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Sammanfattning
Älmhults kommun och möbelföretaget IKEA har gemensamma planer på att
expandera och utveckla orten. Kommunen planerar en ny stadsdel i anslutning till det
nya handelsområdet vid Haganäs och IKEA har långtgående planer att bygga en form
av bomässa där, en så kallad Life@Home-mässa. IKEA vill förändra det faktum att
många av deras anställda pendlar till Älmhult genom att bidra till att orten kan
erbjuda nya och andra sorters attraktiva boende.
Syftet med detta examensarbete är att besvara frågan ”Hur bör en Life@Home-mässa
i Nya Haganäs utformas för att attrahera, skapa publicitet och få folk att bosätta sig
på orten?”. Målet är att utreda karaktärsdragen för en unik och nyskapande bomässa
som dessutom följer IKEA:s grundvärderingar.
Bomässorna Bo97 i Staffanstorp och Bo01 i Malmö studeras och har gett inspiration
som till exempel gröna gator, gator med nedprioreterad biltrafik, kvalitetsprogram
och kvartersbebyggelse. Studier av bomässorna har kompletterats med intervjuer
med de ansvariga bakom planeringen för Bo97 och Bo01.
Utformningen av planen för Nya Haganäs och Life@Home-mässan görs med hjälp
av metoden URBAN STEP. Det resulterar i en plan bestående av smala och krökta
gator, grönska och blandad kvartersbebyggelse i en naturnära miljö. Planen
innehåller också nya idéer och annorlunda lösningar, som till exempel ett
odlingsområde och gemensamma faciliteter och resurser. Den åskådliggörs genom
datorgjorda bilder som renderas för att passa vid en presentation.
Slutsatser dras om vad ett kvalitetsprogram för Life@Home-mässan kan innehålla.
Till exempel bör bilen nedprioriteras och möjligheter till verksamhet inom området
ges. Dessutom bör Life@Home-mässan utformas som en kärna i stadsdelen Nya
Haganäs. Slutsatser dras även för planen som helhet, till exempel hur stadsdelen bör
integreras med Älmhults tätort.
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Summary
Älmhult municipality and the furniture company IKEA have common plans to
expand and develop the town. The municipality is planning a new neighborhood next
to the new shopping centre at Haganäs and IKEA have great plans to build some sort
of housing exhibition there, a Life@Home-exhibition. IKEA want to change the fact
that many of their employees commute to Älmhult by contributing so that the
municipality can offer other and new types of living.
The purpose of this report is to answer the question “How Should a Life@Homeexhibition in Nya Haganäs be designed to attract, generate publicity and get people to
settle in the community?”. The goal is to investigate the characteristics of a unique
and innovative housing exhibition that also follows IKEA's basic values.
The housing exhibitions Bo97 in Staffanstorp and Bo01 in Malmö are studied and
provide inspiration in form of green streets where cars are have less priority, quality
programs and houses in blocks. Such studies have been complimented with
interviews with those responsible for the planning of Bo97 and Bo01.
The design of the plan for Nya Haganäs and the Life@Home-exhibition is made by
using the method URBAN STEP. The work results in a plan consisting of narrow and
curved streets, greenery, blocks of mixed buildings in an environment close to nature.
The plan also includes new ideas and different solutions, such as a farming area,
shared facilities and resources. It is illustrated by computer made images that are
rendered for fitting into a presentation.
Conclusions are drawn about what a quality program for the Life@Home-exhibition
may include. For example, the car should be deprioritized and opportunities for
businesses in the area should be provided. In addition, the Life@Home-exhibition
should be designed as a center in the district Nya Haganäs. Conclusions are also
drawn for the whole plan, such as how the district should be integrated with the town
of Älmhult.
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Abstract
Hur bör en Life@Home-mässa i Nya Haganäs utformas för att attrahera, skapa
publicitet och få folk att bosätta sig på orten? Svaret på den frågan undersöks i denna
rapport. Bostadsbrist leder till ett behov att expandera och en mässa kan ge orten mer
publicitet och intresse som genererar underlag för nybyggnationer och immigration.
Metoden utgörs av litteraturstudier kring stadsplanering, intervjuer med
ämneskvalificerade personer, studiebesök och undersökningar av relevanta bomässor.
En deltagaraktiv stadsplaneringsmetod används och ligger till grund för en 3Dmodell som har tagits fram. Detta utförs med hjälp av dator och resultatet presenteras
i form av renderingar.
Diskussionen kretsar kring hur kvalitéer varierar vid olika utformningar av planen,
planens utseende och hur väl den uppfyller målen. Slutsatser dras, vilka står som
grund för ett kvalitetsprogram för vad Life@Home-mässan kan innehålla. Dessutom
dras övergripande slutsatser för hela Nya Haganäs.

Nyckelord: Bomässa, Haganäs, IKEA, Life@Home, Nya Haganäs, Småland,
Stadsplanering, URBAN STEP, Älmhult.
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Förord
På uppdrag av IKEA i Älmhult i samarbete med Älmhults kommun, ombads vi att ta
fram en planering för en mässa, en Life@Home-mässa. IKEA har ambitionen att
skapa något nytt med internationell attraktionskraft för att locka både besökare och
nya invånare till Älmhult. Stora mängder pendlare kommer varje dag med tåg och de
flesta arbetar på IKEA, människor som både företaget och kommunen hoppas vill
bosätta sig på orten.
Det är dock ont om bostäder på orten i dagsläget och kommunen ser möjligheter att
växa och få fler pendlare att bosätta sig i Älmhult. Detta planerar de att göra genom
att bygga nya bostäder i anslutning till det nya handelsområdet. Älmhult är idag
väldigt nischat med bostäder, industrier och verksamhetslokaler i separerade
områden. IKEA:s förhoppning med den nya stadsdelen, Nya Haganäs, är att skapa en
blandad bebyggelse med liv och rörelse. Därför vill IKEA bygga en Life@Homemässa i det bostadsområde som ska bli Nya Haganäs.
Förhoppningarna med arbetet är att vi ger IKEA och Älmhults kommun ett intressant
förslag kring hur orten kan expandera genom att Life@Home-mässan skapar
publicitet och dragningskraft.
Ett stort tack till IKEA som gett oss möjligheten till detta examensarbete. Tack till
våra handledare Johan Vessby och Mats Elgström för er hjälp och ert stöd. Även tack
till personalen på LBE Arkitekt samt alla som ställt upp på intervjuer och bidragit
med viktig information.

VI

Innehåll
Sammanfattning

III

Summary

IV

Abstract

V

Förord

VI

Innehåll

VII

1. Introduktion __________________________________________________________ 1
1.1 Bakgrund _________________________________________________________ 1
1.2 Syfte och mål ______________________________________________________ 3
1.3 Avgränsningar _____________________________________________________ 3
2. Teori ________________________________________________________________ 5
2.1 Vad är en bomässa? _________________________________________________ 5
2.1.1 Bomässor i Sverige ______________________________________________ 5
2.1.2 Bo97 i Staffanstorp ______________________________________________ 6
2.1.3 Bo01 i Malmö __________________________________________________ 7
2.2 Vad innebär ett kvalitetsprogram? ______________________________________ 9
2.3 Vauban, en hållbar stadsdel i Freiburg __________________________________ 9
2.4 Stadsplanering ____________________________________________________ 10
2.4.1 Stadsplanering i Sverige genom historien ___________________________ 11
2.4.2 Planering av tätorten Älmhult _____________________________________ 13
2.5 IKEA:s ideologi i korthet ____________________________________________ 14
3. Metod ______________________________________________________________ 16
3.1 Kvalitativ metod___________________________________________________ 16
3.2 Studier och urval av bomässor ________________________________________ 16
3.3 Använda mjukvaror ________________________________________________ 16
3.4 URBAN STEP – en metod för stadsplanering ____________________________ 16
3.4.1 Avvikelser från metoden URBAN STEP ____________________________ 20
4. Genomförande _______________________________________________________ 21
4.1 Studerade bomässor ________________________________________________ 21
4.1.1 Bo97 i Staffanstorp _____________________________________________ 21
4.1.2 Bo01 i Malmö _________________________________________________ 23
4.2 Planering med hjälp av metoden URBAN STEP _________________________ 25
4.3 Uppritning av område ______________________________________________ 33
4.4 Presentation av förslag ______________________________________________ 34
5. Resultat och diskussion ________________________________________________ 35
5.1 Vad kännetecknar ett bra område? _____________________________________ 35
5.1.1 Tolkning av Bo97 i Staffanstorp ___________________________________ 35
5.1.2 Tolkning av Bo01 i Malmö _______________________________________ 38
5.2 Planering av stadsdelen Nya Haganäs __________________________________ 41

VII

5.2.1 Nya Haganäs planering __________________________________________ 41
5.2.2 Life@Home-mässan i Nya Haganäs ________________________________ 44
5.2.3 Diskussion kring planering _______________________________________ 48
5.3 Integration av stadsdelen ____________________________________________ 50
6. Slutsatser och fortsatt arbete ____________________________________________ 52
6.1 Slutsatser ________________________________________________________ 52
6.2 Fortsatt expansion av stadsdelen Nya Haganäs ___________________________ 53
6.3 Fortsatt arbete_____________________________________________________ 53
7. Referenser __________________________________________________________ 55
8. Bilagor _____________________________________________________________ 59

VIII

1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Älmhult är en tätort i Småland som är hem för det världsomspännande
möbelföretaget IKEA. Det var i Älmhult det första varuhuset byggdes 1958.
En effekt av det är att nästan allting i Älmhult kretsar kring det stora
företaget. Därför är kommunen och dess invånare väldigt beroende av
möbeljättens välmående och existens. IKEA är Älmhults kommuns absolut
största styrka men samtidigt deras största svaghet. Företaget ger Älmhult en
plats på världskartan och ett stort internationellt ombyte i jämförelse med
andra småkommuner. Beroendet av företaget är dock stort då de är den
största arbetsgivaren i kommunen (IKEA in Älmhult, Det här är Älmhult.
2013).
IKEA i Älmhult har runt 4000 personer anställda varav cirka hälften av
dessa pendlar till och från Älmhult dagligen (IKEA in Älmhult, Snabba
fakta om IKEA i Älmhult. 2013). IKEA ser gärna att fler anställda bosätter
sig i Älmhult för att minska de långa pendlingarna samt att minimera risken
för att förlora anställda till någon arbetsgivare på annan ort. Kommunen i
Älmhult ser möjligheten till en expansion i detta, om de kan få fler pendlare
att bosätta sig på orten.
I dagens Älmhult förekommer det nästintill inga nybyggnationer av bostäder
alls, vilket har medfört att bristen på billiga och moderna bostäder är stor
(Håkansson, A & Nilsson, E. 2012). Från kommunens sida finns det en
vision om att invånarantalet i hela kommen ska överstiga 20 000 personer år
2020 (Älmhults kommun, Vision. 2013), vilket är en ökning med ca 4000
personer från dagens siffror (Älmhults kommun, Kommunen. 2013). Enligt
IKEA kommer bostadssituationen i orten skapa problem för kommunens
tillväxtvisioner, se Bilaga 1.
Håkansson och Nilsson (2012) menar i sin utredning om Älmhults tillväxt,
att den allmänna uppfattningen i Älmhult är att det finns ett behov av
mindre, enklare och billigare lägenheter än vad som finns och byggs i
dagsläget. Även IKEA påpekar detta i det material som projektledare Jan
Gustafsson presenterat, se Bilaga 1.
Älmhults kommun har bestämt sig för att expandera tätorten genom att
bygga ett handelsområde längs med riksväg 23. Handelsområdet kommer att
kompletteras av ett område med huvudsakligen bostäder, Nya Haganäs, som
ska bli en ny del av tätorten Älmhult (Älmhults Kommun. Handelsområde
Haganäs. 2013).
I slutet av 2012 kontaktade IKEA Linnéuniversitetet i Växjö och bjöd in ett
antal studenter för en presentation i Älmhult. Där presenterade företaget ett
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flertal olika förslag till examensarbeten för universitetets studenter. Samtliga
förslag ingick i företagets projekt för att utveckla boendesituationen i
Älmhult. Ett av dessa förslag handlade om planeringen av en Life@Homemässa i Älmhult, som enklast kan beskrivas som en sorts bomässa. I
presentationen ingick materialet i Bilaga 1, där IKEA:s projektledare Jan
Gustafsson beskriver företagets idéer och visioner kring en sådan mässa.
Syftet med den är att skapa intressanta bostäder, stimulera byggandet på
orten och göra Älmhult till en mer attraktiv tätort att bosätta sig i.
Företaget framhåller Haganäsområdet som det logiska valet för en sådan
mässa med tanke på deras nybyggda varuhus i området. Möjligheten till
samarbete med Älmhults kommun är stor, då de planerar att tätorten ska
expandera med bostäder och diverse verksamhet på samma plats.
För att skapa en tydlig struktur i rapporten kommer den nya del av Älmhults
tätort som är under planering att benämnas som Nya Haganäs. Mässan som
IKEA planerar i stadsdelen Nya Haganäs, kommer att benämnas som
Life@Home-mässan.

Figur 1. Kartbild som visar Haganässkolan, Nya Haganäs och handelsområdets läge i
förhållande till Älmhults centrum.

Haganässkolan, Nya Haganäs och handelsområdet ligger i ett område som i
folkmun har namnet Haganäsområdet. Det ligger mellan Älmhults tätort och
Riksväg 23. Haganäsområdet ligger cirka 1,5 kilometer från tätortens
centrum. Här finns sedan tidigare kommunens enda gymnasieskola.
IKEA klargör tydligt i Bilaga 1 att deras Life@Home-mässa är mycket mer
än en bara en bomässa. Företaget ser Life@Home som ett stort begrepp som
innefattar livet hemma, både inomhus och utomhus. En Life@Home-mässa
kommer att fokusera på betydligt fler faktorer än en vanlig bomässa. Från
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IKEA:s sida vill man skapa någonting som kommer att göra ett stort avtryck,
någonting som kommer rikta omvärldens blickar mot Älmhult.

1.2 Syfte och mål
Hälften av IKEA:s medarbetare i Älmhult pendlar till och från sina arbeten
dagligen, detta är en situation som är problematisk för företaget. Problemet
ligger i att IKEA kan förlora anställda till orter som ligger närmre
pendlarnas bostad. Älmhults kommun ser däremot detta som en möjlighet.
En vision för kommunen är att invånarantalet ska öka med ca 4000 personer
till år 2020 och helst genom att få pendlare att bosätta sig på orten. IKEA har
visat att de vill stanna kvar på orten genom sin satsning på det nya varuhuset
och är därmed beroende av kommunens välmående. De båda parterna har
planer på att utveckla Haganäsområdet, kommunen utvecklar stadsdelen
Nya Haganäs och IKEA vill skapa en Life@Home-mässa där. Ett
gemensamt syfte är att få fler att bosätta sig i Älmhult.
Syftet med detta examensarbete är att besvara frågan ”Hur bör en
Life@Home-mässa i Nya Haganäs utformas för att attrahera, skapa
publicitet och få folk att bosätta sig på orten?”.
Målet med arbetet är att utreda karaktärsdragen för en unik och nyskapande
bomässa som dessutom följer IKEA:s värderingar. Detta ska utmynna i ett
visualiserat förslag om hur Nya Haganäs med en Life@Home-mässa kan
utformas med ledorden småländskt, miljövänligt och prisvärt.
Arbetet ska också resultera i ett förslag på ett kvalitetsprogram för
Life@Home-mässan. Det ska innehålla de kraven som bör ställas på
områdets kvalitéer för att säkerställa att projektet får den karaktär och
attraktionskraft som man eftersträvar.
Det övergripande målet kan brytas ned i tre delmål:
1. Utred vad som är en bomässa, bland annat: karaktärsdrag,
anpassning till samhället, nytänkande och attraktionskraft.
2. Integrera IKEA:s unika tankesätt i stadsplanering och dra
slutsatser om vad kvalitetsprogrammet bör innehålla.
3. Sammanställ arbetet till en plan för stadsdelen Nya Haganäs
och Life@Home-mässan för att sedan visualisera det.

