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Abstract 
Purpose: When the population grows, more houses are needed, as quickly as possible. 
If existing spaces are used within the city limits, also known as urban densification, the 
city can be sustainable developed. Because of the existing environment, the new urban 
construction projects face challenges regarding densification. The aim of this thesis is 
to analyze the challenges of densification: public services, sound, daylight and greenery 
in southern part of Munksjöstaden, Jönköping. The aim is reached by answering 
following questions: How have the densification challenges been addressed in southern 
part of Munksjöstaden, compared with similar Swedish urban densification projects? 
What difficulties did the respondents experience with each challenge in the southern 
part of Munksjöstaden? What measures could, or could have been taken, in the southern 
part of Munksjöstaden for a better management of the densification challenges? 
 
Method: The questions have been answered through document analysis, interviews and 
observations. The theoretical framework was developed through structured literature 
studies.  
 
Findings: For public service, land was used where competition did not occur. Between 
sound and light, there has been a constantly balancing, since technologies that protect 
against sound impairs daylight assets. The facades are therefore glazed as much as 
possible. A floating island is being built to meet the demands of green area. For 
courtyards, the requirements are unclear which is reflected in their design. 
 
Biggest difficulty is experienced with regard to sound and light, as they affect each 
other. The block structure is the basis for how sound and light are managed, and the 
actors consider that the chosen structure is the best for the area. Public services and 
greenery have not caused difficulties for the area. 
 
The public service operation could not have been handle better. Improved sound 
conditions can be obtained by mounting absorbent surfaces on the façade. A broader 
block structure could have improved daylight conditions, and clearer demands on 
greenery could have provided better growth in inner courtyards. 
 
Implications: For public service it is advantageous to combine activities with different 
need of land to reduce competition. An acoustic should be contacted early to ensure 
sound conditions. Daylight conditions can be provided by building broader blocks with 
lower building to south and west and set higher demands on factors that affect daylight, 
that will provide good lighting conditions. By detailed requirements, such as green area 
factor, greenery can be ensured. 
 
Limitations: The result applies to this specific study. From the start, the limitations did 
only define the studied area. Public services were initially defined to the non-
commercial services, demanding school activities. The definition was expanded to also 
treat store premises but was then stretched since it did not agree to be considered a 
challenge of densification. 
 
Keywords: The keywords used in this thesis are densification and the four challenges; 
public service, sound, light and greenery. 
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Sammanfattning 
Syfte: När befolkningsmängden växer behövs fler bostäder. Om befintliga ytor inom 
stadens gränser utnyttjas, även kallat förtätning, kan staden utvecklas hållbart. På grund 
av den befintliga omgivningen ställs nya stadsbyggnadsprojekt inför utmaningar 
gällande förtätning. Målet med studien är att analysera förtätningens utmaningar: 
samhällsservice, ljud, ljus och grönska i södra delen av Munksjöstaden, Jönköping. 
Målet nås genom att besvara följande frågeställningar: Hur har förtätningens 
utmaningar hanterats i södra delen av Munksjöstaden, jämfört med liknande svenska 
stadsbyggnadsprojekt? Vilka svårigheter upplevde aktörerna med respektive utmaning 
i södra delen av Munksjöstaden? Vilka åtgärder kan göras, eller kunde ha gjorts, i södra 
delen av Munksjöstaden för en bättre hantering av förtätningens utmaningar? 

Metod: För att besvara frågeställningarna har dokumentanalyser, intervjuer och 
observationer genomförts för södra delen av Munksjöstaden och två referensobjekt. Det 
teoretiska ramverket togs fram genom strukturerad litteraturstudie. 

Resultat: För samhällsservice utnyttjades mark där konkurrens inte uppstod. Mellan 
ljud och ljus har det varit ett ständigt jämkande, då tekniker som skyddar mot ljud 
försämrar dagsljustillgångar. Man glasar därför upp fasaderna så mycket som möjligt. 
En flytande ö byggs för att möta ställda krav på grönyta. För innergårdar är kraven 
oprecisa vilket speglas i deras utformning. 
 
Störst svårigheter upplevs avseende ljud och ljus, eftersom dessa påverkat varandra. 
Kvartersstrukturen ligger till grund för hur ljud och ljus hanteras och aktörerna anser 
att den valda strukturen är det bästa för området. Samhällsservice och grönska har inte 
gett svårigheter för området. 
 
Verksamheten för samhällsservice har hanterats bra, utifrån markförutsättningarna. 
Förbättrade ljudförhållanden kan fås genom att montera absorberande ytor på fasaden. 
En bredare kvartersstruktur hade kunnat förbättra dagsljusförhållandena, och tydligare 
krav på grönska hade kunnat ge bättre växlighet på innergårdar. 
 
Konsekvenser: För samhällsservice är det fördelaktigt att kombinera verksamheter 
med olika markbehov för att minska konkurrensen om mark. Man bör tidigt kontakta 
akustiker för att säkerställa ljudförhållandena. Bättre ljusförhållanden fås om kvarteren 
byggs bredare, med lägre bebyggelse mot syd och väst och högre ställda krav på 
faktorer som påverkar dagsljus. Genom detaljerade krav, exempelvis med en 
grönytefaktor, kan bättre grönska säkerställas. 
 
Begränsningar: Resultaten gäller för studiens specifika fall. Från start avgränsades 
enbart arbetet utefter vilka områden som studeras samt deras area. Samhällsservice 
definierades i början som de icke-kommersiella ytkrävande skolverksamheterna. Det 
utökades sedan till att även behandla butikslokaler men ströks då avsnittet i förhållande 
till förtätning inte ansågs som en utmaning.  
 
Nyckelord: Nyckelord i arbetet är, förtätning och de fyra utmaningarna; 
samhällsservice, ljud, ljus och grönska. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete om förtätning skrivs inom avdelningen för Byggnadsteknik, 
Jönköping University, i samarbete med Arkitekthuset AB, arkitektkontor i Jönköping.  

1.1 Bakgrund 
På grund av urbanisering ökar Sveriges städer kraftigt i befolkning (Svanström, 2015) 
och det råder stor brist på bostäder i kommuner (Boverket, 2016). Utvecklingen i många 
städer sker genom att växa utåt. Istället kan befintliga ytor inom stadens gränser 
utnyttjas och låta staden växa inåt, även kallad förtätning. På så sätt tas inte värdefull 
mark på landsbygden i anspråk, vilket också gör förtätning ekologiskt hållbar 
(Boverket, 2012).  
 
Boverket publicerade år 2016 Rätt tätt, en idéskrift om förtätning, vilken förklarar 
begreppet förtätning och genom intervjuer och exempel beskrivs förtätningens 
utmaningar: tillgång till samhällsservice, ljud, ljus och grönska (Boverket, 2016).  
 
I april 2011 presenterade Jönköpings kommun Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare 
(Jönköpings kommun, 2011) vilken har som utgångspunkt att Jönköping ska kunna 
växa från 127 000 till 150 000 invånare. Utbyggnadsstrategin föreslår områden som är 
intressanta i utbyggnadssyfte där området kring södra Munksjön framläggs som 
förtätnings-/omvandlingsområde med hög exploateringsgrad. Södra Munksjön utgör en 
historisk förändring för Jönköping då området gett plats åt industrier i 150 år. I slutet 
av december 2012 presenterades Ramprogram för Södra Munksjön (Jönköpings 
kommun, 2012b) inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 (Jönköpings kommun, 
2008). Ramprogrammet är en fördjupad översiktsplan och ger en helhetsbild över hur 
Södra Munksjön är tänkt att bebyggas.  
 
År 2007 köpte Tolust AB, sammanslagning av Tosito Invest AB och Lustgården AB, 
mark runt Munksjö AB vilket nu går under namnet Munksjöstaden och är första delen 
i Södra Munksjön som bebyggs. Nyréns Arkitektkontor utformade det vinnande 
planförslaget över området som en kvartersstruktur och en detaljplan antogs av 
Jönköpings kommun år 2014. Efter projektering av Arkitekthuset togs första spadtaget 
2014 med inflyttning 2016 (Munksjöstaden, u.å). I projekteringen agerade Soundcon 
akustiker.  

1.2 Problembeskrivning 
Fler bostäder behövs för att möta tidens urbanisering (Boverket, 2012). Städerna 
behöver utvecklas hållbart, med närhet till service, arbetsplatser och skolor, med god 
kvalité på ljud och ljus och närhet till grönområden med plats för rekreation och 
utevistelser. (Boverket, 2012). Fler bostäder behövs, ”så många som möjligt och så 
snabbt som möjligt” (Boverket, 2016, s. 6).  
 
Fler bostäder leder till ett ökat behov, skolor, förskolor servicefunktioner och lokaler 
för olika verksamheter, vilka alla ska få sin mark i området. Den befintliga omgivningen 
gör bullret till en viktig aspekt att ta hänsyn till. Ju kortare avstånd mellan källa och 
mottagare desto högre påverkan på bostaden (Persson, Andersen, Persson, & 
Bucinskas, 2017).  
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Ur ekonomiskt perspektiv vill man vid förtätning utnyttja ytan maximalt vilket kan ge 
stora konsekvenser på dagsljuset. Dagsljus är en viktig källa för välmående då dagsljus 
har positiv påverkan på humöret och hälsan (Beute & A.W. de Kort, 2014). I 
Skandinavien ökar risk för vinterdepression under årets mörkaste månader på grund av 
färre timmar dagsljus (Hauge, 2015). Likaså har naturen positiv påverkan på 
människans välmående (Beute & A.W. de Kort, 2014). Naturen har blivit en viktig plats 
för att varva ner och fly stadens stress, då avgränsade grönytor kan få människan att 
känna fridfullhet (Watts, 2017). Vid förtätning finns dock risk att grönytor glöms eller 
prioriteras bort till förmån för fler bostäder, vilket leder till sämre kvalitéer i 
stadsområden (Haaland & Konijnendijk van den Bosch, 2015).  
 
Jönköping växer på tidigare industrimark i strandkanten till Munksjön med nyligen 
byggda bostadskvarter i Munksjöstaden som ska ge Jönköpingsborna närhet till vattnet. 
Det högexploaterade området har ett attraktivt läge med utsikt över sjön. Men väster 
om Munksjöstaden går den vältrafikerade Barnarpsgatan. Kvarterens utformning ger 
upplevelsen av att flera bostäder ligger trångt och mörkt placerade, dessutom är 
våningsantalet högre än befintlig omgivning vilket anses påverka utsikten. För att 
uppnå tillräcklig mängd grönyta planeras en omdiskuterad ö i Munksjön (Arwidson, 
2017; Sjödahl, 2017).  
 
Vad är det som händer när vi bygger för tätt? Vilka konsekvenser får vi när vi tummar 
på de aspekter som utges ge goda kvalitéer i städerna? Vid förtätning har 
Munksjöstaden inte bara en begränsad yta att förhålla sig till, utan också en befintlig 
omgivning vilket gör situationen komplex. Det nya området måste passa in, hållbart 
utformas för människans och samhällets behov. Uppnås verkligen en god bebyggd 
miljö om området inte erbjuder goda kvalitéer? Det är svårt att uppnå allt och därför är 
det viktigt att belysa erfarenheterna från tätt byggda projekt likt detta. Vad kan vi lära 
oss av dagens byggande för att bygga ännu bättre imorgon? 

1.2.1 Liknande svenska stadsbyggnadsprojekt 
Södra delen av Munksjöstaden undersöks i jämförelse med referensobjekten Östra Sala 
backe (ÖSB) i Uppsala, och Vallastaden (VS) i Linköping. 
ÖSB presenterades i Rätt Tätt (Boverket, 2016) som ett projekt som läker ihop staden. 
Området förtätas på en tidigare kraftledningsgata mellan stadsdelarna Sala backe och 
Årsta, som år 2006 beslutades att rivas och byggas om till bostäder (Uppsala kommun, 
u.å.). Detaljplanen för etapp ett beskriver områdets vision med orden levande, 
sammanlänkande och blandad stadsmiljö (Plan-och byggnadsnämnden, 2014). 
Området ger plats för 2000 bostäder (Uppsala kommun, 2010) och är uppdelat i fyra 
etapper, varav etapp ett beräknas färdigställas år 2019. 
VS i Linköping är uppdelat i två etapper. År 2017 stod etapp ett i centrum för Bo- och 
Samhällsmässan med 1000 färdigställda bostäder. Stadsdelen är en brokig, klimatsmart 
stadsdel för möten och delaktighet. Kvarteren innehåller flerbostadshus och radhus med 
olika upplåtelseformer samt friliggande småhus. Området är inte ett förtätningsprojekt, 
däremot är området tätt byggt med en innerstadskänsla som ska bidra med nytänkande 
lösningar. Tätheten gör att området möts av utmaningar som vid förtätning. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att analysera hanteringen av förtätningens utmaningar: samhällsservice, ljud, 
ljus och grönska i södra delen av Munksjöstaden, i Jönköping. 

§ Hur har förtätningens utmaningar hanterats i södra delen av Munksjöstaden, 
jämfört med liknande svenska stadsbyggnadsprojekt? 
 

§ Vilka svårigheter upplevde aktörerna med respektive utmaning i södra delen av 
Munksjöstaden?  
 

§ Vilka åtgärder kan göras, eller kunde ha gjorts, i södra delen av Munksjöstaden 
för en bättre hantering av förtätningens utmaningar? 

1.4  Avgränsningar 
Undersökningsområdet avgränsas till södra delen av Munksjöstaden, vidare benämnt 
Munksjöstaden, enligt rödmarkeringar i Figur 1. I slutet av 2017 färdigställdes kvarter 
1–5 och under sommaren 2018 färdigställs kvarter 9. 
 

 
Figur 1. Södra delen av Munksjöstaden (Jönköpings kommun, 2017) 
På grund av stort markbehov för utemiljöer avgränsas samhällsservice till att omfatta 
skolverksamheter. Grönska behandlar innergårdar och parkyta inom områdets 
angränsningar. Förtätningens utmaningar påverkas av fler faktorer än de som rapporten 
undersökt.  

1.5 Disposition 
Kapitel 2 återger använda undersökningsmetoder för analysen samt hur arbetet har 
utförts. Kapitlet avslutas med en diskussion kring resultatets trovärdighet. I kapitel 3 
redovisas relevanta teorier för att besvara frågeställningarna och uppnå målet. Den 
empiriska data som insamlats med hjälp av dokumentanalys, intervjuer, och 
observationer beskrivs i kapitel 4. Empirin analyseras därefter i relation till teorin i 
kapitel 5. Kapitel 6 sammanfattar resultatet och arbetet diskuteras samt dess 
konsekvenser. Studiens slutsatser formuleras och förslag på vidare forskning ges.
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2 Metod och genomförande 
2.1 Undersökningsstrategi 
Studien är av induktivt slag där verkligheten i forskningsområdet studeras och därefter 
dras slutsatser. Studien besvaras i huvudsak av kvalitativa undersökningar då 
frågeställningarna lämpligast besvaras med intervjuer. Analys görs där insamlade data 
tolkas för att förstå helheten av problemet (Patel & Davidson, 2011). Undersökningarna 
utgår från empiriska material som insamlas genom dokumentanalyser och intervjuer. 
Som komplement görs observationer för att få en helhetsuppfattning. 
I en del dokument som analyseras finns tabeller, diagram och figurer på mätresultat. 
Dessa förekommer i samband med texter och ses som kvantitativ data med kvalitativa 
inslag och analyseras gemensamt. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
Koppling visas i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metod 
Hur har förtätningens utmaningar hanterats i södra Munksjöstaden, jämfört med 
liknande svenska stadsbyggnadsprojekt? 
Hur Munksjöstaden hanterat förtätningens utmaningar besvaras genom 
dokumentanalys och observation. För tankar kring lösningar och framtida utveckling 
intervjuas Tolust, Arkitekthuset, Jönköpings kommun och Soundcon. 
Hur referensobjekten hanterat utmaningarna undersöks i dokument, intervjuer och 
observation och sätts i relation till Munksjöstaden.  

Metod

Dokumentanalys

Intervjuer

Observationer

Frågeställning

Hur har förtätningens utmaningar 
hanterats i södra delen av 

Munksjöstaden jämfört med 
liknande svenska 

stadsbyggnadsprojekt?

Vilka svårigheter upplevde 
aktörerna med respektive 
utmaning i södra delen av 

Munksjöstaden?

Vilka åtgärder kan göras, eller 
kunde ha gjorts, i södra delen av 

Munksjöstaden, för en bättre 
hantering av förtätningens 

utmaningar?
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Vilka svårigheter upplevde aktörerna med respektive utmaning i södra 
Munksjöstaden? 
För att ta del av svårigheter har Tolust, Arkitekthuset, Jönköpings kommun och 
Soundcon intervjuats. 

Vilka åtgärder kan göras, eller kunde ha gjorts, i södra Munksjöstaden, för en 
bättre hantering av förtätningens utmaningar? 
Frågan besvaras genom intervjuer med Tolust, Arkitekthuset, Jönköpings kommun och 
Soundcon. Referensobjektens hantering från frågeställning ett används som underlag 
för att jämföra om något kunde gjort annorlunda. Observationer görs för att med egna 
ögon ta del av områdena.  

