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Abstract 
In Jönköping County, and in particular Jönköping City, there is at the moment a great 
housing shortage. Housing and property owners want to get more housing in existing 
buildings and build new homes to get Jönköping to grow and become something out 
of the hub in the middle of southern Sweden. There has Vätterhem had a major role, 
as the largest housing company in Jönköping Municipality.  

Vätterhem plans for new construction of up to 800 apartments on a plot of land at 
Vätterns western shore about 1-2 km north of Jönköping. These 800 apartments are 
spread over two phases, 400 apartments per phase. This report deals with an overview 
of a proposal for a planned housing development in this location for phase one of the 
project (400 apartments).  

On the basis of a complete field inventory, where the prevailing conditions, housing 
and vegetation were inspected, we have discussed various proposals, of which two are 
presented in this report. The laws and regulations that concern this area and the 
proximity to the railroad with all its implications have also been considered. The 
municipality planning documents for the area Kortebo/Strandängen has been very 
helpful when much larger areas eventually will be developed.  

The question of whether the exploitation level is going to be high or low have been 
discussed heavily, but considering the name of the site, “Strandängen” (Swedish for 
beach/shore and meadow), we have chosen to put this level relatively low. For heavy 
exploitation of this area where public transportation to the city in the current situation 
is not at its best the need for a car for the residents fairly quickly occur, and therefore 
they also need a parking space. Parking above ground requires a lot of space and 
parking garages under ground is considered to be too costly. This lowered the level of 
exploitation and we choose to maintain the beauty of nature and the pleasant hiking 
along the lake. 

We have made a proposal that we believe is at a comfortable level where the nature 
and the built environment go hand in hand, an area where people can live and thrive a 
long time. The proposal resulted in a total of 286 apartments of the originally 
requested 400, where none of the houses are higher than four stories. If the heights of 
the buildings are increased the number of apartments increases very rapidly, but also 
the need for parking. Therefore, this was a conscious choice to locate the buildings in 
this way, so that nature still plays a major role in the area. 
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Sammanfattning 
I Jönköpings Län och då särskilt Jönköping som stad råder i dagsläget stor 
bostadsbrist. Bostadsbolag och fastighetsägare vill få in fler bostäder på befintliga 
fastigheter samt bygga nya bostäder för att få Jönköping att växa och bli något utav 
navet i mitten av Sydsverige. Där har uppdragsgivaren till denna rapport, Vätterhem, 
en stor roll, som det i dagsläget största bostadsbolaget i Jönköpings Kommun. 

Vätterhem planerar en nyproduktion av upp till 800 lägenheter på ett stycke mark vid 
Vätterns västra strand 1-2 km norr om Jönköping. Dessa 800 lägenheter fördelade på 
två etapper, 400 lägenheter per etapp. Denna rapport behandlar översiktligt ett förslag 
till planerad bostadsbebyggelse på denna plats, då endast etapp ett (400 lägenheter).  

Utifrån en genomförd områdesinventering, där rådande förutsättningar, bebyggelse 
och växtlighet inspekterades, har olika förslag diskuterats fram, varav två olika 
presenteras i denna rapport. Gällande lagar och bestämmelser vad gäller strandskydd 
och närhet till järnvägen med allt vad det innebär har också beaktats. Kommunens 
planeringsunderlag för området Kortebo/Strandängen har varit till stor hjälp då 
betydligt större arealer inom området på sikt skall bebyggas.  

Frågan huruvida vilken exploateringsnivå man skall lägga sig på har diskuterats 
flitigt, och då området heter Strandängen har valet fallit på att lägga denna nivå 
relativt lågt. Vid hårdexploatering av denna yta där allmänna kommunikationer till 
staden i dagsläget inte är de bästa uppkommer behovet av bil för de boende relativt 
snabbt, varför de också behöver parkering. Markparkering kräver mycket plats och att 
gräva ner parkeringarna bedöms alltför kostsamt. Därav sänks exploateringsnivån för 
att istället kunna bibehålla vacker natur och trevliga strövområden utmed Vättern, en 
viktig parameter då människors trivselfaktor bedöms.  

I rapporten går det att läsa om ett förslag som anses ligga på en lagom nivå där natur 
och bebyggelse går hand i hand. Ett område där man skall kunna bo och trivas länge. 
Förslaget mynnade ut i sammanlagt 286 lägenheter av de från början önskade 400, där 
inget av husen är högre än fyra våningar. Ökade hushöjder ökar antalet lägenheter 
markant, men också behovet av parkeringar. Därför gjordes här ett av oss medvetet 
val att förlägga bebyggelsen på detta vis, så att naturen fortfarande spelar en stor roll 
inom området. 

 

Nyckelord 
Flerbostadshus Järnväg  

Natur  Samhällsplanering  

Strandängen  Vättern 
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1 Inledning 
Examensarbetet innehåller en, från grunden, utförd områdesplanering av området 
Strandängen som är beläget mellan Jönköping och Bankeryd. Exploateringen sker på 
uppdrag av Vätterhem, som idag äger området. Grundidén med examensarbetet är att 
få en fördjupad bild och ytterligare kunskaper inom planarbete samt 
samhällsplanering. 

1.1 Bakgrund 
Trots rådande lågkonjunktur är behovet av nya bostäder stort i Jönköping. Majoriteten 
av de nya bostäder som byggs är bostadsrätter som idag når högt upp i pris. Under 
2008 planerades en byggnation av 420 lägenheter varav endast 62 st var hyresrätter 
vilket är väldigt lite. 

Under första kvartalet år 2008 började kommunen att ställa krav på det egna 
bostadsbolaget Vätterhem. Ett ägandedirektiv lämnades över som innebar att 650 nya 
hyresrätter måste byggas fram till 2013. [1] 

Bostads AB Vätterhem bildades 1942 och har idag 135 anställda och är det största 
kommunägda fatighetsföretaget i Jönköping. Företaget ingår i koncernen Jönköpings 
Rådhus AB som ägs av kommunen som består av 16 dotterbolag, varav 14 helägda 
dit Bostads AB Vätterhem räknas. Företagets huvuduppgift är att inom Jönköpings 
kommun förvärva, bebygga och förvalta bostäder samt affärslägenheter. 
 
Bostads AB Vätterhem äger och förvaltar ca 150 fastigheter med 8 123 lägenheter, 
467 affärs- och kontorslokaler, serviceanläggningar och förskolor m.m. totalt 14 000 
uthyrningsenheter där samtliga avser hyresrätter. Idag bor det 17 000 personer i 
Bostads AB Vätterhems fastigheter vilket motsvarar var sjunde invånare i Jönköping. 
Bostadsföretaget har lägenheter i City, Österängen, Öxnehaga och Råslätt (även ett 
fåtal bostäder utanför Jönköping). [2] [3] 

Strandängen är för närvarande det område där Vätterhem planerar att bygga ut sin 
verksamhet med nya hyresrätter. Detta blir den utmaning som examensarbetet har 
som grund, att skapa ett attraktivt bostadsområde i en grön miljö med närhet till 
centrum. 

Tyngdpunkten ligger på områdets södra etapp då denna del bebyggs först. Utöver 
förslag på byggnadsdisposition samt vägsystem så kommer analyser av hustyper och 
lägenheter att genomföras. Dessa analyser ska ses som inspiration för områdets 
nybyggnation och fångar upp helheten i planeringsarbetet. Tyngdpunkten i arbetet 
ligger automatiskt på planeringen och dess kompromisser eftersom Vätterhem själva 
är i startgroparna med förundersökningar och dylikt. 
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1.2 Syfte och mål 
Syfte och mål med detta examensarbete är att, med Vätterhem och kommunen som 
uppdragsgivare, framställa ett förslag på tänkt exploatering över Strandängen efter 
givna önskemål. Detta förslag skall sedan finnas som stöd och inspiration inför 
stundande framtida detaljplanering.  

Vätterhem skall också bli uppmärksammade på vilka kvalitéer som är värda att måna 
om på området, utreda vilka förutsättningar som finns där idag, samt vilka (om några) 
av dessa som skulle kunna utnyttjas vid en framtida exploatering av området. Detta 
för att skapa en stadsdel/område där människor ska vilja bo och leva långt in i 
framtiden. Arbetet skall utföras med så realistiska förutsättningar som möjligt. 

1.3 Avgränsningar 
Ett planeringsarbete av detta slag blir väldigt djupgående då samtliga faktorer är 
medräknade. I denna rapport har ett antal av dessa faktorer fått bortses.  

Den ekonomiska frågan är inget som belyses specifikt i rapporten utan finns endast 
med undermedvetet i planeringen, då konsekvenstänkande vid t.ex vägdragningar och 
parkeringsgarage beaktas. Även i senare jämförelser av uppvärmningsalternativ berörs 
ekonomin då detta skulle kunna vara en avgörande faktor vid valet mellan dessa. 

Eftersom Vätterhem inte har genomfört diverse förundersökningar ännu så finns ingen 
teknisk viktig information att tillgå. Istället bygger delar av arbetet på antaganden 
framtagna av oss eller tillsammans med uppdragsgivare. 