1.3 Avgränsningar
Utredning av bomässor begränsas till att endast studera mässornas planering,
det vill säga hur området är uppbyggt med planering av byggnader,
grönområden såväl som vägar och parkeringsplatser. I arbetet bortses från
kommunens pågående planering för området, då det inte kommit så långt än.
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Arbetet kommer att resultera i en visualiserad plan för hela stadsdelen Nya
Haganäs. Förslag till innehåll för ett kvalitetsprogram kommer enbart att
beröra Life@Home-mässan.
Förslaget på områdets utformning kommer inte att behandla den exteriöra
och interiöra utformningen av byggnaderna. Till skillnad från en detaljplan
ska endast ett förslag på områdets utseende och struktur tas fram. Det
kommer inte heller att tas hänsyn till geologiska förhållanden, vatten och
avlopp samt marknivåer. Fokus kommer att ligga på att ta fram ett förslag
som visar hur området kan se ut, inte hur det byggs. Studier av bomässor
kommer att genomföras, men enbart av de som anses vara relevanta. Vissa
delar av bomässor kommer inte att studeras då de inte är aktuella eller
adekvata.
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2. Teori
2.1 Vad är en bomässa?
En bomässa, eller bostadsmässa, är en utställning som presenterar nya idéer
och lösningar för boendet. (Nationalencyklopedin, Bostadsmässa.2013)
Arkitekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter brukar samarbeta
för att skapa utställningsmiljöer som visar upp det senaste inom branschen
för allmänheten.

2.1.1 Bomässor i Sverige

I början av 1900-talet dök ett nytt fenomen upp i Sverige, nya former av
boende som presenterades som bostadsutställningar. Mässorna hade olika
omfattning och vissa kom att få stor betydelse för det framtida boendet;
Stockholmsutställningen, H55 i Helsingborg och Bo85 i Upplands Väsby
(Nationalencyklopedin, Bostadsmässa. 2013).
Stockholmsutställningen var nationell utställning i Sveriges huvudstad år
1930. Där visades flera olika områden upp inom hus och hem, bland annat
arkitektur, därför kan utställningen ses som landets första bomässa.
Funktionalismen fick till exempel sitt genombrott i Sverige efter mässan.
Under 1955 så anordnade Svenska slöjdföreningen tillsammans med
Helsingborgs stad den internationella mässan H55. Mässan var en
uppföljning på Stockholmsutställningen, man ville visa vad som hade hänt
sedan 1930 men också blicka framåt. Mässan fick stor uppmärksamhet både
i Sverige och i utlandet (Helsingborgs stadslexikon, H55. 2013).
Bo85 i Upplands Väsby blev startskottet för det som kom att bli ett nästan
årligt återkommande inslag på den svenska bostadsmarknaden. Bomässor
dök upp på ett flertal ställen runt om i landet till exempel i Örebro,
Karlskrona och Helsingborg.
Kring milleniumskiftet anordnades tre stycken väldigt omtalade bomässor,
Bo97 i Staffanstorp, H99 i Helsingborg och den största europeiska bomässan
någonsin Bo01 i Malmö (Nationalencyklopedin, Bo01: Tema stadens
ekologi. 2013).
Av de olika bomässor som genomförts nationellt studeras två i detta
examensarbete, Bo97 i Staffanstorp och Bo01 i Malmö. Anledningen till
detta val är att Staffanstorp är jämförbart med Älmhult när det kommer till
skalan. Bo01 i Malmö valdes då den är väldigt omfattande och omskriven.
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2.1.2 Bo97 i Staffanstorp

Hösten 1995 beslutade organisationen Svensk bostadsmässa, SVEBO, att
Staffanstorp skulle stå värd för bomässan under sommaren 1997. Man
motiverade sitt val med att Staffanstorp, med sitt invånarantal och med sin
form var representativ för mängder av svenska tätorter och småstäder
(Svensk bostadsmässa. 1997, s. 8). Staffanstorp hade dessutom nyligen
påbörjat ett förändringsarbete genom att bygga en ny centrumkärna som gav
kommunen Sveriges Arkitekters stora planpris 1992.
Eva Sjölin1 återger i ett samtal att en av politikerna i Staffanstorp tog
kontakt med Bo97:s blivande VD Tommy Hedlund, då det blev känt att
föreningen stod utan arrangör till den planerade bomässan 1996. Mässan
som skulle ägt rum redan 1996 fick en ny arrangör, Staffanstorps kommun,
som fick ett år på sig att förbereda, därför blev det Bo97. SVEBO var tydliga
med att de inte var intresserade av en bomässa med enbart flerbostadshus,
man ville även inkludera villor eftersom ett av målen var att locka fler
besökare. På grund av den korta förberedelsetiden beslutades att
arrangörerna av Bo97 skulle uppmärksamma Staffanstorps nya centrum och
ett nytt villaområde.
I egenskap av kommunens stadsarkitekt fick Eva Sjölin uppdraget att se över
redan gällande planer för obebyggda områden i tätorten. Sjölin kom fram till
att planen för området Sockerbiten skulle fungera bra som område för det
nya villaområdet för mässan. Namnet på området syftar till dess geografiska
placering, nämligen som granne med den gamla sockerindustrin. Platsen
som villorna skulle byggas på var gammal åkermark där man tidigare odlat
sockerbetor. Området hade också en speciell och spännande topografi på
grund av en stor kulle som sockerindustrin gett upphov till (Svensk
bostadsmässa 1997, s. 10).
Eva Sjölin började omarbeta planen för området. Det största problemet låg i
att området redan hade en detaljplan som hade vunnit laga kraft. Sjölin fick
därför försöka omformulera och tolka den då gällande detaljplanen inom
ramarna för vad som var möjligt.
Men man töjde på det mesta så vi lyckades få in allt vi ville och så
att vi dessutom slapp göra en ny detaljplan, för det hade vi inte
hunnit. Det var väldigt tur att det dessutom var kommunens mark,
annars hade det blivit jättesvårt. (Eva Sjölin. 2013)
Sjölin kom att samarbeta med landskapsarkitekt Agneta Persson för att
utveckla ett kvalitetsprogram och omarbeta planen för sockerbiten. Sjölin
var på det klara med att sockerbiten egentligen bara var en bit åkermark.

1

Eva Sjölin. Stadsarkitekt vid Bo97. Staffanstorps kommun. Telefonintervju. 2013-04-09
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Skulle villaområdet bli spännande så var man tvungen att lägga fokus på
dagvattenhantering, gatornas utformning och placering samt växtligheten.
De utformade en liten damm med en åfåra och en park i mitten av området.
Man ville undvika typhus, det var experimentbyggande som eftersöktes,
men det var ändå lika viktigt att även området mellan husen och
gaturummen fick utökade kvalitéer. Till Lantmäteriets missnöje kröktes
gatorna, något som inte alls låg i linje med dåtidens ideal.

Figur 2. Parken med tillhörande damm, i bakgrunden skymtar husen.

Mässan var en succé och hade många besökare från landet över. Bo97 i
Staffanstorp gjorde ett stort genomslag för den lilla orten, då de visade att
även en liten ort kunde skapa en stor attraktionskraft.

2.1.3 Bo01 i Malmö

Medlemskommunerna i Svensk bostadsmässa fick tävla om att anordna
millenniebomässan Bo2000. Idén uppkom redan 1995 och denna bomässa
skulle ha ett ekologiskt tema. Vinnaren, som skulle stå värd för bomässan
blev Malmö och mässan planerade man att genomföra på Ön i Limhamn,
belägen i sydvästra Malmö. Slutligen bestämde man att flytta mässan till
Västra Hamnen i Malmö och att förskjuta den ett år fram i tiden. Mässan
kom därför slutligen att bli Bo01 (Persson. 2005, s. 14).
I Västra Hamnen huserade förr många stora företag som bland annat SAAB
och Kockums. Den största anledningen att bomässan placerades där var att
SAAB lämnat det stora industriområdet varpå mycket mark blev ledig och
tillgänglig för exploatering. Malmö Stad förvärvade marken, som i sin tur
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gjorde att gamla planer på att utveckla de centrala hamnområdena blev
aktuella igen.
Bo01 var den första utbyggnadsetappen av Västra Hamnen som uppfördes
och fick därför ses som ett första test. Stadsbyggnadskontoret fick erfarenhet
om hur de skulle utforma detaljplaner för att ge möjlighet till att förverkliga
de höga ambitionerna som fanns för Västra Hamnen.
Planen kritiserades från början hårt av allmänheten som ville exploatera
området hårdare och bygga högre hus. Mannen bakom planen, Klas Tham,
ville se en ”mur”-liknande serie med byggnader mot havet som skulle ge
skydd åt en småskaligare bebyggelse inuti området. Allmänheten var orolig
att för många byggnader skulle gå miste om havsutsikten. Principen med
”muren” fick dock bestå och därför har byggnadernas höjd och djup
reglerats i detaljplanen.
”Muren” skulle avslutas uppåt med ett föränderligt och brokigt
taklandskap, så planen ger rätt att bebygga 60 procent av översta
våningsytan och ytterligare en våning med valfri placering.
(Christer Larsson i (red.) Bengt Persson. 2005, s. 44)

Figur 3. Bo01:s annorlunda plan, utan tydlig struktur.

Mässan fick besök från såväl Sverige som från utlandet och totalt blev det
cirka 440 000 besökare (Fastighetsvärlden. 440 000 besökare till Bo01.
2001) Bo01 skapade en stor dragningskraft till området Västra Hamnen och
än idag utvecklas nya bostäder, verksamhetslokaler och
universitetsbyggnader.
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2.2 Vad innebär ett kvalitetsprogram?
Vid såväl Bo97 som Bo01 upprättades så kallade kvalitetsprogram.
Programmet är ett verktyg för att uppnå den ambitionsnivå kring till
exempel miljö och gestaltning som eftersträvas i ett speciellt område. Till
skillnad från en detaljplan är ett kvalitetsprogram inget juridiskt bindande
dokument. Dokumentet är snarare ett initiativ från kommuner för att
säkerställa att vissa områden uppnår de kvalitéer man önskar.
Krav på exklusivare materialval, ökad samhällsnytta och fler grönytor är
vanligt förekommande innehåll i ett kvalitetsprogram. Detta är dock helt upp
till kommunen att själv bestämma. Kvalitetsprogram är vanligt
förekommande vid områden som kommer få extra mycket publicitet, till
exempel bomässor. 2

2.3 Vauban, en hållbar stadsdel i Freiburg
Vauban (franskt uttal [voh-bahn]), är ett gammalt Franskt militärområde i
sydvästra Tyskland i södra delen av staden Freiburg i förbundslandet BadenWürttemberg. Vauban är numera en stadsdel som är en föregångare inom
hållbar utveckling i samhället och i dagsläget har man mer än 5000 invånare.
Från att ha varit ett flygfält år 1993 har man gått igenom en utbyggnad i tre
olika etapper. En del av Vauban har byggts enligt principen ”Lärande under
tiden man planerar”. Detta innebar att invånarna i Freiburg kunde delta i
planeringen av den nya stadsdelen och att de i sin tur skapade en grupp,
Forum Vauban. Där kunde den som ville delta i utvecklingen av Vauban gå
med. De fick möjligheten att ge förslag om hur planeringen av det nya
området och byggandet skulle ske (Vauban. Introduction. 2013).
Konceptet med hela stadsdelen är hållbar utveckling och att leva utan bil.
Första etappen av Vauban byggdes mellan 1997 och 2001, andra mellan
1999 och 2005 och slutligen tredje etappen mellan 2003 och 2008. Hela
området är cirka 38 hektar och innehåller runt 2000 hushåll (FreiburgVauban. Carsten Sperling. 2008).
Invånarna i Vauban utnyttjar solens energi så mycket som de kan. De bygger
energieffektiva hus och alla husen i området har en energiförbrukning på
högst 65 kWh/m2/år och passivhusen har 15 kWh/m2/år, detta kan jämföras
med kravet för passivhus i södra Sverige som är 50 kWh/m2/år (Sveriges
centrum för nollenergihus. Kriterier. 2012). Några av husen i området är till
och med plusenergihus, det vill säga att de producerar mer el än de själva
behöver. Den överblivna elen säljs till företag i omgivningen till ett lägre
2

Eva Rydén Dalman. Ansvarig för kvalitetsprogram vid Bo01. Bo01 AB. Telefonintervju.
2013-04-16
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pris än direkt från elleverantören (CNN. Germany’s model green city. 2008).
De som har ett större energibehov så att solenergin inte räcker till eldar med
flis som ett komplement. Flisen kommer från skogarna runt omkring staden.

Figur 4. Vaubans gröna, smala och bilfria gator som ramas in av en varierande arkitektur.

I Vauban har invånarna valt att ha ett så bilfritt samhälle som möjligt och det
kallas även för ”Tyska tågkortens huvudstad”. Många säger att de självklart
hade haft råd med en egen bil, men att de lever bättre utan en och tar tåget
istället. Det finns inga parkeringar vid bostäderna utan den som har bil får
parkera i utkanten av området och det finns även en bilpool. Där kan många
vara med och dela på bilar, för att slippa äga en egen. I området finns
förutom klimatsmarta boenden även tre stycken förskolor, en låg- och
mellanstadieskola och ett tiotal affärer och småföretag.
Populariteten kring Vauban har skjutit i höjden efter färdigställandet. Från
att första etappen påbörjades och tre år framåt, hade hela 2000 personer
flyttat in i området och nu bor över 5000 personer där.

2.4 Stadsplanering
Nationalencyklopedin beskriver stadsplanering som riktlinjer för hur gator,
kvarter och byggnader ska placeras för att minimera problem och ge bästa
möjliga resultat (Nationalencyklopedin. Stadsplanering. 2013).
Viktiga inslag i stadsmiljön är enligt Steffner (2009, ss. 51-53)
grönområden, gröna inslag på gator i form av träd och buskage samt
varierad färgsättning och arkitektur. Dessa värden har stor betydelse för hur
invånarna uppfattar sin omgivning. En bullrig miljö med högt trafikflöde
anses vara otrygg och ohälsosam, medan en mindre gata med träd är trygg
och påverkar betraktaren positivt. Parkering längs gator stjäl
uppmärksamheten från byggnader och natur. I vissa fall används hela gator
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som parkeringsplats och tar upp allt utrymme för grönska vilket ses som en
negativ egenskap. Parker för rekreation och umgänge platser som uppskattas
mycket, även av dem som har egna tomter (Steffner. 2009, s. 74).
2.4.1 Stadsplanering i Sverige genom historien

De första städerna utvecklades ur gamla mötesplatser för handel och låg för
enkelhetens skull ofta i närhet till vatten, till exempel Birka eller Sigtuna.
Just handeln var tillsammans med kyrkan pådrivande faktorer för
stadsbyggande. Städerna behövdes för att handeln skulle kunna blomstra och
stadsbyggande blev en bra metod för kyrkan att demonstrera kristendomens
inflytande. Man trodde dessutom att den hedniska tron bekämpades bäst på
kultplatser, därför byggdes många städer på gamla hedniska platser.
Till sin form var den medeltida staden lik bondbyn och livet där var därför
inte heller särskilt annorlunda. Vid den tiden hade man inte anammat
kontinentens form av städer, det vill säga lite högre hus i flera våningar. Det
var enbart i Stockholm och möjligen i Kalmar och Malmö man kunde finna
svenska exempel på detta fenomen. Medeltidens städer var oregelbundna
och kan inte anses varit särskilt planerade.
Under renässansen återupptäckte man antikens stadsbyggande och därför
blev ett strikt rutnät idealet för stadsplanering. Krutet kom också att förändra
krigsföringen under denna period vilket kom att prägla stadsbyggandet då
den gamla medeltida staden inte var säker nog längre. Man byggde
befästningar med flera utbyggnader för att underlätta försvaret av staden. Då
säkerheten var viktig blev renässansstaden välplanerad och hade en
idealform av en regelbunden månghörning som omslöt en strikt planerad
stadsplan med stränga geometriska former. 1600-talet kom att bli
stadsbyggandets århundrade i Sverige då många städer anlades under denna
period, bland annat Karlskrona och Göteborg. Den svenske kungen Gustav
II Adolf intresserade sig för stadsplanering och ligger bland annat bakom
originalplanen för Göteborg (Kell Åström 1993, ss. 9-29).
De svenska städerna förändrades måttligt under 1700-talet och det var inte
förrän industrialismens sena intåg i Sverige under 1800-talets mitt som
städerna började omstruktureras. Städernas struktur tvingades till förändring
bland annat grund av den kraftiga inflyttningen. Vid industrialismens start
levde enbart runt tio procent av landets befolkning i städer. Den omfattande
urbanisering som Sverige upplevde, medförde vissa svårigheter och 1874
kom landets första stadsbyggnadslagstiftning till. Lagstiftningen behandlade
mest brandsäkerhet och hygien och man kan tydligt se dess avtryck i
dåtidens städer exempelvis genom de planterade brandgatorna. I slutet av
1800-talet såg också de första svenska villaområdena dagens ljus i Göteborg.
Järnvägen bredde ut sig över landet och stadsplaneringen kom mycket att
handla om att visa upp flotta fasader och mäktiga gator åt dem som kom
resande till staden. Levnadsstandarden var dock låg och en stor del av