2.3 Litteraturstudie 
Litteratur har bidragit med bakgrundsinformation till det teoretiska ramverket, och med 
kunskap om förtätningens utmaningar och varför de anses som utmaningar.  Sökningar 
har baserats på ”urban densification”, med eller utan ”challenges”, och därefter inriktats 
på respektive utmaning. ”Brownfield redevelopment” ger ungefärligt lika urval som 
”urban densification” och därför har sökningar begränsats till det sistnämnda. Scopus 
har använts som databas och sökfält avgränsat till titel, sammanfattning och sökord. 
Icke relevanta sökningar stryks. Se Tabell 1. 
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Tabell 1. Strukturering av litteratursökningar 

Databas Publiceringsår Sökord  Antal träffar 
Scopus  - ”urban densification” 144 
 

 -  ”urban densification” + challenges 53 
 

 - "urban densification" + challenges + service 24 
 

 - "urban densification"+ challenges + "public 
service" 

1 

 
 - "urban densification" + challenges + "land use" 31 

 
 - "brownfield redevelopment" + challenges "land 

use" 
51 

 
2013-2018 "brownfield redevelopment" + challenges "land 

use" 
25 

 
 - "Urban dens*" + trafic noise 26  
 -  "urban densification" + challenges + daylight  2 

   -  "urban densification" + challenges + light  5 

   -  "brownfield redevelopment" + challenges + 
light 

5 

   -  ”urban densification” + challenges + green* 40 

   -  ”urban densification” + challenges + green 35 

  2013-2018  ”urban densification” + challenges + green 30 

   -  ”urban densification” + challenges + green 
(NOT energy) 

14 

   - "brownfield redevelopment" + challenges + 
green 

38 
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2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Dokumentanalys 
Analyserade dokument är textbaserade styrdokument, huvudsakligen från Jönköpings 
kommun. Dokumenten har olika inverkan och betydelse för studiens område; vissa 
behandlar Jönköpings kommun och andra enbart Munksjöstaden. Dokumenten ordnas 
hierarkiskt, se Figur 3, då dokumenten bygger på information från nivån ovan. 
Tillsammans ger de en informativ bakgrund om området och dess vision, vilka krav 
som ställs och hur de har hanterats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument om referensobjekten från Uppsalas respektive Linköpings kommun 
analyseras också, vilka behandlas på samma sätt som för Munksjöstaden. 
 
Studerade dokument beskrivs i Tabell 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Dokumentens omfattning 
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Tabell 2. Studerade dokument 

Dokument Område År 
Ramprogram för Södra Munksjön Munksjöstaden 2012 

Detaljplan för kv. Lappen 5 Munksjöstaden 2014 

Detaljplan för kv. Lappen 17 Munksjöstaden 2017 

Östra Sala backe Planprogram Östra Sala backe 2010 

Bullerutredning nybyggnad (Ramböll) Östra Sala backe 2013 

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1 Östra Sala backe 2014 

Grönytefaktor – urban grönska och dagvattenhantering Östra Sala backe - 

Allmän Arkitekttävling Vallastaden Vallastaden 2012 

Detaljplan i Västra Valla Vallastaden 2013 

 

2.4.2 Intervjumetodik 
Den huvudsakliga empirin i undersökningen är från intervjuer. I undersökningen är 
intervjuerna av kvalitativt slag och semistrukturerade. Frågorna är formulerade för att 
uppfattas lika men tolkas fritt beroende på respondentens erfarenheter (Olsson & 
Sörensen, 2011). Detta ger ett mer naturligt samtal där den intervjuade delvis styr 
samtalet vidare. Syftet är att få respondentens syn på sin egna verklighet och berätta så 
mycket som möjligt av sina erfarenheter (Hedin, 2011).  

2.4.3 Observationer 
I undersökningen utgör metoden ett komplement till andra datainsamlingsmetoder och 
därför görs ostrukturerade observationer. Som Olsson och Sörensen (2011) beskriver, 
görs den i utforskande syfte för att inhämta information kring ett visst område, i detta 
fallet förtätningens fyra utmaningar. Vid observationen behöver observatören vara väl 
förberedd, både teoretiskt och empiriskt (Olsson & Sörensen, 2011).  

2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Dokumentanalys  
Det finns två typer av innehållsanalys: kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativt innehåll 
kan kategoriseras som manifest och latent. Manifest innehåll beskriver det synliga och 
uppenbara medan latent har en bakomliggande mening (Kondracki, Wellman, & 
Amundson, 2002). Studiens analyserade dokument karakteriseras av tydliga 
beskrivningar och tillvägagångssätt, vilket föranleder en kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Texten i dokumenten är ordnad med rubriker och underrubriker, i vissa 
fall sammanställda i en innehållsförteckning. 
 
Analysen är delvis uppbyggd enligt Graneheim och Lundmans (2004) strukturering av 
en innehållsanalys. Graneheim och Lundman beskriver tillvägagångssättet för intervju- 
och observationstexter, men det grundläggande tankesättet kan likväl appliceras på all 
typ av text (Patel & Davidson, 2011). Struktureringen görs för ett systematiserat 
arbetssätt. 
 



Metod och genomförande 

9 

Alla dokument lästes flera gånger för att skapa en helhetsomfattande bild av innehållet. 
Först analyseras innehållsförteckningen där rubrikerna kategoriseras efter utmaning. En 
rubrik kan behandla mer än en utmaning och därför tillhöra mer än en kategori. När 
huvudrubriken var omfattande analyseras istället underrubriker. Under relevanta 
rubriker kan brödtexten analyseras, irrelevanta rubriker stryks. Som Graneheim och 
Lundman (2004) poängterar utförs kategorisering inte i ordning utan processen går fram 
och tillbaka mellan stegen. 

2.5.2 Intervjuer 
Respondenterna kontaktades via mail, med presentation och bakgrund till ämnet samt 
önskemål om intervjutid. Tre av fyra aktörer i Munksjöstaden intervjuades genom ett 
fysiskt möte, den fjärde besvarade frågor via mail. Intervjuer sammanställs i Tabell 3. 
 
Intervjufrågorna till aktörerna i Munksjöstaden anpassades efter roll i projektet. 
Frågorna behandlade förtätningens utmaningar, hur de har hanterats och om det fanns 
vissa svårigheter eller erfarenheter till framtida projekt. Frågorna skickades till 
respondenterna före intervjun. 
 
Intervjun för ÖSB genomfördes med en projektledare på mark- och 
exploateringsavdelningen i form av fysiskt möte på plats i området. Projektledaren har 
representerat kommunen som markägare av ÖSB. 
 
För VS intervjuades en projektledare på mark- och exploateringsavdelningen och en 
representant på bygglovsavdelningen som beviljat bygglov i området. Intervjun 
genomfördes gemensamt på kontor.  

Tabell 3. Sammanställning av intervjuer 

Datum Respondent Plats Varaktighet 
2018-03-26 Beställare, Tolust Tolust 40 min 
2018-03-26 Akustiker, Soundcon Soundcon 10 min 
2018-03-27 Konsult, Arkitekthuset Arkitekthuset 1 h, 15 min 
2018-04-03 Jönköpings kommun mail mail 
2018-04-03 Uppsala kommun ÖSB 35 min 

2018-04-04 Linköpings kommun Linköpings kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltn. 50 min 

 
Under alla intervjuer närvarade båda författarna. Intervjun spelades in för att kunna 
fokusera på svaren och att ingen information skulle gå förlorad. Materialet 
transkriberades för att sedan ”plockas isär”, vilket i detta fallet utfördes efter utmaning 
och frågeställning (Graneheim & Lundman, 2004).  

2.5.3 Observation  
Observation gjordes för att fysiskt ha varit på plats i områdena och tagit del av 
utformningen. Anteckningar gjordes främst med fotografier men också i skrift. 
Observationer kompletterar med underlag för en bredare analys. 
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2.6 Trovärdighet 
För att öka validiteten har flera metoder använts för att besvara frågorna; intervjuer, 
dokumentanalys och observationer, även kallat metodtriangulering (Patel & Davidson, 
2011). Undantag för frågeställning 2, där enbart intervjuer görs. 
För ökad reliabilitet vid en väl utförd intervju krävs kunskap och förberedelser, genom 
att läsa på om både området och intervjutekniken samt kunskap i hantering av den data 
som blir resultatet. Under intervjuerna deltog båda författarna (Patel & Davidson, 
2011). 
Trovärdigheten i dokument fastställs genom att använda väl utvalda källor och 
databaser. Vetenskapliga referenser söks i databaser via Jönköpings Högskolebibliotek. 
Källor utanför databaser kontrolleras källkritiskt innan användande. 
Observationer, fysiska besök, i södra delen av Munksjöstaden och andra projekt ger 
stöd för ökad förståelse och tolkning av intervjuer vilket i sin tur stärker trovärdigheten.



Teoretiskt ramverk 

11 

3 Teoretiskt ramverk 
Nyckelord är förtätning och förtätningens utmaningar. Utifrån dessa fält inhämtas 
kunskap för att besvara frågeställningarna, tillsammans med sökord som 
samhällsservice, ljud/buller, dagsljus och grönska.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Koppling mellan metod, problem och teori redovisas i Figur 4.  
 

 
Figur 4. Koppling mellan metod, frågeställning och teori 

3.2 Förtätning 
Vid förtätning som stadsplaneringsverktyg är det densiteten som spelar roll. En rumslig 
definition av densitet kan anges som antalet enheter per given area (Boyko & Cooper, 
2011). Inom svensk stadsplanering förekommer begreppet exploateringstal, e, vilket 
redovisar hur stor del av bebyggelsens sammanlagda area är av fastighetens markarea. 
Ju högre e-tal desto högre densitet (Jönköpings kommun, 2012b). 
 
Förtätning är en växande trend som utnyttjar befintliga ytor för att binda samman och 
utveckla städer (Boverket, 2016). När tidigare industrimark görs om till andra ändamål 
som bostäder kallas det ”brownfield redevelopment” (Loures & Vaz, 2016). Parkmark 
ska inte bebyggas då den behövs för rekreation och en förbättrad miljö (Boyko & 
Cooper, 2011).  
 
Boverket (2016) poängterar skillnaden mellan fysisk täthet och upplevd täthet: ”Att 
byggnaderna står tätt är inte detsamma som att saker och finns på nära håll. Det är alltså 
inte tätheten i sig som är eftertraktad utan det är den kvalitet den täta stadsmiljön ger i 
form av närhet till exempel arbete, kulturutbud, verksamheter och parker.” (Boverket, 
2016, s. 6) 

Metod

Dokumentanalys

Intervjuer

Observationer

Frågeställning

Hur har förtätningens 
utmaningar hanterats i södra 

delen av Munksjöstaden 
jämfört med liknande svenska 

stadsbyggnadsprojekt?

Vilka svårigheter upplevde 
aktörerna med respektive 
utmaning i södra delen av 

Munksjöstaden?

Vilka åtgärder kan göras, eller 
kunde ha gjorts, i södra delen 

av Munksjöstaden, för en 
bättre hantering av 

förtätningens utmaningar?

Teori

Förtätning

Förtätningens utmaningar
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3.3 Förtätningens utmaningar 

3.3.1 Samhällsservice 
Ökat invånarantal ökar behov av funktioner i området för att uppnå trygghet och 
bekvämlighet (Boverket, 2012).  
 
Samhällsservice definieras som icke-kommersiella tjänster (SO, 2009) som erbjuds för 
invånarens nytta. Till samhällsservice räknas verksamheter för barn och unga, kultur- 
och idrottsanläggningar, samt boenden för äldre och personer med vårdbehov. Grunden 
vid planering av samhällsservice är långsiktighet då verksamheten ska tjänas i många 
år (Eskilstuna kommun, 2017). Kristoffer Arvidsson (refererad i Boverket, 2016) anger 
den mest ytkrävande verksamheten inom samhällsservice som skolor och förskolor. Till 
skillnad från, exempelvis vårdboenden, konkurrerar dessa om mark för 
utomhusaktivitet (Boverket, 2016). 

3.3.2 Ljud 
Ljud i städer förknippas ofta med oönskat ljud i form av buller. Bullerkällan kan 
befinnas både i och utanför byggnaden och kan exempelvis komma från trafik eller 
maskiner. Buller uppfattas individuellt (Jönköpings kommun, u.å.), men tillhör de 
vanligaste störningsmoment för människor (Pedersen, 2015). 
 
Inom förtätning utgör stadstrafik merparten av buller, där många faktorer påverkar: 
trafikmängd, hastighet, avstånd mellan källa och mottagare, samt byggnadens 
utformning (Persson et al., 2017; Salomons & Berghauser Pont, 2012). Källan påverkar 
oftast bara närmast angränsande byggnadsvolymer (Salomons & Berghauser Pont, 
2012), men vid förtätning utgör det problematik då avstånden ofta är korta. Fler hus och 
människor ger ökat liv och rörelse och därmed högre ljudnivåer (Boverket, 2016). 

3.3.3 Ljus 
På grund av ökade kvadratmeterpriser och byggkostnader, (SCB, 2017) önskar 
byggherren att ytan utnyttjas maximalt. 
 
Flera arkitektoniska egenskaper påverkar dagsljusinsläpp: fönsterarea, typ av glas, 
rumsdjup, byggnadens orientering och storlek (Cammarano, Pellegrino, Lo Verso, & 
Aghemo, 2014; Sokol & Martyniuk-Peczek, 2017). Cammarano et al. (2014) visar att 
ju högre byggnadsvolymer och ju närmre varandra de står, desto mindre dagsljus får 
bostäder på nedre plan. För att säkra dagsljus i kvartersstrukturer i södra Sverige råder 
Boverket att avståndet mellan byggnaderna runt gården ska minst vara tre hushöjder 
(Boverket, 1991). Rogers (refererad i Boverket, 2016) påpekar dessutom att större 
balkonger och inglasningar kan blockera dagsljus. 
 
Många faktorer har påverkan på dagsljuset – vid förtätning är dessa ännu viktigare att 
ta hänsyn till då byggnaderna byggs närmre varandra. 

3.3.4 Grönska 
Natur är en viktig plats för rekreation och aktivitet. Den är också avgörande för ett rikt 
djur- och växtliv. Haaland och Konijnendijk van den Bosch (2015) och Watts (2017) 
påpekar vikten av grönytor i staden. Grönytor är ofta parkytor, men professor Wingren 
(refererad i Boverket, 2016) lyfter vikten av olika sorters grönska som har viktiga 
funktioner i staden: träd, buskar och växter för ekosystemtjänster. För att säkerställa 
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grönska i projekt, och vilken funktion den ska uppfylla, menar Wingren (2016) att det 
behövs verktyg och tydligare beskrivningar i detaljplaner (Boverket, 2016). 
 
Grönska upptar stor markyta och vid förtätning riskerar grönytor att bortprioriteras för 
att ge plats åt fler bostäder (Haaland & Konijnendijk van den Bosch, 2015).  

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Nivån av utmaningarna påverkas av exploateringsgraden; ju högre exploatering, desto 
fler människor och funktioner samsas på samma yta. Om en aspekt bortprioriteras kan 
detta leda till lägre attraktionsnivåer för boende eller besökare. Alla utmaningar berör 
de boende i området. Samhällsservice och grönska berör dock en större omfattning 
individer eftersom dessa tillgodoser en större publik. Till skillnad från ljud och ljus, 
som däremot berör individer i bostaden, kan grönska återfinnas i angränsande områden 
och ändå uppnå hållbarhet. 
 
Förtätning inom stadens gränser är en utmanande uppgift. Som tidigare påpekats ska 
många bitar falla på plats för att uppnå ett hållbart område. Samtidigt ska det tackla 
interna och externa påverkande faktorer. Slutligen påverkas områdets identitet och 
framtid av hur det utformats och dess kvalité. 
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4 Empiri 
4.1 Samhällsservice 

4.1.1 Hantering av utmaning 
Dokumentanalys 
Den mest ytkrävande verksamheten för samhällsservice i Munksjöstaden är en förskola, 
i kvarter 9, se Figur 5. Verksamheten återfinns i de två nedersta våningarna i 
bostadsbyggnaden närmast parken. Förskolegården är 3500 m2 stor och placeras söder 
om kvarteret, som en del av Munksjöparken (Jönköpings kommun, 2014). Halva 
förskolegården ska vara täckt av buskage, träd eller kuperad terräng (Jönköpings 
kommun, 2014). 
 

 
Figur 5. Förskolans placering (Jönköpings kommun, 2017) 
Intervju, Tolust 
Förskolans gård har placerats i parken utanför kvarteret, på grund av tillgång till platsen 
och mindre störningar. De boende får då behålla sin innergård och den blir lugn.  
 
Intervju, Arkitekthuset 
Att använda förskolans verksamhet för samutnyttjande är svårt. Förskolans verksamhet 
står för ansvaret om de vill att lokalen ska kunna användas av andra aktörer, men i detta 
fallet har frågan inte kommit upp.  
 
Intervju, Jönköpings kommun 
I centrala lägen får man acceptera mindre förskolegårdar, speciellt om det finns en park 
i närheten. Istället får man satsa på slittåliga material och mer skötsel. 
Kommunen har ingen möjlighet att styra om lokaler samutnyttjas. 
 
Observation, Munksjöstaden 
Förskolan är inte färdigställd. Gården är öppen och har varierad terräng, se Figur 6.  
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Figur 6. Förskolan i Munksjöstaden 
Dokument, intervju och observation, ÖSB  
Planprogrammet för ÖSB anger att de nya bostäderna ger behov av fler förskolor och 
en ny förskola planeras i varje etapp (Uppsala kommun, 2010).  I etapp ett delar 
förskolan byggnad med en äldreomsorg i kvarter Daggvidet, se Figur 7 (Uppsala 
kommun, 2014).  
 