De tekniska aspekterna av bebyggelsen såsom värme och brand etc. samt diverse 
konstruktionsalternativ kommer inte att studeras djupare. Undantagsvis berörs en 
eventuell användning av den befintliga pelletscentral som finns placerad i anslutning 
till området. 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 – Förutsättningar 
Här sammanfattas Strandängens alla områdesförutsättningar. Kommunen har tidigare 
gjort ett planeringsunderlag som granskas. Samtidigt är en områdesinventering 
genomförd som berör Strandängens befintliga natur och bebyggelse. 

Här finns också fördjupningar om faktorer som påverkar bostadsbebyggelsen såsom 
det vattennära läget samt järnvägssträckningen i västra områdesgränsen.  

I kommunens planeringsunderlag nämns en idé om att en befintlig pelletscentral borde 
kunna nyttjas. Denna fråga undersöks och ställs emot fjärrvärmemöjligheter. 

Kapitel 3 – Referensobjekt 
För att få inspiration genomförs områdesinventeringar av områden som tyckts vara 
intressanta. Även enskilda husanalyser är gjorda där planlösningar, materialval samt 
arkitektonisk utformning kommer på tal. 

Kapitel 4 – Resultat 
Här presenteras ett par av de förslag som arbetets fram under projektets gång. Ett av 
förslagen presenteras ytligt medan det alternativ som presenteras som huvudförslag 
har en mer detaljerad beskrivning. 
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Utöver planförslagen sammanställs även beräkningsdelar såsom e-talsberäkningar, 
buller- och trafikflödesanalyser vilka behövs för att underlätta planering samt 
eventuella åtgärder. 

Kapitel 5 – Slutsats och diskussion 
 

1.5 Genomförande 
Genom att utföra flertalet studier av både hela bostadsområden samt enstaka 
byggnader med innefattande lägenhetsanalyser byggs en grund upp, som tillsammans 
med all inspiration behövs för att på bästa sätt kunna tillgodose en god boendemiljö. 

Tillsammans med samhällstekniska analyser och fördjupningar inom områdets 
förutsättningar mynnar examensarbetet ut i ett nytt bostadsområde – Strandängen.
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Figur 1: Kartbild över del av Jönköping med omnejd. [37] 
Aktuellt område markerat. 

2 Förutsättningar 
2.1 Strandängen 
Området ligger mellan järnvägs-
banan Jönköping-Falköping och 
Vätterns strandkant (se kartbild till 
höger, aktuellt område i färg). Idag 
används större delar av marken 
som åkermark. Här finns även 
något gles bebyggelse i form av 
bland annat skola, smådjursklinik 
och ett flertal dagisverksamheter. 
Den något äldre bebyggelsen finns 
mestadels  i områdets södra del. 
 
Tidigare var Strandängen ett 
område för sjukhemsverksamhet. 
Strax efter midsommar år 1874 
grundade en kvinna vid namn Ebba 
Ramsey ett vårdhem för 
handikappade och hemlösa barn. 
Barnen togs om hand i den lilla 
röda stugan ”Minnet” som står kvar 
på området än idag. Omkring år 
1889 övergick Ebba Ramsey till att 
omhändertaga barn med epilepsi och 
så småningom gjordes Vilhelmsro om till enbart ett epileptikersjukhus. 
 
Det sista vårdhemmet som uppfördes under Ebba Ramseys tid, år 1918, var 
”Framtiden” som idag är den muséebyggnad som står på området. 
 
Kyrkan med omgivande kyrkogård som ligger vid Strandängens sydöstra del heter 
Ceciliakapellet. Byggnaden uppfördes år 1880-1881 och var då en mindre 
tegelbyggnad av plantypen centralkyrka. Under 1900-talets andra hälft restaurerades 
kapellet exteriört då dess tegelfasad vitmålades. Runtom finns en mindre kyrkogård 
med ett antal gravplatser där man t.ex. finner Ebba Ramseys gravsten. [4] [5] 
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Figur 2: Figur över tänkt exploatering Kortebo/Strandängen [6] 

2.2 Översiktligt planeringsunderlag år 1992 – 
Jönköpings Kommun 

Jönköpings kommun och stadsbyggnads-
kontoret har som avsikt att i framtiden 
bebygga området Kortebo/Strandängen till 
en mindre stadsdel mellan Jönköping och 
Bankeryd. Den eventuella framtida 
bebyggelsen kommer automatisk att fordra 
närhet till skola, närliggande butik etc.  

Detta är det senaste dokumentet av denna 
karaktär som berör området. Buller-
inventering från järnvägen kommer att 
utföras hösten 2009, och en geoteknisk 
undersökning över området är genomförd 
vår/sommar samma år. 

 

 

Service  

Behovet av en ny skola för årskurs 1-9 planeras mellan områdena Kortebo och 
Strandängen. Man har uteslutit området mellan järnvägen och Kortebovägen ur 
säkerhetssynpunkt och istället bedömt att området väster om Kortebovägen är 
lämpligt. I anslutning till skolverksamheten kommer det även att anläggas ny 
idrottsanläggning för fritidsaktiviteter, ny vårdcentral och matbutik. Genom att 
placera de allmänna byggnaderna i närhet av varandra samt någorlunda centralt 
kommer de båda områdena att knytas samman. 
Infrastruktur 
Kommunen kommer att betona planering av gång- och cykel samt kollektivtrafik för 
att minska trafikbelastningen. Närmast Vättern vill man anlägga en strandpromenad 
och den nuvarande cykelbanan in till Jönköpings centrum kommer att förlängas till 
Bankeryd och fungera som huvudstråk för cykeltrafiken. 

Befintliga busslinjer kommer att förlängas så att även Strandängen kan ta del av 
dessa. För att utöka kollektivtrafiken finns funderingar om en hållplats för tåg, centralt 
belagd på Strandängen. I och med att dessa områden bebyggs kommer biltrafiken att 
öka, vilket Kortebovägen inte klarar av idag. Med anledning av detta utreder 
kommunen breddning av vägen söderut.  

Biltrafikbuller och utsläppen av koloxid och kvävedioxid kommer vid utbyggnaden 
inte att innebära några större miljöbelastningar. Om trafiken ökar med 30 % på 
Kortebovägen kommer ljudnivån endast öka med en dB. Bullerskydd bör dock 
planeras med hänsyn till järnvägen. Utsläppen begränsas genom användandet av 
alltmer miljövänliga bilar. 
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Figur 3: Befintlig situationsplan. Numrering enligt byggnadsinventering 

 
Exploatering 
Området Strandängen beräknas kunna bebyggas med 300-400 st lägenheter på en 
sammanlagd bebyggelseyta på ca 15 hektar. [6] Detta innebär ett täthetstal på drygt 26 
st lägenheter per hektar. Vad gäller upplåtelseformer bör en variation av modeller 
försöka åstadkommas för att ur social synpunkt uppnå ett bra bostadsområde.  
 
Natur 

Vid utbyggnaden ska den vida utsikten mot Vättern ses som en miljökvalitet. Det 
finns också lövskogspartier och bäckar som ger ett naturvärde som gärna bevaras. 
Stort avseende fästs vid befintliga träd och vegetation. Sjön Vättern är av riksintresse 
för naturvård på grund av dess vattenkvalité. Därför bör åtgärder som påverkar sjöns 
standard undvikas. [6] 
 

2.3 Områdesinventering 
 
Området rapporten avser är ca 30 hektar stort och beläget strax norr om Jönköping på 
Vätterns västra sida. Det är ett naturskönt område som dagtid är vältrafikerat av 
förbipasserande cyklister till och från Jönköping.  
 
Företaget Vätterhem AB äger idag området aktuellt för planering, sånär som på ett ca 
150x150 meter stor avgränsning i mitten av området. Denna avgränsning ägs av 
Jönköpings Kommun, där de bland annat driver ett äldreboende. Vätterhem AB 
planerar för en tänkt byggstart tidigast någon gång under 2010 [7], på den södra 
halvan av området. På grund av Vätterhem AB:s tilltänkta etappindelning söder/norr 
används i rapporten en liknande uppdelning. Gränsen mellan söder och norr går i 
norra tomtgränsförlängningen av Jönköpings kommuns område.  
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2.3.1 Klimat och natur  

Solförhållandena i området är goda. Området är avlångt i riktning norr till söder med 
vidsträckt utsikt över Vättern i öster. Hela området sluttar svagt mot just nämnda 
Vättern. Eftersom området angränsar mot Vättern påverkas det av gällande 
bestämmelser i strandskyddslagen. 
 
Längst i söder finns en naturlig dalsänka som i dagsläget är kraftigt beväxt av lövträd. 
Här finns även en bäck som mynnar ut i Vättern. Åt nord/nordväst syns en kraftig 
sluttning som omgärdar denna dalsänka. Sluttningen vrider sig sedan rakt norrut 
utmed Vättern för att följa områdets östra gräns utmed sjön. Hela området blir således 
som en upphöjd platå, eller hylla. Växtligheten i dalsänkan följer hela sluttningens 
utbredning. Ovanför sluttningen glesar växtligheten ut mot omväxlande relativt flack 
jordbruksmark och tomtmark.  
 
