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Sammanfattning 

Växjö kommun planerar att bygga bostäder på den västra delen av Arenastaden. Det aktuella 
området gränsar i öster mot idrottsarenorna men mot övriga riktningar ligger det inringat av 
trafikleder och handelsområden med stora trafik- och parkeringsanläggningar. För att inte de 
nya bostäderna ska kännas ’utkastade’ i en främmande miljö har vi utformat ett alternativt 
förslag med betydligt fler bostäder som tillsammans skapar en stadsdel med egen identitet.  

Den nya stadsdelen analyseras och värderas m.h.a. främst, stadsplaneraren och arkitekten, 
Kevin Lynchs analysmetod och teorier om upplevelsevärden. I analysen ingår även en 
solstudie och undersökning av bullerkällor samt värdering med så kallad Värderos.  

Resultatet visar att det går att bygga med hög exploatering och bibehålla kvalitéer enligt 
Kevin Lynchs teorier. 'Receptet' är höga byggnader och underjordiska garage. Detta 
stadsbyggnadssätt medför dock extremt höga kostnader.  
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Summary 

Växjö’s municipality is planning to construct apartment buildings on the west end of 
Arenastaden. The area in question is bordered to the west by the stadia but is, from other 
directions, circled by roads and trading areas with sizable traffic and parking facilities. 
To prevent the new apartments from feeling ‘thrown out’ in a foreign environment, we’ve 
designed an alternative proposition, with a significant increase in housing wich creates a 
district with its own identity. 

This new district is analyzed and evaluated with the help of mainly, the urban planner and 
architect, Kevin Lynch’s analytic methods and theories on experience values. A sun-path-
study, an investigation of noice sources and an evaluation with a, so called, Värderos is also 
apart of the analysis.  

This end result leaves us with the final conclusion that, by building with a high degree of 
ground exploitation, one can maintain the qualities according to Kevin Lynch’s theories. The 
‘recepie’ is to create high buildings and subterranean garages. This construction method 
entails however a high price. 
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Abstract 

Ett mycket högexploaterat förslag utformas där en egen identitet skapas åt Arenastaden i 
Växjö. Solens gång, bullerkällor, brandrisker, kulturhistoriska värden och många mål i 
kommunens visionsbild för Arenastaden väger in vid utformning av förslaget. 

Förslagets nya upplevelsevärden och andra kvalitéer analyseras med hjälp av en solstudie, 
bullerkällsundersökning och analysmetod av Kevin Lynch. 

Projektuppgiften är baserad på att en mycket hög exploatering drar ner på områdets 
upplevelsevärden. Då analysens resultat föll annorlunda erhölls ett annat resultat – metoden; 
att bygga på höjden besparar grönytor och de värden som mäts vid en Lynchanalys. 

Nyckelord: Exploateringsgrad, högexploaterat, folktäthet, skyskrapor, sky view factor, 
grönytefaktor, förtätning, urbanisering, lynchanalys, Kevin Lynch, city scaping, illustration, 
modellering, Revit, Lumion, parkeringshus, solstudie, buller, brand, upplevelsevärden, 
kulturvärden, värderos. 
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Förord 

Detta examensarbete går under ämnet; stadsplanering – något vi endast berör ytligt i våra 
utbildningar. Då vi anser att stadsplanekonsten, idag, skiljer sig enormt från tidigare epoker, 
på gott och ont, ser vi ämnet som en intressant och god komplement till våra studier. 
 
Examensarbetet är det sista momentet i programmet för Byggnadsutformning och 
Byggnadsingenjörs-utbildningen, båda om 180 högskolepoäng på Linnéuniversitetet. Arbetet 
omfattar 15 hp och är skrivet för institutionen för byggteknik i fakulteten för teknik. 

Vi vill ge ett stort tack till Mats Elgström som hjälpt oss enormt med sin insikt och som 
representerat handledarrollen för både LBE arkitekt AB och Linnéuniversitetet. 
 
Vi vill också tacka Axel Lindqvist, nyexaminerad Planeringsarkitekt från BTH, som bidragit 
med litteraturråd och kunskaper om allmänna planeringsteorier. 

 

Växjö, juni 2014 

Marcelo Valdebenito 
Marcus Öberg 
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1. Introduktion 

Under presentationen i Berlin, den 13:e mars 2014, framhöll FN:s klimatpanel, 
IPCC, att värdens länder måste både begränsa utsläppen och anpassa samhället för 
att minska dess sårbarhet. Ju snabbare detta kan ske, desto lägre är riskerna för 
allvarliga klimateffekter. (Climate Change 2014) Sveriges mål i de internationella 
klimatförhandlingarna är att begränsa den globala temperaturökningen till under två 
grader. Detta är en ny rättslig överenskommelse för alla världens länder som 
förväntas träda i kraft år 2020. 

1.1 Bakgrund 

Växjö kommun  planerar bebyggelse i Växjö, för ytterligare 37 000  invånare till år 
2030. (ÖP 2012) Man planerar att utöka kapaciteten genom, främst, utveckling av 
fyra stadskärnor; Teleborg centrum - universitetet, Samarkand - I11, Norremark 
och den centrala stadskärnan. En tätare och mer funktionsblandad stad eftersträvas 
där nästan alla persontransporter sker till fots, med cykel eller kollektiva färdmedel. 
(ÖP 2012) 
 
Sedan bilismen slog igenom har städerna brett ut sig. Den bemöttes först av stor 
entusiasm men dess negativa konsekvenser har, med tiden, blivit allt mer påtagliga. 
Där de väldiga effekterna av den ökande mängden växthusgaser i atmosfären är 
mycket allvarliga liksom utglesningen av våra städer. (NE.se) Detta är 
uppenbarligen inget hållbart levnadssätt.  
 
Ett intresse finns att utveckla Arenastaden vidare. Arenastadens västra sida är den 
plats som, för examensarbetet, är aktuell att exploatera. På området finns idag tre 
fotbollsplaner, en kastplan och ett mindre skogsområde. Enligt kommunens 
visionsdokument (Vision Arenastaden Växjö) vill man sikta mot att uppföra ett 
område som är ”internationellt känt som ett tränings- och utbildningscentra - där 
akademi och idrott verkar tillsammans.”Här planeras en utökning av Arenastaden 
med lägenheter, gymnasium och verksamheter/handel om 56 000 m2. För att det 
verkligen ska bli ett område med egen identitet tror vi att man måste bygga 
betydligt fler bostäder. 
 
En tätare stad tar mindre plats och alstrar därför mindre transporter. Frågan vi 
ställer oss är - Hur skulle Arenastaden fungera vid en betydligt högre exploatering? 

1.2 Syfte och mål 

Målet med uppgiften är att ta fram ett alternativ till kommunens förslag med en 
betydligt högre exploatering; mer än dubbelt så hög och studera vad detta har för 
konsekvenser.  

Vid förslagets utformning ska befintliga värden i största möjliga mån tas tillvara. 
Förslaget ska tillföra platsen nya kvalitéer. Eventuella problem ska kartläggas och 
analyseras. Resultatet kan eventuellt användas som underlag för andra framtida 
förtätningsprojekt. 
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Ett motiv för denna höga exploatering är att ge området en egen identitet, så att det 
inte känns som några bostadshus utslängda i ett handelsområde. 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Förarbetet och analysen 

Ekonomin berörs inte för bygge av höga hus kontra traditionella höjder på hus. 

Projektet innefattar inte en geologisk förundersökning. 

I projektet behandlas ej den biltrafik-situationen som projektet medför. Det kan 
dock tilläggas att omgivande vägar har relativt hög kapacitet. 

1.3.2 Planering och modellering 

Föreslagna byggnader är beräknade till volym och antal våningar. Skolbyggnaden 
placeras så att varutransport sker från lämplig sida och att köket samt matsalen 
ligger i anslutning till denna. 

3D-modellering görs av förslagets byggnader, övriga byggnader på området och 
den närmast omgivande bebyggelsen. Utanför räcker illustrering med en 2-
dimensionell karta liggandes på 3D-modellens markplan. 

I modellerandet lämnas allt för tidskrävande punkter åt sidan,  som ritning av 
trafiklinjer, trafikskyltar, reklamskyltar och markhöjder runt omkring 
exploateringsytan. Byggnaderna som ritats saknar mindre detaljer, som stuprör och 
hängrännor, vindskivor och vissa trappingångar.  
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2. Teori 

Förslagets exploateringsgrad baseras på värden erhållna från andra högexploaterade 
områden. En bedömning görs om vad för exploateringsgrad som är aktuellt för 
projektet att gå mot. 

Utformningen av förslaget görs med hjälp av arkitektens skissmetod där flera 
alternativ tas fram, jämförs och anpassas. 

Analysen för det färdiga förslaget baseras på teorier från stadsplaneraren Kevin 
Lynch och en s.k. värderos, ett vanligt förekommande verktyg i fysisk planering. 
Tillsammans skapar de en bild av betraktarens syn på kvalitéer och skillnader 
mellan före och efter hög exploatering. 

2.1 En stads exploatering 

Världens totala befolkningstillväxt har avtagit och ligger i relativ jämvikt. 
Tillväxten, för storstäderna, utgörs numera i princip enbart av urbanisering och 
migration. Fokus kan nu flyttas från kvantitativt bygge till med bygge av kvalitet. 
Johan Rådbergs ord från Stadsplanekonstens irrvägar (2013) ”Problematiken är 
uppenbar: kan vi på samma gång höja kvaliteten i städerna, göra dem bättre, 
vackrare och mer mänskliga, samtidigt som de byggs om för att bli mer hållbara, 
mer miljöanpassade?” Förtätning av staden är ett ämne som idag ständigt debatteras 
av politiker såsom stadsplanerare. Hur problemet löses på bästa sätt är inget som 
förväntas bli besvarat i detta examensarbete men att förslaget testar en lösning där 
höga byggnadshöjder behandlar en stor bov i dramat – utglesningen av staden – kan 
möjligen vara en intressant infallsvinkel. 

Houston, Nashville och Atlanta är exempel på städer som ligger utbredda över stora 
landytor och är framstående representater för utvecklingsprincipen, även kallad 
urban sprawl. Stadsformen kännetecknas av låg exploatering över stora 
exploateringsytor, ofantliga antal, uppradade, villor sammanbunda av vägar. 