11
Gustaf Björkman & Magnus Jeppsson

bebyggelsen var av trä och byggdes på ett sådant sätt som medförde många
och stora stadsbränder. Konsekvenserna av detta blev på sikt ökad
gatubredd, fler träd och fler stenhus. I början av 1900-talet kom
stadsplaneringen att bli en arkitektuppgift som en motreaktion mot den raka
rutnätstaden.
I 1920-talets Tyskland växte det fram en motståndsrörelse mot den
instängda staden, vars levnadsstandard hade blivit förkastlig. Man använde
sig av ledord som ”sol, ljus och luft”, man rev kvarter och lamellhuset såg
dagens ljus. Funktionalismen, som rörelsen kom att kallas, vann mark i
Sverige efter Stockholmsutställningen 1930. När kriget i Tyskland hindrade
utvecklingen i landet så blev Sverige pionjärer inom området.
Bostadshusen blev smalare och placerades med tydliga avstånd från
varandra för att skapa ljusa områden och bostäder. Olika aktiviteter
separerades i olika områden, till exempel bostadsområden, handelsområden
och industriområden. Bostadsområdena hamnade lite utanför staden i det
som kom att bli förorter, allt för att få mer grönska och friskare luft.
Nya typer av flerbostadshus utvecklades som var anpassade till den nya
staden med separata bostadsområden, bland annat punkthus och stjärnhus.
Efter krigstiden blomstrade Sverige, man hade lyckats undvika förstörelsen
och misären som världskrigen innebar för andra länder och industrin
expanderade kraftigt. Välfärden märktes på antalet privatägda bilar som
hade skjutit i höjden, för stadsplanerare blev det ett problem och man
arbetade hårt för att separera bostäder ifrån trafik vilket man kan se i
planmönstret från denna tid.
Sverige hade utvecklats från ett fattigt land till ett av de rikare i Europa på
en kort tid och befolkningen växte, det fanns ett stort behov av bostäder.
Förorterna kring våra största städer växte ut till egna centrum, de ritades i
funktionalismens anda och påminde om Le Corbusiers tankar kring ”den nya
staden”.
Städerna skulle effektiviseras och anpassas till biltrafik och handel, gatorna
måste breddas och man behövde plats att bygga varuhus på. Lösningen blev
att man rev hela gamla kvarter, för att ersätta med ett stort varuhus eller ett
parkeringshus, staden blev mer storskalig. De så kallade rekordåren maxade
bostadsköerna och riksdagen agerade mot detta genom beslutet att bygga en
miljon bostäder under tio år. De utpräglade bostadsområdena blev allt fler
och byggandet var till en väldigt hög grad produktionsanpassat och fokus låg
på effektivitet. Stadsplaneringen var enkel och storskalig för att underlätta
byggandet och präglades av raka linjer. (Kell Åström 1993, ss. 30-110)
I takt med att miljonprogrammets bebyggelse har blivit mindre och mindre
omtyckt och förfallit från världsledande progressiv planering till
förortsslum, har man insett den klassiska stadens och framför allt kvarterets
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alla fördelar. ”En bra stadsväv består av kvarter.” 3 Därför har man sedan
1980-talet tagit planeringen närmare den gamla stadens ideal med kvarter,
små torg, krökta gator och gränder. Man har börjat uppskatta blandstadens
variation och man försöker planera för att undvika att bostadsområden
formar en stad uppbyggd av bubblor, se Figur 5.

Figur 5. Skillnaderna mellan förortens bostadsområde (t.v.) och den klassiska staden (t.h.)

2.4.2 Planering av tätorten Älmhult

Älmhult är ett typexempel på ett stationssamhälle som uppfördes när
järnvägen kom till byn. Planen för samhället upprättades av
fortifikationslöjtnanten Zanders år 1862 och bygger rakt av på A W.
Edelsvärds idealplan för stationssamhällen. Edelsvärd var SJ:s förste
chefsarkitekt och centrala Älmhult anses vara kanske det bäst bevarade
exemplet på hans plan för stationssamhällen.
Edelsvärds idealplanen innebär:
 En strikt rutnätsplan rätvinklig mot järnvägspåret
 Industrier bakom järnvägspåret
 Ett monumentalt och grönt stråk framför stationshuset
 Fondbyggnader kring torget
 Handel och restaurangverksamheter längs centralstråket
Älmhult visar goda exempel på alla kriterier i Edelsvärds idealplan även om
rutnätsplanens kvarter kan vara lite svåra att identifiera på grund av
ödetomter. (Länsstyrelsen i Kronobergslän. Fördjupad beskrivning av en
kulturmiljö av riksintresse. 2013)

3

Torbjörn Einarsson. Arkitekt. Arken SE Arkitekter AB. Föreläsningar. 2013-04-17, 201304-18.
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Kring Älmhults centrum ligger det varierande bebyggelse som till exempel
punkthus, lamellhus och villor från tidigt 1900-tal. Bilden av samhället
domineras dock av typiska villaområden som började byggas kring 1940.
(Smålandsposten. Multimedia, då byggdes Älmhult.2013)
Kommunen har stora ambitioner och man vill undvika att bara vara en liten
prick på kartan, dit man åker för att gå på IKEA. Ambitionen i Älmhult är
att växa från tätort till en internationell småstad. Man vill också se till att ha
starka kommunikationer till sådant Älmhult inte kan erbjuda, till exempel
kust eller storstad (Älmhults kommun, Vision. 2013).
För att expandera och växa håller kommunen på att utveckla ortens nya
entré, den från riksväg 23. Här arbetar man med att i samarbete med IKEA
och IKANO utveckla ett nytt område för handel, bostäder och kontor
(Älmhults Kommun. Handelsområde Haganäs. 2013).
Hela området är tänkt att ha en genomgående småländsk karaktär och ska
med tiden växa samman med Älmhults tätort och bli en ny stadsdel
(Älmhults Kommun. IKEA-VARUHUS / HANDELSOMRÅDE. 2013).

2.5 IKEA:s ideologi i korthet
IKEA hittar inspiration till nya produkter i den svenska naturen, friska
vindar och ljus, som IKEA själva säger ”Många människor förknippar
Sverige med en sund livsstil. Den här svenska livsstilen återspeglas i IKEA
sortimentet” (IKEA. Vårt svenska arv. 2013). Då Sverige är ett mörkt land
till stor del av året, används ljuset från naturen i träslag, naturliga färger och
råa och obehandlade ytor. Detta gör att ett rum ser ljust ut även under de
mörkaste dagarna. Samtidigt ger det betraktaren en uppfattning av djup
genom att ha de olika färgerna kombinerade.
IKEA är alltid noga med att tydliggöra att företaget försöker se på
omvärlden på ett annorlunda sätt och på så sätt hitta nya lösningar och föra
utvecklingen framåt. Detta synsätt är de anställda på företaget väldigt stolta
över, bland annat har det gett oss som konsumenter platta paket vilket
genererat lägre priser, vilket i sin tur gett det kanske inte helt uppskattade
monteringsmomentet som följer med företagets produkter (IKEA. Vårt
svenska arv. 2013).
På företaget har man också haft för vana att vända och vrida på
arbetsprocessen för att effektivisera så mycket som möjligt. Företaget har
som policy att aldrig låta ett lågt pris påverka den slutgiltiga kvalitén, en
ambition som kan vara svår att realisera (Newsmill. Är IKEA:s affärsidé
ekologiskt hållbar? 2013).
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Klimat- och miljöfrågor är något som är väldigt aktuellt idag, det är viktigt
för stora företag att de visar att de bryr sig för att inte skapa negativ
publicitet. IKEA är därför noga med att påpeka sitt engagemang för detta.
Själva grundtanken i IKEA:s ideologi är att våga vara annorlunda, att man
måste våga bryta mönstret för att utvecklas och skapa nya trender. Genom
att vara annorlunda försöker man också att vara kostnadseffektiva och
billiga och finnas till för hela folket.
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3. Metod
3.1 Kvalitativ metod
För att skapa en bättre förståelse bakom planeringen av bomässorna Bo97
och Bo01 har Eva Sjölin och Eva Rydén Dalman intervjuats via telefon.
Kunskap om stadsplaneringsmetoden URBAN STEP har också tillgodosetts
genom föreläsningar och intervju via e-post med Torbjörn Einarsson.
Intervjuerna har inte varit strikt uppstyrda utan personen i fråga har fått tala
fritt om ämnet ifall hon eller han önskat. Därav är undersökningsmetoden
kvalitativ.

3.2 Studier och urval av bomässor
För att få inspiration och bättre bakgrundshistoria genomfördes studieresor
till områden för olika bomässor. De områden som valdes ut för att studeras
var de som var adekvata eller hade haft en stor attraktionskraft och
publicitet.

3.3 Använda mjukvaror
Ett flertal mjukvaror användes under arbetsgången. Adobe Photoshop
användes för bildbehandling, både för bildmaterialet från studiebesöken
samt illustrationsbilder. Microsoft Excel användes för att skapa diagram. För
illustration av förslag användes Trimble Sketchup, illustrationerna
renderades därefter i Lumion 3D 3.0.

3.4 URBAN STEP – en metod för stadsplanering
URBAN STEP är en metod som Arken Arkitekter har utvecklat tillsammans
med Ekologigruppen AB. Metoden går ut på att man som grupp genomför
en workshop i flera olika steg, till slut resulterar den i ett förslag till
planering. URBAN STEP är en vidareutveckling av den amerikanska
Charrette-metoden och syftar till att främja attraktionsplanering framför
restriktionsplanering.4
Förklaring av STEP:
S står för Sustainability som betyder hållbarhet.
T står för Town, village & settlement types som betyder stads-, by- och
bebyggelsetyper.
E står för Evaluation/Experience-evidence-empiricism based som betyder
utvärdering/erfarenhetsprövningsbaserad.

4

Torbjörn Einarsson. Arkitekt. Arken SE Arkitekter AB. E-post. 2013-04-22.
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P står för Proven performance in a participatory process som betyder
beprövat resultat i deltagandeprocess.
Metoden har visat sig vara framgångsrik när det kommer till att ena
motstående parter i planeringsfasen. Det kreativa upplägget, den enkla
vokabulären samt metodens bildspråk förenar professionella med lekmän
genom att alla vågar vara delaktiga. Genom detta skapas en plan som bär
många olika människors signatur, detta innebär också ofta att missnöjet
bland allmänheten blir betydligt mindre. URBAN STEP använder sig av tre
olika instrument:


Det runda bordet, det vill säga att alla har samma rätt till att tycka
till.



Ett översiktsfotografi över det aktuella området, ett flygfoto i en
bestämd skala, där placerar man ut små skalenliga modeller av hus
för att forma olika områden.



Värderos är ett verktyg för att värdera olika områdens kvalitéer, se
exempel i Figur 6.

Figur 6. Exempel på värderosens upplägg och vad som kan bedömas.
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Värderosen grundar sig på fyra olika typer av hållbarhet; social, ekonomisk,
fysisk och ekologisk hållbarhet. Dessa fyra värden bryts ner i femton olika
ekrar vilka används som skalor för hur god kvalité som området besitter i det
aktuella ämnet. Desto längre från värderosens centrum man sätter sin
markering, desto högre kvalité har området på den punkten. När man har
graderat alla kvalitéer drar man ihop markeringarna till en sluten figur som
tydligt visar områdets egenskaper. Syftet med cirkeln är att när ett område
har omarbetats kan man fylla i värderosen på nytt för att på ett enkelt sätt
kunna jämföra dess egenskaper. Detta visualiseras tydligt i Figur 6 som
innehåller två olika linjer, en lila och en ljusblå. Den ljusblå linjen visar hur
området har värderats innan bearbetning och den lila linjen visar efter
bearbetning (Arken SE Arkitekter. STEP metoden. 2013).
URBAN STEP består av en A-Z-lista för hållbart stadsbyggande, se bilaga
2, samt tolv stycken enkla steg. Dessa ska man följa för ett lyckat och
hållbart resultat. Dessa tolv steg ska workshop-gruppen och dess ledare gå
igenom tillsammans, de första stegen är tänkta att inspirera gruppen och få
dem att tänka rätt.
1. Påminn om arvet – öppna ögonen.
- Hur har vi byggt tidigare? Vad har varit lyckat? Inspirera!
2. Föreställ dig – 30 år på 30 sekunder!
- Tänk på hur du vill staden ska se ut om 30 år, hur vill du att den ska
utvecklas?
3. Dela ut matris med olika typer av bebyggelse.
- Alla i gruppen får tycka till om vad de anser vara bra och dåligt och
eventuellt egna förslag.
4. Insamling av ifyllda matriser och sammanställning av resultat.
5. Introducera värderosen – ”Vad vi vill och vad vi borde”.
- Rangordna olika områdens kvalitéer med hjälp av värderosen.
6. Samling kring det ”runda bordet”.
- Arbeta gemensamt med att forma staden av modellhus på
översiktsfotografiet.
7. Kombinera de aktuella stadstyperna i en bukett (cirkeldiagram)
- Vilka stadstyper innehåller den aktuella orten i dagsläget? Hur stor del
av orten utgör de? Vad behövs det mer eller mindre av?
8. Man omarbetar planen efter att studerat den genom fyra olika perspektiv
(social, ekonomisk, fysisk och ekologisk hållbarhet).
9. Ta in nya tankar och aspekter.
10. Fyll i en egen värderos över det nya området.
- Hur förändras värderosen när man förändrar områdets storlek, struktur
och placering m.m.?
11. Summera och utvärdera slutsatser.
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12. Professionellt sammandrag
- Workshopens resultat utvecklas vidare till ett konkret förslag.
URBAN STEP är en metod som ska främja attraktivare planering och
motverka förorter och renodlade bostadsområden. Arkitekten Torbjörn
Einarsson är en av personerna bakom metoden, talar mycket om vikten för
att motarbeta ”bubbelstaden”. När funktionalismen gjorde sitt intåg i
stadsplaneringen eftersträvades enbart funktion, därför delades städerna in i
tydligt uppdelade områden. Detta resulterade i stora statiska förorter,
industriområden samt handelsområdet. Dessa områden placerades ut som
bubblor kring den klassiska stadskärnan och det är detta som Einarsson5
menar när han talar om ”bubbelstaden”. Denna typ av planering benämns i
metoden URBAN STEP som restriktionsplanering. Det innebär att
planeringen begränsas av olika förutsättningar.
I metoden URBAN STEP diskuteras istället attraktionsplanering och till
skillnad från restriktionsplaneringen så begränsas inte planeringen utav
förutsättningarna, se Figur 7. Man planerar först en attraktiv stadsdel med
kvarter i ett klassiskt rutnät, för att sedan överföra planen till kartbilden för
den aktuella platsen. Därefter anpassar man planeringen efter vad som redan
finns på platsen. Ett område vars jord inte lämpar sig för bebyggelse kan till
exempel bli en fin stadspark, genom att man plockar bort det kvarteret som
var utritat på dess plats.

Figur 7. Visar skillnaderna mellan restriktionsplanering (t.v.) och attraktionsplanering (t.h.).

Enligt metoden URBAN STEP bör en bra stadsväv bestå av kvarter, sedan
kan man välja att variera både täthet, volymer och höjder. En bra stad ska
inte heller vara avstängd från biltrafik eftersom att det tar död på
möjligheterna till bra verksamhet i området, och verksamhet ger området

Torbjörn Einarsson. Arkitekt. Arken SE Arkitekter AB. Föreläsning. 2013-04-17,
2013-04-18.
5
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levnadskraft. Istället ska man försöka nedprioritera biltrafiken genom trånga
gator som gärna också kröker sig. Man kan med hjälp av träd och annan
grönska också uppnå gott resultat, målet är att man ska kunna köra bil i
området men att bilisten själv ska uppleva att man bör hålla ett lugnt och
beskedligt tempo.
3.4.1 Avvikelser från metoden URBAN STEP

Genom att arbeta med metoden URBAN STEP kan åsiktsskillnaderna
mellan olika parter reduceras. Metoden är tänkt för att öka och förenkla
medborgardeltagandet i frågor om stadsplanering. Tanken är att man ska
lyckas att arbeta fram ett förslag tillsammans som alla accepterar (Arken SE
Arkitekter. STEP metoden. 2013).
Metoden har valts då den är enkel och inte kräver stora bakgrundskunskaper
inom stadsplanering. Det faktum att metoden ursprungligen är utvecklad för
att lösa intressekonflikter inom stadsplaneringen har medfört att det i
rapporten finns följande avvikelser ifrån metoden:


Istället för att ”föreställa sig 30 år på 30 sekunder” föreslås i detta
examensarbete två stycken visionsbilder utvecklade i mjukvaran Trimble
Sketchup.