Södra delen är dock överlag mer kuperad än den norra.  
Växtligheten längs sluttningen fungerar idag som en klimatskärm, eller vindfång, ut 
mot Vättern. En del vindbyar bedöms ändå kunna leta sig ner mot marken på de 
relativt stora jordbruksytorna. Mot norr fungerar istället kommunens stora byggnader 
som en skärm mot vinden i den södra delen. På norra halvan av området finns det mer 
och fler större träd. En mindre ekdunge nära Vättern och diverse planterade 
halvcirkel- och cirkelformationer är fina exempel. Mot norr finns här ett större stycke 
skog som klimatskärm. 
 
Det finns också en del äldre enkelsidiga alléplanteringar i både norra och södra halvan 
av området, exempelvis utmed huvudgatan i området och utmed vägen som leder mot 
kyrkan. Kyrkan är också omgärdad av en cirkelformation av lövträd. Strax sydöst om 
denna kyrka finns en mindre dalsänka där ytterligare en bäck hittar upp till markytan 
varpå den kort därefter dyker ner i marken igen.  

2.3.2 Tillgänglighet 

Vägnätet på området består idag främst av en huvudgata i nord-sydlig riktning längs 
med den västra gränsdragningen, som angränsar till en cykelväg som följer samma 
sträckning. Endast en tillfartsväg för biltrafik finns, och detta över en bro med endast 
en tillåten körriktning i taget.  
 
En kort sträcka väster om området finns en vältrafikerad järnväg, som i den södra 
delen av området ligger i en dalsänka för att mitt i området ta sig upp på 
omkringliggande nivå. Vidare norrut klättrar järnvägen upp på en banvall. En 
gångtunnel under järnvägen finns i banvallen på den norra halvan av området. 
Järnvägen kan ställa till problem i form av buller och vibrationer i omkringliggande 
planerade bostadsområden. Ovan nämnda cykelväg svänger i söder av i riktning mot 
Vättern innan bron över järnvägen för att fortsätta på sjösidan om järnvägen. Utifrån 
områdets huvudgata löper sekundära vägar ut mot Vättern för åtkomst till de 
byggnader som idag finns på området. 
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2.3.3 Miljöbilder   

 
 
 

  
 

 

Bild 1:Trädrader längsmed huvudgata  [eget foto] 

Bild 2:Jordbruksmark som upptar stora delar av Strandängen  [eget foto] 

Bild 3:Vättern är hela tiden närvarande bakom vegetationen  [eget foto] 
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Bild 4:I områdets centrala delar finns en större ekpark  [eget foto] 

Bild 5:Exempel på vacker natur i området  [eget foto] 

Bild 6:Norra delen har utsiktskvalité och är mindre kuperat än södra delen  [eget foto] 
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2.3.4 Bebyggelse 

Södra delen 

1: Strax efter nuvarande entré till området står på 
västra sidan om huvudgatan en äldre 
stationsbyggnad från den tid då järnvägen stannade 
här; en byggnad som tillför området karaktär och 
historik med sin historia och sitt utseende. 
Byggnaden är också till det yttre i fint skick och 
blir således ej föremål för rivning. 
 
 

2: På andra sidan gatan finns här en 
sjukhusbyggnad, i två våningar med källare och 
vind. Byggnaden är uppförd i ljusgul puts med rött 
sadeltak, tegelbeläggning. I dagsläget är denna 
byggnad tom och försedd med igenbommade 
fönster. Vätterhem bedömer kostnaderna för att 
renovera denna byggnad till användbart skick vara 
alltför höga, varför rivning blir aktuellt. 

 
 
3: Ytterligare något norrut sett står en liknande 
byggnad, dock något högre och med mansardtak. I 
denna fastighet bedrivs idag Jönköpings Kristna Skola 
(JKS) [8]. Då nyplanerad skola vid vidare 
exploatering av området [6] kommer att återfinnas i 
närområdet, kommer verksamheten att flyttas. Denna 
byggnad rivs därmed för att ge plats åt ny bebyggelse. 
  

4: Strax norr om Strandskolan finns ytterligare en 
gulputsad byggnad med mansardtak. Denna gång 
en sjukhusbyggnad från 1930-talet [4],  som idag 
inhyser Ebba Ramsays Museum. Byggnaden anses 
användbar och har relativt stort kulturhistoriskt 
värde för området. Efter diverse renovering och 
underhåll är denna byggnad även en vacker sådan, 
varför den får stå kvar. 

 
5: Ytterligare norr om Ebba Ramsays Museum 
finns ännu en sjukhusbyggnad, denna gång en 
modernare sådan, i dagsläget oanvänd med 
igenbommade fönster. Byggnaden är i dåligt skick 
och kräver omfattande upprustning för att 
motivera sitt läge i området. Därav görs här plats 
för ny bebyggelse.  

Bild 7: Gamla stationshuset [eget foto] 

Bild 8: Gammal sjukhusbyggnad [eget foto] 

Bild 9: JKS [eget foto] 

Bild 10: Ebba Ramsays museum [eget foto] 

Bild 11: Gammal sjukhusbyggnad [eget foto] 
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6: Nästa byggnad står i dagsläget också tom och 
oanvänd. Det är ett beigeputsat hus placerad rakt 
norr om ovan nämnd bebyggelse. Byggnaden är 
uppförd i ett senare skede än sjukhusbyggnaderna, 
och till det yttre i relativt gott skick, men valet blir 
ändå att riva detta hus. Rivningen motiveras med 
att det inte finns plats för företagsverksamhet i 
dessa attraktiva lägen i området. 

 

7: Rakt väster om dessa byggnader återfinns en 
faluröd träbyggnad, ”Minnet”. Huset som Ebba 
Ramsay startade sitt barn/sjukhem i på 1870-talet 
[4, 5]. Huset har idag karaktären av en 
privatbostad, ”röd stuga med vita knutar”. 
Välbevarad byggnad som kommer att stå kvar i det 
nyplanerade området.  
 

8: Närmare vattenbrynet finns också en äldre, 
putsad enfamiljsvilla som idag hyrs ut av 
Vätterhem. Den står på attraktiv mark relativt nära 
den brant sluttande kanten ut mot Vättern. Villan 
anses inte försköna eller passa in i det framtida 
området vid sitt eventuella kvarvarande, varför 
rivning är aktuellt även i detta läge.  

 

 

9: Den vackra kyrkan som står här idag skall så 
också göra i framtiden; en tegelkyrka från 1880-81 
med centralkyrkoplan belägen relativt nära 
vattenbrynet omringad av dels en halvmeterhög 
stenmur och innanför den en ring av höga lövträd. 
Kyrkan kan i en framtida utbyggnad av området 
fungera som stadsdelens kyrkolokal [6].  

 

 

 

Bild 12  [eget foto] 

Bild 13: Minnet [eget foto] 

Bild 14: Privatbostad [eget foto] 

Bild 15: Ceciliakyrkan [eget foto] 
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10: Strax sydöst om kyrkan, nere i sänkan, finns 
här en pumpstation som idag förser områdets 
byggnader med vatten. Då en vidare exploatering 
av området kräver en omfattande utbyggnad av 
aktuella V/A-installationer finns det inget värde i 
att ta någon hänsyn till denna byggnad. 

 
 
 
Norra delen  
 
11: Längst i söder i den norra delen finns låg 
suterrängbebyggelse som breder ut sig runt en 
fyrkantig gräsyta. Dessa byggnader inhyser idag 
småskalig företagsverksamhet likväl som delar av 
Jönköpings Kristna Skola. Bebyggelsen förskönar 
inte området och plats för ny bebyggelse ses här 
som ett bättre alternativ.  
 
 

12: Rakt österut i detta läge ligger ytterligare låg 
bebyggelse i en länga utsträckt i nord-sydlig 
riktning. Här bedrivs välbehövlig dagisverksamhet, 
men byggnaden i sig ligger på värdefull mark och 
är inte särskilt framstående. Byggnaden bedöms 
aktuell för rivning.  
 
 

 
13: Något mer norrut i området ligger ytterligare 
sex längor orienterade i nord-sydlig riktning i 
samma stil som dagverksamheten ovan. I dessa 
byggnader finns idag exempelvis veterinär, 
hunddagis och flertalet dagisverksamheter i olika 
form, men som tidigare framhållits är byggnaderna 
i sig relativt osmickrande för området. Samtliga sex 
byggnader bedöms aktuella för rivning. 
  

14: I närheten av ovan nämnda byggnader finns två 
vinkelhus i suterrängformation. Byggnaderna i sig 
är som de flesta andra på denna norra halva; 
intetsägande och tråkiga. Här finns dock ytterligare 
förskoleverksamheter, men trots detta får inte dessa 
byggnader stå kvar.  
 