 
Figur 7. Etapp ett ÖSB (Uppsala kommun, 2014) 
Intervjurespondenten förklarar att äldreomsorgen har en uteplats på en takterrass. På 
plats berättar hon också, till sin besvikelse, att förskolans gård minskats i storlek på 
grund av att en parkering upptagit plats, se Figur 8.  
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Figur 8. Förskola och äldreomsorg i kvarter Daggvidet, ÖSB 
Dokument, intervju och observation, VS 
En förskola finns i en angränsande park norr om området, se Figur 9 (Linköpings 
kommun, 2013).  
 

 
Figur 9. Förskola i Vallaparken, VS (02 landskap, 2015) 
Intervjurespondenterna berättade att platsen för VS valdes på grund av närhet till flera 
kringliggande servicetjänster. 
 
Då förskolan ligger utanför området noteras det på plats att den inte konkurrerar om 
mark med andra verksamheter. 

4.1.2 Upplevda svårigheter 
Intervju, Tolust 
Upplever inga svårigheter. 
 
Intervju, Arkitekthuset 
Svårigheten med att samutnyttja en förskola är att den inte är lika funktionsuppdelad 
som en skola, då den har få avdelningar. Istället funkar en skolverksamhet bättre med 
fler antalet rum och funktioner, ju fler funktioner ju lättare är det att sektionera ut dem.  
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Intervju, Jönköpings kommun 
Kommunen upplever inte etablering av förskolor i nya områden som ett problem. 
Däremot kan det bli problem om många förtätningsprojekt uppstår i en stadsdel, utan 
tomter för skolor och förskolor. 

4.1.3 Åtgärder  
Intervju, Tolust 
Nämner inga åtgärder. 
 
Intervju, Arkitekthuset 
Nämner inga åtgärder. 
 
Intervju, Jönköpings kommun 
För att hålla förskolegården i bra skick får man satsa på slittåliga material och skötsel. 
 
Intervju, ÖSB  
Nämner inga åtgärder. 
 
Intervju, VS  
Nämner inga åtgärder. 

4.2 Ljud 

4.2.1 Hantering av utmaning 
Dokumentanalys 
Områdets primära bullerkälla är ljudalstring från trafik på Barnarpsgatan som är 22 
meter bred (Jönköpings kommun, 2014). Detaljplanen ger förutsättningar för en 
framtida bro över Munksjön via Östra Torpagatan som går genom området (Jönköpings 
kommun, 2017, 2014). Dessutom föreslår kommunen en förlängning av Karlavägen för 
att förbättra trafikflödet. Området utformas efter det värsta trafikscenariot, vilket skulle 
uppstå om en bro byggs över Munksjön och om Karlavägen inte förlängs, se Figur 10.  
 

 
 

 
 
 

     
Befintlig situation (1) 
Utan förlängning av 
Karlavägen och utan 
bro 

Med förlängning av 
Karlavägen (2) 

Med bro över 
Munksjön (3) 

Med förlängning av 
Karlavägen och bro 
över Munksjön (4) 

Figur 10. Trafikscenarier för Munksjön (Jönköpings kommun, 2014) 
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Tabell 4 redovisar trafikscenariernas påverkan på trafikflödet söder och öster om 
rondellen. 
Tabell 4. Trafikuppgifter för Barnarpsgatan och Östra Torpagatan, Munksjöstaden, 
enligt befintlig situation och värsta scenario (Jönköpings kommun, 2014) 

Gata Scenario Trafikflöde 
[fordon/dygn] 

Andel 
tung 

trafik 
[%] 

Skyltad 
hastighet 
[km/h] 

Ekvivalent 
bullernivå 

dB(A) 

Barnarpsgatan 

Befintlig 
situation 22 000 7 40 67 

Med bro 
över 
Munksjön 

18 000 7 40 66 

Östra 
Torpagatan 

Befintlig 
situation 500 5 30 51 

Med bro 
över 
Munksjön 

10 000 5 40 63 

 
På grund av det centrala läget finns skäl att göra avsteg mot huvudregeln 55dB(A) vid 
fasad (maximalt uppnås 67 dB(A)), det ska vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt 
att följa huvudregeln (Jönköpings kommun, 2017). 
 
Bostäder längst med Barnarpsgatan skyddas mot buller av slutna kvarter och 
bullerskärmar för att skapa en tyst gårdssida som lägenheterna kan vändas mot 
(Jönköpings kommun, 2014). Även mot Östra Torpagatan används bullerskärmar för 
att dämpa ljud mot innergård (Jönköpings kommun, 2017).  
 
Intervju, Tolust 
På grund av trafikscenarierna blir belastningen på Östra Torpagatan stor och 
bullerskydden anses bli överdimensionerade då bron troligtvis inte byggs.  
 
För att klara ljudet uppstår kompromisser med andra faktorer, framförallt dagsljus. 
Skärmar används vid balkonger och mellan kvartersstrukturen. 
 
Intervju, Arkitekthuset 
Särskilda material har valts för att dämpa bullret. Med hjälp av planlösningen har man 
arbetat med att vända sig bort från bullret. 
 
Alla sovrum har krav att vara mot tyst sida, det vill säga gården. Detta leder till ett 
jämkande mellan kök, vardagsrum och balkong för att få dessa i rätt placering och en 
bra planlösning som uppfyller ljudkraven. I sin tur leder det till att andra parametrar 
påverkas, däribland dagsljus. 
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Intervju, Jönköpings kommun 
Alla bostäder mot Barnarpsgatan har genomgående lägenheter med en tyst sida mot 
gården. Då utbyggnaden gjorts i etapper har flera lagstiftningar påverkat utformningen. 
Området har utformats efter framtida trafikscenarier och trafiken på gatan behandlas i 
Kommunikationsstrategi (2012a). 
 
Bullret har resulterat i kvarter som inte får vara helt slutna. Släpp i byggnaderna är 
gjorda där det inte går att lösa buller i hörnlägenheter.  
 
Intervju, Soundcon 
Tidigt fanns krav på byggnaderna som de inte var utformade för. Exempelvis skulle 
hälften av rummen ligga mot gård, vilket visade sig att många lägenheter inte klarade 
fullt ut. Efter samråd med kommunen fick det tysta rummet ligga mot säckgatorna, 
mellanrummet mellan huskropparna. Man jobbade också med skärmar mellan 
huskropparna och på en del balkonger, vilket skyddar vissa rum.  
På grund av trafikscenarierna var inomhuskraven höga, vilket fick lösas med kraftigare 
fönster och ljudisolering i väggar.  
 
Observation, Munksjöstaden 
Figur 11 visar bullerutsatta balkonger där skärmar används och säckgata mot vilken 
tyst sida utnyttjas. Det finns både helt inglasade och delvis inglasade balkonger.  
 

 
Figur 11. Bullerskärmar på balkonger, säckgator och släpp i kvarteren med skärmade 
balkonger, i Munksjön 
Dokument, intervju och observation, ÖSB 
Området påverkas av trafikbuller på Fyrislundsgatan, som är 33 meter bred (Uppsala 
kommun, 2010). Mot Fyrislundsgatan sluts kvarteren för att skapa tysta innergårdar och 
bullerreducerande åtgärder integreras i byggnadens utformning (Uppsala kommun, 
2010). Trafikåtgärder görs för att dämpa buller och hälften av rummen ska vara mot 
tyst sida (Uppsala kommun, 2014). Tabell 5 redovisar trafikuppgifter för 
Fyrislundsgatan. 

Tabell 5. Trafikuppgifter för Fyrislundsgatan, ÖSB (Ramböll Sverige AB, 2013) 

Gata Trafikflöde 
[fordon/dygn] 

Andel tung trafik 
[%] 

Skyltad hastighet 
[km/h] 

Fyrislundsgatan 16900 6 50 
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Intervjurespondenten berättar att det inte är mycket tung trafik på gatan, men bussar 
och hantverkarfordon då småindustrier ligger söder om området. Kommunen har en 
pågående hastighetsöversyn i Uppsala, vilken kommer leda till en sänkt hastighet på 
Fyrislundsgatan från 50 till 40 km/h. Mot gator där kvarteren öppnas upp används 
planterbara möteszoner för att förhindra smittrafik.  
 
Det noteras att kvarteren är slutna mot Fyrislundsgatan, vilket skapar tysta innergårdar. 
Längs med Fyrislundsgatan finns nära bebyggelse på en sida. 
 
Dokument, intervju och observation, VS  
Kunskapslänken är VS:s primära bullerkälla. Enligt detaljplanen ska alla bostäder ha 
rum mot tyst sida och krav på ljudklass B ställs (Linköpings kommun, 2013). Det finns 
en genomgående lokalgata för bilar i området men fokus ligger på kollektivtrafik och 
cyklar. Hastigheten på Kunskapslänken är 40 km/h (Linköpings kommun, 2012) och 
detaljplanen sammanfattar bullerutredningen som anger att ekvivalenta bullernivåer når 
55–60 dB(A) (Linköpings kommun, 2013). Men allt eftersom området växer kommer 
trafiken att öka, på bland annat Kunskapslänken (Linköpings kommun, 2012). 
 
Intervjurespondenterna berättar att marken tilldelades genom en tävling med ett 
poängsystem. Byggherrar med högst poäng blir tilldelad mark att bygga på. Fler poäng 
fås om man visar att ljudklass A uppnås, istället för B. För att få godkänt bygglov har 
alla tävlande lämnat in bullerutredning av en akustiker som visar att kraven uppfylls. 
De berättar också att man arbetar planlösningsmässigt med hälften bostadsrummen mot 
tyst sida, fasadmaterial och nya idéer. Inga konkreta idéer nämns. Det är krav på 
öppningsbara fönster, som ändå ska klara bullernivåerna.  
 
Området upplevdes lugnt och ostört av buller, både längs med den mest bullrande gatan 
Kunskapslänken och inne i området. Inga skärmar syntes till. Det noteras att bebyggelse 
enbart finns på en sida av Kunskapslänken.  

4.2.2 Upplevda svårigheter 
Intervju, Tolust 
De fyra trafikscenarierna har haft stor påverkan på området. Att utgå från det värsta 
scenariot, ur bullersynpunkt, ger kommunen möjlighet till en framtida bro. För 
beställaren innebär detta att kvarterens utformning måste anpassas till höga 
bullernivåer, oavsett hur troligt det är att en bro byggs eller inte.  
 
Intervju, Arkitekthuset 
Konsulten upplever att det är högt ställda krav, men inte att det bidragit till några 
svårigheter utöver det normala. Däremot har vissa krav varit otydliga och förändrats 
över tid, vilket har lett till dubbelt arbete, vilket han anser är normalt när man kommer 
in tidigt i projekt. 
 
Intervju, Jönköpings kommun 
Kommunen såg inga svårigheter. 
 
Intervju, Soundcon 
Akustikern upplevde svårigheter när de inte blev inkopplade från start, då låg fokus på 
att lösa ställda krav som en efterhandskonstruktion. Om de hade blivit inkopplade 
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tidigare hade de kunnat påverka vissa skrivelser, ställt frågor om hur kraven ska 
utformas och givit åsikter om vad som blir svårt att lösa utifrån det som står i planen så 
att man inte hamnar snett och lägger ner projekteringskostnader i onödan. 
Det svåraste var hörnlägenheterna då kravet var att hälften av rummen i en bostad ska 
ligga in mot gård, vilket många hörnlägenheter inte klarade. I de fallen gavs ett 
godkännande på att de låg in mot säckgatorna, istället för gården, plus att det sattes 
skärmar mellan huskropparna på balkonger mot gården. Idag har riktlinjerna ändrats 
något vilket gör att det blir lite lättare att uppfylla kraven i framtida planer, men det 
jobbas vidare med skärmar mellan huskroppar. 

4.2.3 Åtgärder 
Intervju, Tolust 
Nämner inga åtgärder. 
Intervju, Arkitekthuset 
Konsulten nämner inga åtgärder, men påstår att man, enligt undersökningar, hellre vill 
ha en bullrig balkong i rätt väderstreck, än en tyst balkong i fel väderstreck. 

Intervju, Jönköpings kommun 
Nämner inga åtgärder. 
Intervju, Soundcon 
Fler skärmar av olika slag och absorberande ytor kan sättas upp. Det är inte något 
byggföretagen vill göra, eftersom de har uppfyllt ställda krav. Däremot är det en 
förändring bostadsrättföreningen kan göra. 
Intervju, ÖSB  
Nämner inga åtgärder. 
Intervju, VS  
Nämner inga åtgärder.  

4.3 Ljus 

4.3.1 Hantering av utmaning 
Dokumentanalys 
Bostäderna och gårdarna ska ha goda ljusförhållanden med tillgång till himmelsljus, 
direkt solljus och skugga (Jönköpings kommun, 2012b). Kvarteren är utformade som 
slutna kvarter, med max 8 våningar. En högre byggnad per kvarter, med 10 våningar, 
placeras mot parken, se Figur 12. Dock är det ett avsteg från 
exploateringsbegränsningen i byggnadshöjd enligt Ramprogrammet (Jönköpings 
kommun, 2012b). Avsteget argumenterades med solstudier vilka visar att de höga husen 
inte avsevärt påverkar eller förhindrar goda ljusförhållanden i innergårdarna, på grund 
av dess placering utmed parken (Jönköpings kommun, 2014). 
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Figur 12. Orangea markeringar visar de höga husens placering utmed parken 
(Jönköpings kommun, 2014) 
Intervju, Tolust 
Detaljplanen påverkar starkt dagsljusförhållandena. Det vinnande förslaget från Nyréns 
arkitektkontor var det som var mest övertygande i helhet. För att få till bra ljus i med 
bra u-värden ur energisynpunkt. Vid mätningar kanske man inte får effekten av det 
upplevda ljuset men som boende får man ändå känslan av tillräckligt dagsljus. Ansvaret 
att ställa krav på dagsljus ligger hos varje aktör och alla jobbar med att få det så bra 
som möjligt. 
 
Intervju, Arkitekthuset 
Att arbeta med dagsljus har blivit mer aktuellt de senaste åren. Man utgår från 
Miljöbyggnadskrav Silver, som säger att minst 15% av golvarean ska vara fönsterarea, 
grundkrav 10% enligt BBR (BFS, 2011:6). Utifrån detta har man glasat upp så mycket 
som möjligt men ändå skapa rimliga planlösningar. På grund av andra parametrar 
uppnår dagsljus (Indikator 12) Brons. 
 
På grund av kvartersstadens ideal, med mindre gator, höga byggnader och trevliga 
butiker i bottenplan, klarar man inte dagsljuskraven. Annars hade man fått göra 
motsatsen: bredda gatorna och bygga punkthus vilket inte ger kvarterstadens känsla. 
Konsulten påstår att gräsytor under fönster påverkar upplevelsen av dagsljustillgångar 
negativt. 
 
Intervju, Jönköpings kommun 
Byggnadernas höjd anpassas till gatornas bredd och önskad karaktär. Kvarterens bredd 
styrs av gatorna på Torpa/Söder, då de är en förlängning av dessa. En gammal tumregel 
används för att kontrollera byggnadernas höjd: gatans bredd plus 1,5–2,5 meter. 
Kommunen påpekar att man kompromissar med andra faktorer som påverkar, till 
exempel anpassning till tidigare bebyggelse. 
 
Observation, Munksjöstaden 
Kvarteren öppnas upp mot öst. Balkongerna in mot gården är drygt 2 meter som djupast 
och sticker ut mer från byggnaden än de ut mot gården, se Figur 13.  
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Figur 13. Balkonger mot gård respektive mot gata, Munksjöstaden 
Det finns lägen där dagsljuset begränsas av byggnadsvolymerna och där material 
absorberar ljus, se Figur 14. Inglasade balkonger förekommer. 
 

 
Figur 14. Begränsningar av dagsljustillgång och ljusabsorberade yta under fönster, 
Munksjöstaden 
Dokument, intervju och observation, ÖSB  
Detaljplanen visar, med solstudier, att den lägre bebyggelsen i väst gynnar 
solinstrålning för lägenheter i bottenplan (Uppsala kommun, 2014), se Figur 15. 
 

 
Figur 15. Solstudie, ÖSB (Uppsala kommun, 2014) 
Med erfarenhet från tätt byggda projekt, där dagsljus har blivit ett problem, berättar 
intervjurespondenten att kommunen har blivit mer medveten om frågan. Därför är 
kommunen tuffare inför etapp två, gällande bottenvåningar där problem ofta uppstår. I 
planskeden görs grova solstudier. Problematiska lägenheter studeras noggrannare i 
bygglovsskedet.  
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Det noteras att innergårdarna är stora vilket bidrar till öppna kvarter. Bebyggelsen är 
lägre väster om innergården, än öster om. Balkongdjupen uppskattas till 1,5 meter. 
 
Dokument, intervju och observation, VS  
Strukturen bygger på kvartersstaden med rutnät, men kvarteren är uppluckrade och inte 
slutna. Området är uppdelat i små tegar för olika byggherrar. Samma byggherre får inte 
bygga på flera tomter nära varandra (Linköpings kommun, 2013). Detaljplanen anger 
att variation i byggnadshöjd eftersträvas. Flerbostadshusen varierar mellan 3–6 
våningar, och enbostadshusen mellan 2–3 (Linköpings kommun, 2013).  
 