Gruppen kommer enbart att bestå av två studenter, författarna till denna
rapport. Därför ses ingen nytta i att göra någon sammanställning av vilka
stadstyper som båda föredrar då det enklast diskuteras inom gruppen.



För att få in nya tankar och aspekter kommer det pågående arbete att
diskuteras med handledare samt några utvalda personer.

I övrigt kommer stegen i metoden URBAN STEP att efterföljas.
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4. Genomförande
4.1 Studerade bomässor
I detta kapitel tas den information som hämtats på studiebesöken i
Staffanstorp och Malmö i beaktande.
4.1.1 Bo97 i Staffanstorp

Mässområdet var uppdelat i två delar, dels en omstrukturering av
Staffanstorps centrum, samt två kvarter med bostäder en liten bit från
centrum, se Figur 8. Den senare av dessa två studeras vidare här. I det
området är kvarteren är placerade bredvid varandra men är avgränsade med
ett grönområde med en damm och vattendrag.

Figur 8. Karta över en del av tätorten Staffanstorp med de två områdena för Bo97.

Det större av de två kvarteren ligger vid Farinvägen, se nummer 1 i Figur 8,
har flest bostäder (både villor och några få flerbostadshus), har en grön miljö
med svängda och lummiga gaturum. Det finns inte en rak gata i hela
området och där finns gångvägar på var sida om huvudgatan som är
separerade med alléer av träd, se Figur 9. Alla tomterna är omgivna av
häckar på omkring två meter och i mitten av kvarteret ligger en öppen och
luftig parkmiljö.
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Figur 9. Gaturummet vid kvarter ett i Bo97, alléerna av träd ger gatan en intim karaktär.

Varje villa har sin egen arkitektur, några påminner om varandra men
särskiljer sig ändå åt. Alla har egen parkering på tomten, i vissa fall carport
och ett fåtal har även ett eget garage. Det är cirka 400 meter att gå till
närmsta busshållsplats och det finns två stycken i närheten att välja mellan.
In till Staffantorps centrum är det lite mer än en kilometer.
Kvarter två ligger vid Djurkretsens väg, se nummer 2 i Figur 8. Detta kvarter
har ett helt annorlunda upplägg. Precis vid infarten ligger en stor byggnad
och en lite mindre, där finns carportar för dem som inte har egen parkering
vid sin tomt, samt en förrådsdel i den stora byggnaden. Sju av de tolv husen
är av så kallade Hansahus, en gammal medeltida stil med typiskt spetsiga
tak. Sex stycken av dem ligger tätt inpå varandra och saknar parkering.
Dessa sex ligger på rad utmed ena sidan av kvarteret medan ett av dem är
placerat på en större tomt som följer ett mönster av en solfjäder, svängt mot
parken och dammen, se Figur 10. De övriga fyra husen är av olika
arkitektur, varav tre av dem har tydliga likheter.
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Figur 10. Husen i solfjäderformation vid Djurkretsens väg, Bo97.

Mitt i kvarteret är en torgyta som är belagd med gatsten och en liten
grusbana. Husen som ligger i formationen av en solfjäder har egna
parkeringar, så torget är inte bilfritt. Det är tre träd på torget och inte alls lika
mycket som i det större kvarteret.

4.1.2 Bo01 i Malmö

Bo01 ligger i Västra Hamnen i Malmö, ett område som länge varit ett
industriområde och hem för både Kockums varv och SAAB AB. När
Malmö Stad förvärvade marken såg man områdets stora potential och valde
därför att flytta bomässan som skulle byggas på Ön i Limhamn, till Västra
Hamnen.
Mässan består ursprungligen av 38 olika objekt, såväl byggnader som parker
och konst (Dalman 2001, ss. 112-128). Flerbostadshusen dominerar sett till
antalet medan den drygt 190 meter höga Turning Torso dominerar
luftrummet (Grahn, Ossian & Zimmer, Leif. 2008. s. 89).
Längs vattnet ligger sundspromenaden, det är en serie flerbostadshus med
varierande fasader som skapar en skyddande mur som ska ge lä i övriga
området, se Figur 11. I en del av byggnaderna finns restauranger och butiker
i markplan. Bakom ”den skyddande muren” gömmer sig mindre byggnader i
en labyrint av smala gator och gränder. Arkitekturen är modern och väldigt
varierande. Ut mot kanalen är byggnaderna högre igen och döljer det som
gömmer sig inne i området. På andra sidan kanalen ligger Ankarparken som
avrundas i norr med Turning Torso. Sedan 2001 har Västra Hamnen fortsatt
sin utveckling och många byggnader har tillkommit både norr och öster om
Bo01.
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Figur 11. Sundspromenaden och muren av hus, Bo01 i Malmö.

I Bo01 är grönskan förlagd mestadels till parkerna och takytorna, till
exempel är sedumtak ett mycket vanligt inslag i stadsbilden. Grönskan och
vattnet var viktiga faktorer i kvalitetsprogrammet för området, till exempel
hanteras regnvattnet i olika små kanaler och rännor av sten. Vattnet rinner
genom alla gator och gränder och mynnar ut på torgen och tanken är att
vattnet alltid ska finnas nära. I kvalitetsprogrammet fanns förhoppningar på
att stora träd och grönska skulle planteras där utrymme fanns. Varje
innergård skulle också inneha tio stycken ”gröna punkter” för att försöka
stärka den biologiska mångfalden (Dalman i (red.) Bengt Persson. 2001, ss.
65-66).
Området var från början tänkt att bli helt fritt från biltrafik, men på grund av
byggherrarnas krav så gick det önskemålet inte att genomföra helt och hållet.
Istället är bilen nedprioriterad på många olika sätt, vägarna är små och
trånga, det finns ont om parkeringar inom området och vissa gator är helt
avstängda, se Figur 12.6 För den vill åka buss är det som längst cirka 500
meter att gå och det finns två olika hållplatser i närheten. Det finns också
bilar att hyra via bilpooler som finns på flera ställen i närheten.

6

Eva Rydén Dalman. Ansvarig för kvalitetsprogram vid Bo01. Bo01AB. Telefonintervju. 201304-16
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Figur 12. Bilen känns obekväm att köra på de intima gatorna i Bo01-området.

Det fanns väldigt mycket ”kretsloppstänk” när Bo01 skapades och
planerarna var ute efter att minimera avfallsmängderna samt maximera
återvinningen. Detta gjordes i form av till exempel avfallskvarnar som gör
det möjligt att skapa biobränsle av avfallet, solfångare på taken och ett
vindkraftverk som producerar el till Västra Hamnen. Det investerades också
i ett sopsugsystem för att göra sophanteringen både enklare och mer elegant.
Målet har varit att skapa en hållbar stadsdel genom att återanvända material
för markunderlag och använda sig av material med lång livslängd för
beläggningar, material som kan återanvändas i framtiden (Malmö. Västra
Hamnen Bo01-området. u.å.).

4.2 Planering med hjälp av metoden URBAN STEP
Detta kapitel beskriver arbetet med planeringen av Nya Haganäs och
Life@Home-mässan. Arbetsprocessen följer stegen från metoden URBAN
STEP.
Första steget i URBAN STEP går ut på att återgå till arvet, titta på hur det
har sett ut förut. I Älmhults fall är detta tydligt, eftersom tätorten har växt
fram kring järnvägen. Från början enligt SJ:s modell för stationssamhällen
som var ganska strikt och tillämpade rutnätsystem och tydliga kvarter. I takt
med att orten har expanderat och funktionalismens intåg har samhället
förändrats. Kring stationen finns det stora villor och byggnader i kvarter,
stadsplanen påminner där om en småstad. Bortom ortens centrala torg har
områden med smalhus, radhus, villor och industrier tillkommit. Man har
släppt tankarna kring stationssamhällets rutnät och byggt för en funktionell
expansion.
I metodens andra steg så står kreativitet i fokus. Arbetsgången går ut på att
man fritt föreställer sig och ritar upp en bild eller modell av området. I Figur
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13 visas dessa bilder. Därefter jämförs visionerna inom gruppen och man
försöker nå en gemensam vision för vad man eftersträvar.

Figur 13. Tidiga tankar kring planering ur andra metodsteget.

Den gemensamma visionen för området kom till att innehålla följande:


Möjlighet till att bedriva olika former av verksamhet i området, till
exempel caféer och kontor



Blandade typer av bostäder, det vill säga villor, flerbostadshus,
radhus med mera



Älmhult saknar i dagsläget nästan helt bebyggelse i kvarter, ge plats
för detta i Nya Haganäs



Ge möjlighet för odling och träning



Främja sammanhållningen inom området med gemensamma ytor och
faciliteter



Bilen ska ges mindre utrymme och nedprioriteras. Möjligheten att
köra ska finnas men med smala krökta gator, många cykelleder och
gångstråk samt bra anslutningar med kollektivtrafik så ska bilen
framstå som ett sämre alternativ



Området ska få en unik plan med en stark variation och oväntade
innovativa inslag.

Arbetsgången i steg tre och fyra har bestått av diskussioner kring vilka
stadstyper som är positiva för stadsplanering generellt och vilka som bör
undvikas. Detta ger det fortsatta arbetet en bra grund, då det skapar en
överblick över vilka alternativ av bebyggelse som finns att tillgå.
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I steg fem introduceras värderosen som ett hjälpmedel för att utvärdera olika
stadstyper. Värderosens parametrar fylls i så den representerar hela Älmhult,
se Figur 14, därefter för det befintliga bostadsområdet Klöxhult, se Figur 15.
Slutligen arbetas en värderos för det nya området fram, se Figur 16.
Bedömningarna i värderosorna för Älmhult och Klöxhult är uppskattningar
av deras kvalitéer.
Anledningen till att Klöxhult studeras är för att det är ett väldigt
representativt bostadsområde för Älmhults tätort. Värderosorna för Älmhult
och Klöxhult visar vad som finns och inte finns i Älmhult idag. Värderosen
för Nya Haganäs visar förhoppningar och vad som eftersträvas i detta
examensarbete.
Älmhults tätort är ett samhälle med en internationell mångfald, denna faktor
är dock för beroende av IKEA för att ge orten ett högt betyg. Ortens styrkor
är dess identitet, trygghet och tillgängligheten för bil. Ortens svagheter är
brister på urbanitet, händelser och miljöengagemang.

Figur 14. Värderos för tätorten Älmhult idag.

Klöxhult är ett bostadsområde som uppfördes när det var bostadsbrist i
Älmhult under 1960-talet. Bebyggelsen består av villor som ligger
utplacerade på olika gator som är uppradade längs med Västra ringvägen,
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som syns i nere till vänster i Figur 1. Gatorna ligger inte särskilt tätt utan
med god marginal mellan varandra, lämnad för grönska. Varje villagata
avslutas med en återvändsgränd men sammankopplas till parallella gator
med hjälp av cykelvägar. Området är jämförelsevis representativt för hur
villaområden i Älmhult ser ut.
Klöxhults styrkor ligger i trygghet, naturskönhet, tillgänglighet för bilar.
Bristerna ligger i urbanitet, mångfald, händelser, identitet, lokala
verksamheter och ekonomi.

Figur 15. Värderos för stadsdelen Klöxhult i Älmhult idag.

I arbetet med den nya värderosen så fylls dess parametrar i, så att det
motsvarar de förväntningar som kan komma att ställas på Nya Haganäs.
Denna värderos är enbart byggd på vad som eftersträvas och det är inte alls
säkert att verkligheten kommer uppfylla denna värderos.
För att säkerställa hög kvalité på specifika faktorer har två stycken
parametrar också lagts till. ”Våga vara annorlunda” och ”för alla”. Dessa
parametrar utvärderar hur väl resultatet uppfyller tanken att området ska vara
unikt och samtidigt vara till för alla, det ska vara billigt att både bo och
verka. Nya Haganäs ska även ligga i framkant när det kommer till ”gröna
värden” så som kretslopp, ekosystem men även gröna områden för
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rekreation. Dessa värden framhävs som styrkor i värderosen. Nya Haganäs
identitet ska vara stark och bidra till en gemenskap och lokalt engagemang.
Det ska också vara möjligt att bedriva verksamhet i området för att ge det liv
och förstärka den redan starka sociala hållbarheten med många händelser,
möten, urbanitet och social mångfald.
Faktorerna som man väljer att nedprioritera är tillgängligheten för bil.
Området är inte anpassat för biltrafik men möjligheten att köra bil finns och
det håller samhället levande. ”Nära till mycket” kommer att bli lidande av
att området i dagsläget inte är särskilt sammanväxt med tätortens centrum
men detta kommer att bli bättre på sikt. Att stadsdelen kommer att planeras
med hänsyn till hälsa och rekreation är viktigt, särskilt då dess geografiska
läge intill riksväg sänker betyget för hälsa och säkerhet i värderosen.

Figur 16. Värderosen visar förhoppningar för stadsdelen Nya Haganäs.

Det sjätte steget av metoden kallas ”samling kring det runda bordet”. Här
påbörjas skapandet mer konkret med hjälp utav en stor karta i skala 1:1 000,
modeller av byggnader och pappersbitar för att visualisera vatten, torg,
cykelvägar, parker, etcetera, se Figur 17.
Att arbetet sker just kring det runda bordet är symbolik för att allas åsikter är
lika mycket värda, alla ska våga delta i planeringen. Det är viktigt att man
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släpper alla tankar på vad som borde vara rimligt och rätt för att processen
ska bli fri och kreativ. Metoden URBAN STEP tar upp mycket kring
attraktionsplanering, det vill säga, att först planera ett attraktivt område och
därefter anpassa det till platsens förutsättningar. Det är inte heller fel att
välja ett tema för stadsdelen som planeras, då är det lättare att ge området en
egen karaktär.
Under arbetets gång har det framkommit att det som Älmhult behöver är
blandad bebyggelse med skiftande verksamheter, allt från kontor till billiga
lägenheter och villor. Denna typ av blandstad finns inte heller etablerad på
orten. Stadsdelen växer sakta men säkert fram på den stora översiktskartan
med hjälp av modellerna av hus. Kvartersstad blandas med radhus och
fristående villor och förbinds med krökta smala gator.

Figur 17. Visar arbetet med karta och modeller vid steg sex i metoden URBAN STEP.
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Arbetet är relativt fritt och gator och torg omstruktureras efter hand. Den nya
stadsdelen förbinds med vatten och med naturen runt omkring. Gång- och
cykelstråk uppstår på ett naturligt sätt kring dammen och även in mot
Älmhults centrum. Först växer stadsdelen Nya Haganäs fram därefter
diskuteras var en Life@Home-mässa bör placeras i området för bästa
möjliga resultat.
Platser för verksamheter såsom livsmedel, restauranger, caféer, frisörer
växer fram kring torget. Där är byggnaderna lite högre och torget gränsar
även mot dammen. Dammen kan korsas med en cykelbro som har sitt
brofäste i torgets ena hörn. Runt dammen läggs träbryggor ut som följer
strandkanten som ett långt däck. Bebyggelsen tätnar närmare torget och
avslutas med fristående villor nära dammens södra sida.

Figur 18. Den slutgiltiga planeringen som är underlag för 3D-modellen.

Vissa kvarter är bortplockade och ger plats åt parker, odlingslotter och
förskolor. Längst norrut har en stor yta öronmärkts för odling och fått
tillhörande enklare ekonomibyggnader. På andra sidan dammen finns stora
grönområden och bland annat en ”hälsopark”. Denna park ger möjlighet till
enklare utomhusträning med utomhusgym och anslutningar till olika
elljusspår.
I steg sju studeras befintlig bebyggelse, samt hur den är fördelad mellan de
olika bebyggelsetyperna (Arken SE Arkitekter. STEP metoden. 2013). För
att visualisera fördelningen så tas ett tårtdiagram fram, detta baseras på en
enkel uppskattning av hur det berörda samhället ser ut i dagsläget, se Figur
19. I detta arbete studeras Älmhults tätort för att ge en klar bild av hur
fördelningen ser ut. Uppskattningen är gjord med hjälp av flygfoton över
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Älmhult samt egna upplevelser, och bör därför enbart ses som en
vägledning.

Figur 19. Tårtdiagram över den uppskattade fördelningen av bebyggelsetyper i Älmhult.