Bild 16: Punpstation [eget foto] 

Bild 17: JKS [eget foto] 

Bild 18: JKS förskola [eget foto] 

Bild 19: Byggnadsexempel [eget foto] 

Bild 20: Byggnadsexempel [eget foto] 
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15: Längst i norr alldeles intill Vättern står en 
äldre sommarstuga med tillhörande uthus kvar. 
Denna fastighet påverkar inte oss i särskild 
omfattning då den står inom 
strandskyddsgränserna. Således får den tills vidare 
stå kvar. Kanske finns här plats för en framtida 
Caféverksamhet? 
 
 
 
 

16: Strax väster om kommunens mark finns en 
mindre husgrupp med tillhörande växthus. 
Växthuset används aktivt i dagsläget och kommer 
att få vara kvar på området även efter 
nyexploateringen. Här kan finnas möjlighet att 
öppna en centralt belägen närbutik. 
 
 

 
 

2.4 Strandskyddsproblematiken i området 
Strandängen har kontakt med Vättern 
längsmed hela östra områdeskanten.  
Detta innebär att planeringen av det nya 
området påverkas av strandskyddslagen. 
Strandskyddslagen kom till år 1964 och 
trädde i kraft år 1965 då fritids-
bebyggelsen börjat breda ut dig. 
Bestämmelserna antogs för att förhindra 
att stränder och vattennära lägen skulle 
överexploateras. Allmänhetens tillgång 
och rätt att röra sig fritt vid dessa platser 
skulle bevaras.  
 

2.4.1 Riktlinjer 

Området inom 100 meter från vattnets strandlinje (även ut i vattnet) berörs av lagen 
som t.ex. innebär att: 
 

- Nya byggnader inte får uppföras. Detsamma gäller anläggningar som hindrar 
allmänheten från att beträda marken Även anordningar såsom vägar, 
trädgårdar, bryggor och stängsel omfattas. 

- Byggnader som befinner sig inom strandskyddsområdet inte får ändras så att 
dess huvudsakliga funktion frångås. 

- Grävarbeten inte får utföras. 
- Åtgärder som försämrar livsvillkor för djur och natur inte får förekomma. [9]  

Bild 23: Byggnation i strandkant [38] 

Bild 21: Sommarstuga [eget foto] 

Bild 22: Växthus [eget foto] 
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Figur 4: Jönköpingsbanan [39] 

Bestämmelserna anses inte vara särskilt flexibla men regeringen kan i vissa fall ta 
ställning till om någon punkt kan överses. Länsstyrelsen, som har det primära ansvaret 
gällande strandskydd, får även meddela dispens från bestämmelserna om särskilda 
skäl finns, vilka kan skilja sig från kommun till kommun. Alla dispenser granskas av 
Naturvårdsverket som ser till att felaktiga beslut omprövas. [10] 
 
Före år 1975 upphörde strandskyddet att gälla när en stads- eller byggnadsplan 
fastställdes av länsstyrelsen. De områden som ingår i planer tidigare än 1975 berörs 
därför inte av strandskydd. Lagen har inte genomgått någon större uppdatering sedan 
1975, då den blev något strängare. I dagsläget håller en ny strandskyddslag på att 
fastställas där man vill ge tydligare regler vad gäller dispens och att lagen ska ner på 
en mer lokal nivå (där även kontrollen av dispenser ska skärpas). Nybyggnation ska 
begränsas i redan exploaterade områden medan lättnader på orörda områden kan 
tillåtas. Bestämmelserna kommer dock inte att göra det lättare att få dispens, utan 
förutsättningarna om dispens kommer att anges direkt i lagtexten vilket gör 
bestämmelsen mer enhetlig och rättolkad. Merparten av de nya reglerna i 
strandskyddslagen börjar gälla den 1 juli 2009. [10] [11] 
 
I Strandängens fall finns redan existerande bebyggelse på ett avstånd av 50 meter från 
strandkanten, varför antaganden har gjorts, tillsammans med Vätterhem, om att ny 
bebyggelse kan placeras på samma avstånd. 
 
 

2.5 Järnvägen 
I takt med att städer expanderar 
innebär det att den befintliga 
järnvägen mer och mer integreras och 
blir en del av samhällsuppbyggnaden.  
I den västra områdesgränsen av 
Strandängen finns järnvägen, den så 
kallade Jönköpingsbanan, belägen. 
Här rullar passagerar- samt godståg 
på sträckan mellan Nässjö och 
Falköping. Rälsen är dragen utmed 
hela gränsen och påverkar därför hela 
området från norr till söder. I norra 
delen är spåret anlagt ovanför 
marknivån på en vall och byter nivå 
och fortsätter genom södra delen i en 
sänka. Jönköpingsbanan är av 
nationellt samt regionalt riksintresse 
då denna sträcka i dagsläget är en  
del av den primära banan mellan knutpunkterna Nässjö – Falköping – Göteborg. [12]  
 
Riksintressen definieras som ”mark- eller vattenområden som är särskilt lämpliga för 
industriell produktion, energiproduktion, kommunikationer […] skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandegraden av anläggningarna.” [13] Hit hör nuvarande och framtida planerad 
järnväganläggning samt byggnader med funktionen att bedriva tågtrafik. De 
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sidoområden, så kallade influensområden, som gränsar till järnvägen är viktiga för att 
säkerställa järnvägens nuvarande samt framtida funktion. Om ett område klassas som 
riksintresse får skyddet av området särskild tyngd. Den enskilde sakägaren av området 
ska se till att marken inte tas i anspråk men även länsstyrelsen får en betydande 
kontrollantroll med samma uppgift. [12] 

2.5.1 Riktlinjer 

Att bygga på mark belägen nära järnvägen innebär flera konsekvenser för såväl 
enskilda som hela samhället. Riskerna är flera och kan orsaka allt från 
spänningsolyckor till evakuering på grund av utsläpp av farligt avfall vilket gör att 
intilliggande bostadsbebyggelse måste planeras noga. 
 
Dessvärre finns för närvarande inte någon gjord inventering av buller, förorsakad av 
järnvägen, kring Jönköping. En sådan inventering har startats och kommer att 
genomföras i sin helhet under hösten 2009. Då exakta besked ännu inte finns 
tillgängliga så grundar sig förslaget på mer generella åtgärder vilka redovisas i detta 
avsnitt. [33] 
 
Avståndet mellan järnväg och nyexploatering påverkas av ett flertal faktorer. 
Bländningsrisk för fordon, tillåtna hastighet på vägen intill spåret, geotekniska 
förhållanden, byggnaders höjd och användningssyfte är några av de faktorer som 
påverkar utrymmesbehovet. För bebyggelseplanering runt vägar (huvudleder) gäller 
sedan långt tillbaka att en bebyggelsefri zon på 12 meter ska finnas. För järnväg finns 
inga liknande restriktioner utan styrs bara av elsäkerhetsbestämmelser som säger att 
inget får uppföras inom 9 meter från rälsen. Vegetation intill järnvägen bidrar oftast 
till en god miljö runt spårområdet. Vegetationen dämpar buller och fungerar även som 
en grön avskärmning. Då träd och buskar befinner sig för tätt intill järnvägen kan 
dock lövhalka och vindfällning innebära problem. [14] [15] 
 
Sambandet mellan ljudnivåer och störning med avseende på buller från trafik finns 
sammanställt i flertalet undersökningar. I tabellen nedan visas en undersökning 
genomförd av Svenska Kommunförbundet. 
 
Ekvivalent ljudnivå dB(A) Andelen störda m.a.p buller från biltrafik 

<55 10% 
56-60 25% 
61-65 45% 
66-70 70% 
>70 100% 

Tabell 1: Andelen störda m.a.p buller från biltrafik [16] 
 
I områden som ligger nära järnvägen är det alltid aktuellt med diverse skyddsåtgärder 
för att kunna åstadkomma god bebyggelse. Detta gäller buller- och vibrationsåtgärder 
och även konstruktiva skyddsåtgärder såsom luft och ventilationsintag, 
rumsdisposition och sovrumsplacering. Utemiljön förstörs ofta av förbipasserande tåg 
vilket gör att tankar om uteplatser och vistelseytor bör planeras efter dessa 
förutsättningar.  
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Vid bostadsplanering gäller det att undvika att konfliktpunkter mellan området och 
järnvägen uppkommer. Dessa kan uppstå när sociala och privata delar hamnar på 
varsin sida om spåret. Vad gäller järnvägsövergångar är planskilda korsningar att 
föredra. Majoriteten av alla järnvägsolyckor sker i korsningar mellan bilväg och 
järnväg vilket motiverar planskilda lösningar för både bilvägar samt gång- och 
cykelvägar. 
 