Enligt intervjurespondentera har byggherrarna visat att de klarar dagsljuskraven. I 
området har höjden varit flexibel, i vissa fall har några byggnaden blivit högre än tänkt. 
Byggnaderna trappas av i höjd mot söder. 
 
Balkonger finns i alla väderstreck. Det noteras att gatorna mellan byggnaderna är smala. 
Byggnaderna står nära varandra och blandas helt med olika höjder. Situationer fanns 
där tillgång till dagsljus är omöjlig, se Figur 16. 
 

 
Figur 16. Varierade byggnadshöjder och omöjlig dagsljustillgång, VS 

4.3.2 Upplevda svårigheter 
Intervju, Tolust 
Beställaren upplever ljusfrågan som bedömningsmässig, till skillnad från ljud som har 
starkare tyngd i dagens lagkrav. Uppnås inte ställda ljudkrav går planen inte igenom. 
På grund av det kompromissas lösningar mellan ljud och ljus, med förmån till ljud. 
Problem uppstår i innergårdarna. Byggnadsvolymerna i kvartersstrukturen används för 
att göra innergårdarna ljudtäta, men begränsar dagsljusmöjligheter. 
 
Intervju, Arkitekthuset 
Dagsljuskraven (minst 10% av golvarea ska vara fönsterarea) upplevs otillräckliga. De 
tar inte hänsyn till hur omgivningen ser ut. Dock är det dessa som gäller, och då är det 
dem man följer.  
 
Intervju, Jönköpings kommun 
Nämner inga svårigheter.  
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4.3.3 Åtgärder 
Intervju, Tolust 
Beställaren nämner inga åtgärder som kan göras i efterhand, det är något som måste 
säkerställas i tidigt skede.  
 
Intervju, Arkitekthuset 
Nämner inte åtgärder. 
  
Intervju, Jönköpings kommun 
Nämner inte åtgärder. 
 
Intervju, ÖSB 
Nämner inte åtgärder. 
 
Intervju, VS 
I VS var våningshöjden fri vilket lett till att vissa hus har blivit högre än man trodde 
från början. I framtiden ställs krav på våningshöjden.  

4.4 Grönska 

4.4.1 Hantering av utmaning 
Dokumentanalys 
 Alla bostäder ska ha tillgång till gård med träd och grönska av god kvalité (Jönköpings 
kommun, 2012b). För att skapa gårdsmiljöer placeras byggnaderna i kvarterets yttre 
zon vilket ger ett användbart rum i mitten. Grönska på gården ska vara för vistelse och 
lek, prydnad eller stadsodling. Det ska vara tillräckligt jorddjup på innergården, mellan 
0,8–1,0 meter, där byggnaden ska underbyggas med garage (Jönköpings kommun, 
2014). Taken kan utföras med sedum eller motsvarande, vilket leder till minskad andel 
hårda ytor (Nyréns Arkitektkontor, 2012).  
 
Enligt Ramprogrammet (2012b) ska boenden ha max 200 meter till närmsta 
grönområde och minst 10 m2 grönyta ska uppnås per person. En del av parken placeras 
på land, 9100 m2 och en del på en flytande konstruktion i vattnet, 7900 m2, se Figur 17 
(Jönköpings kommun, 2017). 
 

 
Figur 17. Munksjöparken (Jönköpings kommun, 2017) 
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Intervju, Tolust 
Beställaren säger att man jobbar mycket med innergårdar, samtidigt som han upplever 
att man inte spenderar tid på gården. Man rör sig hellre utanför området. 
Man försöker blanda både små och stora ytor med olika innehåll för att locka folk med 
olika mål. Detta ger i sin tur liv och rörelse till området. 
 
Idén om den flytande ön uppstod eftersom en utfyllnad blev miljömässigt komplext. 
För att få 7000 m2 park på land skulle det innebära 20000 – 25000 m2 utfyllnad på 
Munksjöns botten. Dessutom hade parken sluttat på grund av höjdskillnader. 
Alternativet hade varit att minska exploateringen med ett par hundra lägenheter, dock 
ansågs inte det som en bättre lösning. Parken förväntas färdigställas hösten 2019.  
 
Intervju, Arkitekthuset 
I kvarter 1 till 4 har man varken samarbetat eller haft dialog med landskapsarkitekten 
för innergårdarna, vilket konsulten anser är ovanligt. I kvarter 9 och 10 samarbetade 
man och där önskades ett djupare jordlager. Jordlagret i de första kvarteren är grunda 
vilket leder till att det om tio år inte är lika bra växtlighet som om jordlagret varit 
djupare. Det är en kostnadsfråga, men tas frågan upp tidigt i samarbetet kan det bli 
lättare att få igenom. 
 
Observation, Munksjöstaden 
Växter och träd som finns på innergårdarna är planterade i upphöjda rabatter, resterande 
ytor är gräs och stenbelagda gångar, se Figur 18. 
 

 
Figur 18. Grönska på innergård, Munksjöstaden 
Den landfasta parken är under uppbyggnad.  
 
Intervju, Jönköpings kommun 
Att få till bra gestaltning av ytor i stadsdelar är ett gemensamt arbete för alla aktörer. 
Man har arbetat med stora ytor både på land och på flytande konstruktion, och mindre 
ytor får att få trevliga rum. Tillsammans kompromissar man för att få till en bra helhet. 
Utformning av innergård ansvarar fastighetsägaren för. 
 
Dokument, intervju och observation, ÖSB  
En anpassad grönytefaktormodell används som krav för att öka grönska (Uppsala 
kommun, 2014). Med hjälp av ett poängsystem ska faktorn uppnå minst 0,5, där 
grönska på mark, väggar, tak och bjälklag ger olika poäng, även antalet träd påverkar 
(Temagruppen Sverige AB, u.å.). 
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Intervjurespondenten berättar att störst fokus legat på grönska. Efter att en lönnallé 
avvecklades kompenserade man med nya träd längst Fyrislundsgatan. Hon berättar 
också att högre krav på jorddjup ställts för etapp två, vilket ska möjliggöra plats för 
större träd och flexibilitet på innergården. Det finns en stor park i vardera angränsande 
stadsdel.  
 
Grönska finns i rabatter, gräsyta, träd, mellan stenbeläggning och på tak. Se Figur 19 
och Figur 20. På Johannesbäcksgatan finns gröna zoner för att hålla hastigheterna nere, 
se Figur 19. 
 

 
Figur 19. Grönska i ÖSB 

 
Figur 20. Flygbild över innergård (Uppsala kommun, 2017, 0:26)  
Dokument, intervju och observation, VS  
Detaljplanen anger krav på att det ska finnas ett fruktträd per tomt och ett stort träd med 
en rotningsbar jordvolym större än 15 m2 i varje kvarter och att alla 
komplementbyggnader ska ha gröna tak (Linköpings kommun, 2013). Byggherrarna 
har ansvarat för utformning av gårdar. 
 
I området finns felleshus, en gemensam lokal för de boende, där det är krav på 
odlingsmöjligheter. Dessutom finns vinterträdgårdar där det också är krav på 
odlingsmöjlighet (Linköpings kommun, 2013). 
 
Längst med Smedstadsbäcken, som går genom området, går Broparken med gångstråk, 
bryggor och perennplanteringar. Figur 21 visar inslag av grönska i VS. 
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Figur 21. Grönska i VS 
I anslutning till området finns Vallaparken med odlingslotter och planteringar, se Figur 
22.  Vallaskogens Naturreservat ligger 500 meter norr om VS. 

 
Figur 22. Vallaparken (02 landskap, 2015) 

4.4.2 Upplevda svårigheter 
Intervju, Tolust 
Beställaren ser det som viktigt att få till både små och stora ytor med olika funktioner. 
Det är svårt att veta innan vilka platser som fungerar till vad. Dessutom påpekar 
beställaren att de minsta ytorna, innergårdarna, färdigställs först i stadsbyggnaden. 
Stora ytor som parker kommer senare, vilket gör att alla funktioner och platser inte finns 
från start. 
 
Intervju, Arkitekthuset 
Nämner inga svårigheter.  
 
Intervju, Jönköpings kommun 
Nämner inga svårigheter. 

4.4.3 Åtgärder 
Intervju, Tolust 
Beställaren ser grönska som en levande resa. Grönska utvecklas med tiden. 
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Intervju, Arkitekthuset 
Konsulten tar med erfarenheter om att ett samarbete med landskapsarkitekt kan leda till 
bättre innergårdar. 
 
Intervju, Jönköpings kommun 
Nämner inga åtgärder. 
 
Intervju, ÖSB 
I området användes en grönytefaktor och ett minimikrav på jorddjup i innergårdarna, 
vilket leder till flexibla innergårdar och bättre växtlighet i framtiden. 
 
Intervju, VS  
Intervjurespondenterna upplever att kvartersgårdarna på vissa ställen har fått hårda 
markytor. I kommande etapper av VS anlitar kommunen egna landskapsarkitekter, och 
då ställs högre krav på grönska.  Dock kan utformningen av gårdarna ändras om i 
efterhand. 
 
Kravet på fruktträd var inte uppnått till Bo- och Samhällsexpot i september 2017, men 
kommunen hoppas få se fler träd under våren 2018. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Av de fyra utmaningar studien undersöker ställs högre och tydligare krav på två av 
utmaningarna. Gällande ljud och grönska i parkform finns tydliga, kvantitativa mått 
som legat till grund för Munksjöstadens utformning. Ljud- och bullersituationen har 
huvudsakligen berört trafikläget, där ett effektivt flöde prioriterats framför lägre 
ljudnivåer. Främst blockeras bullernivåerna av byggnadsvolymer och skärmar. Parken 
hanteras med en konstgjord flytande ö för att möta kraven gällande grönska. De sista 
utmaningarna (samhällsservice och ljus) har visserligen inte förbisetts. Förskolans 
placering var given. Utnyttjandet av förskolans lokaler har legat helt utanför 
kommunens ansvar. Tydliga krav på ljus finns också, men ljud prioriteras högre vilket 
gör att ljuset påverkas. 
 
Ljudsituationen i ÖSB liknar Munksjöstaden – en trafikerad gata på en sida av området. 
Däremot verkar hanteringen inte påverka dagsljuset. Grönska har i ÖSB haft hög 
prioritet, där en grönytefaktor säkerställer rätt mängd. Desto lägre prioritet har 
samhällsservice haft, eftersom parkeringsplatser tagit plats från gården. VS har inte 
behövt hantera samhällsservice i någon nämnvärd utsträckning, på grund av förskolans 
placering. Det framgår att kraven på ljusförhållanden varit samma som i 
Munksjöstaden, men att hanteringen av dessa inte varit av högsta klass (och således inte 
högsta prioritet heller).
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5 Analys och resultat 
Insamlad empiri kopplas i kapitlet samman med teori för att besvara frågeställningarna. 

5.1 Analys 
Analysen beskrivs utmaning för utmaning. Hantering av utmaning för Munksjöstaden, 
ÖSB och VS sammanställs i tabeller och löpande text, vilket skapar underlag för 
jämförelse mellan de tre områdena. Tabellerna tydliggör val av metod i Munksjöstaden, 
kontra referensobjekten för att besvara första frågeställningen.  
 
Även andra frågeställningen besvaras med en tabell, där aktörernas upplevda 
svårigheter identifieras och listas efter roll och utmaning. Därefter sätts svaren i relation 
till frågeställning ett för att ge en förklaring och bakgrund till svårigheten. 
 
Tredje frågeställningen grundas också på frågeställning ett, där aktörernas erfarenheter 
samt referensobjekten används som underlag för att beskriva vad som kunde gjorts 
annorlunda, eller vad som kan förändras i framtiden. 

5.2 Hantering 
Hur har förtätningens utmaningar hanterats i södra delen av Munksjöstaden, 
jämfört med liknande svenska stadsbyggnadsprojekt? 

5.2.1 Samhällsservice 
Enligt Arvidsson (refererad i Boverket, 2016) är skolverksamheter den mest ytkrävande 
funktionen som konkurrerar om mark för utomhusaktivitet. Förskolorna i 
Munksjöstaden och VS placeras i anknytning till parkmark vilket gör att de inte 
begränsas av omgivningen. I ÖSB utnyttjar förskolan stor del av innergården, dock blev 
en del av gården parkering. Hårdare krav från kommunen hade kunnat förhindra att 
situationen uppstått. Det är fördelaktigt att kombinera verksamheter med olika 
markbehov för att minska konkurrensen. 
 
I Munksjöstaden delar förskolan byggnad med boende och med förskolegården 
placerad utanför kvarteret får de boende behålla innergården. I VS är förskolans 
byggnad fristående, och förskolan konkurrerar inte om mark med andra funktioner. I 
ÖSB delar förskolan byggnad med ett äldreboende, där de äldre får en takterrass med 
utsikt över förskolegården. Kombinationen i ÖSB gör att konkurrensen minskar. 
 
Själva utmaningen är gårdsytan vilken i Munksjöstaden integreras med parken. Gården 
ska täckas med buskage, träd eller kuperad terräng. När gården är vänd mot offentlig 
yta, kan den ge liv till parken och bjuda in till lek även efter stängning, jämfört med om 
den hade varit gömd på en innergård. 

5.2.2 Ljud 
Bullernivå påverkas av trafikmängd, hastighet, avstånd mellan källa och mottagare 
samt byggnadens utformning (Persson et al., 2017; Salomons & Berghauser Pont, 
2012).  
 
Tabell 6 redovisar områdenas förutsättningar. Jönköpings trafikscenarier har, för 
Munksjöstaden, störst påverkan på byggnader längs Östra Torpagatan, vilka måste 
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utformas för fler fordon än om bron inte byggs. Skillnaden på Barnarpsgatan är inte 
väsentlig. 

Tabell 6. Förutsättningar för buller 

  Munksjöstaden ÖSB VS 

  

Barnarpsgatan 
(Befintlig 
situation / 

värsta scenario) 

Östra 
Torpagatan 

(Befintlig 
situation / 

värsta 
scenario) 

Fyrislunds-
gatan Kunskapslänken 

 
 

 

 

 

Trafikmängd 
[fordon/dygn] 22 000 / 18 000 500 / 10 000 16 900  

Hastighet 
[km/h] 40 / 40 40 / 40 50 40 

Buller vid 
fasad 
(ekvivalent 
nivå) [dB(A)] 

67/ 66 51 / 63 60 55–60 

Bredd [m] 22 22 33  

Bebyggelse 
på båda sidor 
av bullerkälla 

Ja Ja Nej Nej 
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Barnarpsgatan är Munksjöstadens primära bullerkälla och i jämförelse med 
Fyrislundsgatan är trafikförhållandena lika. Dock är omgivande förutsättningar, gatans 
bredd och omgivande bebyggelse, till ÖSB:s fördel vilket bidrar en lägre bullernivå att 
hantera i ÖSB än i Munksjöstaden (Persson et al., 2017; Salomons & Berghauser Pont, 
2012). VS påverkas inte av trafikbuller i samma utsträckning, och behöver inte skyddas 
som Munksjöstaden och ÖSB.  
 
Fler tekniker för att avskärma buller används för Munksjöstaden, jämfört med ÖSB och 
VS, se Tabell 7. Främst utnyttjas byggnadsvolymerna som avskärmare och genom 
planlösningen placeras specifika rum mot den tysta sidan. I Munksjöstaden uppnåddes 
kraven inte fullt ut planlösningsmässigt med rum mot tyst sida. På grund av detta 
gjordes släpp i kvarteren vilket givit plats för avskärmade balkonger. Balkongerna 
sammanlänkar volymerna, och sluter tätt mot Barnarpsgatan. 
 
Tabell 7. Tekniker för att avskärma eller dämpa ljud från primär bullerkälla 

 
För att uppnå ställda ljudkrav påpekas att andra faktorer påverkas, inte minst dagsljus. 

5.2.3 Ljus 
Enligt Cammarano et al. (2014) uppnår lägenheter mot väst eller syd bäst 
dagsljusflöden, vilket de färdigställda kvarteren 2–4 i Munksjöstaden inte gör fullt ut 
då kvarteren öppnas upp mot öst. Kvarteren i Munksjöstaden sluts mot väst på grund 
av att skydda mot buller men de inglasade balkongerna i volymerna gör att ljus från 
kvällssolen inte blockeras helt. De högre husen mot parken utgör inte den största 
problematiken gällande dagsljus. Kvarteren i ÖSB samt VS har däremot lägre 
bebyggelse mot väst och söder.  
 
Innergårdarna i Munksjöstadens kvartersstruktur är mindre än i ÖSB och kortare 
avstånd mellan byggnadsvolymerna begränsar dagsljustillgången för Munksjöstaden 
(Boverket, 1991; Cammarano et al., 2014). VS byggs inte enligt en kvartersstruktur, 
men på grund av smala stråk och fri variation i höjdled har situationer uppstått där 
byggnaderna blockerar dagsljuset helt. 
 

 Munksjöstaden ÖSB VS 

Slutna kvarter X X X 

Tyst sida X X X 

Skärmar X   

Inglasade  
balkonger X   

Bullerfönster X X  

Bullerreducerande 
material X  X 
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Balkongerna i Munksjöstaden är djupare än i ÖSB, vilket enligt Rogers (refererad i 
Boverket, 2016) försämrar dagsljustillgången. Även inglasningar försämrar 
dagsljustillgången (Boverket, 2016; Cammarano et al., 2014), dock är detta en frivillig 
installation i Munksjöstaden. 
 