Det åttonde steget innebär att man ska betrakta stadsdelen från fyra olika
synvinklar; social, ekonomisk, fysisk och ekologisk hållbarhet. Efter att
planen studerats upptäcks styrkor och svagheter inom varje kategori.
Därefter omarbetas planen utefter vad som saknas.
I nästa steg, steg nio, diskuteras det man kommit fram till i det sjätte steget,
tillsammans med andra personer. Deras synvinklar och åsikter som
utomstående är viktiga för att kunna utveckla planen än mer. Informationen
tas in och eventuella förändringar korrigeras. Detta steg genomförs genom
att personerna får ta del av den fysiska modellen från steg sex. De
uppmuntras till att komma med förbättringar och att flytta om husen i
modellen efter eget tycke och smak.
I steg tio fylls en egen värderos i igen för att se skillnaderna mellan det som
förväntades mot det färdiga resultatet. I det här fallet valdes det att lägga till
några vägsträckor och därmed försvann en mindre del grönområde. I övrigt
är den nya värderosen oförändrad, se Figur 20.
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Figur 20. Den nya värderosen visar de slutgiltiga värdena för stadsdelen Nya Haganäs.

4.3 Uppritning av område
De tio föregående stegen sammanställs och uppritning av området sker i
Trimble Sketchup 8.0. Stadsdelen ritas upp som en 3D-modell som stämmer
helt överrens med den fysiska modellen från metoden URBAN STEP.

Figur 21. Exempel från modellen i Trimble Sketchup.
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4.4 Presentation av förslag
Steg tolv innebär att det slutgiltiga resultatet presenteras på professionellt
sätt. Bilder från Trimble Sketchup renderas med programmet Lumion 3D
3.0 och detta åskådliggörs i resultatdelen, det vill säga kapitel 5.2.

Figur 22. Exempel från renderingsprogrammet Lumion 3D. De blåa och gula byggnaderna
representerar IKEA:s Life@Home-mässa.
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5. Resultat och diskussion
5.1 Vad kännetecknar ett bra område?
Det finns många faktorer som spelar in för vad som kännetecknar ett bra
område och att uppfylla alla dessa är ingen enkel uppgift. Som boende söker
man vissa kvalitéer, den som kör bussen vill ha något annat och som
företagare önskar man en tredje sak. För att få alla som huserar i ett område
nöjda undersöks vad intressenterna vill ha, som har för avsikt att flytta sin
verksamhet eller sitt boende till den plats där man tänkt bygga.
Mångfald av flera olika bemärkelser, social, kulturell, arkitektonisk och
ekonomisk är viktiga och de spelar stor roll vid skapandet av till exempel en
ny stadsdel. Man bör se till att ha varierad bebyggelse och inte dela upp
stadsbilden för mycket som det gjordes förr med ”bubbelstaden”. Då kan
man uppnå en bättre blandning och integration i området genom att livet blir
mer aktivt i stadsdelen. Mer aktivt på det sättet att människor förflyttar sig,
äter ute på café och bredvid caféet är det någon som driver ett företag. Ett
samhälle behöver idag alla typer av verksamheter för att inte dö ut, likaså
behövs de i stadsdelarna. Som att kunna gå till gymmet runt hörnet istället
för att åka in till staden. Kolonilotter för dem som önskar en egen trädgård
men bor i lägenhet. Någon som önskar att bo i en rymlig villa med egen
tomt och lite lugnare tempo, men som ändå inte har långt till lite mer rörelse
och liv, den typen av område gynnar alla.
För att återkoppla till Bo97 och Bo01 hade en kombination av dessa två,
med en del tillägg i form av affärer och fler företag som är integrerade i
området, varit en utmärkt stadsdel. Samtidigt behöver man ha närhet till
grönområden och ytor för rekreation. Verksamheten behövs för att
stadsdelen inte ska dö ut helt och hållet under dagtid och parkmiljöer är
viktigt för att skapa en grön miljö som finns redan från början. Det hade
blivit ett ställe som uppfyller väldigt många olika människors krav. Då hade
det funnits både tät och luftig bebyggelse, en blandning av villor, radhus och
flerbostadshus som ändå ligger ganska tätt inpå varandra. Nära till gröna
ytor, skog och vatten och samtidigt en livfull stadsdel även under dagtid.
5.1.1 Tolkning av Bo97 i Staffanstorp

Bomässan i Staffanstorp var det första objektet som studerades under
studieresan till södra Skåne. Trots regn i luften och isande vindar var ett
besök i området för Bo97 en angenäm upplevelse. Bomässan var som
tidigare beskrivits uppdelad på två gator, Djurkretsens väg och Farinvägen.
De smala, krökta gatorna är det första som betraktaren lägger märke till på
Farinvägen. Tillsammans med de vida häckarna som ramar in gatan bildar
de ett intimt gaturum. Kontrasten mot 1960-talets uppradade, kala
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villaområden är väldigt tydlig då mycket gröna inslag gör sig synliga. Gatan
är utformad som en boulevard, det vill säga att gatans parallella gång och
cykelstråk är avskilda från gatan med hjälp av en gräsremsa som inkluderar
planterade träd. Träden är planterade längs med gatan och bildar på så sätt
även en allé. Detta bidrar till att gatan känns mindre och mer integrerad med
villornas trädgårdar.
Gatans smarta utformning är en utmärkt demonstration på hur man med bra
planering kan nedprioritera bilen. Man upplever biltrafik genom området
som onaturlig och håller en låg hastighet vid behov av genomfart. Detta kan
styrkas genom egna erfarenheter av att köra på områdets gator.
I mellanrummet som bildas mellan villorna i kvarteret vid Farinvägen ryms
en litet parkområde, se Figur 23. Det är ett bra sätt att använda
mellanrummet mellan husen och samtidigt se till att alla villorna får närhet
till ”gröna rum”. Frågan kan däremot ställas varför man inte gjort en större
satsning på denna park och förvaltningen av den. Varför inte låta villaägarna
få dela på ytan och få möjlighet till större trädgård och chans till att odla
egna grönsaker i den bördiga skånska jorden?

Figur 23. Parkytan mitt i det ena villakvarteret i Staffanstorp.

Området kring Djurkretsens väg är av lite annorlunda karaktär. Det är
mycket öppnare och saknar de gröna och privata värdena som Farinvägen
visar upp. Det första som man reagerar på är den tomma ytan som är
centrerad mellan husen. Den känns ofullständig och inte klar, som en sorts
blandning mellan torg och parkering, se Figur 24.
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Figur 24. Den kala ytan mellan husen på Djurkretsens väg.

Husen ligger placerade som i en hästsko och i utrymmet som uppstår i
mitten har man placerat en ekonomibyggnad som rymmer parkering, förråd
och skyddsrum. Bakom denna byggnad så ligger en torgliknande yta som
enbart markeras med hjälp av stensättning och tre små björkar. Varför såg
man inte till att ge området en grönare karaktär och gjorde denna yta till en
mindre park? Speciellt märkligt blir det när man tänker tillbaks på Bo97:s
ledord som var ”fokus på det gröna och det sköna”.
På Djurkretsens väg har dessutom villorna betydligt mindre tomter än på
Farinvägen och ligger bara med några få meters mellanrum. Det kan vara ett
effektivt verktyg att bygga så tätt om man vill öka känslan av urbanitet,
särskilt när man har Hansahusens höga fasader som hjälpmedel för att
förmedla stadskänsla. Känslan av stad försvinner dock direkt med tanke på
den tomma stora outnyttjade ytan mellan husen. Hade man istället försökt att
gestalta ett torg eller park hade förmodligen resultatet blivit bättre.
Att man har vågat ge de aktuella arkitekterna ”fria tyglar” har gett en
varierande arkitektur som faktiskt upplevs som mer befriande än brokig.
Storleken på villorna är väl anpassad till omkringliggande bebyggelse. Det
är ett beslut som säkert tagits med stöd av själva grundtanken om att det
skulle vara en ”villamässa”, även om man ibland skulle kunna känna att mer
varierande volymer och byggnadshöjder skulle kunna vara mer intressant för
betraktaren. Därför är de höga Hansahusen som är inspirerade av forna
Hansastäder ett trevligt men kanske för sällsynt undantag. För vad är det
som säger att en villa i ett område som detta inte kan vara högre än två
våningar?

37
Gustaf Björkman & Magnus Jeppsson

I den stora parken som skiljer de två olika gatorna åt har man löst dagvattnet
på ett snyggt sätt genom att skapa en damm och en liten å. En bra lösning
som både inkluderar funktion och estetik. Själva parken i sig är väl närmare
en standardlösning, utan att för den sakens skull vara dålig. Den ger nära till
rekreation och avslappning för de som bor i närheten. Det som skulle kunna
höjt parkens attraktionsvärde vore ifall man hade tagit vara på områdets arv
bättre. Förr i tiden odlades det nämligen sockerbetor i området för Bo97,
något som skulle kunna synas tydligare i parken genom att ge den ett
tydligare tema. Sockerproduktionen medförde t.ex. kullar i närheten av
fabriken. Det skulle kunna stärka parkens identitet.
5.1.2 Tolkning av Bo01 i Malmö

Det andra studiebesöket gjordes på Europas största bomässa, Bo01, och det
första man möts av där är den höga Turning Torso. Byggnaden dominerar
fullkomligt luftrummet då inga andra är i närheten så hög som den. Att
mötas av en sådan byggnad ger en känsla av att området är mäktigt,
innovativt och framåtsträvande, just för att den har en sådan unik arkitektur
och konstruktion. Väl inne ibland husen på Bo01 råder arkitektonisk
mångfald, se Figur 25, det enda som är likt något annat är några enstaka
radhus med olika färger. Resten av byggnaderna i området är helt unika
vilket gjorde det väldigt spännande att gå omkring och studera alla olika
typer av byggnader. Från utsidan ser man bara större flerbostadshus, men
mellan de husen skymtar man en lägre och kompakt bebyggelse som inte
blir så mäktig och robust som utsidan, utan ger ett mer välkomnande och
lugnt intryck.

Figur 25. Den arkitektoniska mångfalden syns tydligt i Bo01.
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Upplägget på gatorna är väldigt ”fritt”. Det är inga särskilda rutmönster, på
en del gator ser man inte längre än tre-fyra hus bort. Där är fondbyggnader
som hindrar att man ser rakt genom hela bebyggelsen, se Figur 26. Man har
istället mycket krökta gator, korta sträckor som blockeras av byggnader för
att svänga runt och det blir lite av en labyrint att gå omkring där. Det gör det
till en trevlig miljö som är spännande att upptäcka och bo i.

Figur 26. Smal passage med krökta gator och begränsad synsträcka.

Det är varierad täthet på bebyggelsen, på vissa gator är det möjligt att köra
bil medan andra är väldigt trånga och smala. Det senare gör i sin tur att
byggnaderna ligger väldigt tätt mot varandra, man kan se in i folks
vardagsrum och kök, även om man bor på andra sidan gatan på vissa ställen.
Det kan bidra till att man känner sig lite uttittad. Dock förekommer detta
ganska sällan och endast ett fåtal byggnader har större fönster ut mot vägen i
dessa fall. De stora flerbostadshusen i utkanten av området har ofta
innergårdar vilket ökar avstånden mellan dem och övrig bebyggelse,
samtidigt ger det de boende en trevlig trädgårdsmiljö i den annars väldigt
steniga delen av Västra Hamnen.
Näst intill varje gata är belagd med gatsten och något som då verkligen är
viktigt är att det finns små gröna ytor i området. De flesta radhus och villor
har egna små tomter, något som ger en annan karaktär åt området även om
det är privat mark, då det gröna lyser upp mellan byggnader, gator och
vatten. De publika små gröna punkterna blir lite som små oaser mitt bland
all bebyggelse, där även vattnet rinner förbi och igenom konstverk av sten.
Man får en liten del natur bland alla byggnader och gator, vilket är
uppskattat.
Något som saknas är utrymmen för barn, det är ytterst ont om sådana
utrymmen inne i området. Med mycket smala gator och byggnader nästan
överallt, känns det ibland som att det kan vara svårt att vara barn där.
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Däremot finns det en lekplats längs en kanal precis öster om Bo01, men det
är långt ifrån vissa delar av området och alla barn kanske inte får gå dit utan
vuxet sällskap då den ligger intill vatten.
Det gröna man saknar inne i labyrinten av byggnader, kan fås igen om man
tar sig utanför Bo01:s murar. Där lekplatsen ligger är ett av tre stora
grönområden som är i anslutning till Bo01. De andra två områdena ligger
mot havet och det ena har en stor ”solterrass” vid vattnet som ger lite lä,
vilket kan vara skönt vid en annars blåsig plats, se Figur 27. Där är mycket
sittplatser och stora grönytor. Det finns dessutom flera badbryggor längs
med kuststräckan och detta gör platsen mer trivsam genom att den inbjuder
till olika aktiviteter. Den tredje stora grönytan ligger norr ut, där är mycket
öppna ytor vilket gör det lite kalt och blåsigt så nära havet och även kanalen
mynnar ut där. Dessa tre större parkområden behövs för att kompensera den
brist på stora gröna ytor inne ibland byggnaderna.

Figur 27. Vy från solterrassen ut över grönområdet. ”Muren” runt Bo01 i bakgrunden.

Vid planeringen av Bo01 ville man skapa ett samhälle som stod för hållbar
utveckling, bra ekologi, bra kommunikationer och ett socialt samhälle som
låg i framkant. Det finns mötesplatser som är till för alla, kretsloppsrum är
utplacerade för ett bättre återvinningssystem och man skymtar solpaneler på
vissa av taken. Det visar att man kan vara ekologisk och energismart i ett
storstadssamhälle.
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5.2 Planering av stadsdelen Nya Haganäs
I detta kapitel presenteras och diskuteras planeringen för stadsdelen Nya
Haganäs och hur Life@Home-mässan skulle kunna byggas och integreras
med övrig bebyggelse.

5.2.1 Nya Haganäs planering

Figur 28. Översiktskarta som visar Nya Haganäs läge i förhållande till befintlig tätort och
IKEA:s nya varuhus.

Ett av de dominerande inslagen i planen för Nya Haganäs är den konstgjorda
dammen, den mjuka formen tillåter att stadsdelen växer runt vattnet och ger
området en närhet till vatten och natur. Ett av problemen med Nya Haganäs
placering är att kommunikationerna till Älmhults centrum riskerar att bli
svaga, därför så förbinds stadsdelen med en direkt cykel- och gångbana som
går tvärs över dammen med hjälp av två stycken broar, se Figur 29.
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Figur 29. Broförbindelsen från Nya Haganäs till Älmhults centrum.

Broarna skapar också en attraktion för stadsdelen och ger den en unik
karaktär. Vid cykelfärd från Älmhults centrum, tar du dig enkelt över
broarna och direkt ner på torget på andra sidan dammen. Här breder
bebyggelsen ut sig från det gröna torget, som utgör Nya Haganäs kärna.
Torget sträcker sig en bit ut i vattnet och möter bron med ett stort trädäck.
Där ges möjlighet till sol, bad och rekreation, men också promenader längs
med strandstråket. I södra delen av dammen utgår från strandstråket även en
cykel- och gångbana som leder till handelsområdet.
Det gröna torget är en hybrid mellan ett torg och en park, här finns torgets
urbanitet och rörelse, fast i en grön och trivsam miljö. Samspelet mellan det
gröna torget, dammen och bron skapar en attraktiv och ovanlig miljö.
Förhoppningen är att miljön ska utgöra en viktig del av attraktionskraften att
locka allmänheten till både besök och inflyttning till stadsdelen. Torget
omsluts av några högre hus, här är det tänkt att husen ska ge möjlighet till
attraktiva verksamhetslokaler i bottenplan och bostäder i de övre planen. En
sällsynt och bra möjlighet för entreprenörer, dessutom helt unik i Älmhult.
Runt om det gröna torget finns relativt tät bebyggelse som är formad i
kvarter, det skapar gemytliga innegårdar med plats för grönska, umgänge
och gemensamma faciliteter. Stadskänslan är påtaglig och de smala krökta
gatorna gör att betraktaren inte ser särskilt långt. Byggnaderna här är
tilltänkta både som bostäder och för verksamhet.
Längre ifrån torget blir kvarteren större och glesare, grönskan runt om och
mellan husen blir mer påtaglig. Bebyggelsen är flerbostadshus och
möjligheten till verksamhet finns även här. Bakom dessa kvarter, i Nya
Haganäs östra del ligger tre stycken mindre kvarter lämpliga för villor. Här
ligger också en förskola och den östra delen avskiljs lite från stadsdelens
kärna med hjälp av två små parkområden.
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Bebyggelsen följer dammens form och i norra delen av Nya Haganäs ligger
fem stycken radhus, intill och bakom dessa ligger ytterligare tre kvarter,
lämplig för en blandad bebyggelse av villor och flerbostadshus. I anslutning
till dessa kvarter ligger ett stort område som är öronmärkt för odling.
I södra området av stadsdelen finns tre kvarter, de är inte så stora och har
betydande inslag av grönska. Här kan man välja bebyggelse efter vilka
önskemål som ställs från till exempel kommunen. Längs med vägen som går
till väster till dammen ligger nio stycken hus utplacerade, lämpligen lite
större villor. Allra närmast stadsdelens södra infart ligger ett högre
flerbostadshus, här finns chansen att ge området ett exempel på
profileringsarkitektur och samtidigt skapa många bostäder. Enklare bostäder
såsom studentlägenheter med närhet till Haganässkolan eller
korridorsboende för gästarbetare vore passande i ett sådant läge.
Stadsdelens gator och vägar har en bredd på fem meter, något smalare där
busstrafik inte är planerad. Busstrafik kan dras från Källgatan via det gröna
torget och vidare ut på Danska vägen. En möjlig sträckning för den
befintliga busslinjen Snålskjutsen. Området har två olika infarter, en i söder
från Källgatan och en i norr från Danska vägen, se Figur 30. Detta är för att
få bättre anslutning till den befintliga tätorten. Gatorna i stadsdelen är
krökta, ambitionen har varit att undvika raka gator, dels för att nedprioritera
bilen och dels för att undvika att man ser rakt igenom flera kvarter. Exempel
på detta kan ses i Bilaga 5. Längs med lämpliga gator är även cykel- och
gångbanor utplacerade. Dessa avgränsas med träd från gatan för att skapa
gröna gaturum.