Användningen av motorfordon går hand i hand med stadsutbredningen då 
transportsträckor ökar, inte minst mellan folks bostäder och arbetsplatsen då 
stadsformen ofta innebär en uppdelning mellan distrikten. Detta har orsakat höga 
nivåer av smog och luftföroreningar vilket medfört fler fall av och sjukdomar i 
andningsorganen, än normalt. Ett klart samband finns mellan mängden biltrafik, 
stadsformen innebär, och påverkan på växthuseffekten och i sin tur de globala 
klimatförändringarna. (Geography.howstuffworks.com) 

Förorening av vatten sker bl.a. genom den tillkommande ökning av hårda ytor som 
utbredningen, med bl.a. vägar, trottoarer mm, innebär. Eftersom marken inte kan 
filtrera regn blir även vattenföroreningar ett problem. 

Stadsformens bilberoende leverne innebär även fler trafikolyckor, övervikt och 
försvårar möjligheterna till en effektiv lokaltrafik.  



 
 

 

En av de mest uppenbara och omtalade konsekvenserna av stadsutglesningen är 
förlusten av naturområden vilket sker med en hastighet om ca. 500 h
(Nationalgeographic

Nedan är exploateringstal
städer och Stockholms tätaste stadsdel 
och som hjälpmedel för att få en uppfattning om vad för volymer och storlekar som 
är aktuella för projektet.

Figur 2.1

Tabell 2.1: Exploateringstal för större städer 
 

  New York
 Manhattan
 Shanghai 
 Gamla Stan
 Delhi 
 Mumbai 
 Bangalore

Stockholms tätaste stadsdel i dag är Gamla Stan
4. Detta kan jämföras med Hammar
2,0. (www.stockholmskyline.se)
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En av de mest uppenbara och omtalade konsekvenserna av stadsutglesningen är 
förlusten av naturområden vilket sker med en hastighet om ca. 500 hektar per år. 

geographic.com) 

exploateringstal (se figur 2.1) framtagna för  några utav världens
och Stockholms tätaste stadsdel . Dessa ska fungera som en fingervisning 

och som hjälpmedel för att få en uppfattning om vad för volymer och storlekar som 
aktuella för projektet. 

1 – Beskrivande modell av termen exploateringsgrad

Exploateringstal för större städer och stadsdelar. (Business-standard.com)

New York  15.0 
Manhattan  15.0 

  13.1 
Gamla Stan  4.0 

  3.2 
  3.0 

Bangalore  2.5 

Stockholms tätaste stadsdel i dag är Gamla Stan med ett exploateringstal på nästan 
kan jämföras med Hammarby Sjöstad och Södermalm som har 

(www.stockholmskyline.se) 

  

 

En av de mest uppenbara och omtalade konsekvenserna av stadsutglesningen är 
ektar per år. 

tagna för  några utav världens största 
. Dessa ska fungera som en fingervisning 

och som hjälpmedel för att få en uppfattning om vad för volymer och storlekar som 

 

Beskrivande modell av termen exploateringsgrad 

standard.com) 

ett exploateringstal på nästan 
by Sjöstad och Södermalm som har 1,0 resp. 
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2.2 Befolkningstäthet 

Sverige har en befolkningstäthet på 20 inv/km2, se tabell 2.2, och de länder som har 
minst invånare per km2  ligger på ca 3 personer per hektar som till exempel i 
Australien. Den mest befolkningstätaste landet i världen är Monaco som har ca 
16500 inv/km2 och den befolkningstätaste staden i världen är i Metro Manila i 
Filippinerna som har ca 18 000 inv/km2.  

Manhattan är ett utav de folktätaste områden i världen med ca 27 000 inv/km2 
(Wikipedia) 
 
Tabell 2.2: Sortering antal invånare per km2 (Herlevsen.com) 

 

Nr Stat Världsdel Inv. 
/km2 

1 Monaco Europa 16564 
2 Singapore Asien 6285 
3 Vatikanen Europa 2045 
15 Nederländerna Europa 393 
18 Japan Asien 337 
19 Indien Asien 324 
33 Storbritannien Europa 246 
34 Tyskland Europa 231 
39 Italien Europa 193 
54 Kina Asien 135 
60 Thailand Asien 126 
61 Danmark Europa 126 
68 Frankrike Europa 110 
146 USA Nordamerika 30 
153 Brasilien Sydamerika 22 
154 Chile Sydamerika 21 
156 Sverige Europa 20 
162 Finland Europa 15 
167 Norge Europa 14 
191 Australien Oceanien 2,6 
194 Mongoliet Asien 1,8 
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Kommunen med lägst antal invånare per km2 är Arjeplog med bara 0,2 invånare per 
km2. Växjö kommun kommer i 92:a plats och har en befolkningstäthet på 52 
invånare per km2. Tabell 2.3 redovisar antalet invånare per km2 för Sveriges tio 
folktätaste kommuner. 
 
Tabell 2.3: Inv/km2 för svenska kommuner 2012 (SCB.se) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Arkitektens skissmetod 

Sedan urminnes tider har skissen haft en betydelsefull roll för grafisk idébildning 
och problemlösning. Att skissa är ett framgångsrikt sätt att:  

 Organisera, forma och uttrycka sina tankar. För sig själv och för andra. 

 Ge möjlighet att analysera en idé och anpassa den efter behov, krav eller 
preferenser. 

 Objektivt, kunna reflektera över idén, se brister och justera. 

 Jämföra olika lösningar med varandra i ett tidigt stadium. 

 Passa, jämka, testa, misslyckas, testa, värdera, pröva alternativ osv. 

Många gånger används andra alternativ som fyller sin funktion utmärkt men är inte 
alltid en bra ersättare till pennan. Modellarbete i olika material är tyngre, tar längre 
tid att göra och sker på materialets villkor. Tanken går inte rakt ut i pennspetsen 
och ut över arket och kan därför ses som en begränsning. (Lennartnordarkitekt.se) 
Detta gäller också fotomontage och collagetekniker.  

”Datorerna då? Datorer betyder program, betyder filter för tanken, omvandlar input 
till output på programmets villkor… Utan att användaren vet vad och hur.” 
(Lennartnordarkitekt.se) 

  

Rang Kommun Invånare/km2 

1 Sundbyberg 4917 

2 Stockholm 4786 

3 Solna 3768 

4 Malmö 1995 

5 Lidingö 1466 

6 Sollentuna 1294 

7 Järfälla 1285 

8 Danderyd 1220 

9 Göteborg 1191 

10 Täby 1092 
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2.4 Kevin Lynchs analysmetod 

Förmågan att orientera sig i en stadsmiljö är beroende av stadsformen likväl som 
hur betraktaren uppfattar den. 1960 släppte Kevin Lynch boken The image of the 
city (1960) som är baserad på en femårig undersökning av just detta och hur 
observatören skapar kognitiva kartor för att kunna finna sin väg genom staden. 
Hans vedertagna metod är uppdelad  i fem grundelement, stråk, barriärer, distrikt, 
knutpunkter och landmärken, med vilka förslaget kartläggs och analyseras. Denna 
metod är utvecklad ur komponenten läsbarhet eller legibility, se figur 2.2. 

 

 

 

 

 

  
  

Figur 2.2 – Systematiskt schema över en bra stadsform enl. (Lynch 1960) 

2.5 Begreppsförklaringar 

Med Stråk menas en rörelseled genom en miljö där intrycken formar betraktarens 
uppfattning om staden. För de flesta människor är det, längs stråken, stadsbilden 
byggs upp, då övriga element är arrangerade efter dessa, och kan därför ses som det 
viktigaste elementet. Exempel: gångvägar, körvägar, järnvägar. 

Knutpunkter är punkter i staden där exempelvis färdriktning och/eller färdmedel 
byts. De kan vara skärningspunkter mellan stråk och är många gånger förenade med 
andra element. Exempel: torg och gatukorsningar. 

Distrikt kan förklaras som områden med enhetlig karaktär eller funktion. 
Tillsammans bildar de en rumsbild var man tydligt känner sig inuti eller utanför.  
De enhetliga områdena är ett tydligt element i människors uppfattning av staden. 
Identifiering av distrikt kan ske genom exempelvis användning av mark, 
byggnadsstil eller exploateringsgrad. 

Barriärer beskrivs som gränser. Linjära element som inte kan anses vara stråk. De 
kan markera en gräns mellan två områden men kan även sammanlänka dem. 
Gränser är viktiga för att de visar vart områden börjar eller slutar. Strandlinjer, 
bebyggelse, och grönska är exempel på gränser. 

Landmärken – objekt som skiljer ut sig både i läge och till betydelse. Det är en 
referenspunkt som kan ses på långt håll och underlättar orienteringen i staden. 
Landmärken en externa och går inte att träda in i. Ett landmärke kan vara en 
byggnad, skylt eller berg. 
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Vitalitet (Vitality) är graden av hur staden kan erbjuda biologiska nödvändigheter 
för människan som luft, vatten och mat samtidigt som den upprätthåller en säker 
levnadsmiljö, fri från risker och faror. 

Tillgänglighet (Accessibility) är graden av tillgänglighet till allt i området. Bilar, 
tjänster, information, andra platser och personer. Allt ska vara lättillgängligt och 
information ska finnas om hur man når sitt färdmål. 

Kontroll (Control) är utsträckningen av hur invånarna har kontroll över området.  
Med kontroll menas ytor där folk känner att de kan göra som de vill. 
Enligt Peter Hall, stadsplanerare, medför hög kontroll känslan av ”power and 
stability”. (Cpas-egypt.com) 

Identitet (Identity) ”is the characteristic that allow us to differentiate one space 
from another”(Arthur & Passini, 1992) Det är de karaktäristiska egenskaperna och 
förhållandet med stadsrummet som tillsammans underlättar vid identifiering av 
området. När dessa egenskaper är distinkta och unika är det lätt att skapa mentala 
områdesbilder och sammanlänka dem i sin helhetsbild av staden. 

Struktur (Structure) förklaras som hur ett objekt är placerat i ett utrymme med 
tanke på dess relation till betraktaren och andra objekt. Punkten är viktig då 
objektet i verkligheten inte är separerat från dess omgivning. 
 