 
Direkta skyddsåtgärder såsom skyddsmurar eller 
plank, urspårningsskydd etc. är också viktiga ur 
säkerhetssynpunkt. Trots alla insatser brukar buller 
och vibration vara den faktor som är svårast att 
bromsa. Områden som ligger inom 30 meter från 
järnvägen har svårt att erhålla den goda bostads-
miljö som ska åstadkommas. Distanser från 30 
meter och upp till 50 meter ligger i riskzonen men 
kan förbättras med hjälp av bullerplank, fönster med 
dämpande effekt etc. I takt med att avståndet ökar, 
så ökar möjligheten att lösa problemen planmässigt. 
[14] 
 
Trots att flertalet risker kan minimeras med hjälp av tekniska åtgärder så kommer 
området fortfarande diverse indirekta risker att kvarstå. Större mängder bullerplank 
förvandlas lätt till klotterplank och smitvägar över spåren på grund av bristande 
trafiklösningar förekommer ofta. [14] 
 
Att bygga utmed järnvägen innebär stora planeringsåtgärder. Det viktiga är att 
riskerna behandlas och genom dessa förutsättningar skapa en säker och trivsam 
bostadsmiljö. 
 

2.6 Fjärrvärme vs. pellets 
Strandängen har idag möjlighet till två olika uppvärmningssystem. Det ena innebär att 
fjärrvärmeledningar dras in i området och förser samtliga byggnader med energi. Det 
finns planer på att förlänga fjärrvärmenätet upp mot Bankeryd vilket passar bra 
eftersom man då leder nätet genom Strandängen. 
  
Utöver detta alternativ finns även möjligheten att utnyttja en pelletscentral som ligger 
i utkanten på andra sidan järnvägen. Kanske skulle denna värmekälla bidra till en mer 
lokal och miljötänkande försörjning.  
 
I kommunens planeringsunderlag nämns en idé om att kunna utnyttja den befintliga 
pelletscentralen. Nedan följer en beskrivning och jämförelse mellan de två 
uppvärmningskällorna. 

2.6.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme innebär att hela eller delar av städer kopplas samman i ett gemensamt nät. 
Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central 

Figur 5:Bullerzoner [14] 
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anläggning. Tekniken bygger på ett slutet kretslopp som påminner lite om människans 
blodomlopp där fjärrvärmeverket är det centrum som förser nätet med värme. 

Så fungerar det 

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som har värmts upp i 
värmeverket. I värmeverket tillförs energin genom förbränning av olika slags 
bränslen. På 1950-talet när fjärrvärmetekniken var ung eldades värmeverken med olja, 
men sedan början av 1980-talet har man stegvis gått över till att använda t.ex. 
biobränslen, avfall och fossila bränslen men även spillvärme från industrier och 
avloppsvatten kan utnyttjas i systemet. Denna bränsleutveckling har gjort att 
fjärrvärmen har utvecklats till att bli en resurssnål och mer miljövänlig värmekälla. 
Det varma vattnet transporteras till fastigheten i välisolerade rör under högt tryck och 
pendlar mellan 70-120 grader beroende på årstid och temperatur.[17] [18] 
 

Den vanligaste lösningen för fjärrvärmesystem, som också används i Sverige, är 2-
rörssystemet. Två parallella rör, ett för framledning och ett för returledning används 
för att transportera det uppvärmda vattnet till och från huset. 1-rörsystem, där man tar 
bort returledningen, används främst i Östeuropa och innebär lägre materialkostnader 
men däremot högre förluster. Det finns också varianter med tre och fyra rör vilka ger 
högre flexibilitet vid drift, då man till exempel kan ha olika temperaturer för vatten till 
uppvärmning respektive tappvarmvattenproduktion. [19] 
 

 
 
 

Hos abonnenten 

I varje hus där fjärrvärme används så måste en fjärrvärmecentral installeras. På detta 
sätt överförs värmen från värmedistributörens nät (primärsidan) till husets värme- och 
varmvattensystem (sekundärsidan). I Sverige sker denna omvandling genom 
värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element samt 
varmvattnet i kranarna. När värmen utarmats i det nu avsvalnade vattnet återvänder 
det tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt i ett slutet kretslopp. 

Kostnader 

Det kostar olika mycket att ansluta ett hus till fjärrvärme beroende på i vilken 
kommun man bor, även priset på värmen kan skilja. Prisskillnaderna kan bero på de 
lokala förutsättningarna, vilket bränsle som används, kundtäthet etc. De primära 
skälen att bygga fjärrvärme är vanligtvis ekonomiska, även om till exempel lägre 
miljöpåverkan också kan spela in. En centraliserad värmeproduktion kan ha 
ekonomiska fördelar jämfört med småskaligare alternativ till följd av den högre 

Figur 6: Rördragning av fjärrvärmesystem [18] 
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effektiviteten i produktionsledet. Men att distribuera fjärrvärmetekniken kostar också 
pengar i form av grävning och rördragning och oftast krävs en tätort för att uppnå 
lönsamhet. I områden där folk bor mer glest kommer distributionskostnaderna bli för 
höga och utbyggnaden av ledningssystemen kommer inte att löna sig. Detta gör att det 
oftast är områden med flerbostadshus som gynnas mest. De senaste åren har dock 
utbredningen av fjärrvärme i villaområden inom städer ökat. 

Miljö 

Som tidigare nämnts så har fjärrvärmen utvecklats till att bli ett mer miljövänligt 
alternativ än vad det en gång var där nu t.o.m. spillvärme från industrier kan utnyttjas. 
Flexibiliteten av alla bränsleslag som kan användas gör fjärrvärmetekniken 
anpassningsbar för det aktuella området. 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ billigare än olja och el 
+ fjärrvärmeverken använder ofta förnybart bränsle 
+ kräver litet utrymme 
+ kräver ingen arbetsinsats 
+ små utsläpp av miljöskadliga ämnen 

- ingen möjlighet att välja leverantör 
- förändrad ventilation i hus med självdrag om man tidigare har haft olje-, ved- eller 
pelletseldning [17] [18] 

2.6.2 Pellets 

Pellets är namnet på ett biobränsle som används för 
uppvärmning av bostäder. Produkten framställs genom att 
man pressar ihop sågspån och annat träavfall till små bitar 
(Pellet = ”liten kula”, engelsk översättning). Pellets 
började tillverkas redan i samband med oljekrisen på 70-
talet. Oljan som då var den dominerande energikällan blev 
betydligt dyrare och folk började se sig för efter alternativ. 
Efter att krisen upprättats gick man ifrån pellets och antog 
oljan som primär värmekälla igen. Det är inte förrän på 
senare år, i samband med miljötänkande, som pellets har 
blivit aktuellt igen. 

Så fungerar det 

Pelletsvärme fungerar i grunden precis som vanlig vedeldning. Man har som sagt ett 
något annorlunda bränsle samt att inmatning i pannan inte behöver ske manuellt. 
Pelletsen finns förvarad i en lagringstank som i sin tur är kopplad direkt till 
värmepannan. Vill man öka effekten tillsätts helt enkelt mer pellets vid varje 
påfyllning. När pelletsen börjar brinna stiger de varma rökgaserna genom ett 
rörsystem. Värmen transporteras vidare till vatten i pannan, som i sin tur värmer 
elementvattnet. 

Figur 7: Pellets [40] 
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Kostnader 

En ny komplett pelletsvärmeanläggning för en villa kostar ca 55 000 kr. Har man en 
oljepanna sedan tidigare kan man även uppgradera denna för ca 30 000 kr. Man 
räknar med att en normalstor villa förbrukar drygt 4,5 ton pellets per år vilket innebär 
10 000 kr. Pris/år varierar självklart beroende på önskad effekt samt pelletspris. 
Pellets är däremot skattebefriat. 

Miljö 

Pellets tillverkas av träavfall som sågspån och pressas ihop till bitar. Detta biobränsle 
är tre gånger så effektivt som ved och bidrar heller inte till växthuseffekten. Att elda 
med pellets är nu ganska vanligt och är en mycket bra ersättningskälla för 
uppvärmning gentemot oljan. Eftersom pellets tillverkas på annan plats kan transport 
och beställning vara negativt. Om man tar Strandängens pelletscentral i bruk kan en 
lösning vara att man köper pellets lokalt. [20] 
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3 Referensobjekt 
I planeringsfasen gäller det att bestämma sig för vad man vill uppnå. Utifrån det tittar 
man på liknande områden där sådana kvalitéer redan finns och sedan återskapa dem i 
ny tappning. Därav har olika områden och hus/lägenhetsvarianter besökts och 
analyserats. De faktorer som bedöms som intressanta medtas för att skapa ett nytt 
trivsamt område på Strandängen. Tre områden har analyserats för att studera olika 
karaktärer som känns aktuella för Strandängens exploatering.  

Hammarby Sjöstad är det stadsnära, högt exploaterade bostadsområdet med egen 
kajplats. Området har en marin känsla med vattnet som rinner fram genom vissa 
kvarter. Då området är tätt befolkat känns det aktuellt att titta närmare på 
parkeringslösningar samt kollektivtrafik. 

Silverdal kan översättas som trädgårdsstaden i modern tappning. Här är 
exploateringen mindre och innefattar mestadels par- och kedjehus, kanske något som 
lockar på Strandängen? Här är vägdragningar något mer mjuka och nyexploateringen 
går hand i hand med parkmiljön. 

Kampenområdet, är det område av de tre som liknar Strandängen mest, med sin 
östsluttning ner mot en sjö samt en tydlig trafikavgränsning utmed den västra 
gränsdragningen i området. Här finner man olika bebyggelseformer och 
våningsalternativ från 2 plan upp till 5 plan.  