Figur 30. De röda ringarna visar anslutande vägar till Nya Haganäs. I söder från Källgatan
och i norr från Danska vägen.
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Väster om dammen är två större parker utplacerade och inne bland kvarteren
i öster ligger två lite mindre. Dessa områden är till för att skapa grönytor och
rekreationsområden i stadsdelen.

5.2.2 Life@Home-mässan i Nya Haganäs

Syftet med planen för mässan är att skapa något småländsk, miljövänligt och
prisvärt. I detta fall tolkas småländskt som något annorlunda och innovativt
efter små resurser. Miljövänligt är det på grund av utnyttjande av
gemensamma faciliteter och transportmedel. Till sist blir det prisvärt med
tanke på den kompakta bebyggelsen och smalare gator, samt nära till mycket
inom ett och samma område.

Figur 31. Planen för Nya Haganäs, med Life@Home-mässan markerat i blått och gult.

Figur 31 visar hur mässans byggnader är placerade, de är markerade med en
ljusblå och en gul färg. Life@Home-mässan skulle kunna byggas som en
egen och första etapp i stadsdelen Nya Haganäs. Enligt Håkansson och
Nilsson (2012) efterfrågades mindre och billigare lägenheter i Älmhult,
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något som mycket väl kan skapas här. Vid en sådan etablering i området,
med mässan som en första etapp, så finns det en bra och stabil grund till
vidare exploatering av Nya Haganäs till en större stadsdel. Kvaliteten för en
eventuell första etapp, innehållandes Life@Home-mässan skulle inte sänkas
märkbart. Värderosen för enbart mässan vore därför nästintill oförändrad i
jämförelse med värderosen för hela Nya Haganäs, se Figur 16.
De gula husen är tilltänkta att användas som renodlade visningshus, både för
IKEA och konkurrerande aktörer. Detta tilltag kan komma att bli ett stående
besöksmål för både ortsbor och långväga turister. Placering nära det gröna
torget ger liv och främjar verksamheten i stadsdelen, bland annat för caféer
och restauranger.

Figur 32. Life@Home-mässans visningshus markerade i gult, övriga mässan i blått.

Torget är kärnan både för mässan så som för hela Nya Haganäs och där är
det fullt av händelser och möten, se Figur 33. Hit anländer cyklisterna från
Älmhults centrum, här kan besökare och boende handla, äta och fika.
Life@Home-mässans centrum ska utnyttja Älmhults speciella mångfald och
karaktär, det finns kanske en möjlighet till att skapa en internationell
atmosfär och cafékultur. Torget, som kallas för det gröna torget ska också
skapa ett samspel mellan urbanitet och grönska. Dammen, torget och bron
skapar i kombination med varandra attraktionskraft kring mässan.
Byggnaderna som ramar in torget är några av mässans högre, detta för att
främja stadskänslan samt skapa en blandning av bebyggelsetyper som är
unik.
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Figur 33. Det gröna torget i nya stadsdelen sett från sjön.

Alla bostäder i Life@Home-mässan har tillgång till det gemensamma
odlingsområdet. Tanken är att även människor i lägenhet ska ges
möjligheten att bruka marken de bor på, ett steg mot ett mer hållbarart
samhälle. Odlingsområdet ligger i nordostligt läge i Nya Haganäs och har tre
stycken tillhörande ekonomibyggnader. Dessa fungerar som
redskapsbibliotek, alltså ges de boende möjlighet till att låna
trädgårdsredskap och andra verktyg. Möjligen kan verksamheten expandera
i framtiden för att även innefatta de som bor i hela Nya Haganäs.
I redskapsbiblioteket finns ett motsvarande alternativ till transportmedel.
Områdets invånare ska ges möjligheten till bilpool och även ett
cykelbibliotek. Där kan de boende dela på kostnaderna och samtidigt gå
ifrån konsumtionssamhällets principer. Kostnader för gemensamma
institutioner inom stadsdelen kan delas upp genom att de boende betalar
medlemsavgifter till en bostadsförening.

Figur 34. Figuren visar odlingsområdet med redskapsbibliotek i rött till vänster.
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Till mässan hör också fem olika kvarter och en radhusgata. I dessa kvarter
ligger visningshus men även flerbostadshus och verksamhetslokaler.
Kvarteren är täta, möjligheter att vistas ute ges på de väderskyddande
innergårdarna. I varje kvarter finns också gemensamma tvätthus för de
boende. Det ska även finnas en kvarterskompost, en form av gemensam
sopsortering som är både bra för miljön och går att återanvända i
odlingsområdet.
I södra delen av området ligger Life@Home-mässans högsta byggnad. Ett
punkthus som är tänkt att ge området en enklare form av boendealternativ.
Huset inhyser studentlägenheter och korridorsboende, för människor som
kan tänka sig ett annorlunda och ett mer kollektivt sätt att bo. Byggnadens
höjd ger också stadsdelen en tydlig identitet.

Figur 35. Mässans högsta byggnad syns närmst till höger, student- och korridorboende.

Till planen för Life@Home-mässan hör också parkområdena på andra sidan
dammen. Där ligger Hälsoparken, ett område med hälsan och träning i
centrum. Det ska vara nära till både träning och lek, glädjen står i fokus med
enklare utegym och lekparker. Närheten till Haganäsområdets elljusspår är
också bidragande, kanske kan det anläggas ytterligare ett friluftsspår runt
omkring Nya Haganäs.
Vägbeläggningen i Life@Home-mässan varierar mellan återvunnen asfalt
och gatsten av betong. Vid vidare arbete bör möjligheten om att istället
använda tegelsten som substitut för betongsten utredas, då detta medför
mindre koldioxidutsläpp (Miljö & Utveckling. Trafik och transport. 2011).
Planen för mässan är annorlunda på så sätt att man ges möjligheten till att
vara verksam och aktiv, både i sitt hus och på sin mark, trots att man bor i
lägenhet. Det är något som passar den företagsamme och strävsamme
smålänningen perfekt. Planen är också tänkt att vara sparsam med
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användandet av markyta och vägar. Dock har skönhet fått stå i fokus i
planeringen, därför att man kan anta att en attraktiv plan inte ställer lika
höga krav på byggnaderna för att området ska uppfattas som attraktivt.
Life@Home-mässan är således också prisvärd. Tanken är att enkla
byggnader ska kunna byggas i området och att en genomtänkt och högt
prioriterad stadsbild ska vara lika viktig för områdets attraktionskraft som
något av de individuella byggprojekten.
Hållbarhet har också fått spela en stor och betydande roll i planeringen.
Detta märks på de smala gatorna, täta bebyggelsen, odlingsmöjligheterna,
gemensamma transportmedel och källsorteringen. Ett annat sätt att göra
området mer miljövänligt kanske kan vara att använda återvunnen asfalt som
vägbeläggning. Stenbeläggningen på och i kvarteren runt torget är
ursprungligen tänkt som gatsten av betong.
Fler bilder på planeringen, gaturum och grönområden kan ses i Bilaga 5.

5.2.3 Diskussion kring planering

Flera faktorer kring planeringen för Nya Haganäs med tillhörande
Life@Home-mässa tål och bör diskuteras. Planen är säkerligen
provocerande, både för folk på tekniska kontoret i Älmhult som för
människor som bor i mer klassiska bostadsområden. Rädslan bygger
förmodligen på att denna typ av bebyggelse är oprövad i orter av Älmhults
storlek och för att folk vill måna om sitt privatliv och inte bo för nära
varandra. Faktum är dock att de villakvarter som Nya Haganäs erbjuder ger
möjligheter till liknande boende som i Älmhults befintliga bostadsområden,
då tomterna har rimlig storlek och kan avskiljas från varandra och gatan med
hjälp av växtlighet. Till skillnad från bostadsområdena så ligger dessa villor
dessutom i ett område med ett naturligt centrum där man kan arbeta, äta eller
bara träffas.
Frågan om biltrafik är lika svårlöst som viktig. IKEA ser gärna ett bilfritt
område som ger bra publicitet och visar att företaget har god vilja.
Kommunen står däremot långt ifrån ett bilfritt område, särskilt när det
handlar om tätortens nya stadsdel och entré. De har ingen erfarenhet av
sådant och man kan förstå deras resonemang om att det är svårt att
genomföra.
Planen för Nya Haganäs har resulterat i en kompromiss, kanske en
konsekvens för valet av metoden URBAN STEP, en metod som brukar lösa
tvister. I vilket fall som helst är nedprioritering av bilen ett logiskt alternativ
för Älmhult. Planeringen har inte gjorts med bilen i tanken, utan har
utformats för att ge en attraktiv miljö för boende, arbetare, fotgängare och
cyklister. Möjligheten att köra in i stadsdelen med bil är dock oumbärlig för
de som önskar att driva verksamhet i området. Det känns som en del av
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kommunens motstånd till bilfria områden bottnar i rädslan av att potentiella
inflyttare är för bekväma för att inte kunna köra bil ända fram till sitt hus,
och därmed inte vill bo i ett sådant område. Ett område som nedprioriterar
bilen vore kanske därför ett lagom progressivt alternativ för Älmhult.
Tidigare i rapporten har betydelsen av att planeringen blir småländsk,
miljövänlig och prisvärd förtydligats, tål dessa faktorer granskning? Det vill
säga, är planeringen så småländsk, miljövänlig och prisvärd som det
eftersträvades i början?
Småländsk planering tolkas i detta arbete som en unik planering, någonting
som följer IKEA:s värderingar om att ha modet att sticka ut och vara
annorlunda.
Planeringen för Nya Haganäs med tillhörande Life@Home-mässa är i flera
avseenden relativt unik, men däremot är inte området så annorlunda och
banbrytande som en del av de tidigaste tankarna var. Anledningen till detta
är att innovationer är svåra att finna och att mycket redan har utvecklats.
Planen har dock en styrka i att den kombinerar många bra lösningar inom
modern stadsplanering till en kombination som är relativt unik, och totalt
banbrytande i Älmhult. Därför bedöms det att planens småländska identitet
ses som en framgång.
Planeringen skulle också fokusera på miljövänlighet med förhoppningen om
att skapa en miljövänlig stadsdel. I arbetet har det bortsetts från husens
tekniska aspekter så som isoleringsvärden och nya isoleringsmaterial. Istället
har vi arbetat med att hitta detaljer i planen som förenklar en hållbar livsstil
i. Planeringen bryter mot vissa principer inom konsumtionssamhället genom
att invånarna i området delar på många olika resurser, till exempel bilar,
verktyg och odlingsmark. Andra delar som kvarterskomposter och
återanvänd asfalt verkar i samma riktning, det vill säga en mer hållbar
stadsdel.
Prisvärd var också ett ledord i planeringen och visst kan man diskutera att
kvartersstrukturen på området skapar kanske onödigt mycket vägar i planen.
Det är dock lite av en tolkningsfråga eftersom prisvärt kan betyda så många
olika saker. Förhoppningen med planeringens kvartersstruktur är att en
attraktiv planering ställer mindre krav på byggnadernas estetik. I
planeringen ska man i princip kunna integrera vilka typer av hus som helst
utan att området blir mindre attraktivt. Faktorer som förskönar området, som
till exempel dammen är kanske inte heller en billig lösning. Vatten är dock
en faktor som många människor värderar högt och därför är beredda att
betala lite mer för, då de tycker det är värt pengarna.
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5.3 Integration av stadsdelen
Då det anses att expansionsmöjligheterna i Älmhults centrum är för små så
har man valt att bygga ortens nya stadsdel samt entré för trafik ute vid
området Haganäs, cirka 1,5 kilometer från centrum. IKEA har varit tydliga
med att de vill att även det nya varuhuset ska ligga med en stark koppling till
Älmhults centrum och bostäder (Älmhults kommun. Handelsområde
Haganäs. 2013). Därför är det viktigt att det nya området ute vid Haganäs
inte förblir en ”bubbla” utanför centrum, och det bör på sikt växa ihop med
befintlig tätort.
Ett första steg mot att bygga samman delarna är att stärka
kommunikationerna till centrum, som i dagsläget är svaga. Idag är
kommunikationen dålig trots Snålskjutsen, som är en gratis pendelbusslinje
som går mellan handelsområdet och centrum. Ska handelsområdet växa ut
till en ny stadsdel är det på sin plats med en ”riktig” busslinje. Då skulle
Älmhult få sin första riktiga stadsbuss och bara det vore en signal om att
detta är en expansiv ort att räkna med. Nätet med cykelvägar till området är
underutvecklat och skulle absolut behöva byggas om. Kommunikationerna
med bostadsområdena Klöxhult och Möckeln är t.ex. riktigt dåliga, vilket
medför att cykelturer därifrån blir onödigt långa.
I frågan biltrafik så vore det en bra lösning att även ansluta den nya
stadsdelen till Danska vägen. På så sätt skulle det nya området flätas ihop
med det befintliga nätet av gator och vägar. Det skulle på sikt kunna bli en
mer naturlig del av orten och inte som en återvändsgränd. Anslutningen mot
Danska vägen skulle kunna innebära en tunnel eller en bro för gående och
cyklister ska kunna korsa vägen enklare. På andra sidan Danska vägen skulle
fortsatt expansion kunna ske upp mot Vintervägen.
En satsning på förtätning och upprustning av Östra Esplanaden, Torngatan,
Norra Krongatan och Källargatan skulle medföra att den nya stadsdelen både
upplevs som både attraktivare och bättre integrerad. Den befintliga
skogsremsan, se Figur 36, mellan Torngatan och skolan bör också åtgärdas
så att den inte agerar som en avgränsning mellan Älmhult och Haganäs.
Området är möjligen inte i behov av bebyggelse, däremot skulle det behövas
göras attraktivare och mer välskött så att det inte förmedlar känslan ”här
slutar staden”. En parkliknande miljö längs med Östra Esplanaden hade varit
en fin övergång till stadsdelen Nya Haganäs.
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Figur 36. Det markerade området bör åtgärdas för att Nya Haganäs ska integreras bättre
med Älmhult.
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6. Slutsatser och fortsatt arbete
6.1 Slutsatser
Slutsatserna rörande resultatet presenteras i punktform och de skulle mycket
väl kunna utgöra grunden i ett första kvalitetsprogram för Life@Homemässan.


IKEA:s Life@Home-mässa bör bestå av tätare bebyggelse i
kvartersform



Bebyggelsetypen i mässan ska variera, men bör också fokusera
främst på att tillfredställa tätortens behov på billigare lägenheter



Life@Home-mässan bör utformas som en liten kärna i stadsdelen
Nya Haganäs som kommunen planerar



Bilen nedprioriteras i mässområdet, men biltrafik är möjligt



Life@Home-mässans gator bör vara smala, krökta och inramade
utav grönska



Bostäder kombineras med verksamhetslokaler kring ett centralt
beläget torg som utgör en naturlig mötesplats för alla i stadsdelen



Redskapsbiblioteket är unikt för Life@Home-mässan. Bilar, cyklar,
verktyg med mera kan hyras eller lånas ut



Möjlighet till odling ges i planerade och förberedda odlingsområden



Vattenspegeln ger Life@Home-mässan extra kvalité



Parker avsätts för rekreation och friskvård



Varje kvarter ges möjligheten att kompostera i en gemensam
kvarterskompost



Det ska vara enkelt att cykla och gå mellan mässområdet och
Älmhults centrum.