Cammarano et al. (2014) visar att större fönsterarea ger mer dagsljusinstrålning. I 
Munksjöstaden glasades det upp så mycket som möjligt. Beställaren tror att de boende 
upplever dagsljuset som tillräckligt, men enligt konsulten spelar det ingen roll hur 
mycket glasyta byggnaden har – tillgången till dagsljus är ändå inte tillräcklig på grund 
av kvartersstrukturen. 
 
Lägenheter på bottenplan får sämre dagsljustillgång ju högre byggnaderna är och ju 
närmre varandra de står (Boverket, 1991; Cammarano et al., 2014). Kommunen 
använder en tumregel för att sänka hushöjder i förhållande till gatans bredd, vilken 
bygger på samma teori. Byggnaderna i Munksjöstaden står närmre varandra än i ÖSB, 
men någon tumregel i förhållande till gårdens bredd används inte i Munksjöstaden. De 
smala innergårdarna, i kombination med dem stora balkongerna mot innergårdarna, gör 
att dagsljustillgångarna på bottenplan är minimal (Boverket, 2016; Cammarano et al., 
2014). Enligt konsulten, bidrar gräsyta under fönstren till negativ påverkan, vilket är en 
faktor som studiens teori inte belyser. I Munksjöstaden uppnås ställda krav, dock 
påverkar omgivningen i hög grad och kravet är inte tillräckligt. 

5.2.4 Grönska 
Enligt Wingren (Boverket, 2016) kan verktyg och tydliga, detaljerade beskrivningar 
hjälpa till att säkerställa grönska i projekt. Kraven som ställs i områdena skiljs åt i 
detaljeringsgrad. Medan detaljplanen för Munksjöstaden anger att bostäder ska ha 
tillgång till gårdar med träd och grönska, utgår ÖSB från en grönytefaktor (Bilaga 7) 
som verktyg och VS har specifika krav på typ av träd och trädens rotningsbara volym. 
 
Tabell 8 sammanställer vilken grönska som finns i områdena och det kan konstateras 
att precisa krav ökar fler former av grönska. 

 Tabell 8. Grönska i kvarter 

 
Det finns risk att parkytor prioriteras bort (Haaland & Konijnendijk van den Bosch, 
2015) men parken i Munksjöstaden anläggs efter krav från Ramprogrammet 
(Jönköpings kommun, 2012b) och bortprioriterats därför inte. Beställaren menar att 

 Munksjöstaden ÖSB VS 

Träd X X X 

Rabatter X X X 

Odlingslotter   X 

Sedumtak X X X 

Krav på jorddjup  X X 
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parken ska locka besökare med olika mål. Information som inte nämnts i dokument 
eller media är varför den landfasta parken blev en flytande ö. Beställaren förtydligade 
att det handlade om en miljömässigt omöjlig lösning och på grund av höjdskillnader 
skulle den landfasta parken slutta och därmed inte ge bra förutsättningar för aktivitet. 
Att minska exploateringen (Boyko & Cooper, 2011), påpekade beställaren, skulle inte 
heller ge bra förhållanden. 
 
I ÖSB finns inte parker likt Munksjöparken, befintliga finns sedan innan. VS har två 
parker (Vallaparken och Broparken) med olika funktioner. Vallaparken är riktad till 
boende och är utformad med kuperad terräng och odlingsmöjligheter, medan Broparken 
längs bäcken ger plats för sociala möten och kan samla vatten under regniga perioder. 
Munksjöparken, Vallaparken och Broparken skiljer sig åt i funktion, men även mot 
vilken målgrupp som parkerna riktas mot, då Munksjöparken lockar besökare även 
utanför området. Detta möjliggörs på grund av Munksjöstadens centrala läge. 
 
En lönnallé avvecklades i ÖSB som under byggnation kompenserades med nya träd. 
Munksjöstaden, å andra sidan, var tidigare ett industriområde, fattig på grönska. I och 
med det har kompensationsåtgärder inte behövt göras. Den nya parken medför mer 
grönska än vad som funnits där under industriverksamheten. 

5.2.5 Sammanfattning av hantering 
Hur har förtätningens utmaningar hanterats i södra delen av Munksjöstaden, 
jämfört med referensobjekt? 
Munksjöstaden och referensobjekten har skilda mål, syften och omständigheter, därmed 
prioriteras och hanteras utmaningarna på skilda sätt.  
 
Det poängteras av aktörerna att det är känslan av närhet som vill uppnås, inte att 
byggnaderna står nära varandra. Detta överensstämmer med Boverkets (2016) 
förtydligande om skillnaden mellan fysiks täthet och upplevd täthet. Aktörerna är dock 
eniga om att kvarterstrukturen i Munksjöstaden ger konsekvenser. 
 
Munsjöstaden placerar förskolegården utanför kvarteret, de boende får då en lugn 
innergård. Det är ett ständigt jämkande mellan utmaningar och lösningar, framförallt 
mellan ljud och ljus eftersom de bullerdämpande lösningarna blockerar eller försämrar 
dagsljustillgången (Cammarano et al., 2014; Sokol & Martyniuk-Peczek, 2017). Bullret 
hanteras med bullerskärmar och tysta sidor. Dagsljustillgång löses genom att glasa upp 
så mycket som möjlig, men omgivningen påverkar i stor grad. Utmaningarna avseende 
ljud och ljus prioriteras inte mer än nödvändigt för att uppnå ställda krav. Grönska, 
däremot, kan ses som friare och kreativare. Det finns flera sätt att införa grönska 
(Boverket, 2016). 
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5.3 Upplevda svårigheter 
Vilka svårigheter upplevde aktörerna med respektive utmaning i södra delen av 
Munksjöstaden? 
Tabell 9 redovisar vilka utmaningar aktörerna upplevde i södra delen av 
Munksjöstaden. Aktörerna upplever olika utmaningar beroende på roll i projektet.  

Tabell 9. Upplevda svårigheter med förtätningens utmaningar 

 Samhällsservice Ljud Ljus Grönska 

Beställare - 

Trafik-
scenarierna 

Tillgång till 
dagsljus i 
kvarters-
strukturen 
Bedömnings-
mässiga krav  

Vilken plats 
som lämpas 
till vilken 
funktion 

Konsult - 

Lagar som 
ändras under 
tiden vilket lett 
till dubbelt 
arbete 

Dagsljus-
kraven upplevs 
otillräckliga  - 

 
Kommunen 
 

Flera förtätnings-
projekt uppstår 
samtidigt men 
tomt för skolor/ 
förskolor saknas 

- - - 

Akustiker - 

Kom in sent i 
projektet 
Uppnå kraven i 
hörn-
lägenheterna 

- - 

 
Situationen med samhällsservice som kommunen upplever som svårighet gäller allmänt 
och uppstår inte i Munksjöstaden (Boverket, 2016). 
 
På grund av trafikscenariorna uppstod höga krav och skydd mot buller utformades som 
en efterhandskonstruktion på grund av att akustikern kom in sent i projektet. Det syns 
eftersom bullerskydden inte integrerats i utformningen. 
 
Beställaren nämner problem med dagsljus i samband med ljud. Ljud prioriteras mer än 
ljus, på grund av att ljudkrav är hårdare och tydligare. Enligt aktörerna är vald struktur 
den bästa för området, men de är eniga om att strukturen ger konsekvenser för dagsljus. 
Dagsljuskraven tar inte hänsyn till något annat än areor. 
 
Området utvecklas över tid, och vilken plats som lämpas var är svårt att bestämma från 
början. Svårigheten överensstämmer inte med utmaning avseende grönska. 
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5.4 Åtgärder 
Vilka åtgärder kan göras, eller kunde ha gjorts, i södra delen av 
Munksjöstaden, för en bättre hantering av förtätningens utmaningar?  
 
Vad som kan, och får göras, i efterhand regleras främst i detaljplanen. De åtgärder som 
aktörerna ansåg var möjliga hör ihop med vilka erfarenheter som tas med till framtida 
projekt. 
 
Samhällsservice 
På grund av möjlighet till att placera förskolegården utanför kvarteret anses inte att 
något borde gjorts annorlunda. 
 
Ljud 
Fler bullerskärmar och absorberande ytor kan monteras på byggnaderna för att reducera 
bullernivåerna, detta bidrar dock till en arkitektonisk förändring. Att koppla in akustiker 
tidigare kan ha bidragit till att ställt krav med rum mot tyst sida uppfyllts helt. 
 
Ljus 
Dagsljustillgången är svår att förbättra i efterhand, det måste säkerställas från start. Det 
är kostnadskrävande och svårt att sätta in fönster i efterhand. Balkongerna kunde ha 
minskats mot innergården för att förbättra dagsljustillgångarna. Konsulten påpekade att 
folk hellre vill ha en bullrig balkong i rätt väderstreck än en tyst i fel. Placering av 
balkonger i enbart rätt väderstreck löser dock inte balkonger för alla boende.  
 
Författarna tycker att man inte skulle låst sig till tävlingsförslaget som förhåller sig till 
strukturen i angränsande stadsdel, gällande kvarter 2–4. Istället för tre tajta kvarter 
kunde man skapat två längre kvarter (Figur 23), likt ÖSB. På grund av kvarterens 
orientering löser detta dock inte dagsljustillgångar för lägenheter på innergården mot 
norr, men det möjliggör bättre placeringar av balkonger och ger en öppnare upplevelse. 
 

 
Figur 23. Förändring av kvarter 2–4, Munksjöstaden, anpassad bild från (Jönköpings 
kommun, 2014)  
 
Grönska 
Konsulten tar med erfarenheter om att ett samarbete mellan arkitekter och 
landskapsarkitekter kan leda till bättre innergårdar, eftersom önskemål som tas upp 
tidigt i projekt blir lättare att få igenom. Redan i detaljplanen hade tydligare krav kunnat 
ställas, på typ och mängd av grönska, likt VS. En grönytefaktor, likt ÖSB (Bilaga 7), 
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kan säkerställa större mängd grönska med olika funktioner. Verktyget möjliggör att 
kravet kan uppnås på många sätt, till skillnad från om kravet är ett fruktträd per tomt. 
Ett högre krav på jorddjup för kommande etapper kan leda till bättre växtlighet med 
tiden, med också ge möjlighet för anpassning och förändring av gårdens funktion 
efterhand. 

5.5 Koppling till målet 
Målet är att analysera förtätningens utmaningar: samhällsservice, ljud, ljus och 
grönska i södra delen av Munksjöstaden, Jönköping. Analys bygger på att sätta en 
information i relation till en annan för att få fram ett resultat. I detta fall är 
Munksjöstadens hantering av utmaningarna satt i relation till ÖSB:s och VS:s. Genom 
att redogöra för hur utmaningarna har hanterats, upplevda svårigheter och vad som 
kunde gjorts annorlunda har frågeställningarna bidragit till att uppfylla målet.  
 
För samhällsservice utnyttjades mark med låg konkurrens. Mellan ljud och ljus har det 
varit ett ständigt jämkande, då tekniker som skyddar mot ljud försämrar 
dagsljustillgångar. Man glasar därför upp fasaderna så mycket som möjligt. En flytande 
ö byggs för att möta ställda krav på grönyta. För innergårdar är kraven oprecisa vilket 
speglas i deras utformning. 
 
Störst svårigheter upplevs avseende ljud och ljus, eftersom dessa påverkat varandra. 
Kvartersstrukturen påverkar hur ljud och ljus hanteras men aktörerna anser att 
strukturen är den bästa för Munksjöstaden. Samhällsservice och grönska har inte gett 
svårigheter för området. 
 
Verksamheten för samhällsservice har hanterats bra utifrån markförhållandena.  
Förbättrade ljudförhållanden kan fås genom att montera absorberande ytor på fasaden. 
En bredare kvartersstruktur hade kunnat förbättra dagsljusförhållandena, och tydligare 
krav på grönska hade kunnat ge bättre växlighet på innergårdar.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar studiens resultat, hur arbetet utförts, konsekvenser samt 
begränsningar. Slutligen presenteras arbetets resultat och ger förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Första frågeställningen är nödvändig för att ta reda på hur förtätningens utmaningar 
behandlats i Munksjöstaden. Frågeställning två tar upp de svårigheter aktörerna upplevt 
med projektet. Sista frågeställningen återkopplar till den första genom att ta upp vad 
som kunde gjorts annorlunda, med inspiration från referensobjekten. 
 
Validiteten stärktes av metodtriangulering, bortsett från frågeställning två där endast 
intervjuer används för att få aktörernas åsikter på upplevda svårigheter. Alla dokument 
har inhämtats via kommuners hemsidor, vilket anses som en säker källa. 
 
Intervjurespondenterna fick ta del av frågorna före intervjun. Alla intervjuer, utom en, 
skedde fysiskt med båda författarna närvarande. De spelades in och transkriberades. 
Intervjun med kommunen skedde skriftligen via mail. Där fanns möjlighet för 
förtydliganden men inte följdfrågor som vid en fysisk intervju, vilket troligtvis hade 
gett fler svar. 
 
Intervjufrågorna gav inte alltid den konkreta informationen som förväntats. Det kan 
bero på bristfällig introduktion av ämnet för respondenterna. Ibland gavs svar om 
svårigheter ur allmänt perspektiv och inte ur rollens, vilket tolkades som att 
respondenten själv inte upplevde svårigheter i Munksjöstaden, men att de kan 
förekomma i andra projekt. Frågorna kontrollerades av handledare på Arkitektkontoret, 
för att stärka validiteten kunde intervjuerna testats på en oberoende part vilket också 
hade varit ett övningstillfälle för författarna. 
 
För Munksjöstaden anses rätt personer intervjuats, eftersom aktörerna har koppling till 
området. För referensobjekten intervjuades anställda på respektive kommun, dock 
kunde de inte besvara alla byggtekniska frågor. Därför kunde intervjuer med byggherrar 
för respektive referensobjekt givit en bredare informationsbas. 
 
Observation gjordes i vissa fall i kombination med intervju. En kombination blir som 
en guidad tur och ger möjlighet att ställa frågor på plats, till skillnad från eget besök. 
Målet var att få båda intervjuerna på plats i respektive område, vilket inte var möjligt. 
VS besöktes på egen hand, dock var intervjun så bakgrundsinformativ att det inte anses 
påverka resultatet. 
 
Resultaten anses tillförlitliga eftersom att data från dokument, intervjuer och 
observation samspelat. Frågeställning 2 bygger på åsikter vilket inte är ”rätt” eller ”fel”. 
Däremot är resultaten relativt ytliga, vilket dels beror på att författarna kunnat vara mer 
pålästa och dels pressat mer på frågorna under intervjuer. 

6.2 Metoddiskussion 
Valda metoder passade undersökningen och upplevdes tillräckliga för att besvara 
frågorna. Att ta bort en metod hade inte varit möjligt, däremot utfört metoderna 
noggrannare.  
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Tidigt låg fokus på dokument, för att få en bakgrund till områdena. Sökta dokument 
fanns tillgängliga, med undantag från bullerberäkning i VS där specifika data 
efterfrågades. Detta bedöms inte avgörande då, Munksjöstadens situation efterliknande 
ÖSB:s mer. 
 
Fokus låg på uppbyggnaden av intervjufrågor och att läsa dokument om 
Munksjöstaden. Tiden för dokumentanalys om referensobjekten blev därför begränsad.  
I sin tur påverkade detta observationerna, då förberedelserna inte var fullständiga. 
Samtliga relevanta dokument bör ha samlats och sedan analyserats, för att sedan 
formulera frågor. För observationerna kunde till exempel en checklista använts för att 
bocka av vad som sågs, vilket skulle gjort författarna förberedda både teoretiskt och 
empiriskt.  

6.3 Begränsningar 
Från start fanns enbart avgränsningar för vilket område som studerades. För respektive 
utmaning avgränsades, eller definierades, de faktorer som analyserades i kapitlet teori. 
Utmaningen med samhällsservice definierades först som de ytkrävande 
skolverksamheterna. I ett handledarmöte breddades utmaningen till att behandla även 
verksamhetslokaler, butikslokaler. I efterhand var det svårt att definiera dessa lokalers 
utmaning i förhållande till förtätning, vilket gjorde att det avsnittet ströks. Området 
avgränsades också eftersom undersökta lokaler befann sig i de obebyggda kvarteren där 
de andra utmaningarna inte gick att analysera. Vanliga lokaler hade varit av intresse om 
stadsbyggnadsstrukturen analyserades, men inte vid förtätning. 
 
Resultaten från frågeställning ett och två gäller för detta specifika fall, då resultaten 
utgår från Munksjöstaden och svårigheter med området behöver inte nödvändigtvis 
representera hela Munksjöstaden. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Vid tätt byggda projekt önskas ytan utnyttjas maximalt, vilket ger konsekvenser och 
utmaningar att hantera. För att lära av dagens tätt byggda projekt är det viktigt att belysa 
hanteringar och erfarenheter för att bygga bättre i framtiden. Munksjöstaden har 
analyserats och resultatet berör hantering, svårigheter och framtida åtgärder av 
förtätningens utmaningar. Fyra slutsatser, vilka också kan ses som rekommendationer, 
har tagits fram: 
 

§ Samhällsservice: Att kombinera verksamheter med olika markbehov är ett sätt 
att minska konkurrens om mark. 
 

§ Ljud: För att säkerställa ljudförhållanden när man utgår från ett värsta scenario, 
bör akustiker kontaktas tidigt i projektet. 
 