Med passform (Fit) menas matchningen mellan den fysiska staden och dess 
funktion.”How well the spacial and temporal pattern of a settlement matches the 
customary behavior of its inhabitants” ( Lynch 1960) När formen på staden 
stämmer överrens med människors beteendemönster innebär det god komfort och 
trevnad. 

Meningen (Meaning) är vad platsen eller objektet står för eller representerar. T.ex. 
att Arenastaden står för idrottsverksamheten eller att en stenmur ses som en gräns. 
Meningen kan både vara, enbart, en uppfattning och/eller en fysisk begränsning. 
Disneyland står exempelvis för underhållning och en lättsam, och lekfull världsbild 
samtidigt som en känsla av säkerhet infinns vid ett besök. 

Överensstämmelsen (Congruence) är förhållandet mellan givna formen och den 
faktiska funktionen. Här en mer praktisk som t.ex. mellan bostaden och familjens 
storlek. Om t.ex. nyttjandegraden av staden är och kan maximeras. 

Med genomsynlighet (Transparency) menas graden till hur mycket av stadens 
aktiviteter vi faktiskt ser. Hur handel, rörelser, evenemang och annat fungerar. 

Känslan (Sense) av staden är graden av hur lik områdets fysiska form är till hur 
folk tolkar den. Den är beroende av utrymmes-struktur, kvalitét, kultur och 
observatörens aktivitet vid tillfället. 

Läsbarhet (Legibility) kan förklaras av Arthur & Passini (1992), som hur delar kan 
bli igenkända i ett sammanhängande mönster i sinnet av en vägfarande. Eller ”the 
ease with which its parts can be recognized and organized into a coherent 
pattern.” (Lynch 1960) Läsbarheten utgörs av fysisk och voluminös karaktär, som 
identiteten, tillsammans med uppfattningen av färg, rörelse, lukt, ljud m.m. Staden 
kan dock ha starka karaktäristiska drag som hjälper vid identifiering men ändå vara 
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vilseledande om inte vägar och liknande inte är logiska och tydliga. Det var detta 
problem som ledde Kevin Lynch in på identifiering av Stråk, barriärer, 
knutpunkter, landmärken och distrikt. 

 
 
2.6 Värderos 

Värderosen är ett verktyg som belyser olika aspekter för att beskriva, diskutera, 
analysera och utvärdera ett utvecklingsprojekts hållbarhet. Värderosen används ofta 
vid utveckling av stad och landsbyggd där olika förslag av exempelvis 
översiktsplaner, detaljplaner och gestaltningsprogram jämförs.  

Det är i ett cirkeldiagram hållbarhetsfaktorerna är fördelade, se figur 2.3. Varje 
faktor, för de aktuella förslagen, bedöms i Värderosen. Ju längre ut på linjerna 
markeringen sätts, desto högre kvalitet anses projektet ha för varje faktor. Helheten 
illustreras med den yta som uppkommer när  linjer dras mellan parametrarnas 
punkter. 

 
 

Figur 2.3 – Exempel taget från Ekologigruppens dokument om Värderosen. 
(ekologigruppen.se)  
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3. Metod 

Tillvägagångssättet för att nå målet för projektet är uppdelat i sex stadier som 
redovisas nedan. Efter instudering av det material som påverkar utformningen av 
förslaget skissas och anpassas det, enligt arkitektens skissmetod, efter ett 
exploateringstal mellan 4,5 – 5.0.  Det begränsande antal parkeringsplatser och 
byggnadernas form avgör den slutgiltiga mängd lägenheter och personer som får 
plats på området. 

3.1 Förslagets framtagande och analys 

Studera kommunens vision 
Kommunens visionsdokument från 2013 kan ses som arbetets utgångspunkt. 
De planer kommunen har för området utreds i detta stadium. 

Studera områdets historia 
Vilka kulturhistoriska värden som bör bevaras och möjligen förstärkas är en viktig 
parameter vid utformning av förslaget. 
 
Den utredning om vilka kulturhistoriska värden platsen har påbörjas genom att ta 
fram kartor och litteratur för området genom Lantmäteriverkets register och 
litteraturen via internet och på biblioteken. 

Framtagande av förslag på situationsplan 
Här tas en mängd grova skisser fram på olika lösningar för situationsplanen där 
devisen ”Växjö – Europas grönaste stad” är en färdriktning både Växjö kommun 
och vi eftersträvar att gå i linje med.  

Potentiella ljudkällor kartläggs och en solstudie genomförs. Kommunens vision, 
områdets historia, brandrisker och omfattningen på grönområden är andra faktorer 
som påverkar utformningen av situationsplanen. 

3D-modellering av den nya Arenastaden 
Hur realistisk den virtuella platsen blir har en direkt påverkan på Lynchanalysens 
värden. Därmed eftersträvas en verklighetstrogen bild och en stor del av 
projekttiden läggs på detta moment. 

Programvaran som används vid projektets 3D-visualisering är Revit 2014 från 
Autodesk och Lumion 3D 4.0 Pro Studentversion. Enskilda byggnadskroppar ritas 
upp i Revit där verktyget för våningsanpassning, färdiga och justerbara fönster-, 
dörr, och inredningsgrupper medför ett snabbt arbetsflöde. Programmets filer 
tenderar dock att bli tungarbetade vilket är ett problem för större projekt. Detta 
hanteras när Revit-filen importeras i Lumion var filen behandlas, som ett enda 
objekt och endast fasta dimensioner och materialinformation bibehålls. Filen blir på 
så sätt betydligt mer lättarbetad. Att programmets renderingar är estetiskt tilltalande 
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är ytterligare en anledning till programval. 
 

Ta fram verkliga areor och exploateringstal 
Under uppritning av byggnader skapas automatiska rums- och byggnadsgränser. 
I Revit används en funktion för att se våningsplanens areor. M.h.a. detta verktyg 
kan sammanlagd area för samtliga våningsplan erhållas vilket ger 
exploateringsgraden vid dividering av hela områdets totala markyta. 

Den andel av lägenhetsytan som försvinner p.g.a. väggar och dylikt sätts efter en 
effektivitetsgrad mellan bruks- och bruttoarea. Enligt gängse praxis antas ett värde 
på 75 %. 

 
Analysera förslaget med Kevin Lynchs analysmetod 
Med hjälp av Kevin Lynchs analysmetod förväntas vi att kunna få fram vilka 
konsekvenser en hög exploatering medför. Enligt analysmetoden (se teori 2.4) 
kartläggs samtliga element för situationsplanen.  
 
Förslaget bedöms och redogörs med en Värderos som kompletterar Lynchanalysen 
för att uppnå en helhetsbild av projektets utformning. Beskrivning av Värderosen 
och dess funktion redovisas ytterligare under Teori, 2.6. 

3.2 Generalisering 

I boken The Good Research Guide - for small-scale research projects (2010)har 
nio frågor tagits fram för att säkra generaliteten för en fallstudie. Då arbetets natur 
inte är densamma som för en fallstudie, blir svaren något annorlunda men stärker 
ändå tillförlitligheten vid generalisering. 
 
1.  Baseras arbetet på en naturligt förekommande situation? 
- Ja. De senaste 30 åren har den kraftigaste befolkningstillväxten varit precis 
utanför stadskärnorna. (SCB.se) 
 
2.  Har vi beskrivit och motiverat kriterierna för att använda fallet? 
- Ja. Kriterierna är att området ska vara tätbebyggt och beläget strax utanför en 
stadskärna. Då området Samarkand – I11 är aktuellt för förtätning av Växjö gör 
Arenastaden till ett lämpligt alternativ. 
 
3.  Har vi identifierat fallet som en speciell enhet ingående i en typ av 
 ”sociala fenomen” (t.ex. en sorts företeelser eller typ av företag)? 
- Ja. Enligt bl.a. Statistiska centralbyrån är det vanligt att urbanisering sker genom 
stadcentrums närområden. 
 
4.  Har vi beskrivit fallets viktiga kännetecken och jämfört dem med de 
 kännetecken som återfinns i andra fall av samma typ? 
- Ja. Kännetecknen är samma som för under fråga 2 och 5.  
 
5.  Är fallet en relativt självständig enhet? 
- Ja. I och med att Arenastaden ligger utanför centrum, avgränsat från handels-
omgivningen, och själv ska besitta alla kvalitéer för att verka som en liten storstad. 
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6.  Har vi beskrivit fallets gränser och tagit hänsyn till dess implikationer? 
- Ja. Se rapportens problemformulering och avgränsningar. 
 
7.  Har vi tagit noggrann hänsyn till möjligheten att generalisera utifrån 
 forskningen? 
-Ja. Det exempel på stadsformer, uppförda på liknande sätt, och står skrivet som 
bakgrunds-teori, är under förhållanden som möjliggör generalisering. 
 
8.  Använder metoden flera metoder och datakällor? 
- Ja. Tillsammans formar och bedömer en kulturhistorisk analys, Lynchanalys och 
kommunens vision från 2013 arbetet. En Lynchanalys och en värderos mäter 
förslagets värden. Samtliga källor finns redovisade under rapportens referenser. 
 
9.  Riktar forskningen skälig uppmärksamhet på relationer och processer 
 och ger ett holistiskt perspektiv? 
- Ja, utifrån upplevelsevärden och de värden som erhålls från värderosen är den 
sammanställda bilden komplett. 
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4. Genomförande 

Genomförandet för arbetet har, i enlighet med metoden, delats upp i sex faser och 
utförs, i huvudsak, i linjär fason. Endast modellering av omgivande miljö har 
kunnat utföras parallellt med förarbetet. 

4.1 Instudering av kommunens vision 

En utredning om vad för mål som påverkar arbetet görs. De rangordnas efter hur 
betydelsefulla de är för Arenastadens utformning. Listan rensas från på de punkter 
som är oväsentliga eller utom projektets ramar. Den används som en check-lista i 
utformnings-skedet. 