Litteraturstudier har legat till grund för en klar uppfattning om hur en bra
stadsdel utformas. Dessa studier har stärkts och förankrats genom intervjuer
med stadsarkitekt Eva Sjölin och arkitekt Torbjörn Einarsson och genom
arbetet med metoden URBAN STEP resulterat i följande slutsatser. Dessa
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slutsatser kan också ses som ett första förslag på vad ett kvalitetsprogram för
området bör innehålla.
Här följer vidare slutsatser som inte är adekvata för ett kvalitetsprogram för
Life@Home-mässan


Ett bilfritt Nya Haganäs påverkar möjligheterna till verksamhet, liv
och rörelse i området på ett negativt sätt



Nya Haganäs får inte bli ett bostadsområde, det bör betraktas som en
ny stadsdel med blandad verksamhet



Området mellan Torngatan och Haganäs bör åtgärdas, se markering i
Figur 36. Det uppfattas idag som en gräns mellan stad och landsbygd



Nya Haganäs bör kunna nås med bil även från Danska vägen, för att
tydligare flätas samman med tätorten.

6.2 Fortsatt expansion av stadsdelen Nya Haganäs
Nya Haganäs behöver växa sig från Haganäsområdet och närmare mot
centrum om det på allvar ska betraktas som en stadsdel i Älmhult. Området
med grönska mellan Torngatan och Haganässkolan ligger lämpligt placerat
geografiskt för vidare expansion, men genom egna erfarenheter så består
området av sankmark och hade därför lämpat sig bättre för parkmiljö. Vidare
expansion av Nya Haganäs hade istället kunnat ske ut mot Danska vägen
och kanske även på andra sidan av den upp mot Vintervägen. Detta område
ligger norr om Nya Haganäs och syns tydligt i Figur 28.

6.3 Fortsatt arbete
Då denna rapport enbart kan ses som ett slags planprogram och en planering,
kommer det krävas mycket arbete innan Nya Haganäs och Life@Homemässan blir verklighet.
Första uppföljningen av detta arbete hade varit att utreda Älmhults
kommuns slutgiltiga planering av stadsdelen Nya Haganäs. Först då kan
planprogram och detaljplan för Life@Home-mässan utvecklas.
Denna rapport kommer att presenteras för de ansvariga i kommunen och
IKEA under hösten 2013, för att både inspirera och klargöra arbetets
resultat. Vid en större förståelse av kommunens syn på Nya Haganäs hade
arbetet kunnat gå vidare till arbetsprocessen kring en detaljplan tillsammans
med IKEA och kommunen.
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Det hade varit intressant att genomföra undersökningar i den målgrupp som
kommunen och IKEA vill komma åt, det vill säga pendlarna. En
enkätundersökning om vilka typer av boendemiljöer och aktiviteter de
saknar i dagens Älmhult. Enkätundersökning hade också varit ett bra
verktyg för att undersöka människors olika upplevelser av olika miljöer för
att sedan sammanställa deras åsikter i värderosor. Dessa åsikter hade kunnat
få utgöra grunden till en ny plan för Nya Haganäs och Life@Home-mässan.
Då metoden URBAN STEP styr planeringen åt attraktionsplanering hade det
varit intressant att se hur planeringen hade kunnat se ut med en annan
arbetsprocess.
Planeringen var tänkt att vara miljövänlig, därför vore miljövänlig
stadsplanering ett bra ämne att utreda och studera djupare för att på sikt
uppnå alla de höga förväntningar som finns på Nya Haganäs och
Life@Home-mässan.
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BILAGA 1
LIFE@HOME MÄSSA I ÄLMHULT:
Under flera årtionden har Älmhult varit en mötesplats för ”möbelhandlare” från
all världens hörn. IKEA’s årliga redovisning av sitt sortiment och sina
kommande produkter är en ”institution” som under 4 veckor besöks av mer än
3 000 personer. Utöver detta finns det en ständig ström av andra besökare till
IKEA , och under en årscykel kan antalet uppgå till ca 50 000 personer som är
engagerade i produktutveckling och sortiment.
IKEA’s mässa har funnits i sin nuvarande form under många år och genomförts
inom egna och hyrda lokaler. En stark önskan är att i framtiden kunna genomföra
dessa under ett tak i lokaler som är väl anpassade för ändamålet. Ett alternativ
som studerats är att förlägga dessa mässor i anslutning till det gamla varuhuset i
ett ”Life@Home Centre”.
Under tiden fram till dess att detta ”Life@Home Centre” kan etableras finns det
ett behov av att hitta alternativa lösningar till dagen mässor. Ett alternativ som
diskuterats är att genomföra en ”Life@Home” mässa
Nytt bostadsområde

Idéskiss på nytt
bostadsområde från
Älmhults kommun.

Behovet av prisvärda och moderna bostäder i Älmhult är stort. För närvarande är
produktionen av bostäder i Älmhult generellt sett obefintlig och i synnerhet när
det gäller hyreslägenheter. De hyreslägenheter som producerats under de senaste
10 åren och även de hyreslägenheter som planeras har som målgrupp de
människor som har råd att betala mellan 10 000 och 15 000 SEK per månad i
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hyra. Denna situation främjar inte till fullo visionen att Älmhult skall växa 4 000
nya invånare fram till 2020. För IKEA är det ett klart hinder för att kunna
attrahera och behålla den bästa kompetensen till Älmhult för utveckling av vårt
sortiment och vårt företag. Denna rekrytering förväntas ske bland unga och
moderna människor som ännu inte är etablerade på bostadsmarknaden, och som
varken vill eller kan möta upp de hyresnivåer som nämnts ovan.

Tillsammans med Älmhults kommun har IKEA studerat möjligheterna att
etablera ett nytt bostadsområde som möter de krav framtiden ställer på modernt
boende. Focus ligger på att hitta en lösning för en lokalisering i Haganäsområdet,
men konceptuellt måste detta ske med ett mer generiskt förhållningssätt.
Inom Älmhults kommun finns alternativa områden med attraktiva lägen som är
möjliga att exploatera för bostäder.
Från IKEA ser man att ett nytt och modernt bostadsområde skulle kunna ge
möjligheter att utgöra grunden för en Bomässa som sträcker sig längre än vad
som är normalt. Konceptet bör vara en ”Life@Home”-mässa där fokus inte bara
ligger inne i bostaden utan sträcker sig långt utanför denna. Målsättningen måste
vara att skapa något som gör stort avtryck och som skapar ett internationellt
intresse.
Mer än en bomässa:
För IKEA är en ”Life@Home”- mässa mycket mer än bomässa. Det är viktigt att
just ta fasta på ”Livet Hemma” och inkludera de element som framtidens
hyresgäster och villaägare ställer på ett modernt, bekvämt, hållbart och prisvärt
boende.
Hållbarhet:
Våra kommande generationer ställer redan idag ett krav på oss att vi är mer måna
om att klokt förvalta våra begränsade naturresurser. ”Sustainability” kommer att
vara ett krav i det långa perspektivet och är redan idag ett argument som de
många människorna har högt upp på sin checklista vid val av boende. Högt
ställda krav på energieffektivitet, avfallshantering, resursanvändning och
miljövänliga persontransporter kommer att vara en realitet bland våra kommande
generationer.
För att vinna trovärdighet är det ett måste att involvera aktörer inom dessa och
flera områden för att visa hur framtiden skall se ut.
Skolor:
Det är inte bara IKEA som har erfarenheten att närheten och kanske främst
kvalitén på skolor och barnomsorg är en av de viktigaste parametrarna för valet
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av bostad. I Haganäsområdet finns idag en bra gymnasieskola och en
internationell skola.
Fritidsaktiviteter och rekreation:
Kraven på och behovet av enkel och bekväm tillgång på fritidsaktiviteter och
rekreation har under de senaste årtionden ökat, och det kan förväntas att denna
trend kommer att fortsätta. Detta omfattar allt från möjligheter till att utöva
idrotter i speciella anläggningar till möjligheten till utomhusvistelse i enklare
former i form av enklare strövområden och närhet till natur. Funktionella,
pedagogiska och säkra lekplatser för barn ger också ett mervärde för ett attraktivt
boende.

Bryggartäppans lekplats i
Stockholm som har sin
inspiration från händelser eller
berättelser från Stockholms
historia

Enkla träningsredskap för
utomhusbruk – en vanlig syn i
Kinesiska parker och mycket
väl utnyttjade av framför allt
seniorer.

Mångfald:
Mångfalden i ett bostadsområde har fler än en dimension. Ett attraktivt boende
skall vara för de många människorna, och det skall innehålla all former av
upplåtelser och typer av hus. Det skall vara utformat för alla åldrar och för alla
typer av plånböcker. Med tanke på att vi i Älmhult har nästa 50 olika
nationaliteter är kraven på mångfald i boendemiljön än viktigare. Ett fokus på
”internationalitet” måste vare inkluderat i utformningen av ett bostadsområde
avseende alla aspekter.
I mångfalden finns också med möjligheter till företagande och andra
verksamheter som skapar rörelser och aktiviteter under dygnets alla timmar.
Kontor, handel och annan service är verksamheter som kan skapa dessa rörelser
och närvaro i området.
Trygghet och säkerhet:
Det finns en mångfald av exempel på store bostadsprojekt där långsiktig trygghet
och säkerhet försummats eller helt glömts bort. Det finns också bra exempel på
där man lyckats, t.ex. Ladugårdsängen i Örebro.
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Vi tror att mångfalden som åldersstruktur, etnicitet, upplåtelseformer och miljö
är viktiga parametrar för att skapa en långsiktig trygghet och säkerhet i området.
Referenser:
Vauban i Tyskland:
Ett projekt som kan användas som inspiration för ett nytt bostadsområde i
Älmhult är förorten Vauban

Gatubild från Vauban utanför
Freiburg i södra Tyskland.

Historik och grundfakta
Vauban är en relativt ny stadsdel belägen ca 3 kilometer söder om Freiburg
centrum. Stadsdelen, som är byggd på ett gammalt militärområde, har cirka 5000
invånare och 600 arbetsplatser. Planeringen av området startade 1993 och de
första inflyttningarna skedde 1999.
Karaktäristiskt för stadsdelen är mixen av olika typer av byggnader och att det
inte förekommer någon biltrafik av betydelse i området.
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Transporter och service:
Vauban är inte fritt från bilar. Angreppssättet för att minska biltrafiken har varit
att ge den lägre prioritet an andra former för transporter. Det råder
parkeringsförbud i anslutning till bostäderna. I stället finns det gemensamma
parkeringsanläggningar i utkanten av stadsdelen. Det är tillåtet att köra fram till
husen för att hämta och lämna, men detta sker på gångtrafikanternas vilkor.
Frånvaron av väsentlig biltrafik i området är uppskatta, särskilt av de boende
som inte äger någon bil. De som inte äger någon bil är behöver inte heller vara
med att betala för de gemensamma parkeringsanläggningarna.
För persontransporter till och från området finns ett väl etablerad nätverk med
bussar och spårvagnar. En gemensam bilpool finns också etablerad.
I området finns också rekreationsområden, skola, dagis, köpcentrum och
mataffär.
Energi
Ca 100 av byggnaderna är byggda som passivhus med en energiförbrukning av
maximalt 15 kWh/m2. Det finns också 10 st plusenergihus som över året
producerar mer energi än de förbrukar. Solfångare på taken för produktion av
varmvatten och el är ett mycket vanligt inslag i stadsbilden.
Ladugårdsängen Bo 92 – Örebro
Ladugårdsängen är en stadsdel i södra Örebro. Området är byggt som en "stad i
staden" med varierande hus, kvarter, alléer och gågator. Det byggdes delvis på
Örebro gamla flygfält, och området stod klart till Bomässan Bo92 i Örebro 1992.
Satsningen hamnade något fel i tiden på grund av höga byggnadspriser i
samband med finanskrisen åren 1990-1994 men har på senare år ökat kraftigt i
popularitet på grund av närheten till centrum.
På senare tid har Ladugårdsängen byggts ut med bland annat fler höghus. Ett
planprogram presenterades år 2005 för utbyggnaden av Sörbyängen och
Ladugårdsänge.
I Ladugårdsängen finns kollektivet Vildsvinet, som bygger på ett starkt
miljötänkande och har växthus och bilpool. I området finns Serpentinparken med
tre lekparker. I Ladugårdsängens centrum finns en skola. Området ligger nära
badanläggningen Gustavsvik, en 18-håls golfbana, tennis- och badmintonhall,
och Sörbyskogen med motionsspår och strövområden
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Gatubild från Ladugårdsängen i Örebro
– ett nytt bostadsområde som byggdes
till bomässan Bo92. Området är byggd
på Örebros gamla flygplats.

Janne Gustafsson
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BILAGA 2
Checklista A-Z
- för hållbart stadsbyggande
Av: Arken SE Arkitekter AB
A) Avläs stadens eller ortens kartbild. Börja med kartor som täcker betydligt
större områden än den tänkta uppgiften. Jämför med äldre kartor. Leta efter
gamla spår och historiska fragment.
B) Finn rörelsestråken, mellan intressanta punkter, oförutsedda eller gömda
sträckningar för gående, busslinjer eller andra transportmedel.
C) Välj stads- eller bytyp och lämplig täthet.
D) Bestäm en sekvens av hållplatser för buss eller spårvagn och utforma
dessa till hållplatstorg. Låt ett gångavstånd på 300-500 meter till hållplatsen
definiera bebyggelsens bredd längs den artär eller ryggrad som
transportmedlet utgör.
E) Låt bebyggelsestråket ta form efter de begivenheter som landskapet
erbjuder – utsikt, historiska avtryck, solvinkel, vik, bergskam, ås, skogar,
bäckar, fält, befintliga vägar och bebyggelse.
F) Forma en scenografi med plats för både urbant offentligt liv och privata
revir.
G) Urskilj kvarter och icke-kvarter (torg, parker) ur stadsmönstret.
H) Välj skala och gräng så att människor känner att de kan sätta sina egna
personliga märken, både i byggstadiet och senare över åren.
J) Välj en skala som befrämjar ett gott mikroklimat. Tänk på lokala vindar,
sol och skugga.
K) Illustrera olika metoder att blanda in arbetsplatser bland bostäder –
vertikalt inom byggnad, horisontellt inom kvarter eller på ömse sida av torg
eller gata.
L) Välj lägen för nödvändiga externa arbetsplatser som kan komma till
senare, och med en sådan placering att deras urbana energi kan riktas mot
stadsvävens torgrum. Detta kan tillförsäkra anställda tillgång till
gemensamma transportmedel, lunchrestauranger etc.
M) Välj ledbilder för målstyrning. Kom överens med boende,
fastighetsägare, byggare, tjänstemän och politiker om vilka mål som ska
styra, så att inte process och formalia tar över med alla dess delregler och
låsningar. Gör alla medvetna om att resultatet beror på avvägningar mellan
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många olika önskemål som är behjärtansvärda men som sinsemellan ändå
framtvingat prioriteringar. Gör klart att ingen part kan ta på sig rollen att
bara bevaka och kräva en viss aspekts 100 % -iga tillgodoseende.
N) Sätt namn och koda in begrepp i ett tidigt stadium för att underlätta
kommunikation mellan fackmän och lekmän.
O) Definiera ex ”Lex……….” (Orten, någon, idégivare, kommunalrådet,
etc.) för att betona att detta är ett projekt speciellt för denna ort och plats och
för att frammana en lokal medvetenhet eller stolthet.
P) Välj markanvisningar och upphandlingssteg i måttlig skala. Det ger
möjlighet för lokala eller små aktörer på marknaden och befrämjar variation
och innovationer – och på sikt även längre priser.
Q) Utelämna delar av tomter och kvarter som har höga marginalkostnader
och låt dessa kompletteras vid senare tillfällen – då efterfrågan på ny
bebyggelse gör detta ekonomiskt möjligt. Detta gäller alla skalnivåer.
R) Skapa ett nät av gator och vägar i stället för trafikseparering.
Differentiera gatunätet till olika mått för gränd, gata, boulevarder dels för
olika användning och dels för olika parkeringskapacitet. Utforma
gatusektioner så att trädrötter och rördragningar kan samexistera. Undvik
labyrintiska gatunät med återvändsgator. Dämpa i stället silning och höga
hastigheter med hjälp av intima mått, pollare, gatubeläggning, träd,
trevägskorsning, sekvensindelning och andra positiva signaler.
S) Låt ägandet vara småskaligt och följa den ”cell” som det enskilda huset
och dess tomt utgör. Offentligt och privat sorteras därmed genom
kvartersformen på ett underfundigt sätt som både avdramatiserar konflikter
och befrämjar ett ansvarstagande revirbeteende. Restaurangägaren som på
morgonen med kvast och hink rengör ”sin” del av trottoaren är en
illustration av denna mekanism.
T) Låt parkeringen inordnas och underordnas kvartersstrukturen. Parkering
kan ske längs gata, i billeder, carport, garage, inom gatumått typ boulevard
(Narnavägen), i souterräng och ½ - planskällare. Varje kvarter bör ansvara
för sina permanenta parkeringsbehov. Plats för parkering vid hemmet eller
arbetsplatsen löses inom det egna kvarterets gränser. Besöksparkering och
spontan parkering vid t ex inköp kan då ordnas längs gatan.
U) Ge utrymme för förändringar och tillägg i alla skalor och storleksnivåer.
Detta ökar användningsmöjligheterna i ett långt perspektiv.
V) CELL – Stadsvävens primära byggnadssten. Cellen består av tomt +
byggnad. Stadsmorfologin visar att byggnader kan komma och gå, men
också att en levande stadsväv bör bibehålla cellen som kvarterets minsta del.
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X) KVARTER – Summan av ett antal celler. Definieras av gatunätet. Skalan
är avhängig stadstyp, byform, klimat och lokal kultur.
Y) STADSDEL – Summan av ett antal kvarter. Kan upplevas olika av en
stads olika inbyggare. Men kan också ha en tydlig form, som ett resultat av
topografi och gröna korridorer.
Z) STAD – Summan av ett antal stadsdelar. Staden bör ses som ett uttryck
för den mänskliga kulturen, en summa av alla livets aspekter. Men också
som ett utryck för människans syn på sin relation till Moder Jord.
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BILAGA 3
Telefonintervju 2013-04-16 med Eva Rydén Dalman, dåvarande ansvarig
för Bo01:s kvalitetsprogram.