§ Ljus: En kombination av bredare kvarter och lägre bebyggelse i mot syd och 
väst kan öppna upp och erbjuda goda dagsljusförhållanden (Cammarano et al., 
2014). Högre krav på faktorer som påverkar dagsljus bör ställas, exempelvis 
balkongdjup.  
 

§ Grönska: Detaljerade krav bör ställas på grönska för att säkerställa grönska av 
olika former. En grönytefaktor-modell, likt Bilaga 7, kan med fördel användas. 
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6.5 Vidare forskning 
Det analyserade området är början av en stor omvandling av södra Munksjön, där en 
vidare analys på kommande färdigställda etapper kan ge ett bredare perspektiv att 
jämföra och se vilka lärdomar som tas med. 
 
Samhällsservice avgränsade kommersiella lokaler, vilka är en viktig faktor för ett 
levande Munksjöstaden. Intressant hade det varit att analysera vad som gör 
kvartersstaden levande och vilka erfarenheter aktörer tar med sig från lyckade, 
respektive mindre lyckade, projekt. 
 
I och med det attraktiva läget vid vattnet är utsikt en viktig faktor men utsikten får inte 
bekosta dagsljustillgången. Därav kan andra lösningar av kvarterstrukturen främja 
dagsljus.  
 
Djupdykning kan göras i kopplingen mellan ljud och ljus, då dessa visat sig påverka 
varandra i Munksjöstaden. 



Referenser 

41 

7 Referenser 
02 landskap. (2015). Vallaparken Bild: 02 landskap. Hämtat från Mynewsdesk: 

http://www.mynewsdesk.com/se/vallastaden2017/images/vallaparken-bild-02-
landskap-492190 den 15 04 2018 

Arwidson, K. (den 27 april 2017). Klart: Ja till flytande ö i Munksjön. JP.se. Hämtat 
från http://www.jp.se. 

Beute, F., & A.W. de Kort, Y. (2014). Salutogenic Effects of the Environment: Review 
of Health Protective Effects of Nature and Daylight. APPLIED PSYCHOLOGY: 
Health and Well-Being, 6, ss. 67-95. 

BFS. (2011:6). Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd, BBR. Hämtat från 
Boverket: 
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/k
onsoliderad_bbr_2011-6.pdf 

Boverket. (1991). Solklart. Karlskrona: Boverket. 

Boverket. (2012). Vision för Sverige 2025. Karlskrona: Boverket. 

Boverket. (2016). Rätt Tätt - En idéskrift om förtätning av städer och orter. Karlskrona: 
Boverket. 

Boyko, C. T., & Cooper, R. (2011). Clarifying and re-conceptualising density. Progress 
in Planning, 76, ss. 1-61. 

Cammarano, S., Pellegrino, A., Lo Verso, V. R., & Aghemo, C. (2014). Assessment of 
daylight in rooms with different architectural features. Building Research & 
Information, 43(2), ss. 222-237. 

Eskilstuna kommun. (2017). Samhällsservice. Hämtat från Eskilstuna kommun: 
eskilstund.se den 17 mars 2018 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24, ss. 105-112. 

Haaland, C., & Konijnendijk van den Bosch, C. (2015). Challenges and strategies for 
urban green-space planning in cities undergoing densification: A review. Urban 
Foresty & Urban Greening, 14, ss. 760-771. 

Hauge, B. (2015). Lives under the Sun. The Senses and Society, 10:1, ss. 71-91. 

Hedin, A. (2011). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju.  

Jönköpings kommun. (2008). Stadsbyggnadsvision 2.0. Jönköping: Jönköpings 
kommun. 

Jönköpings kommun. (2011). Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. Jönköping: 
Jönköpings kommun. 



Referenser 

42 

Jönköpings kommun. (2012a). Kommunikationsstrategi. Jönköping: Jönköpings 
kommun. 

Jönköpings kommun. (2012b). Ramprogram för södra Munksjön. Jönköping: 
Jönköpings kommun. 

Jönköpings kommun. (2014). Detaljplan för kv Lappen 5 m fl, södra delen av Munksjö 
fabriksområde, Jönköpings kommun. Jönköping: Jönköpings kommun. 

Jönköpings kommun. (2017). Detaljplan för blandstad på del av Lappen 17 m.fl. (kv 
10 & 11). Jönköping: Jönköpings kommun. 

Jönköpings kommun. (u.å.). Buller. Hämtat från 
https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/buller.4.74fef9ab15548f0b8002271.h
tml. den 5 mars 2018 

Kondracki, N., Wellman, N., & Amundson, D. (2002). Content analysis: review of 
methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrion 
Education and Behavior, 34(4), ss. 224-230. 

Linköpings kommun. (2012). Allmän arkitekttävling Vallastaden. Linköping: 
Linköpings kommun. 

Linköpings kommun. (2013). Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl. 
(Vallastaden). Linköping: Linköpings kommun. 

Loures, L., & Vaz, E. (2016). Exploring expert perception towards brownfield 
redevelopment benefits according to their typology. Habitat International, 72, 
ss. 66-76. 

Munksjöstaden. (u.å). Historia. Hämtat från http://www.munksjostaden.com/historia/. 
den 17 februari 2018 

Nyréns Arkitektkontor. (2012). Blandstadsprogram- för Munksjö Jönköping. 
Jönköping: Jönköpings kommun. Hämtat från Jönköpings kommun: 
http://jonkoping.se 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (4:6 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Pedersen, E. (2015). City Dweller Responses to Multiple Stressors Intruding into Their 
Homes: Noise, Light, Odour, and Vibration. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 12, ss. 3246-3263. 

Persson, P., Andersen, L., Persson, K., & Bucinskas, P. (2017). Effect of structural 
design on traffic-induced building vibrations Effect of structural design on 
traffic-induced building vibrations. Procedia Engineering, 199, ss. 2711-2716. 

Plan-och byggnadsnämnden. (2014). Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1. 
Uppsala: Uppsala kommun. 



Referenser 

43 

Ramböll Sverige AB. (2013). Bullerutredning nybyggnad, Uppsala kommun. Uppsala: 
Uppsala kommun. 

Salomons, E. M., & Berghauser Pont, M. (2012). Urban traffic noise and the relation to 
urban density, form, and traffic elasticity. Landscape and Urban Planning, 108, 
ss. 2-16. 

SCB. (2017). Priserna för nyproducerade bostadshus har ökat. Hämtat från SCB.se: 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-
bebyggelse/byggnadskostnader/priser-for-nyproducerade-
bostader/pong/statistiknyhet/priser-for-nyproducerade-bostader-2016/ den 6 
mars 2018 

Sjödahl, D. (den 15 mars 2017). "Hela baletten kan läcka ut i Munksjön". JP.se. Hämtat 
från http://www.jp.se. 

SO. (2009). Svensk ordbok. Svenska Akademien. 

Sokol, N., & Martyniuk-Peczek, J. (2017). Daylight Design for Urban Residential 
Planning in Poland in Regulations and in A Practice. A Comparison Study of 
Daylight Conditions Observed in the Four Neighbouring Residential Areas. 
Materials Science and Engineering, 245, ss. 80-233. 

Svanström, S. (2015). Urbanisering - från land till stad. Stockholm: Statistiska 
centralbyrån. 

Temagruppen Sverige AB. (u.å.). Grönytefaktor - urban grönska och 
dagvattenhantering. Hämtat från http://ostrasalabacke.uppsala.se/sv/om--
projektet/detaljplaner/Detaljplan-etapp-1/ 

Uppsala kommun. (2010). Östra Sala backe Planprogram. Uppsala: Uppsala kommun. 

Uppsala kommun. (2014). Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1. Uppsala: Uppsala 
kommun. 

Uppsala kommun (den 30 11 2017). salabacke 20171112. [Video]. Hämtat från 
https://www.youtube.com/watch?v=lHsmVcl-jWM den 15 04 2017 

Uppsala kommun. (u.å.). Östra Sala backe- plats för smart stadsliv. Hämtat från 
Bakgrund & vision: http://ostrasalabacke.uppsala.se/sv/om--
projektet/bakgrund/ den 14 04 2018 

Watts, G. (2017). The effects of "greening" urban areas on perceptions of tranquillity. 
Urban Foresty & Urban Greening, 26, ss. 11-17. 

 
 
  



Figurförteckning 

44 

Figurförteckning 
FIGUR 1. SÖDRA DELEN AV MUNKSJÖSTADEN (JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2017) 3 

FIGUR 2. KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 4 

FIGUR 3. DOKUMENTENS OMFATTNING 7 

FIGUR 4. KOPPLING MELLAN METOD, FRÅGESTÄLLNING OCH TEORI 11 

FIGUR 5. FÖRSKOLANS PLACERING (JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2017) 14 

FIGUR 6. FÖRSKOLAN I MUNKSJÖSTADEN 15 

FIGUR 7. ETAPP ETT ÖSB (UPPSALA KOMMUN, 2014) 15 

FIGUR 8. FÖRSKOLA OCH ÄLDREOMSORG I KVARTER DAGGVIDET, ÖSB 16 

FIGUR 9. FÖRSKOLA I VALLAPARKEN, VS (02 LANDSKAP, 2015) 16 

FIGUR 10. TRAFIKSCENARIER FÖR MUNKSJÖN (JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2014) 17 

FIGUR 11. BULLERSKÄRMAR PÅ BALKONGER, SÄCKGATOR OCH SLÄPP I KVARTEREN MED 
SKÄRMADE BALKONGER, I MUNKSJÖN 19 

FIGUR 12. ORANGEA MARKERINGAR VISAR DE HÖGA HUSENS PLACERING UTMED PARKEN 
(JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2014) 22 

FIGUR 13. BALKONGER MOT GÅRD RESPEKTIVE MOT GATA, MUNKSJÖSTADEN 23 

FIGUR 14. BEGRÄNSNINGAR AV DAGSLJUSTILLGÅNG OCH LJUSABSORBERADE YTA UNDER 
FÖNSTER, MUNKSJÖSTADEN 23 

FIGUR 15. SOLSTUDIE, ÖSB (UPPSALA KOMMUN, 2014) 23 

FIGUR 16. VARIERADE BYGGNADSHÖJDER OCH OMÖJLIG DAGSLJUSTILLGÅNG, VS 24 

FIGUR 17. MUNKSJÖPARKEN (JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2017) 25 

FIGUR 18. GRÖNSKA PÅ INNERGÅRD, MUNKSJÖSTADEN 26 

FIGUR 19. GRÖNSKA I ÖSB 27 

FIGUR 20. FLYGBILD ÖVER INNERGÅRD (UPPSALA KOMMUN, 2017, 0:26) 27 

FIGUR 21. GRÖNSKA I VS 28 

FIGUR 22. VALLAPARKEN (02 LANDSKAP, 2015) 28 

FIGUR 23. FÖRÄNDRING AV KVARTER 2–4, MUNKSJÖSTADEN, ANPASSAD BILD FRÅN 
(JÖNKÖPINGS KOMMUN, 2014) 36 



Bilagor 

45 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervju med Tolust 
Bilaga 2 Intervju med Arkitekthuset 
Bilaga 3 Intervju med Jönköpings kommun 
Bilaga 4 Intervju med Soundcon 
Bilaga 5  Intervju Östra Sala backe 
Bilaga 6 Intervju Vallastaden 
Bilaga 7 Beräkning av grönytefaktor enligt Östra Sala backe  



Bilagor 

46 

Bilaga 1 
Intervju med Tolust 
 
Samhällsservice 
Vad har ni för erfarenheter av samutnyttjande, som fastighet?  
Till exempel som en förskola, det finns problematik att sitta och fundera på. Till exempel del 
har lagt sin lekinnergård på innergården och då vet man när de boende kommer, att det blir 
problematik. Man vill ha liv och rörelse. En del borde tycka då att barnen är för högljudda, så 
här har vi jobbat med lekparken för barnen utanför kvartersgården. Så du måste anpassa sådana 
saker, och kan du hålla separata entréer så underlättar det. Då tror jag man trivs jämte varandra. 
Man får ändå ha lite med hur flödena fungerar. 
Vad var det som avgjorde placeringen av förskolan? 
Det var väl egentligen att kommunen ville ha en stor lekyta för barnen och i deras grund, dem 
har en grundmanual kan man säga, så ibland får dem tumma på den då. Men här mitt i stan kan 
man uppfylla en sån stor lekgård och vi ville inte ha den inne på innegården. Då hade det 
egentligen upptagit hela innergården, då hade de boende inte haft någon sån. Och så vet man 
det här med störningsfrågan. Sen blir det också en tillgång till det andra, det är en fantastisk 
lekpark i ett kanonläge. 
Hur har ni tänkt att integrera gården så att den blir en del av parken?  
Alltså det är hyresgästens lekpark, men när dem stänger får alla leka där. Det går inte hindra 
folk från att leka.  
Såg ni några andra alternativ eller kändes det helt självklart? 
Vi hade väl något annat alternativ, men inte på skarpt läge. Rätt så fort så kände vi att det läget 
där var nog det bästa för förskolan. Och så kom de rätt så tidigt in i projektet, så man började 
rätt så fort. Dem flyttar in till sommaren. Det är tidigt och då har vi fortfarande bara byggt en 
tredjedel av området.  
 
Ljud 
Ljudet i området är starkt påverkat av Barnarpsgatan. Vad har varit det svåraste vid 
utformningen av kvarteren för att få en bra ljudmiljö? 
Det som vi har kämpat med är trafikscenarierna. Det finns fyra olika scenarier hur mycket trafik 
det ska, så ska man ihop med kommunen välja det mest troliga scenariot. Så ska du simulera 
framtida trafik, hur mycket folk, hur mycket trafik är det där om 10 år. 
 
Var det att utgå från det värsta läget? 
Det är bättre att veta, om det blir en bro. I och med att du ska simulera eventuella framtida 
trafikflöden. Det gör frågan lite speciell. Man mäter liksom inte verkligheten efter dagsutfallet, 
det är någon form av scenarion som ska fram och då blir det många antaganden i det läget då. 
Det här antagandet vi bygger efter, den är med en bro och utan Karlavägen. Det är liksom max, 
max belastning av trafik men det kommer aldrig bli så. 
Byggnadsvolymer och de inglasade balkongerna utgör det främsta skyddet för att 
motverka buller. Fanns det några andra alternativ för att dämpa buller?  
Det är nog huvudsakligen en gestaltningsfråga som du säger då. Och sen har vi ett antal skärmar 
vid balkonger och även sidoskärmar mellan kvartersstrukturerna. Att i början på kvarterna, om 
man säger i våra termer kvarter två, söder ifrån, blir det mest ljudeffekt i vissa lägen. Även uppe 
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vid Torparondellen har det varit rätt så komplext men ljud från flera sidor. Just med tanke på 
att Östra Torpagatan ska ha så mycket trafik enligt kommunen i framtiden. Då får du 
dubbelsidig effekt och då får du det ännu knickigare. Verkligheten kommer inte bli så som du 
säger men bygglovsmässigt så får du kämpa hårt med den tekniken och gestaltningen.  
 
Fanns det några fler förslag på hur man kunde skapa utformning som dämpar? 
Vi hade tre arkitekttävlingar inom en kvartersstruktur. Inte enskilt för ljud men mer allmänt. 
Vilken struktur tror vi är bäst? Och sen kommer ljudfrågan som en del på resan. Det är en 
apparat att göra då. Sen får du väldigt komplext ibland i vissa bygglov att lösa den, då du får 
kompromissa med mycket annat för att klara ljudfrågan. Och då kan man undra ibland om det 
är ett skallkrav fullt ut. Förut så hade man lite mer undantag, sen har man lättat lite på vissa 
ljudkrav så det är en blandning med mycket tolkning fortfarande. 
 
Ljus 
Vilka utmaningar upplevde ni när det gäller dagsljus? 
Dem är också jättekomplexa, att vrida och vända på det här med buller och gestaltningen. Ljus 
är några ställen där vi har haft det lite kämpigt med att uppfylla. Men det är ingen lätt fråga 
heller, när du gör ljusanalyser. Lite får man alltid försöka jämka och jobba tillsammans. Och 
ljudet har haft en starkare tyngd i dagens lagkrav, ljudet är liksom någon stans ”pang”. Löser 
du inte bullerfrågan, eller ljudfrågan, då kommer du inte igenom. Ljuset är lite mer 
bedömningsmässigt. Och då får du ibland tyvärr kompromissa på den, till förmån för ljud som 
inte kanske hade vart lika viktigt.  
Vart har det varit mest komplext, när du säger på vissa ställen?  
Det är egentligen innergårdarna. Det blir komplext med innergårdarna, när du ska lösa ljud, du 
ska täta. Du använder huskropparna för att få ljudtätt och få en tyst sida. Och då ger kvarteren, 
när dem är små, begränsad solmöjlighet, dagsljusmöjlighet på innergårdarna.   
 