För att fånga upp helheten i planeringsarbetet analyseras även olika byggnader samt 
lägenhetsalternativ. Dessa ligger som grund för de fortsatta gestaltningstankarna. 

Vipeholmsparken är beläget i parkmiljö med närhet till centrum. Lägenheterna är 
utformade så att fönster ofta finns i tre väderstreck och utrustas med generösa 
balkonger för att uppnå en inne/ute-känsla. 
 
I Brunnsparken känns flerbostadshusen mindre och diskreta med god naturkontakt. 
Här finns väl tilltagna uteplatser samt gröna ytor runtom. 
 
Villa Real är av lamellhuskaraktär i stadsmiljö med gatukontakt samt mer privata 
innergård. Utseendemässigt enkel färgsättning med vitputsad yta som bas tillsammans 
med varierande accentfärg. 

De kvalitéer som anses värdefulla i dessa områden kommer förhoppningsvis medtas 
till Strandängen.  
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Figur 9: Tankar om trädgårdsstaden [41] 

3.1 Områdesanalyser 

3.1.1 Silverdal, Sollentuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Silverdal är ett gemensamt projekt mellan JM och 
Skanska med syfte att utveckla en helt ny stadsdel i 
södra Sollentuna. Stadsdelen byggs som en 
trädgårdsstad och innehåller såväl bostäder som skolor 
och arbetsplatser.” [24] 

Trädgårdsstaden var den bebyggelseideologi som först 
uppstod i tankarna efter inventeringsbesöket på 
Strandängen, varför ett område med dessa ambitioner 
måste besökas. Ett område som integreras tillsammans 
med den rådande naturen och de öppna ängarna. Just 
begreppet ”trädgårdsstad” är ett brett, historiskt 
begrepp som har fått utvecklas länge. 

En person som i allra högsta grad bidragit till denna 
utveckling var utopisten Ebenezer Howard. 
År 1898 publiceras hans skrift ”Garden cities 

of tomorrow” där en ny sorts stadsplanering redovisas. ”The garden city” avser en 
stad där den moderna mekaniserade staden ska flätas ihop med lantlivet. Staden 
integrerar bostad, arbete och service och man ska dessutom ha inslag av och vara 
omgiven av gröna zoner som inte får bebyggas. En stad uppbyggd efter denna idé 
skulle bli mer självständig och inte behöva ha samma anknytning till den stora staden. 

 
Begreppet ”trädgårdsstad” som man har använt senare innefattar egentligen inte 
samma samhällsomfång som Ebenezer Howards grundidé gör, utan används som ett 
bebyggelsemönster. En trädgårdsstad är ofta småskaligt uppbyggd med gröna stråk 
och mindre ytor som ger ett miljönära intryck. Vägarna följer marken naturligt och 
sträcker sig i lätt böjda former. Bostadsområdet ska ha placerats och utvecklats efter 
naturens villkor, inte tvärtom. [22] 
 
 
 

Figur 8: Illustrationsplan över Silverdal [24] 



Referensobjekt 

25 

Figur 10: Vägmärke för gårdsgata. [42] 

Bild 25: Miljöbilder från Silverdal. [eget foto] 
 T. v: Grusad parkeringsyta. T. h: Gårdsgata med diskret grusad vägbreddning avsedd för parkeringar. 

Trafiklösningarna i området består av en centralt 
placerad uppsamlingsgata med mindre vägar på ömse sidor 
för åtkomst till samtliga fastigheter. Många gator är svagt 
krökta och vissa har även farthinder, allt för att hålla nere 
hastigheterna i gaturummen mellan byggnaderna, och i 
enlighet med trädgårdsstadsvisionerna som präglar 
området. Vissa lokalgator är gårdsgator, där biltrafik tillåts 
på gångtrafikanternas villkor. 
  
Par- och kedjehusen har parkering för en till två bilar på den egna fastigheten. 
Radhusen har samlade parkeringar för upp till 15 bilar. Även parkeringsfickor utmed 
vissa gator finns, både för besökare och boende. Längs med gårdsgatorna kan man på 
ena sidan fickparkera på en diskret vägbreddning med packat grus – även de samlade 
parkeringarna inom området har packat grus som underlag. Tillsammans med de 
nyplanterade träd som regelbundet sticker upp mitt i parkeringarna blir 
parkeringslösningarna väldigt diskreta och nästan osynliga. De kommunala 
kommunikationsmöjligheterna är relativt goda; många och vältrafikerade busslinjer 
går längs områdets sydvästra gränsdragning och närhet finns även till 
pendeltågstrafiken. 

 
Byggnaderna i Silverdal är till största delen bostäder i olika form – här finns villor, 
par- och kedjehus samt lägenheter [24]. Tomterna är små och husen står tätt. Gröna 
ytor finns istället i större utsträckning i centrala delar av området. Byggnationen har 
här fått ske på naturens villkor, mot norr har till exempel skogslinjen och dess kullar 
följts exakt. 
 
Planerade kontorsbyggnader är tänkta att ligga som en skärm mot den hårt trafikerade 
E4an som ligger en kort bit utanför områdets sydvästra gräns, som ett bullerplank för 
att sänka ljudnivån inne bland bostäderna. Flertalet dagis och en skola finns också i 
området. 
 
Entréerna är i många av husen placerade på eller en till två meter ifrån gatan. Således 
har exempelvis kedjehusen ingen egen tomt på framsidan (men uteplatser kan 
förekomma), utan all tomtmark är samlad på baksidan av husen. Dock är tomterna 
inte särskilt stora – för friliggande villa från ca 250 m2 till de något större på ca 700 
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m2 och för kedjehus ligger tomtstorlekarna från 150 m2 till maximalt 400 m2 [25]. 
Samtliga hus har entréer från gatusidan. 
  
Lekplatser finns i anslutning till parkeringsytorna inom gårdsgatauområdet samt även 
större lekytor på de centrala grönytor som löper genom hela området utmed 
Silverbäcken, en mindre bäck som på två ställen har dämts upp för att skapa naturliga 
vattenspeglar. Lekplatserna känns trots närhet till trafiken logiska då det aldrig är 
särskilt långt för de boende till en lekplats. Blandningen av stora och lite mindre 
lekplatser fungerar också. 
 
Valda material i området är omväxlande hårda och mjuka, det finns både putsade 
ytor, stålytor och sten samt träpanel. De asfalterade vägytorna bryts av med grusade 
parkeringar och vägbreddningar samt gräsade lekytor. Trots variationen på material 
delas de områdesmässigt upp, vilket kan uppfattas såväl stökigt som lekfullt.  
 
Vegetationen är delvis bevarad – här och där finns dungar av den skog som stod här 
innan. Längs med de nya gatornas sträckning har nya träd planterats. Nya 
parkeringslösningar har ringats in av häckar och buskage. I utkanten av området tar 
den äldre skogen vid igen. Ner mot Edsviken har det glesats ur ganska kraftigt för att 
förstärka det vattennära läget. Den centrala större parkmarken känns kal och tråkig, 
det händer ingenting där. Dammen som finns här kunde kanske ha varit större. 
 
Som tidigare nämnts har byggnationen här skett på naturens villkor. Så mycket det går 
har byggnaderna anpassats efter rådande topografiska förhållanden. Väl kuperade 
eller steniga ytor har lämnats orörda och bildar kluster av träd här och där, samt utmed 
norra områdesgränsen där skogen tar vid. I övrigt är hela området relativt flackt utan 
svåra markbearbetningar.  
 
Egna funderingar – Här återfinns ett väldigt modern område som kanske främst 
attraherar unga barnfamiljer som vill ha nära till granen. Avstånden mellan husen är 
små, dock är husen här inte särskilt höga så soltimmarna bör inte vara något problem. 
Trädgårdsstadsambitionerna uppfylls inte helt, fast vad som saknas är svårt att sätta 
fingret på. Kanske är det den täta exploateringen där husen är så uppradade, kontra 
den lite väl stora grönytan i mitten av området. Att skapa flera mindre grönytor hade 
kanske blivit bättre. Den hårt retuscherade bäcken är ett trevligt inslag och trots den 
styrda framtoningen känns området mer naturligt med hjälp av den, särskilt i östra 
delen där de två fördämningarna skapar vattenspeglar.  
 
I området noteras de nästan osynliga parkeringslösningarna i kombination med 
gårdsgatorna på plussidan. Att vissa hus har sina entréer direkt ut på gatan känns 
spännande och utrymmesbesparande, men kanske lite väl storstadsmässiga.  
På minussidan hamnar den stora grönytan som känns för stor i förhållande till övrig 
bebyggelse. 
 