Hur var du involverad i Bo01?
Jag var anställd av Bo01 AB, och då som ansvarig för kvalitetsprogrammet
och även till viss del idédiskussion.
Ja, förklara gärna begreppet kvalitetsprogram?
Det har egentligen ingen definition, inget dokument på samma sätt som t.ex.
en detaljplan. Det är mer utav en ”hittepågrej”, jag tror dom var först med
det i Stockholm. Att när staden sålde sin mark så skrev man till ett
kvalitetsprogram för att försöka sätta extra krav, öka samhällsnyttan för
området. Men definitionen av kvalitetsprogram är så lös, jag vet t.ex. att när
Eva Sjölin(Lomma) pratar om det så menar hon mer kvalitetsprogram kring
det offentliga rummet och dess utformning.
Vad la ni fokuset på i Bo01:s kvalitetsprogram?
Då det fanns en så stor flummig förstudie, så blev fokuset väldigt stort. Alla
hade fått önska vad de vill se i området. Så vi la inte fokus på någonting,
utan på allting, själva livet. Det var ju lite det som var bomässans idé.
Valet av Bo01:s tema?
Den första tanken var att man skulle skapa världens första ekologiska
välfärdssamhälle, men sen kom ju någon på att det fanns ju samhällen på
södra halvklotet som faktiskt både mådde bra och hade ”noll” påverkan på
miljön. Så temat skrevs väl om till något med hållbarhet.
Vad var mässans ambition? Vilket resultat ville man uppnå?
Drömmen var ju att visa ett helt nytt liv.
När man har så stora ambitioner, hur påverkar det planeringen?
Ja det blev ju min uppgift att försöka skriva ett kvalitetsprogram som på
något sätt täckte in alla ambitionerna från förstudien och planen för området.
Eftersom detaljplanen inte kan styra så mycket mer än husens höjd och
storlek fick kvalitetsprogrammet styra en hel del. Man kan ju t.ex. skriva in
att alla hus måste ha röda gardiner, något som aldrig hade gått i en
detaljplan.
Påverkade exploateringsgraden? Att den är så hög?
Exploateringsgraden är faktiskt inte hög, utan runt 1.0. Tillskillnad från det
som är byggt senare (Varvstaden) som ligger kring 2.5. Dessutom gjordes
kraven på grönytefaktorer efteråt.
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Hur bestämdes det vem som fick bygga var?
Intresset var väldigt litet för att bygga i området, det rådde ekonomiskt
stiltje. All luft hade gått ur Sverige när 80-talets högkonjunktur gick rakt in i
väggen och det påverkade hela 90-talet. Vi samlade därför ett gäng
intressenter. Men man fick t.o.m. övertala byggherren att bygga första
huset. Sen har jag för mig att priserna reducerades.
Hur funkade det att bygga så mycket samtidigt på en så begränsad yta?
Jag jobbade inte med Bo01 då, men man har hört att det var ”superkaos” för
att kungen skulle inviga och ingenting var klart. Fullständig kaos med
lastbilar som inte kom fram och byggjobbare som bara kunde stå och vänta.
När vi skulle fortsätta med andra områden i västra hamnen fanns det många
olyckskorpar som sa att det aldrig skulle gå utan speciella logistikplaner men
det gick bra, jättebra.
Hur skiljer sig Bo01 från ett vanligt område?
Att man fick testa nya grepp, att det fanns stark politisk vilja som gjorde
detta möjligt. Man fick göra sånt som man aldrig får göra annars. Smala
gator är nog den största skillnaden, bilen är inte måttet för Bo01. Ingen
annanstans i Sverige har man fått nedprioritera bilen på ett sådant sätt, det
var till och med tänkt att det skulle vara mer bilfritt än vad det i slutändan
blev. Det skulle vara stora p-hus för de boende, som sedan skulle använda
små skrindor till att dra hem mat och dylikt. Tillsist röt byggherrarna ifrån
och hotade med att dra sig ur om de inte fick bygga garage och plats för
bilarna.
Vad tycker du själv om Bo01 så här i efterhand?
– Otroligt lyckat! Jag är jätteglad för att jag fick vara med på ett litet hörn av
detta stora projekt. Jag tycker det är en helt fantastisk miljö, jag skulle gärna
se mer sånt i Sverige.
Man kan fråga sig varför det inte byggs mer så, när det är så många som
tydligen vill skapa något liknande?
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BILAGA 4
Telefonintervju 2013-04-09 med Eva Sjölin, dåvarande stadsarkitekt för
Staffanstorps kommun.

Varför?
SVEBO stod för arrangemangen av bomässorna på den tiden och hade fått
ett återbud på bomässan 96 och sökte en kandidat som kunde fylla luckan.
Man hade redan börjat planera H99 och Bo2000(senare känd som Bo01).
En av politikerna i Staffanstorp hade läst att de sökte en mässa och
kontaktade SVEBO. Deras VD Tommy Hedlund svarade direkt och besökte
genast Staffanstorp. Han gjorde tidigt klart för kommunen att man var inte
var intresserad av en bomässa endast inkluderade flerbostadshus utan man
ville även ha med villor då man trodde det kunde attrahera mer besökare. Jag
fick då som stadsarkitekt i Staffanstorp i uppdrag att titta över pågående
planer för att se om det fanns någon påbörjad planeringsprocess för ett
villaområde som kunde passa för mässan. Man konstaterade snabbt att
kommunen inte hade klarat av att ta över mässan redan 1996 utan man fick
ett år på sig att planera, därav bo97.
Jag fann snabbt att planen för området ”sockerbiten” lämpade sig väl för
ändamålet och hon påbörjade arbetet att omarbeta planen samt utveckla en
kvalitetsprogram. Jag började också samarbeta med Agneta Persson(som
kom att bli mässplanechef för bo01).
Agneta hjälpte mig med att utveckla kvalitetsprogram när det kom till det
”gröna” och dagvattenhantering. Man fick in en liten sjö och en park i mitten
av området sockerbiten och man omarbetade gaturummen. Gaturummen
blev mer levande än i den ursprungliga planen för området. Det var viktigt
att det inte bara var husen som skulle ha utökade kvalitéer.
Ambitionen var att husen skulle vara ”experimentbyggande” och att man
skulle få arkitekter och byggherrar villiga att satsa på det här.
Hur utformas detaljplanen bäst för att ge utrymme för kreativitet och
innovativa lösningar hos arkitekterna?
Jo jag var ensam stadsarkitekt i Staffanstorp på den tiden och fick helt enkelt
lov av kommunen att omarbeta planen helt. Området sockerbiten var på den
tiden bara en åker och jag tyckte att skulle det bli någonting spännande i
området skulle fokus ligga på det gröna och gatornas utformning och
placering. Problemet var att området redan hade en antagen detaljplan som
vunnit laga kraft. Så jag fick helt enkelt försöka omformulera och tolka den
gällande detaljplanen så fritt som möjligt. Jag kommer ihåg att lantmäteriet
på den tiden inte var glada över krökta gator och så, som var ovanligt på
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tiden. Men man töjde på det mesta så vi lyckades få in allt vi ville och så att
vi dessutom slapp göra en ny detaljplan, för det hade vi inte hunnit. Det var
väldigt tur att det dessutom var kommunens mark, annars hade det blivit
jättesvårt.
Hur anpassades planering av bostadsområdet till de gamla
ekonomibyggnaderna från sockerbruket?
Ja, området för bostadsområdet är ju gammal åkermark. Nä vi rustade helt
enkelt upp de gamla byggnaderna så gott det gick för att använda de som
mässhallar, och gjorde ändringar i infrastrukturen så att man skulle kunna nå
området lättare.
Området är tydligt uppdelat i två delar, fanns det någon tanke bakom
detta?
Nä, hur husen är utplacerade stämmer helt överens med den befintliga
planering som redan existerade 1996. Det var liksom ingenting vi hade tid
att ändra på. Det som skiljer sig från den äldre planeringen är att vi la in ett
bra kvalitetsprogram, jobbade med dagvatten och de gröna värdena på ett
helt annat sätt än i ett vanligt bostadsområde.
Är kvalitetsprogrammet den största skillnaden ifrån ett ”vanligt
område”?
Ja så kan man väl uttrycka det ja. Just det här med att vi jobbade extra med
det gröna mellan husen, vattnet och gatornas form och så ja.
Som vi förstod det så flyttade du även in området efter mässan?
Ja, vi köpte ett av husen efter mässan när de blev till salu. Ett av husen
såldes redan innan så en familj kunde komma med lite specifika önskemål.
Resten såldes först efter mässan och då lyckades jag locka med min familj
att flytta från Lund och in i området, i ett hus som heter ”ljusets hus”, där
bodde vi sen i tio år.
Vilka värden uppskattade du själv som boende i området?
Ja det var gatumiljön och parken, det utvecklades fint. Några år efter vi
flyttade in fick jag en första riktigt fin kvalitetsstämpel på att fler än jag
uppskattade det, när jag kollade ut i parken och såg en droska med ett
bröllopspar som hade valt att ta sina bilder just där. Ett bättre betyg än så
kan man ju knappast på.
Att husen uppe vid djurkretsens väg ”vänder ryggen” till parken var
det en medveten tanke?
Nja, det beror ju lite på hur man ser det. Jag ser det nog som att de ligger i
en solfjäder ner mot parken och en rak rad med bostads hus som vänder sig
mot tennisbanan. Men som sagt det följer det tidigare planeringen.
Sen kan jag säga att det du ser idag när du anländer till farinvägen, den
högre bebyggelsen har tillkommit efteråt och den stämmer ju inte med
detaljplanen. Det var en av anledningarna till att vi flyttade. Det skulle bli
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”hus i park” likt det som byggdes på vänstersida om farinvägen till mässan,
men istället så blev det ”hus i parkering”. Det var väl hårt tryck på den
dåvarande stadsarkitekten att bygga mer och expandera. Det var inte alls
tänkt så. Det blev ju en otrolig lågkonjunktur och det kom av sig. Det
byggdes runt 2004, förfärligt. Sedan har vissa av husen blivit kraftigt
ombyggda på icke estetiskt sätt.
Får man lov att fråga vilket av husen du reagerar så starkt mot?
Ja, det ligger i gult tegel som har blivit en riktig rysare.
-Ja, det lade vi faktiskt märke till, det är vitmålat nu..
Usch ja, jag känner han arkitekten som ritade det från början och jag säger
det, han går aldrig den vägen igen. Men det är sånt som händer. Jag vet inte
heller hur det ser ut nu med häckar och sånt nu. Jag gillade de höga
bokhäckarna som liksom höll samman området, men folk har olika tycke
och smak.
Hade ni något tema eller nyckelord under mässan?
Ja vi hade fokus på det sköna och det gröna. Vi hade mycket samarbete med
Alnarp och en annan trädgårdsskola. Det var experimentträdgårdar som inte
står kvar idag.
Hade du ändrat på något idag om du hade gjort om det?
Haha, det var ju så länge sedan. Jag vet inte, jag hade nog försökt styra det
ännu mer, det hade jag nog. Det är en balansrätt hur mycket man ska styra
när det är vanligt folk som ska äga det. Vi försökte hitta duktiga arkitekter
och inte använda gamla typhus..
-Ja min man han påpekar att det kanske är ett och det stämmer nog. Det
ingick dock inte i mässan utan vi lämnade en tomt fri då en av
entreprenörerna kursade. Vi valde därför medvetet att hellre hålla den
tomten fri för mässan än att bygga något halvdant. Där har tillkommit ett
typhus i efterhand.
Hur ser du på områdets skiftande arkitektur? Från hansahus-nostalgi
på Djurkretsens väg till modernism på farinvägen?
Ja men det var ju lite av mässans idé att visa spännvidden. Faktum är
dessutom att många av villorna dök faktiskt upp i typhuskatalogerna efteråt.
Bland annat vårt eget som ritades av Henrik Jais Nielsen och Mats White.
Sen kan jag tycka att det förvanskades av Götenehus lite men det var alltså
många som var här och tittade och gillade husen. För första gången fick man
verkligen se att ”arkitektmedverkan” vid småhus kunde göra skillnad, det
tror jag.
Nu undrar jag om du var involverad i Bo01?
Jag satt i Bo01-styrelsen under ett väldigt tidigt skede, sedan bytte jag arbete
till Trelleborg och den kommunen hade ingen representant i Bo01-styrelsen.
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Hur ser du på det områdets planering? Den höga exploateringsgraden
osv?
Men det är ju en helt annan typ av projekt, det är ju ren stadsbyggnad. Jag
var med när projektet planerades på Limhamn. Sen på slutet bytte det ju
plats till västra hamnen och då var jag inte involverad alls.
Hur skiljde sig planering mellan Bo97, H99 och Bo01 mot ett vanligt
område?
Ja idag planeras ju inte riktigt bomässor på samma sätt, du har ju planen och
byggnaderna. Sedan allt som rör själva mässan är ju mer, hur man gör en
mässplan. En blandning mellan permanent och tillfälligt.
Vad är en bomässa för dig?
Det är någonting väldigt spännande och väldigt kul att fått vara med om kan
jag säga. Att man får möjlighet att spänna bågen lite. Mina roligaste år helt
klart. Hela kommunen levde upp och engagerade sig. Väldigt annorlunda
från ens vanliga yrkesliv.
Sen visade det sig vid Bo97 att ekonomin gick ihop och ingen kalabalik. Det
var fantastiskt och vi fick enormt mycket mer besökare än vad vi trodde.
Kommunen har ju tjänat enormt på detta.
Staffanstorp har ju växt mycket.
Ja, verkligen.
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BILAGA 5
Bildsamling för Nya Haganäs och Life@Home-mässan. Allt bildmaterial
tillhör Gustaf Björkman och Magnus Jeppsson.

Plan för området. Life@Home markeras med blå och gul färg. Tvätthus är lila, miljöhus är gröna
och redskapsbibliotek är röda.
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Bilden visar Life@Home-mässans intima gaturum med mindre plats för bilen och mycket grönska.

Bilden visar Life@Home-mässan och dess svängda gator och kvartersbebyggelse.
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Ett exempel på en av mässområdets flera innergårdar.

Nya Haganäs med mässområdet närmst dammen, i förgrunden syns två parker.
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En lekplats i en av parkerna.

På andra sidan dammen, mitt emot torget ligger Hälsoparken. En park avsatt för träning och
rekreation.
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Utegym i Hälsoparken, på andra sidan dammen syns torget och byggnaderna för Life@Homemässan.

Runt om dammen går ett trädäck som utgår från torget. Tanken bakom trädäcket är att skapa en
naturligt vandringstråk i Nya Haganäs.
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På torget finns det verksamhetslokaler i bottenplan, här ska matställen, caféer, affärer och företag
kunna bedriva sin verksamhet.
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