4.2 Instudering av områdets historia 

1921 byggdes I11 och platsen där Arenastaden ligger bestod av skog där 
värnpliktiga kunde motionera. 1932 invigdes Gamla Värendsvallen, Växjös första 
kommunala och mer ordentliga idrottsanläggning med sprintbana, fotbollsplan och 
läktare. (Från Värendsvallen till Arenastaden, och smhs.eu) 

När kommunens vision (Vision Arenastaden) var behandlad gjordes ett besök på 
Lantmäteriverket i Växjö. Där erhölls skalenliga flygfoton (ortofoton), för åren 
1965, 1981, 2002 och 2013, för Värendsvallen och närområdet. Utifrån dem  och 
Bert Augustssons Från Värendsvallen till Arenastaden (2010) kunde områdets 
utveckling genom tidsperioden uttydas. 

Enligt fotot taget 1965 bestod området av Gamla Värendsvallen, en utomhusrink, 
en grusplan, I11 och början på byggnation av nya Värendsvallen och en 
konstgräsplan. År 1981 tillkom nya Värendsvallen, en ishall, sex utomhus-planer 
av olika typer, byggnader för tennis och squash, en tryckluftshall, och en parkering. 
På ortofotot taget 2002  står nu Tipshallen på området. 2010 hade grundarbete 
påbörjats för nästkommande byggnationer. På fotot taget 2013 står även Tele2, 
Vida, Fort knox och Myrsjöhus arena. Ett stort markarbete är utfört. 

Med undersökningen kan en slutsats dras om att det är i huvudsak idrotten som har 
präglat områdets kulturhistoria sedan 1932. Detta är värden som bevaras och 
betonas för projektet. 

4.3 Ta fram förslag på situationsplan 

Vid skapandet av gatustrukturen är områdets naturliga entréer en utgångspunkt.  
Dvs. infarten från Hejarevägen, mellan busshållplatsen Samarkand Södra och 
Lagergatan, den nybyggda infarten väster om Vida arena samt från den befintliga 
vägen bakom handelsområdet med DinSko, Toys”R”Us mm.  
 
En preliminär gatustruktur uppförs utifrån dessa entréer och därefter uppskattas 
volymer för byggnadskroppar för att nå exploateringsgraden. Vårt mål med anger 
390 000 m2 byggnader (BTA) och 80 000 m2 för garagets båda plan.  
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Efter omvandlig till bruksarea (se uträkningsprincip under avsnitt 4.5) utvinns 
290m2. Detta  motsvarar 6 500 lägenheter då medelvärden på lägenhetstorlekar 
följs. (Redovisat under avsnitt 4.5)  På så vis erhålls antalet invånare och 
parkeringsplatser graden medför.  

 6500 � 0,6 + 1000 = 4900 st parkeringsplatser (1) 
 
Gatustrukturen är densamma i garaget som för ovanliggande plan. Garagets yta 
planeras att bestå av parkeringar, hisschakt, fläktrum samt 1000 extra 
parkeringsplatser som förväntas behövas av övriga Arenastadens tillställningar. När 
vägarnas dimensioner är med i beräkningen ger den resterande ytan endast plats till 
4250 parkeringar. 

Fortsatt utformning av situationsplanen görs med en metod där skissning och 
anpassning av förslaget växlar av varandra. Denna process utförs till stor del med 
3D-modellering av byggnader, beskrivet i nästa avsnitt – 4.4. 
 
Ljudkällor kartläggs, en solstudie genomförs och vägar ritas upp tidigt i 
utformningen för situationsplanen. Vägar anpassas och dimensioneras sedan med 
mått erhållna från Arkitektens handbok (2011). Vägbredden är satt till 4 m med 
undantag från mötesplatser var vägen är 6 meter bred. Den huvudsakliga trafiken på 
området är menad för fotgängare och cyklister. Således ingen biltrafik men är dock 
anpassad för god tillgänglighet vid brand- och ambulansutryckningar samt för 
flyttfirmor och dyl. Det extra utrymmet bidrar till stimulerande miljöer, även 
småskaligt, tack vare exempelvis de uteserveringar och annat som skapar variation 
för intrycket längs kvartersstadens stråk. 

Vid utformning av situationsplan kontrolleras att många av målen för kommunens 
visionsbild uppfylls och att områdets historiska värden tas tillvara på. Att en stor 
omfattning grönområden eftersträvas påverkar också skissandet av 
situationsplanen.  

En utmaning är att åstadkomma en känsla av hemtrevnad i ett område omgivet av 
motorvägar och varuhuskomplex. För det krävs en intensiv bebyggelse under en 
kort tidsperiod, att skapa en tydlig gräns mellan Arenastaden och dess omgivning 
samt att, genom arkitektur med tydlig identitet, förändra atmosfären i området 
radiakalt. Genom nivåskillnaden som finns mellan Arenstaden och dess närområde 
samt en utformning med högst byggnader  placerade längs sidorna av den aktuella 
exploateringsytan, skapas en rumsbild för området. Flera bullerproblem blir 
hanterade då platån beräknas absorbera en viss mängd buller från vägarna. 

Garagets utformning görs efter att situationsplanens gatustruktur är fastställd. Dessa 
planer ritas så att infarterna utnyttjar de naturliga markhöjder som finns idag på 
området och gatunätet är här uppfört efter samma form som blivit fastställd för den 
ovanliggande situationsplanen. Detta underlättar på så vis vid orientering i garaget 
då personliga P-platser finns för byggnaden man bor i. Från P-platsen finns även 
hiss och trappuppgång till, nära till hands, direkt till lägenhetsbyggnaden. Dessa 
utnyttjas även för brandsäkerhet tillsammans med andra trapphus utspridda över 
planen. Parkeringslösningarna ger, genom det maximala antal lägenheter som kan 
bruka parkering, exploateringen för området. Byggnadskropparna utformas därefter 
på tredimensionellt maner. 
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4.4 3D-modellering av den nya Arenastaden 

Illustreringsarbetet börjas med att modellera den omgivande och befintliga 
bebyggelsen. Då utformningen av den omgivande miljön inte påverkas av 
förarbetet utförs båda momenten, till stor del, samtidigt. 
Yttermått och placering för dessa byggnader erhålls från Växjö kommuns 
detaljplan. Detaljplanen importeras i en Revit-template och används som mall för 
samtliga modeller. Övriga mått utvinns genom platsbesök som dokumenteras 
genom fotografering 
 
Grundtanken är att lägga så mycket parkering som möjligt under mark vilket då 
påverkar markhöjder och vägars utformning. Den naturliga arbetsgången blir 
således att först rita upp garaget, anpassat efter de markhöjder som erhålls genom 
kommunens detaljplan, och sedan vägarnas utformning från vår situationsplan över 
området.  

Modelleringen påbörjas antingen med att direkt arbeta fram idéer i Revit eller att 
först, genom brainstorming, ta fram flera skisser för hand och därefter uppföra 
idéerna i programmet. På så vis uppnås större variation på byggnadernas 
utformning vilket bidrar till en mer intressant stadsbild och underlättar vid 
orientering i samhället. I Revit utformas byggnaderna efter bruttoareor som anses 
lämpliga för varje specifik byggnad. Under denna process sker också en anpassning 
av förslaget så att antalet lägenheter i området stämmer överens med det maximala 
antal parkeringar garaget kan innehålla. 
 
Ett antal elever/gäster för en grundskola, gymnasieskola och en restaurang kan 
uppskattas med hjälp av ett antagande om att åldersförhållandet i samhället är 
detsamma som i övriga Sverige. (SCB.se) Dessa byggnaders dimensioner bestäms 
därefter.  

Efter färdigställande av samtliga 3D-modeller och gatusystem exporteras filerna till 
illustrationsprogrammet Lumion. Här sätts alla byggnader och vägar på rätt plats, 
material bestäms och vegetation, bilar, människor infogas för rendering. En 
rendering för solstudien görs även här. 

4.5 Ta fram verkliga areor och exploateringstal 

För att kunna räkna ut exploateringstalet har bruttoarean (BTA), genom Revit, 
tagits fram för de byggnader som finns på området.  
 
Den exploaterade ytan är totalt 107 000 m2. 
Bostadsbyggnadernas area om 304 000 m2, garagets totala yta om 160 000 m2, 
skolarean om 17 700 m2 och kontorslokalernas sammalagda BTA om 12 500 blir 
totalt 500 000 m2. Exploateringstalet erhålls genom dividering med det 
exploaterade områdets markyta vilket ger: 

 � =
��� ���

��� ���
= 4,7   (2)
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Om en utnyttjande-effektivitet av BTA:n antas vara 75% (gängse praxis) beräknas 
området om 305 000 m2 rymma 230 000 m2 boarea. 
 
Statistik från Statistikcentralen (2010) visar att fördelningen av lägenhetstyper 
varierar mellan hyresrätter och ägarbostäder. I uträkningen används värdena som 
för ägarbostäder. En lägenhetsfördelning för den typen av områden är t.ex. 30% för 
enrummare, 35 % för tvårummare,  15%  för trerummare och 20 %  för 
fyrrummare. Det skulle ge ca 2850 ettor, 1700 tvåor, 400 treor, 440 fyror och totalt 
5390 bostäder för hela området. Över 9000 personer skulle kunna få plats i den här 
staden.  Lägenhetsstorlekarna, från ettor till fyror, räknas med att vara 25 m2, 50m2,  
75 m2, och 100 m2 stora. 

4.6 Analysera förslaget med Kevin Lynchs analysmetod 

Exploateringsgraden 4,7 och beräknas vara tillräckligt nära för en 
konsekvensanalys m.h.a. Kevin Lynchs analysmetod. Samtliga element, d.v.s. 
stråk, barriärer, distrikt, knutpunkter och landmärken, identifieras för 
situationsplanen. De komponenter Kevin Lynch bedömer vid utvärdering av en god 
stadsform undersöks för förslaget. 3D modellerna är här till grund för 
konsekvensundersökningen av området.  
 
Punkt för punkt, från avsnittet Performance of the City, undersöks för alla Stråk, 
Knutpunkter, Barriärer, Landmärken och Distrikt och redovisas under Resultat 5.1. 
 
En sammanfattad bild sammanställs över förslaget och beskrivs genom dessa 
punkter. Det är de sämre kvalitéerna som antas blivit lidande av en ’extremt hård 
exploatering’ och är därmed konsekvenser av detta. 