Enligt detaljplanerna lägger ni mycket fokus på utvändig skuggning, med befintlig 
omgivning. Hur mycket fokus ligger på att få till dagsljus i bostäderna? 
Det görs en i varje kvarter egentligen då. Det som är mycket tycker vi i diskussion är det 
upplevda ljuset också. Alltså som boende. Man jobbar mest med fönsterpartier och allt det här 
och, som har varit kontra energifrågan. Men vi försöker öka storleken på fönster kan man säga, 
generellt, och göra sådana större volymer. 
Har ni ställt några krav på dagsljus? 
Det blir egentligen att vi gör det i varje projekt och varje huskropp har sin karaktär, alltså att 
man försöker jobba med det. Att vi försöker få större fönster. Men det är varje aktörs ansvar att 
få. 
Hur ser ni på detaljplanens påverkan på tillgång till dagsljuset?  
Den är väldigt stark, den frågan. Den plan man har valt ger både möjligheter och begränsningar 
till dagsljus egentligen. Den struktur som det byggs efter idag, som Nyréns gjorde, det är den 
som alla var övertygade om var den klart bästa. Då sammanväger man någonstans helheten, det 
är inte bara för ljud, bara för ljus. 
 
Grönska 
Vilka utmaningar upplevde ni när det gäller grönska? 
Man jobbar mycket med innergårdarna, men min personliga uppfattning är att man är 
förhållandevis lite på sin innergård, rent i tid. Man är på sin balkong eller sin uteplats. Det är 
ett fåtal som vistas mycket på sin innergård. Då väljer man istället att gå utanför kvarteret. 
Var parken en självklar placering?  
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Ja alltså, det blev det egentligen i den här strukturen som var. Med tanke på att Munksjön har 
jobbat med en utfyllnads historiskt sett. Så vi behövde göra klart en utfyllnad, men den är inte 
klar. Dem har bara fyllt. Munksjön behövde mera mark. Så köra man ut lastbilar bara så växte 
det. Så det är en stor utfyllnad. Så vi behövde göra en kraftig bergsskoning där för att få den 
bärig. Den finns inget avslut på marken och då blir det som en park, naturlig del där. Och sen 
skulle vi fyllt ut mycket mera men det blev den flytande parken. Det var för miljömässigt 
komplext då. Den flytande parken är miljömässigt överlägsen en utfyllnad. Så det blev det 
beslutet istället.   
 
Varifrån kom idén om en flytande ö?  
Den kom på ett konstigt möte. Vi var helt säkra på att vi skulle fylla ut. Vi har gjort en liten 
utfyllnad och vi kommer göra ytterligare utfyllnader. Men vi hamnade i ett läge där man, för 
att kunna skapa ungefär 7 000 kvm mark ovan vatten skulle man behöva fylla ut mellan   
20 000–25 000 kvm under vatten och då blev det sådan stor miljöpåverkan. För att få bärighet 
i den slänten, för att skapa mark. Och det där kommer vi aldrig få igenom Miljömässigt.  
 
 
Ni såg inga andra alternativ? Det var ön ni gick på? 
Vi kunde ha minskat exploateringen ännu mer alltså tagit bort ännu mer. Men vi såg inte det 
som någon kvalité. Vi tycker att den har en kvalité för Jönköping. Alltså att det kommer bli en 
plats där man vill vara vid. Det är en identitet, något utmärkande för Jönköping. Man ska ha 
klart för sig att den andra, att det lutar 10 meter på området. I den andra parken hade varit väldigt 
mycket slänt. Det är inte en platt park det hade blivit, det hade blivit en lutande park som ska 
hantera ungefär 6 meter i höjdskillnad på den ytan. Så den här bollen som man pratar om, den 
hade alltid rullat i vattnet ändå. 
Hur mycket hade ni fått ta bort i exploatering av bostäder om ni inte hade fått bygga ön? 
Det vet vi egentligen inte riktigt. Kanske ett par hundra lägenheter och då tycker alla att det inte 
hade blivit bra heller. Exploateringsminskningen är inte en sån stor fråga, men det hade inte 
blivit en bra park. Vi hade gjort något som hade varit lite mitt emellan i alla delar.  
 
Avslut 
Vilka utav dessa utmaningar har ni prioriterat mest? 
Vi prioriterar dem olika, i olika faser. Ljudet är mer i varje enskilt kvarter. Vilken struktur ska 
man ha på lägenheter, hur ritar vi det här kvarteret inom detaljplanens gränser? Ljuset är väl 
den som är svårast att korrigera. Du hamnar i ett läge där detaljplanen är satt och då är du också 
inne på gestaltning i kvarteret. Hur kan vi få till större fönster för att skapa dagsljuskänslan. Det 
är mycket mer en upplevelsefråga. Och grönskan är en levande resa. Det minsta delen av 
grönska, där tror jag vi kan få lite problematik för oss själva. Minsta delen av grönska kommer 
först i vår stadsbyggnad. Alltså, dem stora ytorna kommer lite senare. Folk som initierar det 
säger att det finns inga ytor. 
 
Hur tycker du att förtätningens utmaningar har hanterat, i södra delen där som det nu 
är byggt? 
Vi tycker det är bra hanterat. Sen kan man titta på olika strukturer. Vi har egentligen i dem här 
första kvarteren. Jag pekar på kartan för er, det här var stängda kvarter (pekar på kvarter 2-4). 
Det var stängt däremellan. Vi en lång diskussion om den frågan och det kanske är det mest 
smala ställen på området, som folk hajar till på och tittar på. Men vi ville visa ett öppet samhälle 
var diskussionen då. Vi ska inte ha stängda kvarter. Du ska ha tillgång till allting som 
kommuninvånare och komma in gården och visa öppenhet. Då drog vi isär den huskroppen 
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något, men det blir en smal gång. Och då uppfattar man det ”vad trång man bygger”. Hade vi 
inte gjort den öppenhetensändringen, då hade ingen sagt att det var trångt.  
 
Finns det något om när parken ska parken ska börja bli mer och mer klar? 
Så vi hoppas att om ett och ett halvt år att den ligger där och då kan du använda hela hälsans 
stig för första gången i Jönköping, efter vattnet.  
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Bilaga 2 
Intervju med Arkitekthuset 
 
Samhällsservice 
Kan ni som arkitektkontor på något sätt främja samutnyttjande?  
I vissa fall kan man göra det, en dagisverksamhetens kan ha aktiviteter efter arbetstid vilket gör 
att det är styrt till förskolans personal. Det är inom deras verksamhet om dem har någon extra 
dag någon gång eller har extra aktivitet någon kväll, det är inga bekymmer. Förskolan är inte 
sektionerad mer än normalt, det är tre avdelningar och aktiviteter på kvällen är inga konstigheter 
men köken brukar vara svåra. Men har man däremot en skola funkar det bättre för den har flera 
typer av rum, flera typer av funktioner och det är lättare, ju fler funktioner du har i en 
verksamhet ju lättare är det att sektionera ut dem. Förskolan har inte haft den frågan, det innebär 
att man har bara sin verksamhet.  
 
Ljud 
Har det funnits några svårigheter vid utformningen av bostäderna och kvarteren på 
grund av trafiken?  
Jaa det är också fråga om betydelse om svårighet, det är ganska höga krav, man hade ganska 
höga krav men svårt vet jag inte om det är. 
 
Upplevde ni några utmaningar? 
Till exempel kravet att alla sovrum skulle vara inåt, alla sovrum skulle vara inåt tyst sida och 
det är egentligen tekniskt sett inte svårt att göra. Det är bara att lägga sovrum där inne men då 
får man helt plötsligt kök och vardagsrum mot norr och du vill gärna ha balkongen mot norr 
eller balkongen i kök och vardagsrum och då får du kök och vardagsrum mot norr eller nordöst 
där det oftast inte är mycket sol. Du vill också ha balkongen där det inte är så mycket sol och 
du får ett sovrum som kanske blir för varmt och på sommaren blir det väldigt fort ljust.  
 
På vilka sätt har ni kunnat säkerställa en bra ljudnivå i bostäderna? Är det mest 
planlösningen? 
Dels planlösningsmässigt och materialmässigt, man måste använda vissa material för att dämpa 
vissa saker men framförallt att man vänder sig bort från det. Kommer bullret ifrån ryggen får 
man rikta sig från det för det påverkar gestaltning, påverkar ljuset och alltihopa. Alla vill se till 
att ha en lägenhet som vänder sig emot syd, sydväst med utsikt över sjön. De gör att alla inte 
kan få det och ska man göra fyra lägenheter istället för två lägenheter blir det ännu svårare att 
få ihop det. 
 
Har ni några exempel i huvudet som ni fått tänka om på grund av bullret? 
Ja, det fanns en diskussion i hur lagarna ändrar sig hela tiden och det är lite olika saker. Fanns 
bland annat en liten otydlighet i hur det skall vara med att kravet från sovrummen ska gälla. 
Normalt sett gäller inte det i Sverige men här har man skrivit in det extra i någon utredning, 
något bifogat dokument. Det stod att sovrummen ska vara vända mot tyst sida men det är inte 
alltid det brukar vara så. Då var det lite otydligt och därför fick vi göra om det senare när den 
väl blev klar. 
 
Ljus 
Hur har ni säkerställt dagsljuskraven i lägenheterna?  
Dagsljuskraven är ganska gamla. Det finns en regel om att man till exempel ska ha, under vissa 
förutsättningar, 10% glasyta i ett rum, 10% är BBR och 15% är Miljöbyggnad. Vill man nå nivå 
silver skall vissa kriterier uppfyllas bland annat att glasarean skall vara 15 % men det är många 
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fler parametrar att ta hänsyn till. Vi har ofta mer än 15 % men på grund av de andra parametrarna 
blir det svårt att klara nivån, därför uppnås bara brons.  
 
Det finns i vissa att man får lov att i ett visst antal kvadratmeter ska det bara vara tillräckligt 
mycket med glas. Förr i tiden var det så att tittar du på någonting och det var okej med fönster, 
så var det okej. Bestämmelserna är inte riktigt så enkla, utan bestämmelserna är egentligen mer 
noggranna och skall man förtäta så är det svårt. En parameter är att du inte får ha hus mittemot 
i så fall måste man göra på ett visst sätt. Det fungerar inte så lätt om du ska bygga kvarterstäder, 
dem här reglerna är jättebra om du bygger på Råslätt och har fristående hus, punkthus och 
lamellhus fritt. Om dagsljusfrågan blir noggrannare kan vi egentligen bara bygga den här typen 
av hus, det här med kvarterstad och lägenheter längst ner med gräsmatta som suger åt sig ljus, 
glöm det.  
 
Vad gjorde ni för arkitektoniska utformningar för att påverka ljusinsläpp? 
Då har jag i detta fallet visat att de måste ha tyst sida som måste vara genomgående. Då har jag 
visat att om jag glasar upp hela sidan max, jag sätter bara glas i fasaden, inget annat, så klarar 
jag inte lägenheten enligt dem reglerna som finns längst ner närmast asfalten. Nästa våning 
klarar jag mig och jag har bara sagt att antingen får du sänka alltihopa, ta bort hälften av 
lägenheterna eller så får du göra gatan bredare. 
 
Grönska 
Hur stor påverkan har ni haft i gestaltning av innergårdar? 
Det finns en landskapsarkitekt. Så dem har gjort alltihopa. Så det finns en landskapsarkitekt 
som har gjort det, och vi har inte riktigt sett hur det ser ut. Normalt sett, det här har ju gått till 
lite annorlunda, dem här två kvarteren på ett annorlunda sätt än dem andra. Här har det gått till 
på ett lite speciellt sätt (kvarter 2–4), där vi till exempel inte har jobbat tillsammans med 
landskapsarkitekt. Men det har vi däremot gjort här, eller här har man jobbar tillsammans med 
landskapsarkitekt. Och då blir det lite annorlunda. 
 
Man ville att det ska vara lite mer djupare jordyta. Det innebär att om 10 år så kommer det bli 
bättre växtlighet på grund av mer jord. Det ser du inte om det ser ut såhär, det kanske på ytan 
kan se likadant ut. Men det innebär att växterna om 10 år blir bättre om dem får djupare 
jordmassa. Men det kostar pengar. Tar du upp det tidigt, i början när du samarbetar, så är det 
lättare att få igenom det. Och det fanns så mycket annat. Men det blir säkert tillräckligt bra 
ändå, men det brukar bli bättre när man samarbetar.  
 
Avslut 
Finns det några åtgärder som du tror kan göras i efterhand, för att kanske stärka någon 
utav utmaningarna? 
Ja det som är viktigt nu, till exempel finns ett bullerkrav på en uteplats, max 70dB, du får inte 
lov att ha en uteplats som är mer bullrig än 70 dB. Men när man undersöker vad folk vill, så 
vill man hellre ha en bullrig balkong i rätt väderstreck, än en tyst balkong i fel väderstreck.  
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Bilaga 3 
Intervju med Jönköpings kommun 
 
Allmänt 
Hur har projektets arbetsgång gått till väga? 
Exploatören anlitade tre arkitektkontor för sk. parallella uppdrag dvs arkitekttävling där 
byggherren äger alla tre förslagen och kan plocka godbitarna ur alla och behöver inte ta något 
förslag helt, utan kan omforma till något nytt förslag om han vill. Bedömningsgruppen 
bestående av byggherrar, arkitekter och folk från kommunen beslutade att gå vidare med Nyrens 
förslag som grund för områdets utformning. Nyrens började därefter med att jobba igenom hela 
området på en mer detaljerad nivå än tävlingsförslaget som kunde användas som grund för 
kommande planarbete. Både byggherren och kommunens arbetsgrupp var bollplank i detta 
skedet 
 
Samhällsservice  
Vilka utmaningar ser ni med etablering av service i nybyggda stadsdelar? 
Att bygga förskolor för stadsdelens behov kräver vi i alla nya stadsdelar, det brukar inte vara 
ett problem. Däremot anser vi på stadsbyggnad att man ibland i centrala lägen får acceptera lite 
mindre ytor för utemiljö, särskilt om det finns allmänna parkytor i närheten. Det innebär att 
man istället får satsa på mer kvalitet på markmaterial och utrustning som tål mer slitage och 
acceptera att det kanske krävs mer skötsel. 
 
Buller och trafik på Barnarpsgatan 
Samtliga bostäder mot Barnarpsgatan har genomgående lägenheter med en tyst sida inåt gården 
och följer gällande bullerlagstiftning från den tiden när planerna har gjorts, det innebär att det 
är olika lagstiftningar som har påverkat utformningen vid olika utbyggnadsetapper eftersom 
lagstiftningen har ändrats flera gånger. Detaljplanen tar hänsyn till fyra olika framtids scenarion 
avseende buller.  
 
Det är inte möjligt att påverka trafiken på Barnarpsgatan med dessa detaljplaner, det görs genom 
övergripande trafikplanering. Samtidigt som Ramprogrammet antogs även en 
kommunikationsstrategi, det är detta dokument som ligger till grund för trafikavdelningens 
planeringsarbete. 
 
Dagsljusförhållanden 
Generellt när man jobbar med att gestalta ett område försöker man få till bra storlekar på 
kvarteren så att man får bra gårdsytor och lämplig mängd gator, men ofta finns det 
begränsningar i höjdsättning av området, anpassning till tidigare bebyggelse eller andra element 
i omgivningen som gör att man får kompromissa, man anpassar bredden på gaturummen i 
förhållande till husens höjd och vilken karaktär man vill uppnå. Ofta håller man en bashöjd i 
området, tillåter sedan att vissa delar skjuter upp för att markera något, ge variation eller för att 
ge ett gestaltningsgrepp, man kan även dra in överstickande våningsplan ovanför bashöjden för 
att markera skalan i rummet. Buller påverkar utformningen av kvarteren så att man inte kan få 
helt slutna kvarter, ofta får man göra släpp i byggnaderna eftersom det inte går att lösa buller i 
kvartershörn med dagens lagstiftning. Vi gör skuggstudier i detaljplanen. Däremot görs inga 
dagsljusberäkningar eftersom inte lägenheterna är ritade i de översiktliga byggnadsskisser som 
finns under detaljplaneskedet och vi styr inte var balkonger och fönster placeras hur många de 
är om de får inglasas eller att det ska vara ljus fasadfärg – detta är bygglovsfrågor. Det finns en 
jättegammal tumregel att husen ska vara gatans bredd +1,5–2,5 meter, ibland använder jag 
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denna som argument om jag vill få ner hushöjderna i någon detaljplan. 
 
I Munksjöstaden är det rätt stora gaturum vilket gör att det klarar de hushöjder vi jobbar med i 
området. Bredden på kvarteren styrs av gatorna på Torpa/Söder eftersom de är en förlängning 
av dessa. Längden på kvarteren styrs av höjdsättning, avstånd till vatten och allmänna ytor samt 
gestaltningsgrepp. (Förslaget på sista etappen kommer att se rätt annorlunda ut gentemot 
samrådsförslaget, nu när vi har jobbat vidare och kompromissat gentemot alla ovan angivna 
fraktorer.) 
 
Grönska 
När vi jobbar med en stadsdel så här så är det ett gemensamt arbete att få till bra gestaltning av 
parker, torg och kajstråk. Utformningen av gårdsytorna svarar enbart fastighetsägaren för.  
Utformningen är egentligen ingen fråga som styrs i detaljplanen utan denna kommer i nästa 
skede när detaljplanen är klar. Man jobbar med flera olika lösningar på friytor, där man nu har 
lyckats att få till både flytande park samt dessutom stora sammanhängande gräsmattor, många 
halvstora trevliga rum för vistelse och lek i både park och torgform samt ändrat karaktär på 
gatorna ut mot park/torgrummen så att de blir enkelriktade mindre gårdsgator.  Det är ett 
gemensamt kompromissande för att få till en bra helhet. 
 
