostäder som området förväntas 

generera? 
- Nej, inget antal som bör uppfyllas. Utan endast att tanken är blandad 

bebyggelse. Däremot finns Alvesta kommuns mål över hur många bostäder 

som bör planeras under tio år i Bostadsförsörjningsplanen.  
  
Hur ser ni på att det kan behövas någon form av motionsspår i området för att 

öka aktiviteten hos de boende? 
- Det finns ett elljusspår i närheten av området, så det finns inget behov till att 

planlägga ett i det tänka området. I området Västra Rönnedal är tanken att 
friluftsområdet ska utökas. Norr om Sköldstavägen finns också ett 

naturreservat. Samt att Hagaparken redan finns. 
  
Vad har ni i övrigt för önskemål med att området ska ge? 

- Det är positivt med mycket grönska i området, det måste bli ett attraktivt 

område att bosätta sig i. Området får gärna vara något som lyfter Västra 

Alvesta då det idag inte anses som lika attraktivt som östra delen. Området 

behöver vara luftigt och inte för tätbebyggt. 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervju med Bo Blomkvist och Elinor 

Bjärnborg från Norconsult Växjö 

Intervju med Bo Blomkvist och Elinor Bjärnborg, Landskapsarkitekter på 

Norconsult Växjö 

2019-06-04 Norconsult Växjö 

Vad vet du/ni om områden Sköldstavägen? Allmänt om marken i Alvesta?  

- Idag används platsen till produktionsskog. På platsen finns flera diken som 

gjorts för länge sedan för att skydda skogen från den fuktiga marken. Om 

bebyggelse ska ske på sköldstadvägen måste dessa diken flyttas. Det går 

inte heller att spara några av träden på det tilltänkta området eftersom att de 

flesta granar på platsen är runt 100 år gamla och blir känsliga vid 

exponering. Däremot är träden intill vägen yngre och inte lika känsliga, så 

dessa kan sparas vid bebyggelse för att skapa insynsskydd och trevnad för 

områdets utformning. Den ”cirkel” som ligger utanför planen, består av 

extra fuktig mark och bör grävas ur och göras till ett fördröjningsmagasin 

för dagvattenhantering. Detta kan ge ett tillskott i närmiljön. Vid avvattning 

av ”cirkeln” kan ytan bli en meter djup. Inget djur eller växtliv störs av att 

dika ur platsen, eftersom att mycket våtmark lämnas kvar, samt att området 

inte är unikt. 

 

Hur gör ni utredningar på mark för tilltänkta områden?  

- Naturvärdesinventering görs av skogen innan något annat påbörjas av 

platsen. Då kontrolleras det ifall några speciella djur- eller växtarter finns. 

Sedan görs ett borrprogram som innehåller förslag på vart borrhålen bör 

göras. Blir programmet godkänt kan detta påbörjas. Med hjälp av en 

borrvagn kan marklagren visas. Detta ger en dimensionering till hur 

grunden ska utformas. Exempelvis måste pålning utföras vid extremt blöt 

mark. Finns det gifter i marken måste en Deponi först göras innan arbete 

sker på platsen. 

 

Vad tar ni hänsyn till då ni stöter på blöt mark och hur mycket arbete krävs 

för att göra marken byggbar 

- Dika ur om det är fuktig mark. 

Bana av skogen och täcket med organiskt material så som stubbar, löv och 

mossa osv. När marken blivit fri från vatten kan marken slätas ut. Marken 

kan även fyllas upp och därmed höjas om det är allt för blött. 

Det behövs väldigt mycket grönska för att ta upp vattnet.  

 

 

 



 

 

 

Är det något man inte bör bygga nära intill eller på våtmark? 

- Mark av torv går inte att bebyggas men torven går att schakta bort, inte 

heller byggs det på berg då det blir svårt att gräva ned ledningar. 

Kostar mer att förhålla sig till naturen än att spränga bort allt. 

Hur tänker ni kring buller från verksamheter och trafikerade vägar? 

- Bullervall behövs vid bullerkällan, det blir ingen effekt om en vall skulle 

byggas vid bostadsområdet. Istället bör husen byggas och utformas på ett 

skyddande sätt. Syns inte bullerkällan ger det inte samma effekt för de 

boende. Därför kan det vara bra att spara eventuell skog runt det tilltänkta 

området.  

 

  



 

 

 

Bilaga 4: Bild över gestaltningsplan 

 



 

 

 

Bilaga 5: Bild över områdets former och struktur 

  



 

 

 

Bilaga 6: Bild på byggnadernas höjdskillnader 

 



 

 

 

Bilaga 7: Bild på infiltrationsstråk intill gatan 

 

 



 

 

 

Bilaga 8: Bild över nedsänkt gräsyta 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 9: Bild över platser där buller förekommer 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 10: Bild på bevarad skog runtom området 

för att skydda mot buller 

 

  



 

 

 

Bilaga 11: Bild över plats för aktivitet 
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