  



 
 

 

5. Resultat och analys

På den 11 ha stora ytan står lägenheter, kontor
gymnasieskola, restaurang,
som verkar i samklang med den idrottsliga visionen.
kompletterande byggnationen är att göra Arenastaden till ett idrottsligt landmärke 
med karaktärstark identitet.

 
På området ligger 5 400 bostäder för hela området om 
17500 m2 BTA och verksamheter och handel om 
hektar finns det plats för 9

Området är anpassat för att den huvudsakliga trafiken ska bestå av fotgängare och
cyklister men är tillgängligt för eventuella utryckningsfordon och dyl. 

Mer byggnation beräknas höja trafikflödet på omgivande vägar
genom placering av en
en tunnel under vägen
från Arenastaden.  

Genom att bygga höga hus utmed områdets sidor och hålla det öppet mot centrum 
skapas ett stadsrum samtidigt som en god översikt uppnås

Förslaget ger en möjli
exploatering då förslaget är utformat med

 
17 

Marcelo Valdebenito, Marcus Öberg 

analys 

ha stora ytan står lägenheter, kontorsbyggnader, grund- och 
, restaurang, butiker, hotell och flera grönyteområden, se figur 5.1,

som verkar i samklang med den idrottsliga visionen. Avsikten med den 
kompletterande byggnationen är att göra Arenastaden till ett idrottsligt landmärke 
med karaktärstark identitet. 

er 5 400 bostäder för hela området om 305000 m2 BTA, skola om 
BTA och verksamheter och handel om 12500 m2 BTA. På dessa 11 

hektar finns det plats för 9 000 invånare. 

Området är anpassat för att den huvudsakliga trafiken ska bestå av fotgängare och
cyklister men är tillgängligt för eventuella utryckningsfordon och dyl. 

Mer byggnation beräknas höja trafikflödet på omgivande vägar vilket kan avlastas 
genom placering av en hållsplats för tågen söder om Storgatan. Redan idag går det 

vägen som kan utnyttjas av de tågresenärer som ska ta sig till

Genom att bygga höga hus utmed områdets sidor och hålla det öppet mot centrum 
skapas ett stadsrum samtidigt som en god översikt uppnås för området

Förslaget ger en möjlighet till fortsatt utveckling av området genom ytterligare 
då förslaget är utformat med mycket fri yta. 

Figur 5.1 – Förslagets situationsplan. 

 

och 
, se figur 5.1, 

Avsikten med den 
kompletterande byggnationen är att göra Arenastaden till ett idrottsligt landmärke 

 

BTA, skola om 
BTA. På dessa 11 

Området är anpassat för att den huvudsakliga trafiken ska bestå av fotgängare och 
cyklister men är tillgängligt för eventuella utryckningsfordon och dyl.  

vilket kan avlastas 
Redan idag går det 

som kan utnyttjas av de tågresenärer som ska ta sig till och 

Genom att bygga höga hus utmed områdets sidor och hålla det öppet mot centrum 
för området. 

av området genom ytterligare 



  
 

  
18 

Marcelo Valdebenito, Marcus Öberg 

Majoriteten av Arenastadens kvalitéer bedöms, med värderosen nedan (figur 5.2), 
höjas av en exploatering enligt förslaget. Ett projekt av den här typen förväntas 
dock medföra en mycket hög investeringskostnad. 

 

Figur 5.2 – Förslaget redovisat i form av en värderos  



 
 

 

5.1 Arenastaden i 3D

Förslaget redovisas nedan  med stillbilds
modelleringsskedet. 

Figur 5.3 

Figur
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Arenastaden i 3D 

Förslaget redovisas nedan  med stillbilds-renderingar framtagna under 
modelleringsskedet. Figur 5.3-5.5 visar vy mot Vida Arena och en kontor

Figur 5.3 - Vy mot Vida Arena från Storgatan 
 

Figur 5.4 - Terass på kontorsbyggnad i sydväst 
 

Figur 5.5 - Kontorsbyggnad i sydväst 

 

under 
kontorsbyggnad.  



 
 

 

  
Figur 5.6 och 5.7 visar hur stadsdelen
Värendsvallen, Tipsallen mm, ser ut från ett fågelperspektiv.
gymnasieskolans baksida, lägenhetstornet på 60 våningar, 
skyskrapor. 

 Figur 5.6 
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Figur 5.6 och 5.7 visar hur stadsdelen, med omgivande handelsmiljö, 
Tipsallen mm, ser ut från ett fågelperspektiv. I figur 5.8 ser vi 

gymnasieskolans baksida, lägenhetstornet på 60 våningar, fyra sammanlänkade 

Figur 5.6 - Vy nordväst om Arenastaden 

Figur 5.7 - Vy norr om Arenastaden 

Figur 5.8 - Sett från Hejaregatan 

 

handelsmiljö, 
I figur 5.8 ser vi bl.a. 

sammanlänkade 

 



 
 

 

Renderingar har gjorts 
förslaget, se figur 5.9 och 5.10.
ut från korsningen mellan Storga
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har gjorts som illustrerar hur Värendsvallen är anslutet till området för 
förslaget, se figur 5.9 och 5.10. På figur 5.11 kan vi se hur förslagets stadssiluett ser 

korsningen mellan Storgatan och Kasernvägen/Smedjegatan. 

Figur 5.9 - Norra delen av staden 

Figur 5.10 - Värendsvallen 

Figur 5.11 - Storgatan vid I11 

 

hur Värendsvallen är anslutet till området för 
stadssiluett ser 



 
 

 

Områdets huvudentré ligger väst om Vida Arena och nås från Storgatan, se 
5.12. Figur 5.13 och 5.14 visar 

Figur
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Områdets huvudentré ligger väst om Vida Arena och nås från Storgatan, se 
Figur 5.13 och 5.14 visar renderingar av kvartersstaden i söder. 

Figur 5.12 - Huvudinfarten till den nya staden 

 Figur 5.13 - Södra delen 

Figur 5.14 - Vy mot södra delen 

 

Områdets huvudentré ligger väst om Vida Arena och nås från Storgatan, se figur 
 



 
 

 

Nedan visas områdets höga lägenhetstorn, figur 5.15, och restaurang, figur 5.16
vilka markeras som 

Figur 5.15
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områdets höga lägenhetstorn, figur 5.15, och restaurang, figur 5.16
landmärken i Lynchanalysen.   

15 - Den högsta byggnaden sedd från marknivå 

Figur 5.16 – Restaurangen 

 

områdets höga lägenhetstorn, figur 5.15, och restaurang, figur 5.16, 

 

 



 
 

 

Figur 5.17 visar en rendering av en lägenhetsbyggnad i 
och figur 5.18 visar 

Figur

En video över staden har skapats och finns under URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_Pnsg25hy4
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Figur 5.17 visar en rendering av en lägenhetsbyggnad i förslagets kvartersområde
 en illustration av hur stadsdelen ser ut från söder.

Figur 5.17 - Södra delen 

Figur 5.18 - Vy av staden sett från söder 

 
 
 
 
 
 
 
 

En video över staden har skapats och finns under URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_Pnsg25hy4 

 

förslagets kvartersområde 
. 
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5.2 Parkering 

Garaget tar upp 80 000 m2 av den 107 000 m2 stora ytan som exploateras i 
projektet. Fyra stycken in- och utfarter finns i sydöst, nordöst, nordväst och väst 
enligt figur 5.19. Garageplanerna innehåller ca. 50 trapphus med hiss jämt 
utspridda över planen. På så sett har bilister direkt tillgång till sin bostad från 
parkering och en nödutgång finns lättillgänglig, från överallt på båda planen. Var 
fyrtionde parkering är handikappsanpassad vilket ger 70 handikappsanpassade P-
platser.  
 

 
Figur 5.19 – Planlösning på garagets våningar 

Garaget rymmer totalt 4240 parkeringsplatser varav 1000 parkeringsplatser går till 
Arenastaden. De ersätter bl.a. de nära 500 platser som behöver tas bort för 
byggnation av infart till området. Ca. 320 av dessa platser är belägna i den sydöstra 
delen bredvid Vida arena och ca. 200 st. i den nordöstra delen vid ingången till 
Värendsvallen.  

  



 
 

 

5.3 Bullerkällor och problemhantering

Vid en områdesanalys för buller
restaurang/klubb samt trafikbuller från Storgatan i 
se figur 5.20. 

Trafikbuller från vägarna, i nord och syd, hemmas av hur garaget sk
som bär upp området
dessa placerade söderöver, mot den mer bullerstarka Storgatan. I norr är sträckan 
längs med Hejarevägen bebyggd med högre täthet och reducerar på så vis ljudnivån 
till en, för området, mer behaglig

Restaurangen, som även 
ljudkälla som kommer behöva förebyggas ytterliggare vid närmre planering av 
byggnaden. Vilka åtgärder som gjorts, vid utformning av situationsplan, är att 
placera restaurangen på områdets norra sida, långt från kvartersstaden i syd. 
Restaurangen är inte heller dir
därför inte ljud genom något material till närliggande bebyggelse.

Arenastaden är ett idrottscenter där folkmassor s
kan därför bli högljutt emellanåt. Denna källa ljuder österifrån och blockeras till 
stor del av ett studentboende, sträckt vinkelrätt mot ljudets färdriktning. 
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Bullerkällor och problemhantering 

Vid en områdesanalys för buller- och ljudkällor återfanns oväsen från matcher, 
restaurang/klubb samt trafikbuller från Storgatan i syd och från Hejarevägen i norr, 

Figur 5.20 -  Illustration av ljudkällor 

Trafikbuller från vägarna, i nord och syd, hemmas av hur garaget skapar en platå 
som bär upp området. Då kontorsbyggnader har lägre ljudkrav än lägenheter är 
dessa placerade söderöver, mot den mer bullerstarka Storgatan. I norr är sträckan 

med Hejarevägen bebyggd med högre täthet och reducerar på så vis ljudnivån 
till en, för området, mer behaglig. 