Totalt sett är Silverdal ett modernt område med höga trädgårdsstadsambitioner – 
ambitioner som kanske inte helt och fullt uppnås i våra ögon. Dock finns det exempel 
på fina lösningar även här. I området är tanken att man skall kunna bo hela livet. Här 
finns både dagis, skolor samt äldreboenden [24]. Från Silverdal ses 
trädgårdsstadsambitionerna och utformad parkmark i närhet till bäck eller vattendrag, 
samt de osynliga parkeringslösningarna, som mest inspirerande. 
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3.1.2 Hammarby Sjöstad, 
Stockholm 

Hammarby Sjöstad är ett nyplanerat 
bostadsområde runt Hammarby Sjö i 
södra delarna av Stockholm. Fullt 
utbyggt kommer området år 2017 
inhysa ca 25.000 [5] invånare i 
11.000 lägenheter, uteslutande i 
flerbostadshus. Denna analys 
omfattar bebyggelsen på Sickla Kaj 
(6), Sickla Kanal (8) och Sickla 
Udde (9) i områdets sydöstra del.  
 
 
Trafiklösning – Tillgängligheten är hög och bilen kan köras hela vägen fram till 
dörren i näst intill hela området. Det som begränsar tillgängligheten här är tillgången 
på parkering; Med den närhet till staden som området besitter beräknas behovet av bil 
för de boende inte vara skyhögt. Men för de som vill finns det naturligtvis möjlighet 
till en bilplats i garage. Även folk utan bil vill röra på sig, och därför har det dragits en 
spårvagnslinje rakt igenom centrala delar av området som tar dig in mot centrum. 
Även tättrafikerade busslinjer har dragits åt flertalet riktningar inom området. En båt 
trafikerar dagligen Hammarby Sjö, så att turister och boende lätt kan korsa sjön. 
 
Byggnaderna i område 6 och 8 står med kortsidan mot vattnet, med ett större 
mellanrum mellan husen där det skapas ett gårdsrum. Här har en mindre byggnad med 
kommersiell verksamhet placerats för att skapa attraktiva, öppna ytor mot vattnet där 
människorna vill vistas soliga sommardagar.  
 
Husen som står närmast vattnet i område 9 är mycket mindre, dock vridna så att den 
längre sidan står mot vattnet. Detta gör att båda områden tar tillvara på den sjöutsikt 
som präglar området även i ”rad 2”.  
 
På insidan av denna andra rad byggnader skapar husen något mer privata innergårdar. 
I alla tre områden är det uteslutande fem- eller sexvåningshus. Här och där på 
bottenvåningarna längs de publika bilvägarna finns lokaler för kommersiell 
verksamhet.   
 
Entréerna - Gatorna och husen skapar gröna gaturum med mycket träd och häckar 
som står i, alternativt vetter ut mot, gatan. Entréerna är omväxlande placerade ut mot 
gatan eller in mot gården, beroende på huset placering i området. 
  
Vad gäller tillgången till och omfattningen på lekplatser så bedöms den aningens 
begränsad. Lekparkerna är små, dock i många fall placerade nära husen på respektive 
hus innergård. En större lekpark för de mindre barnen finns i Ekparken inte helt 
centralt, och även på skolgården i området. Här finns också aktivitetsmöjligheter 
såsom skridskobana vintertid samt skatepark sommartid.  
 

Figur 11: Hammarby Sjöstad [23] 
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Bild 24: Miljöbilder från Hammarby sjöstad. [eget foto] 
T. v: Gröna ytor mellan bebyggelse. T. h: Träspång utmed vattnet. 

 

 
Material och markbehandlingen återspeglar till stor del namnet på området och dess 
marina tema. Sjöstaden andas båt och reling. Långa trädäck uppålade i vattenbrynet 
sträcker sig igenom hela området med vajerliknande räcken och gott om sittplatser 
både här och där. Vass växer fritt på båda sidor om denna träspång. Husfasaderna är 
på sina ställen beklädda med mörkblå kakel och inslag av trä i försök att få till 
ytterligare marina inslag. Även på husen finns de karakteristiska balkongräckena.  
 
Vegetationen är till största delen nyplanterad i områdets centrala delar. I utkanten 
längs träspången är vegetationen delvis bevarad med inslag av lite större buskage och 
träd. Vid en särskild sträckning utmed ovan nämnda träspång finns ett något större 
stycke äldre bevarad vegetation i form av större björkar.  
 
Topografi - Överlag är område väldigt flackt, inga större nivåskillnader noterades och 
därmed inte heller några större markarbeten. Detta till följd av den tidigare 
industrihamnen som har varit belägen i området. Det enda som märks är egentligen en 
liten förhöjning i den stora parkmark som ligger mitt emellan nummer 9 och nummer 
10 på översiktskartan ovan. Husen är utformade så att så många som möjligt skall 
kunna ta del av det sjönära läget området erbjuder. Balkonger är trekantigt riktade och 
utskjutande mot vattnet på så gott som alla hus där läget så kräver.  
 
Egna funderingar - Byggnaderna mitt i området upplevs stora, samt att stå väldigt 
nära varandra. Den första spontana tanken var funderingar kring om alla våningarna 
har tillräckligt många soltimmar då byggnaderna tycks stå så pass tätt. Detta i första 
hand för område Sickla Udde (9). För Sickla Kaj (6) och Kanal (8) är 
trånghetskänslan inte lika påtaglig. Mellan byggnadsraden närmast Sickla Kanal och 
raden bakom har det här lämnats en större yta där en mindre bäck/kanal har dragits, 
detta bidrar till den något mer öppna känslan som infinner sig. Samtliga byggnader 
har placerats för optimal sjöutsikt. 
 
På plussidan av noterade saker i området hamnar träspången i vattenbrynet utmed hela 
Sickla Udde. Även de öppna stråken längs med Kanal- och Kajområdena är trevliga 
med de kommersiella utrymmen som finns där. Detta gör att både boende och 
besökare får tillgång till det sjönära läget området erbjuder. 
 
På minussidan hamnar den inre kärnan av Sickla Udde som känns väldigt trång och 
aningens skuggig. Gångstråken är raka, och en blåsig dag kanske det blåser lite extra 
just på grund av rakheten – vindtunneleffekt kan uppträda här.  Hustätheten  i området 
påverkar även tillgången till lekplatser. Större ytor mellan husen hade gett området 
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Bild 26: Flygfoto över Kv Kampen [43] 

möjlighet till större lekytor istället för en större mängd väldigt små. Dock så känns 
trafikintegreringen lyckad – det finns gott om gångstråk och vägar för den yngre 
halvan av befolkningen att ta sig runt på utan att bli överkörda.  
 
Totalt sett känns området som ett modernt område där man inte bör vara så skygg av 
sig för att trivas. Det marina temat genomsyrar området och kommunikationer samt 
närheten till staden är ett stort plus. Båten över till Södermalm som trafikerar 
Hammarby Sjö dagligen ökar på mysfaktorn. Sommartid har de boende möjlighet att 
ha sin motorbåt förankrad längs med Sickla Kanal - återigen understryks känslan av 
att bo i ett hamnområde. Från Hammarby Sjöstad noteras möjligheten till en sjönära 
träspång utmed området, och att placera byggnationen så att så många som möjligt har 
sjöutsikt – mindre hus nära vattnet och något större byggnader längre bak i området. 

3.1.3 Kv Kampen, Växjö 

 
 
 
Kampenområdet i Växjö är ett stadsnära område uppfört och förtätat i olika etapper 
sedan 1990-talets början och framåt. Här finns idag hyresrätter, bostadsrätter och 
suterräng-radhus i varierande storlek och stil. 
  
Trafiklösningen består i området av en uppsamlingsgata i nord-sydlig riktning i 
områdets östra del som förgrenar sig i en rad säckgator som sträcker sig främst åt 
väster. Då området är grunt i öst-västlig riktning blir längden på dessa gator korta, och 
de hus varje gata betjänar är få. Boende i radhusen har parkeringar på den egna 
fastigheten, medan de boende i flerbostadshusen har öar av öppna och takbeklädda 
parkeringar utspritt på området. Större öppna parkeringar finns också i anknytning till 
de lite större flerbostadshusen i södra delen. 
  
Cykelvägar finns i området på tre ställen, dels utmed strandkanten och dels i 
anknytning till bostäderna på båda sidor om dem.  
 
Nuvarande flerbostadsbebyggelse är uppförd i området vid olika tillfällen, vilket 
bidrar till en aningen spretig framtoning. Till största delen är området bebyggt av 
tvåvåningshus, det finns dock en ö med fyrvåningshus i södra delen. Husens placering 
är som sig bör optimerad för det sjönära läget och utsikten detta medför. Den naturliga 
sluttningen i området underlättar husplaceringen här. Trots de relativt små avstånden 
husen emellan har de placerats med öppenhet gentemot vattenlinjen och den grönyta 
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Bild 27: Miljöbilder från Kampen. [eget foto] 
 T. v: Vy över parken nedanför bebyggelsen. T. h: Lokalgata som leder ner mot parken. 

som finns här. Äldre bebyggelse på området nyttjas idag till kommunal verksamhet. 
Den äldre bebyggelsen medför en historisk aspekt till området. 
 