Avslut 
All planering är ett kompromissande, i denna stadsdel har det varit svåra markförhållanden och 
stora höjdskillnader och tydlig avgränsning av området med Barnarpsgatan och Munksjön och 
visionen att anpassa strukturen till Torpa/söder som har gett området dess förutsättningar. Jag 
tror att området kommer att upplevas som bra när alla delar har kommit på plats. Det är svårt 
att utvärdera en byggarbetsplats, folk drar ofta fel slutsatser när de inte vet hur helheten ska bli. 
Jag tror att denna stadsdel kommer att bli en jättetrevlig livsmiljö när allt är klart. 
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Bilaga 4 
Intervju med Soundcon 
 
Ljud  
Vad är/var din roll i projektet?  
Jag har varit akustiker, rådgivande akustiker. Kom in lite sent i planskedet när det mesta var 
klart med tankarna om hur byggnaderna skulle vara utformade. Det var att kolla så man klarade 
att lösa plankraven som fanns egentligen, det var då blev vi inkopplade och vart inkopplad i 
tidigare skede i del två i detaljplanen, dem kvarter som är här borta (pekar på kvarteren på andra 
sidan Östra Torpagatan) 
 
Vilka svårigheter fann ni med projektet? � 
I det här projektet var det att vi kom in lite sent i början, då fanns det vissa skrivelser i planen 
som dem tänkta byggnaderna inte riktigt var utformade för. Det var till exempel att hälften av 
rummen skulle ligga mot gård och det är rätt många hörnlägenheter som inte klarade den 
definitionen fullt ut. I samråd med kommunen lyckades man få till att det var okej att dem låg 
in mot dem gappen emellan husen, man kallar dem säckgator. Det var okej att dem låg där och 
inte in mot den renodlade gården, man löste det på det sättet. Plus att man jobbade med skärmar 
mellan huskropparna ut mot Barnarpsgatan och även på en del balkonger, att man skyddade 
vissa rum bakom skärmarna.  

Vilka åtgärder kan göras i efterhand? 
Ser man på att förbättra ljudmiljön kan man jobba med mer skärmar eller absorberande ytor på 
vissa väggar för att minska reflexer.  

Fanns det någon specifik del eller någon slags lösning som var det svåraste att få till? 
Ja det var väl hörnlägenheterna, det blir rätt många hörn på dem här huskropparna. Alla ut mot 
Barnarpsgatan har hörn, där fick man jobba med skärmar på balkonger och fick okej att det låg 
in mot en gata in på gården. Det har även kommit med i nästa del, där har man haft med sig 
dem erfarenheterna på nästa plan. Nu har riktlinjerna ändrats något så det blir lite lättare att 
uppfylla i den planen men man jobbar vidare med skärmar mellan huskroppar även där.  
 
Samma principer? 
Ja det är det i stort sett, sen var det lite speciellt hela trafiksituationen som är dimensionerande 
för är något som kanske inträffar i framtiden.  
 
Är det något som ni måste utgå ifrån? 
Ja ett värsta fall helt enkelt, om Östra Torpagatan öppnas upp med en ny bro blir det massa 
trafik här men det kommer va många år som det kanske inte är någon trafik där utan bara intill 
husen.  
 
Men då är det ju tyst och skönt under tiden.  
Ja precis, byggherrarna tycker att det blir väldigt överdimensionerat med kraftiga och dyra 
fönster, det är inte ens säkert att det blir den här situationen men man utgår från värsta 
situationen. 
 
Men det är också något ni jobbat med, kraftigare fönster? 
Ja det har vi gjort för att man ska uppfylla inomhuskraven när det är vältrafikerat utanför. Det 
har då varit rätt höga krav på ljudisolering och fönster, vilket det blivit mycket jobb med.  
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Bilaga 5 
Intervju med Östra Sala backe 
 
Samhällsservice  
Vilka servicefunktioner finns att tillgå i Östra Sala Backe, och hur har dessa integrerats 
med området? 
Området är ju indelat i fyra etapper, eller fem kan man väl säga. Inom varje etapp så finns det 
minst någon förskola insprängd i bebyggelsen, i bottenvåning. Det ligger en i något kvarter 
längre fram, som vi kan kolla på. Och det finns faktiskt ett äldreboende där också i samma 
byggnad. Ett äldreboende behöver inte så mycket utomhusyta, de har en takterrass. Det gör att 
förskolan kan ta lite större gårdsyta, det är ju annars en utmaning att få till lekyta till barn. 
Tyvärr har den här parkeringsplatsen tagit halva den tänkta gården. Parkering skulle dem lösa 
på något annat sätt. 
 
Ljud  
Hur påverkas kvarteren i Östra Sala Backe av ljud utifrån? 
Det är främst av trafik på Fyrislundsgatan som bullret blir ett problem för bebyggelsen. Det är 
tvärgator mellan dem flesta kvarter, strukturen är ett klassiskt rutnätssystem. Där är det väl 
acceptabel nivå, det är mest boende i området som kör. Det är inte jättemycket tung trafik, men 
ganska mycket yrkestrafik i och med att det ligger ett verksamhetsområde med mycket 
småindustrier, verkstäder och sådana verksamheter, söder om Östra Sala Backe. Så vi vet att 
det kör rätt mycket hanterverkarfordon längst den här gatan, och bussar såklart. Men inte så 
mycket lastbilar och så. 
 
Vilka metoder har använts för att säkerställa en god ljudmiljö? 
I planprogrammet slår fast vid att man måste ha en sluten bebyggelse utmed Fyrislundsgatan, 
just på grund av bullret, för att få tysta innergårdar. Men för att kunna ha lite öppenhet mot den 
här gatan, som heter Johannesbäcksgatan är det jätteviktigt att jobba med att det inte ska bli så 
mycket smittrafik på den här gatan. Detta i och med att Fyrislundsgatan ska bli lite mer som en 
stadsgata – från att, som idag, vara som en mer genomfartsgata. Så för att hindra smittrafik på 
den här gatan så klarar man sig med sådana här icke mötesbara zoner, så man måste vänta på 
varandra. Det blir lite inslag av grönska, det ser man inte så mycket nu, men det ska bli. De ska 
också få, det ser man på vissa sträckor, stenbeläggning så att det ska uppfattas lite mer som 
gårdsgata. 
 
Sen pågår det ju också en hastighetsöversyn i hela Uppsala. Så att den här hastigheten kommer 
sänkas från 50 till 40 km/h, som blir såklart en förbättrande åtgärd för bullret. 
 
Ljus  
Hur säkerställer ni tillgång till dagsljus i lägenheterna? 
Man tar fram solstudier, i planskedet, och då är det på en ganska grov nivå. I etapp två, som 
inte ens är påbörjad än, där vi sitter i bygglov och pratar med dem byggherrar som är först ut 
och ska skicka in sina bygglov. Då har man med en detaljerad utformning av byggnaden färdig 
och då har dagsljusfrågan kommit upp, där en del byggherrar har fått lite bakläxa och se över 
kanske bottenvåningar som blir ofta mörka, skuggade av balkonger eller liknande. Jag tror att 
kommunen har blivit mer och mer medvetna om den här frågan på senare år. Mer och mer 
medvetna är vi kanske för att det har byggts en del ganska täta områden i stan på senare år, där 
man faktiskt har fått problem med dagsljus. Jag har inte varit mer kontinuerligt under alla år så 
jag har ju missat vissa saker, men jag gissar att man har även tittat i bygglov lite mer detaljerat 
på enskilda lägenheter som ligger illa ute ur dagsljussynpunkt. 
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Grönska  
Hur har grönska integrerats i kvarteren? 
Det har nog varit ett av områdets huvudfokus. I och med att det tidigare gick en lönnallé längst 
Fyrislundsgatan. Den är nedtagen nu, och det var ganska mycket opinion från kringboende. 
Länsstyrelsen var inte heller så nöjda. Därför har vi jobbat väldigt mycket med 
kompensationsåtgärder just i gatumiljön. Visst, vi har tagit ner träd som stod längst gatan men 
vi har också planterat träd. Både längst mittremsan av Fyrislundsgatan och längst sidorna i valda 
lägen och även längst den här gatan, som vi har som vision att det ska bli en ”inomgårdsgata”. 
Det ska kännas som att gårdarna spiller ut på den här gatan. 
 
Vi har jobbat med grönytefaktor på inne på gårdarna, på kvartersmark, inspirerat från Malmö. 
Jag gissar att dem var först ut med det. Det är garage under alla gårdar, så det är plantering på 
bjälklaget som gäller, och med tidigare byggda områden som lite sämre exempel har vi velat få 
till lite bättre gårdar. Fokus ligger på grönska och flexibilitet, för många gårdar blir ju så att 
man kanske planterar ett träd där det stod en bärande pelare, uppe på dom kanske det blir en 
liten plantering och så blir det inte så spännande gårdar. Grönytefaktorn är också ett verktyg för 
att också landskapsarkitekter ska verkligen tänka in kvalitéer på gården. Både gröna men också 
sociala kvalitéer.  
 
Det finns en park här bakom och sen finns det en på andra sidan, i Årsta. En stor stadsdelspark. 
 
Avslut 
Vilken av dessa utmaningar har ni prioriterat mest?  
Störst fokus har legat på grönska. 
 
Vilka erfarenheter tar ni med er från projektet Östra Sala Backe? 
När de gäller de här frågorna så är det de här med grönska på gårdarna, där vi redan från början 
har ställt hårdare krav så slipper vi långa, jobbiga diskussioner med byggbolagen. Vi har också, 
från etapp ett, tagit med lärdomar till etapp två, där har vi redan från början ställt krav i 
detaljplanen att det måste finnas ett jorddjup på gårdarna som är minst 0,8 meter. Det ska då 
möjliggöra för lite större träd, också att man kan flytta rabatter om man tycker att det en 
bostadsrättsförening får nya behov och vill ändra om på gården. Så det ska finnas lite 
flexibilitet.  
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Bilaga 6 
Intervju med Vallastaden 
Idéprogram:  

§ Andra program som Idéprogrammet bygger på: Visionen, människan bygger staden och 
hade även ledord som skulle guida 

§ 1000 lägenheter till Expot 
§ Är inget förtätningsprojekt utan man gör en ny stadsdel som ska länkas ihop med 

Universitetet 
§ Stadsplaneringen skulle vara något nytt och det slutade med att man jobbade med tegar 

som man delade upp kvarteren i och sedan på möten i fyra olika nivåer, 
inombordsstaden, vinterträdgårdar, felleshusen och de allmänna platserna (park och 
torg) handlar om det sociala mötet, bygga bort ensamheten och skapa mycket möten och 
trygghet. Man har alla olika typer av hus det är villor, radhus, lägenheter och olika 
former som bostadsrätt, ägarrätt och hyres så man möts över sociala grupper  

§ Finns en stor park nära med kolonilotter och en förskola, 50% av lotterna är till 
Vallastaden resten till dem som bor runt omkring, vilket leder till att skapa möten. 

 
Samhällsservice 
Vad finns det för typ av samhällsservice i området idag? 
Person 1: Det här är ju egentligen en ny stadsdel och inte riktigt ett förtätningsprojekt men det 
finns ju en del offentligservice ändå. 
Person 2: Vi har en förskola och sen finns det ju ett vårdboende som vi har i området också sen 
ligger det här området ganska nära Mjärdevi och universitetet. 
 
Ljud  
Vad finns det för ljudkällor runt omkring som påverkar? 
Person 2: Var eftersom det här byggs ut så kommer trafiken att öka så vissa av dem här större 
gatorna har vi ju krav på ljudklass sen har vi generellt satt ett krav på ljudklass B för 
inomhusbuller och så. Sedan har dem fått tävlat vissa för om man går till ljudklass A och gör 
ännu bättre. 
Person 1: Det kanske man ska lägga till att den här marken har tilldelats genom tävling så när 
man har tävlat om marken så har man fått kryssa i olika kriterier som man ska uppfylla och få 
poäng efter det och sen har man fått markindelning på dem som har högst poäng. 
 
Vad har ni använt för metoder för att skydda mot buller? 
Person 1: I planbestämmelse, sen när det kommit till bygglov har dem fått lämna in en 
bullerutredning av en akustiker som visar att man kan hålla dem kraven som detaljplanen har. 
Det har påverkat planlösning och hela tänket, även fasadmaterial och massa nya idéer. 
Person 2: I och med att det är viktigt att få till den här bra inomhusmiljön och avskärma från 
ljud har vi haft det som en planbestämmelse i detaljplanen. 
Person 1: Hälften av bostadsrummen ska ha öppningsbara fönster som håller ljudkraven, inte 
bara hålla kraven för stängda fönster, utan kunna öppna fönster utan att försämra ljud. 
 
 
Finns det bullerskärmar eller liknande för att stänga ute ljud? 
Person 1: Det är olika, dels har man fått tänka till med planlösningen, med hälften av 
bostadsrummen mot tyst sida. 
Person 2: Det är inga på marken så att säga utan det är i fasaderna, vissa hus som har det.  
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Har ni upplevt att det varit svårt att uppnå ljudkraven? 
Person 1:  Nej alla har ju gjort det, dem måste följa det och då får dem visa hur dem gör det. 
 
Ljus  
Hur säkerställer ni tillgången till dagsljus i bostäderna? 
Person 2: Det var ju den vinnande arkitekten Okidoki, i och med att det var deras idé, som dem 
ritade fram så hade vi ju att alla byggrätterna som kom så skulle dem visa att de har bra 
ljusförhållanden. Det är lite därför som man ser att det trappar av mot söder, att det bli lägre 
bebyggelser. Sen har vi haft en våningshöjd som varit fri så att vissa hus har nog blivit lite högre 
än vad man trodde från början. Men dem har ju på sig att dem ska visa dem här 
ljusförhållandena. 
Upplever ni några svårigheter med att få till dagsljuset? Eller för byggherrarna att få till 
dagsljuset? 
Person 1: Ja asså dem får nog tänka till också när det är tät byggnation så måste man ju göra 
det. 
Person 2: En sådan faktor är ju det här med storleken på fönster, för att ju större fönster man 
har för att få in mer dagsljus, då blir det också sämre energikrav och energikravet är ju också 
en viktig faktor i det hela. Det gäller att ha balans med det här och många byggherrar är ju 
väldigt duktiga på det och har dem inte den kompetensen så tar dem in för det finns väldigt 
mycket konsulter som är bra på dem här frågorna.  
 
Grönska  
Det finns ju en park utanför, men hur har ni integrerat grönska i Vallastaden? 
Person 1: I detaljplanen finns en bestämmelse att det ska finnas ett träd per tomt, med en 
rotningsbar volym på 10 kubikmeter. Det är en planbestämmelse. Dem har fått ta hänsyn till 
detaljplanens bestämmelser, men dem har också fått ta hänsyn till kvalitetsprogrammen. När 
dem köper marken så, alltså det är ju två delar. Detaljplanen blir ju det som myndigheten tittar 
på, men sen köper dem ju mark av kommunen och har fått tävla om den marken. Och när man 
har skrivit avtal med kommunen så har man ju också förbundit sig till att följa 
kvalitetsprogrammet, som också har bestämmelser som gäller. I kvalitetsprogrammen så är det 
så att alla komplementbyggnader ska ha gröna tak, typ sedum. 
Person 2: Och det gör ju också att hela miljön upplevs grön när man kommer upp i husen, 
vilket också är viktigt. Sen kan ju vi känna, nu när man ser det i efterhand, för det är ju 
byggherrarna själva i kvarteren som bygger som får utforma gårdarna. Idag så känner vi att det 
är ganska så hårt på många ställen, hård markyta. Det som är en fördel är ju att dem kan vartefter 
göra dem här gårdarna grönare. 
 
Tror ni att ni idag hade ställt andra krav på gårdarna? 
Person 2: Fram till expo:t så hade vi expo-bolag som har följt upp kvalitetsprogrammet. Men 
nu i dem etapperna som går vidare så tar vi in egna landskapsarkitekter, nu när det är vi som 
ska följa upp. Då kommer väl vi sätta högre krav på mer grönska än vad vi ser idag. 
Person 1: Men sen ska man säga, att man har den här norra parken som sitter ihop med skogen. 
Alltså vallaskogen är som ett reservat mitt i Linköping. Det är väldigt mycket grönt runt.  
Person 2: Och så i dem här felleshusen ska det finnas odlingsmöjlighet, för alla i hela kvarteret. 
Så att man har sin egna lilla odlingsplats. Det är jättemånga som har sådana här vinterträdgårdar 
som är gemensamma för hela huset. Där dem också har ett krav på sig. För att ha 
odlingsmöjligheter. Så att det är väldigt mycket gröna inslag. 
Person 1: I vanliga fall har man ju en byggrätt, men vinterträdgårdar får man alltid lägga till. 
Dem räknas inte in. Det gör ju att det finns ett intresse, att man vill haka på och maxa, så då gör 
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man dem här vinterträdgårdarna. Och det finns ju också bestämmelser på vad som är en 
vinterträdgård, så att det inte bara blir ett glasat sovrum liksom. Det är ju också styrt. 
Person 2: Sen har ju alla nära till den hör broparken. Som är mitt i området. Så alla har ju 
väldigt nära dit. 
Fanns det några svårigheter med grönska? 
Person 2: Just inne på kvartersmarken kan man tycka att dem kanske kunde ha lite mer grönt. 
Å andra sidan har alla krav på sig att det ska finnas fruktträd. Vi har sagt till dem också att vi 
inte hittar erat träd, nu får ni se till att det kommet hit. 
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