Restaurangen, som även kan tänkas driva nattklubbsverksamhet under helger, är en 
ljudkälla som kommer behöva förebyggas ytterliggare vid närmre planering av 
byggnaden. Vilka åtgärder som gjorts, vid utformning av situationsplan, är att 

n på områdets norra sida, långt från kvartersstaden i syd. 
Restaurangen är inte heller direkt ansluten till andra byggnadskroppar och leder 
därför inte ljud genom något material till närliggande bebyggelse. 

Arenastaden är ett idrottscenter där folkmassor samlas för olika tillställningar,
därför bli högljutt emellanåt. Denna källa ljuder österifrån och blockeras till 

stor del av ett studentboende, sträckt vinkelrätt mot ljudets färdriktning. 

 

och ljudkällor återfanns oväsen från matcher, 
Hejarevägen i norr, 

apar en platå 
. Då kontorsbyggnader har lägre ljudkrav än lägenheter är 

dessa placerade söderöver, mot den mer bullerstarka Storgatan. I norr är sträckan 
med Hejarevägen bebyggd med högre täthet och reducerar på så vis ljudnivån 

nattklubbsverksamhet under helger, är en 
ljudkälla som kommer behöva förebyggas ytterliggare vid närmre planering av 
byggnaden. Vilka åtgärder som gjorts, vid utformning av situationsplan, är att 

n på områdets norra sida, långt från kvartersstaden i syd. 
t ansluten till andra byggnadskroppar och leder 

amlas för olika tillställningar, och 
därför bli högljutt emellanåt. Denna källa ljuder österifrån och blockeras till 

stor del av ett studentboende, sträckt vinkelrätt mot ljudets färdriktning.  



 
 

 

Figur 5.21 

5.4 Bevarande av kulturhistoria

För att hålla en öppen län
mellan områdena bred och fri från visuella hinder. Samma färgtema som för Vida 
Arena och ishallen har följts i stor utsträckning och idrottsinspirerade dekorationer 
utsmyckar området. 

Gymnasieskolan och områdets studentlägenheter 
Värendsvallen. En stark samverkan mella
visionen. 

För att få en komplett stadsdel behövs plats vilket, för vårt förslag, innebär 
områdets tre fotbollsplaner.
utomhusplanerna läggs på taken. En lösning av denna typ kräver antingen en 
massiv byggnadskropp att stå på eller flera sammankopplade hus. I båda fallen blir 
skuggan på området och/eller i den stora byggnadens in
att offra. Mellan tågrälsen och Storgatan, i söder, finns dock ett fritt och tillräckligt 
stort område till dessa planer

 

 

 

 
 

 

 

Figur 5.22 
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Figur 5.21 – Placering av fotbollsplaner, sett uppifrån. 

Bevarande av kulturhistoria 

För att hålla en öppen länk mellan dagens Arenastaden och vårt förslag är passagen 
mellan områdena bred och fri från visuella hinder. Samma färgtema som för Vida 

har följts i stor utsträckning och idrottsinspirerade dekorationer 
utsmyckar området.  

och områdets studentlägenheter ligger i anslutning till 
. En stark samverkan mellan idrott och akademi är en del av 

För att få en komplett stadsdel behövs plats vilket, för vårt förslag, innebär 
områdets tre fotbollsplaner. Detta är en ofrånkomlig konsekvens om inte 
utomhusplanerna läggs på taken. En lösning av denna typ kräver antingen en 
massiv byggnadskropp att stå på eller flera sammankopplade hus. I båda fallen blir 
skuggan på området och/eller i den stora byggnadens inre delar, kvalitéer inte värda 
att offra. Mellan tågrälsen och Storgatan, i söder, finns dock ett fritt och tillräckligt 
stort område till dessa planer, se figur 5.21 och 5.22.  

22 – Placering av fotbollsplaner. Vy från sydväst.

 

 

k mellan dagens Arenastaden och vårt förslag är passagen 
mellan områdena bred och fri från visuella hinder. Samma färgtema som för Vida 

har följts i stor utsträckning och idrottsinspirerade dekorationer 

ligger i anslutning till 
är en del av 

För att få en komplett stadsdel behövs plats vilket, för vårt förslag, innebär flytt på 
Detta är en ofrånkomlig konsekvens om inte 

utomhusplanerna läggs på taken. En lösning av denna typ kräver antingen en 
massiv byggnadskropp att stå på eller flera sammankopplade hus. I båda fallen blir 

re delar, kvalitéer inte värda 
att offra. Mellan tågrälsen och Storgatan, i söder, finns dock ett fritt och tillräckligt 

 

Placering av fotbollsplaner. Vy från sydväst. 



 
 

 

5.5 Analys med Kevin Lynchs analysmetod

Stråken är de element vari
element ligger i anslutning till
motsats till områdets övriga element. 
redovisas situationsplanen 
och barriärer. 

Figur 5.23

5.5.1 Stråk 

Från den sydöstra infarten, områdets viktigaste, går ett stråk vilket fungerar som en 
bindande länk mellan den dagens Arenastaden och vårt förslag. I 
att den rödmarkerade pilen, som representerar entrén, möt
färdvägar. 

  Den mörkgröna linjen, i bilden, korsar och delar upp staden i två huvuddistrikt. 
Längs denna gågatas södra sida ligger en torgaktig stadsmiljö med butiker och 
affärsverksamhet i bottenplan. Norr om linjen ligger den stora parken vilken 
bidrar med en axi
översiktlighet över området. Linjen avslutas vid Arenastadens västra entré.

  Det stråk som är markerat med lila, omringar, tillsammans med den mörkgröna 
linjen, stadens mest tätbebyggda område. Vid färd söd
och med västra entrén som utgångspunkt, passerar man kvarter avväxlade av en 
innerstadspark på vänster sida. Till höger står högre byggnader med större 
grönområden mellan dem. Längs vägen finns en mötesplats för varje kva
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Kevin Lynchs analysmetod 

tråken är de element varifrån de huvudsakliga intrycken upplevs och övriga 
element ligger i anslutning till. Därför beskrivs värdena för varje stråk i detal
motsats till områdets övriga element. På så vis undviks upprepning. I figur 5.23 
redovisas situationsplanen med markerade stråk, distrikt, knutpunkter, landmärken 

23 – Situationsplanen indelad i K. Lynchs ’element’.

Från den sydöstra infarten, områdets viktigaste, går ett stråk vilket fungerar som en 
bindande länk mellan den dagens Arenastaden och vårt förslag. I figur 5.23 
att den rödmarkerade pilen, som representerar entrén, möter två karaktärstarka 

Den mörkgröna linjen, i bilden, korsar och delar upp staden i två huvuddistrikt. 
Längs denna gågatas södra sida ligger en torgaktig stadsmiljö med butiker och 
affärsverksamhet i bottenplan. Norr om linjen ligger den stora parken vilken 
bidrar med en axialitet (Bostadens omätbara värden) och således en 
översiktlighet över området. Linjen avslutas vid Arenastadens västra entré.

Det stråk som är markerat med lila, omringar, tillsammans med den mörkgröna 
linjen, stadens mest tätbebyggda område. Vid färd söderut, längs med stråket 
och med västra entrén som utgångspunkt, passerar man kvarter avväxlade av en 
innerstadspark på vänster sida. Till höger står högre byggnader med större 
grönområden mellan dem. Längs vägen finns en mötesplats för varje kva

 

intrycken upplevs och övriga 
. Därför beskrivs värdena för varje stråk i detalj i 

I figur 5.23 
stråk, distrikt, knutpunkter, landmärken 

Situationsplanen indelad i K. Lynchs ’element’. 

Från den sydöstra infarten, områdets viktigaste, går ett stråk vilket fungerar som en 
figur 5.23 ser vi 

er två karaktärstarka 

Den mörkgröna linjen, i bilden, korsar och delar upp staden i två huvuddistrikt. 
Längs denna gågatas södra sida ligger en torgaktig stadsmiljö med butiker och 
affärsverksamhet i bottenplan. Norr om linjen ligger den stora parken vilken 

alitet (Bostadens omätbara värden) och således en 
översiktlighet över området. Linjen avslutas vid Arenastadens västra entré. 

Det stråk som är markerat med lila, omringar, tillsammans med den mörkgröna 
erut, längs med stråket 

och med västra entrén som utgångspunkt, passerar man kvarter avväxlade av en 
innerstadspark på vänster sida. Till höger står högre byggnader med större 
grönområden mellan dem. Längs vägen finns en mötesplats för varje kvarters-
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avdelande gatukorsning. Graden till hur omväxlande synintrycken är bidrar till 
att betraktaren lättare kan skapa en kognitiv karta för stråket. På så sätt minskas 
risken för orienterings-svårigheter.  

Den nya Arenastadens tredje entré ligger i nordväst och blickar också ut över 
parken och genom mot områdets sydöstra infart. Ca 30 meter in ligger ett vägskäl. 

 Vid vägskälet kan man välja att åka österut för att sedan runda områdets 
restaurang och mångfunktions-byggnad. Se röd linje.  

 Eller välja att följa det gulmarkerade stråket upp, förbi samlingsplatsen utanför 
en höghusgrupp bestående av fyra skyskrapor, förbi det trehörnade 
lägenhetstornet och söderut. Gatans karaktär utgörs bl.a. av bostadshusens 
utseende med, och förhållandet till de närliggande höghusen samt samlingsytan 
utanför dem. Att färdas längs stråket uppskattas vara klart då två landmärken 
och andra element (som gators knutpunkter) skapar varierande synintryck. 

 Både det röda och gula stråket går sedan samman med den ljusgröna leden på 
bilden. Här har miljön blivit mer avskalad igen med parken till höger och ett 
studentboende på vänstersidan. Detta stråk slutar vid områdets sydöstra infart 
och som vid punkt 1. 

 Det sista stråket värt att ta upp i analysen sträcker sig från entrén i nordväst till 
den i sydväst. Så som för de gröna stråken och linje röd, ligger en sida mot 
parken. På den östra sidan står fyra andra skyskrapor uppradade i avtagande 
storleksordning. 

5.5.2 Distrikt 

Förslagets distrikt har identifierats efter arkitektonisk stil, områdes-uppbyggnad, 
exploateringsgrad och allmänna karaktärsdrag. Som konsekvens av att skapa en 
enhetlig stadsbild kan viss förvirring i ’småskalighet’ uppkomma trots att 
landmärkena och dylikt är utmärkta riktmärken för orientering vid längre avstånd. 
Lösningen är att låta distrikten vara relativt små och/eller att uppföra omväxlande 
stråk med t.ex. karaktäristiska knutpunkter.  

Kvartersområdet (i gult) kan tänkas ha större möjlighet att bli problematiskt, än 
övriga,  från denna aspekt. Det är beroende av hur fortsatt utformning av områdets 
bottenvåningar uppförs vilket avgörs bl.a. av vad för typ av butiksverksamhet som 
hålls där. 

Den fria sikten gör mycket för övriga områden då den kognitiva karta betraktaren 
skapar av området stämmer bättre överens med verkligheten. Vad  Lynch kallar 
Känsla eller Sense. 

5.5.3 Knutpunkter 

På området finns naturligt många knutpunkter. En för varje gång två eller flera 
stråk möts. För kvartersområdet, där bebyggelsen är tätare och mer likartad, 
fungerar många knutpunkter som mötesplatser. Flera av dessa är dekorerade med 
idrottsrelaterade skulpturer. 
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5.5.4 Landmärken 

Vad som definieras som förslagets landmärken är i huvudsak stora byggnader med 
starka särdrag som är ligger centralt eller i något av områdets hörn. (Markeras med 
orangea prickar i figur 5.23) 

Den stora lägenhetsbyggnaden i sydväst, glashotellet i sydöst, och det 60 våningar 
höga tornet i nordöst är, alla, placerade i varsitt hörn av planen. Tornets 
panoramafönster och höjd, hotellets karaktäristiska form och blanka fasad sätter 
dem på kartan. Lägenhetsbyggnaden i sydväst är massiv och karaktäriseras av den 
stora mängd hörn som bryter ljuset över fasaden. De inre delarna får ljus genom det 
öppna gemensamma utrymmet som skapar ett ljushål genom byggnadskroppen.  

I norr står fyra skyskrapor med en torg-aktig samlingsplats vid foten. På våning 10 
och 11 är skraporna sammanlänkade med ett plan avsett för kafé och för att fylla 
funktionen som passage. 

Områdets stora park och restaurang är centralt belägna och är synliga från samtliga 
entréer vilket gör dem till landmärken. 

5.5.5 Barriärer 

Dessa är, för projektet, viktiga element för att skapa en typ av tydlig gräns mellan 
den omgivande handelsmiljön och Arenastaden. Idrottsområdet liksom förslagets 
stadsområde. Ett motivet för denna höga exploatering är att ge området en egen 
identitet vilken blir förstärkt  med denna parameter. 

Barriärerna utgörs av bl.a. garagets yttervägg, som ringar in området för förslaget, 
med undantag av särskilt utvalda sträckor. Då förslagsområdet är en del av 
Arenastaden, och med fördel ses som en hel enhet, betonas en öppenhet mellan 
områdena. Öppningen i sydöst är bred och höjdskillnaden mellan garagetak och 
naturlig marknivå jämnas ut med en mjuk sluttning. Inga höghus är placerade på 
södersidan då de i övrigt förstärker barriären mot det omgivande handelsområdet. 
(Se meningen) 

5.6 Hur staden presterar 

Kevin Lynch delar, i boken, upp stadsbildens kvalitéer från 11 aspekter. 

Vitalitet 
”Området ska kunna bidra med grundläggande nödvändigheter som luft, vatten 
och mat samtidigt som det ska vara säkert. Fritt från risker och faror.” 

Luft och vatten är närmst en självklarhet i dagens samhälle. Livsmedel finns i både 
butiker i vårt förslags södra del och i flera av de närliggande varuhusen. 
Förslaget är utformat så att bilar hålls under mark i största möjliga utsträckning. 
Infart till parkering ligger strax intill områdets entréer för att den huvudsakliga 
trafiken ska bestå av cykel- och gång-trafikanter. Det är dock tillgängligt för 
brandbil och ambulans. Intentionen är just att trevnaden och säkerheten ska öka. 
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Tillgänglighet 
”Tillgänglighet till allt. Bilar, tjänster, info, andra platser och personer. 
Information ska vara tillgänglig om hur man når sitt färdmål.” 

Som resultat av ett underjordiskt parkeringshus, som sträcker sig över hela 
området, kan man nå sin parkeringsplats direkt genom bostadens hiss eller 
trapphus. 
 
Vid ankomst via områdets sydöstra infart når man först ett av huvudstråken med 
den öppna parken på höger sida och lägenhetsbyggnader med butiksverksamhet till 
vänster. Möjlighet att hitta information kan finnas här eller i områdets hotell 
placerat direkt till vänster från infarten.  

Allmänna ytor och byggnader ligger så centralt som möjligt, med undantag för 
hotellet i sydöst, för att vara lättillgängliga. 

Under tillfällen Arenastaden håller större idrottsarrangemang uppskattas 
trafiktrycket att öka ytterligare. I syd går järnvägsrälsen från stationen. Avsikten är 
att utnyttja spåret genom att bygga en hållplats och en led från denna som går 
genom tunneln intill Samarkandsrondellen. Såhär kan belastningen på vägar 
minimeras. 

Kontroll 
”Graden till hur invånarna har kontroll över området.  
Med kontroll menas ytor där folk känner att de kan göra som de vill.” 
Hög kontroll medför en känsla av auktoritet och stabilitet. 

I Arenastadens park finns endast en byggnad, med flera funktioner, utsatt. Den är 
tänkt att användas som restaurang samt klubb och bar under helger men har även 
lokaler tillgängliga för uthyrning för allmänheten. Detta och att staden har gott om 
öppna ytor i form av parker, breda stråk samt kaféer och dylikt, att bruka bidrar till 
en känsla av kontroll. Förslagets stora park kan även verka som samlingsplats och 
öppen yta för användning vid tillställningar som för t.ex. Karl Oscar-dagarna. 

Identitet 
”De karaktäristiska drag som låter oss skilja på, och känna igen, ett område från 
ett annat.”  

Den nya Arenastadens identitet utgörs framför allt av den höga exploateringsgraden 
och den arkitektoniska stilen i jämförelse med dess omgivning. Hur området är 
uppdelat med grönstruktur mot bebyggelse,  gröna terrasstak och, i stor 
utsträckning, det färgtema som även gäller för dagens Arenastaden, stärker 
identiteten. 
 
De olika områden som, i rapporten kallas distrikt, är dock uppförda med vissa 
avvikande karaktärsdrag som underlättar för betraktaren vid kognitiv organisering 
och orientering i Arenastaden. De tätare distrikten ligger dessutom placerade nära 
olika landmärken och knutpunkter för att generera stimulerande intryck över 
området.  
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Struktur 
”Hur ett objekt är placerat i ett utrymme med tanke på dess relation till betraktaren 
och andra objekt.” Punkten är viktig då objektet i verkligheten inte är separerat 
från dess omgivning. 

Förslagets generella samverkan mellan byggnadskroppar och öppna ytor är att hålla 
öppet mot mitten och arenorna på den östra sidan. Detta bidrar bl.a. med god sikt, 
vilket underlättar vid orientering, och gör den gemensamma grönytan nära att nå 
över hela området. Dynamiken och spelet mellan byggnadernas höjder har dels 
funktioner som står redovisade under Meningen och Solstudie, men är även menad 
att tilltala observatören rent estetiskt. 

Passform 
”Matchningen mellan den fysiska staden och dess funktion. 
God matchning leder till komfort och trevnad.” 

I och med att projektet är byggt på uppskattade värden, och inte är ett exempel taget 
ur verkligheten, finns det ingen marginal eller ’del av passformen som stramar’. 
Dvs. verkliga värden som inte stämmer överens med uppskattade värden.  
Denna variabel är därför inte aktuell för analysen av förslaget. 

Meningen 
”Är vad objektet står för eller representerar.” 

Att bygga på höjden innebärmer grönytor samt kortare färdsträckor och därför lägre 
bränsleförbrukning. Grönytorna och många gröna takterrasser är tillsammans 
menade att gå mot målet och representera Växjö som Europas grönaste stad. 
Arenastadens placering gör även transportsträckor till många av jobben lägre. 

Arenastaden ligger i en omgivning, bestående av varuhus och bil-återförsäljare.  
För att skapa en mer hemtrevlig miljö utnyttjas garagets form och byggnadernas 
ökande täthet utmed kanterna. Vad Lynch kallar för barriärer. Dessa ringar in 
området och formar ett rum, trevligare att vistas i. Barriärerna representerar alltså 
en form av väggar. 

Överensstämmelse 
”Förhållandet mellan formen och funktion. Här t.ex. mellan bostaden och familjens 
storlek.” 

Likt resonemanget under passform kan ej förslagets form jämföras med en verklig 
funktion då förslaget ej är uppfört. 
 
Förslaget är utformat efter värden redovisade under avsnittet för Genomförande 
4.5. 
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Genomsynlighet 
”Graden till hur mycket av stadens aktiviteter vi faktiskt ser. Hur handel, rörelser, 
evenemang och annat fungerar.” 

Denna parameter är inte planerad längre än att de butiker och den affärsverksamhet 
som allmänheten dagligen tar del av, är centralt belagda. Hotellet i syd är en 
tillräckligt karaktäristisk byggnad för att folk ska se detta som stor del av sin 
kognitiva karta över området och därför få en känsla av en djupare förståelse för 
områdets system. 

Kontorslokalerna i syd och sydväst kan tänkas vara något svårare för invånarna att 
ha en uppfattning om då de ligger avsides och mer sällan får ta del av dess 
aktiviteter. 

Hur den slutgiltiga ”genomsynligheten” blir, är dock beroende av byggnadernas 
fortsatta utformning och anses inte vara meningsfull at gå in på djupare i dagsläget. 

Läsbarhet 
”Hur delar kan bli igenkända i ett sammanhängande mönster i sinnet av en 
vägfarande.” 
Beskrivs under 5.5.1. 

Känsla 
”Graden av hur lik områdets fysiska form är till hur folk tolkar den. Beroende av 
utrymmes-struktur, kvalitét, kultur och observatörens aktivitet vid tillfället.” 

I Lumion kan man, i realtid och i ögonhöjd, röra sig i den skapade miljön vilket 
underlättar vid bedömning av denna punkt.  

 Byggnadernas höga höjder utgör inte den känsla av slutenhet, som var en 
orosfaktor för kvartersstaden, i och med gatornas bredder. Då hela gatorna är 
menade för, i huvudsak,  gång- och cykeltrafik behöver fotgängaren inte hålla sig 
till en smal trottoar. På så sätt uppkommer en känsla av öppen- och tillgänglighet. 
Den lättgreppade strukturen och översiktsmöjligheterna förstärker känslan vilket 
även förväntas göra uppfattningen av det övriga området likt den faktiska formen. 

Punkten bedöms endast för en färd genom området pga. tidsåtgång tillsammans 
med oväsentlighet då förslaget ej är färdigutformat på detaljnivå. Den uppskattade 
bilden gör det därför inte aktuellt att bedöma hur det är att fika i varje kafé, besöka 
lekplatsen med barnen osv. 
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5.7 Solstudie 

Solstudien, m.h.a. Lumion, av samtliga 3D modeller ger renderingsvideor. Dessa 
visar på brister för området under vinterhalvåret, se figur 5.24a-f. 
 

Solstudie för morgon, middag och kväll den 22/6 och 22/1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.24e - kl 16:00      Figur 5.24f - kl 16:00 

 
De höga byggnaderna i söder resulterar i långa slagskuggor, över området. Att hålla 
ett längre avstånd mellan dem kompenserar för bristerna men kvartersbebyggelsen 
intill blir ändå något mer skuggad än önskat. 

För resterande delar verkade solen som uppskattat. Tornen i norr skuggar endast 
Maxis baksida och Liljas personbilar, i större utsträckning. Något som är utom 
projektets ramar men som ändå tagits hänsyn till. 

I öster ligger fyra skyskrapor uppradade från  norr till söder, i avtagande 
storleksordning. På så sätt har skuggorna relativt liten negativ åverkan på området. 

Figur 5.24a - kl 9:00  Figur 5.24b - kl 9:00 

Figur 5.24c - kl 13:00  Figur 5.25d - kl 13:00 
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6. Diskussion och slutsatser 

En sammanfattande reflektion av resultatet är att hög exploatering uppnåddes 
lättare än förväntat genom att bygga på höjden. Gator blev inte trånga och gräsytor 
kunde behållas. Detta innebär mindre negativa utslag på Lynchanalysen än 
förväntat och därmed kan inte vilka parametrar som blev mest påverkade av den 
höga exploateringen uttydas. Det skulle vara intressant att jämföra detta resultat 
med ett förslag med samma e-värde fast med ett begränsat antal våningar på 8-10, 
men även ett förslag med den dubbelt så hög exploatering, då i klass med Hong 
Kong, Shanghai och Manhattan. Parkeringsplatser var dock en faktor som 
begränsade vårt förslag och det skulle vara tvunget att bygga garaget i flera  plan 
för att lyckas. 

6.1 Garage och kostnader 

Områdets, till största del, underjordiska garage medför stora kostnader. Om man 
räknar med ett parkeringsbehov om 0,6 parkeringar per bostad, krävs det 3250 
parkeringar för att tillgodose behovet. Det tillkommer även 1 000 parkeringar för 
bl.a. det ökade behov som förväntas tillkomma med exploateringen. 530 av dessa 
parkeringsplatser behövs för att ersätta de som var tvunga att rivas vid 
utformningen av området.   

 Med en uträkningsprincip som vår kan en passande fråga vara - Hur mycket bil 
kommer att köras i framtiden? Parkeringsbehovet om 0,6 är kanske satt för högt 
och kommer de 1 000 extra parkeringarna behövas? På de omgivande 
handelsområdena står ofta många tomma parkeringar. Om dessa frågor tas med i 
beräkning kan förmodligen ett högre exploateringstal uppnås.  

Vid bebyggelse av garaget måste stora jordmassor schaktas. Enligt Malmö stads 
parkeringsnorm för bil, mc och cykel kostar det i genomsnitt 120 000 kr per 
parkering i ett parkeringshus, se tabell 6.1. (Malmö.se) Det kostar 250 000 kr för en 
parkering en våning under mark och 350 000 kr för en parkering två våningar under 
mark. Då vårt förslag har två våningar garage där ca. hälften av parkeringshuset är 
under mark kan vi räkna med att hälften av 4 250 platser (de över mark) totalt 
kostar ca 255 miljoner. Delen under mark är uppdelad i våning -1 och -2. Kostnad 
för våning -1 och -2 blir 266 miljoner respektive 370 miljoner. Med dessa värden 
skulle garagets  totala produktionskostnad bli omkring 890 miljoner. Det innebär 
1 000 dyra extraparkeringar. 
 
Tabell 6.1: Värden framtagna av Stadsbyggnadskontoret i Malmö 
 

Typ av parkering Byggkost/bpl Totalkost/bpl och år Totalkost/bpl och månad 

Markparkering 15 000 8000 700 

P-hus 120 000 20 000 - 25 000 1 500 - 2 000 

Garage plan -1 250 000 30 000 - 35 000 2 500 - 3000 

Garage plan -2 350 000 35 000 - 45 000 3 000 - 4 000 

Garage plan -3 450 000 45 000 - 55 000 4 000 - 4 500 
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Kostnaden för bygge av parkeringsplatser för ett sådant förslag förväntas 
kompenseras av ett procentuellt pålägg på bostädernas normala pris och eventuellt 
med hjälp av en utveckling av de närliggande köpcentrumen. Istället för att ha stora 
ytor parkering ovan mark vid Samarkand, kunde Samarkand utnyttja förslagets 
parkeringshus. Marken, som idag är parkeringsplatser, skulle då kunna utnyttjas på 
annat sätt.   

Enligt samtal med kunniga, som förts under studietiden, har ett medelpris för 
nyproduktion av byggnader i Växjö, framgått. Enligt samtalen är medelkostnaden 
för en byggnad är ca 20 000 kronor per m2 och ett försäljningspris skulle då bli ca 
24 000 kronor per m2. Detta är dock inte är siffror att utgå från då det är många 
faktorer som varierar från projekt till projekt. Men siffran kan vara intressant med 
syfte som fingervisning. Förslaget innehåller flera höga byggnader i storlekar nära 
den för Turning torso som hade en produktionskostnad på ca 1,6 miljarder vilket 
indikerar att svenskt höghusbygge kan innebära även högre kostnader än så. 
 

6.2 Mjukvara för illustrering  

Användningen av, och övergången mellan programmen Revit till Lumion har 
fungerat bra under visualiserings-skedet. Modellerna blev, som förutspått, mer 
lättarbetade i Lumion än om alla filer skulle tynga ner en Revit-fil. Vid arbete i den 
nästan färdigställda filen bemöttes dock problem. Flera renderingar överbelastade 
datorn efter ca 7-12 timmar, och behövdes göras om. Anledningen är förmodligen 
att inte något av programmen är anpassade för att bearbeta filer i denna 
storleksordning. 
 

6.3 Utveckling av förslaget 

Hur stor del av befolkningen som hade varit studerande på gymnasie- och 
grundskola, hur gång- och cykeltrafiken fungerat för förslaget, bostadsområdets 
påverkan på övriga Växjö och även gällande stadens attraktionskraft utåt hade varit 
intressanta frågor att och undersöka eller undersöka ytterligare. 
 
Ett uppslag för framtida projekt är att utföra en fallstudie av ett område med ett 
uppförningssätt liknande vårt förslag. Då hade mer allmänna generaliseringar 
kunnat göras och om hur övriga Växjö skulle påverkas av ett genomförande av den 
här typen av projekt. 

Hur skulle Växjö se ut och fungera om det var byggt på samma sätt som vårt 
förslag? Hur mycket människor skulle få plats i ett, till denna grad, högexploaterat 
Växjö? Hur skulle regionen Kronoberg påverkas av en högexploaterad stad mitt i 
regionen? 
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6.4 Förbättringar 

Förslaget kan förbättras genom att sänka höghusen i söder och istället bygga tätare. 
På så vis kan slagskuggorna över kvartersområdet undvikas och bullret från 
Storgatan kan sänkas ytterligare. Om dessa byggnader byter funktion till 
kontorslokaler sänks även kravet på ljudnivån. 

I verkligheten hade området förmodligen inte blivit bosatt av folk med samma 
åldersförhållande som i övriga Sverige, något vi utgått från vid uträkningar. 
Uppskattningsvis skulle projektet locka yngre folk men utesluta många studenter 
tack vare höga hyror och lägenhetspriser. 

I de flesta fall används Kevin Lynchs analysmetod vid undersökningar av hela 
städer. Hur sanningsenligt resultat metoden ger vid analys av stadsdelar kan 
undersökas närmre. Metoden är också anpassad för att behandla verkliga städer 
vilket begränsar analysen något. 
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Bilagor 

Bilaga A: Bruttoarea för förslagets kvarter direkt erhållna från modellerna i Revit. 

Bilaga B: Digitala skisser av byggnader från ett tidigt skede. 
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BILAGA A 

Bruttoarea för förslagets kvarter direkt erhållna från modellerna i Revit. 

    Antal byggnader     

Kvarter 1   1   24513 

Kvarter 2   2   10876 

Kvarter 3   1   28488 

Kvarter 4   2   12015 

Kvarter 5   1   10212 

Kvarter 6   1   13269 

Kvarter 7   1   12059 

Kvarter 8   1   9285 

Kvarter 9   1   10183 

Kvarter 10   1   9196 

Kvarter 11   2   10606 

Kvarter 12   14   81741 

Kvarter 13   3   36302 

Kverter 14   4   35640 

          

      Ʃ 304385 

          

Garaget  Våning 1     80000 

Garaget  Våning 2     80000 

Garage Kontor     4200 

Kontor       12446 

Skola       17686 

          

      BTA  498 717 

      Total BTA 500 000 

 



 
 

 

BILAGA B 

Digitala skisser av byggnader

                                      

       Skiss på höghus
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kisser av byggnader från ett tidigt skede. 

                                      Skiss på restaurang 

Skiss på höghus och på fyra lägenhetstorn 
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Skiss på två skyskrapor 

Skiss på gymnasieskola 
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