Entréerna är i området tidstypiskt placerade ifrån innergården, för att skapa en 
gemenskap mellan invånarna på respektive gård. Gårdsrummen är öppna mot sjön i 
väster och det angränsande grönområde som finns där, vilket gör att gårdarna känns 
större än vad de är.  
 
Närlek finns i princip på varje kvarters egen innergård. Den stora grönytan kan 
användas till lekplats såväl vinter som sommar för alla boende i området. En mindre 
badplats finns också i norra delen invid Växjösjön.  
 
Material - Husfasaderna domineras av slammade tegelfasader i ljusa färger i en 
annars relativt grön beväxt miljö.  Taken är terrakottaröda tegeltak. Färgsättningen 
känns genomgående traditionellt tidslös, på gränsen till lite tråkig. 
 

 
Vegetationen utmed strandkanten är av äldre ålder och i den centrala parken mitt i 
området finns något äldre träd. En del alléformationer har bevarats på olika ställen i 
området. Längs uppsamlingsgatan i öst har nya träd planterats enkelsidigt, som 
avskiljare mellan gång och biltrafik. Överlag finns mer bevarad vegetation än 
nyplanterad sådan.  
 
Topografin i området har medfört en naturlig sluttning eller hyllformation ner mot 
Växjösjön som utnyttjats väl då nästan samtliga byggnader har utsikt över sjön ifrån 
något fönster. Radhusen i sydvästra delen av området är i suterrängformation så att 
bakre raden ser över den främre. Markarbetena har förmodligen inte varit särskilt 
omfattande. [26][27][28] 
 
Egna funderingar - Området i sig liknar Strandängen mest av de tre analyserade 
områdena, med en uppsamlingsgata utmed ena långsidan och det sjönära läget med 
den längsgående cykelvägen. 
 
Då området har bebyggts och förtätats i olika etapper känns det något spretigt, trots 
den övergripande detaljplanen. Bebyggelsen utmed Kampastigen åt öster är tätare än 
åt väster, detta för att skapa en mur ut mot den stundtals lite större Teleborgsvägen 
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Figur 12: Situationsplan [44] 

som angränsar mot området i öst. Att bygga på detta sätt sänker ljudnivån inom 
området men ger även en aningens sluten och hemlig framtoning ut mot gatan. 
 
I området noteras badplatsen och de strandnära cykelvägarna på plussidan. 
Lekfullheten i fönstersättning är dock inte särskilt nyskapande, alla fönster är i princip 
lika stora och relativt små. Överlag ett väldigt traditionellt område. 
 

3.2 Byggnadsanalyser 
Här presenteras ett antal intressanta objekt som ritats 
och byggts relativt nyligen, objekt som anses ha fina 
kvalitéer och skulle passa bra i ett område liknande 
det som redovisas i rapporten. Ett punkthus, ett lågt, 
lite mindre flerbostadshus och slutligen ett sjönära 
lamellhus redovisas varav en lägenhet från varje 
projekt analyseras mer grundligt.  

3.2.1 Vipeholmsparken 

Arkitekt: Jais- Nilsen Arkitektkontor, inflyttningsklart 
2007 

Vipeholmsparken ligger i östra delen av Lund med 
ca 10 minuters cykelavstånd till centrum. Husen är 
placerade i parkmiljö och ger känslan av att bo öppet 
mitt i stan. Man lägger tyngd på att lägenheterna 
kompletterar villans många fördelar såsom eget 
utrymme, parkering plus garage samt egen tvättmöjlighet. Området är under 
uppbyggnad och totalt kommer Vipeholmsparken att innehålla 8 flerbostadshus med 
15-20 lägenheter i varje hus. Arkitekten som ritat husen heter Henrik Jais-Nielsen, en 
danskfödd arkitekt som är verksam i Helsingborg tillsammans med Mats White. 

Planlösning 

Flerbostadshusen är 
utformade som punkthus 
med fyra sammanbyggda 
krop-par innehållande fyra 
till sex våningsplan. Varje 
våning är en så kallad 
fyrspännare där ett trapphus 
matar till fyra lägenheter per 
plan där storleken varierar 
mellan tvårums- till 
fyrrumslägenheter. Nedan 
visas en planlösning på en 
trea på 83 kvm. 

Plantyp – Planlösningen för 
den valda trerumslägenheten 
är av typen ”den neutrala hallen” vilket innebär att en hall sträcker sig genom 
lägenheten och matar till de olika rummen utmed gången. Fördelen med denna 

Figur 13: 3 rok – 84 m2 [44] 
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Bild 28: Entré från baksidan [45] 

plantyp är att hallen blir en neutral zon där man kan vistas utan att inkräkta i andra 
rum då jag vill från en plats till en annan. Längst bort öppnar hallen upp sig mot den 
större sociala ytan, innehållande kök och vardagsrum. 
 
Rörelse - En plantyp som ”den neutrala hallen” ger inte alltid rundgångsmöjligheter. I 
detta fall öppnas samtliga rum mot hallen och har ingen koppling till varandra. 
Alternativen att utnyttja rörelse skulle vara genom att montera en dörr mellan rum 1 
och rum 2 eller skapa en gemensam mindre balkong. Detta gör dock att den privata 
känslan försvinner. Kök och vardagsrum har integrerats i en gemensam yta men blir, 
med hjälp av vinkeln emellan dem, ändå två rum. 
 
Axialitet - Axialitet innebär analyser av axlar som förbinder två intressanta punkter i 
en lägenhet. I detta fall finns en tydlig axel från ytterdörren och ut till det öppna 
vardagsrummet med tillhörande balkong. Man hittar även en axel som sträcker sig 
från utsikten i rum 1 till fönstret i köket. En tredje axel sträcker sig från vardagsrum 
till kök med tillhörande fönster. 
 
Ljus - En neutral hall har tendens att bli något smal, avlång 
och också mörk. Här är entrén och själva hallen ganska 
kompakt. Längden blir då kortare samt att man även 
utformat hallen kilformat med ingång i den smala delen. 
Detta gör att hallen öppnar sig mot kök/vardagsrum och att 
ljuset når in ända till ytterdörren. I övrigt så är lägenheten 
bra utformad med tanke på att fönster finns i tre väderstreck. 
 
Omslutenhet/Öppenhet - Lägenheten är 
indelad i en tydlig privat och social del. Hallen 
matar till de privata rummen där man kan nå 
badrum samt klädkammare utan att behöva ha 
kontakt med de sociala rummen. Vardagsrum 
och kök är integrerade i en social del 
tillsammans med balkongen. Förhållandet 
mellan ute- och innemiljön är påtaglig här då 
större glasytor monterats ut mot balkong som 
ska fungera som en förlängning av 
vardagsrummet. 
 
Arkitektur och material - Henrik Jais-
Nielsen har sagt att ”Arkitekturen skall vara 
funktionell och tidlös. Den skall vara ett 
uttryck för en nutida och ärlig modernism…”  
I Vipeholmsparken reser sig ljust putsade 
punkthus upp i en parkmiljö. Materialen som 
används är används är vita putsade fasader 
tillsammans med mörkgråa fönster och 
metalldetaljer. [29] 

Egna funderingar - Vipeholmsparkens flerbostadshus har en tanke bakom sig. 
Husens hopsatta kroppar sätts ihop på ett sätt så att varje lägenhet får utsiktsmöjlighet 
i tre riktningar. Den lägenhet som analyserats ses som ett bra exempel på en väl 

Figur 14: Våningsplan [44]
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Bild 29: Rendering av tänkt utformning, BRF Brunnsparken  [46] 

Figur 15: Situationsplan [46] 

fungerande ”neutral hall”. Eftersom hallen görs kort och kilformad känns den inte 
avlång och kompakt på samma sätt. De stora glasytorna utmed kök och vardagsrum 
gör att parken blir en del av rummen och att de känns större. 
 
Vad gäller materialval så vill man uppnå en klassik modernistisk prägel. Färgvalen 
kan kännas något blyga och 
opersonliga men tillsammans med 
alla de vinklar husen har så lyfts 
lekfullheten upp. 

3.2.2 Brunnsparken, 
Ronneby 

White Arkitekter, -2008. Byggstart 
2009. 
 
På den anrika glasbrukstomten 
alldeles invid Ronnebyån i södra 
utkanten av centrala Ronneby 
planerar HSB att uppföra 27 
bostadsrätter fördelade i tre 
trevåningshus. Parkering samt 
förråd byggs under det norra huset.  
Till projektet hör även en 
träpaviljong i omkringliggande 
parkmark. Husen kommer att 
utföras med putsade fasader och 
inglasade balkonger. 
 

Plantyp - Vald lägenhet för analys, 
en tvåa på 69 m2, anses vara en 
centralrumsplan med tydligt upp-
delade privata och sociala delar. Alla 
rum utgår ifrån vardagsrummet. Det 
finns en privat inre passage som gör 
att man kan röra sig fritt mellan det 
privata badrummet och kläd-
kammaren utan att störa i den sociala 
zonen. En mindre gästtoalett finns 
också placerad i anknytning till 
social samvaro. Överlag är det en bra 

mix av slutenhet i privata delar och öppenhet i sociala delar, dock en för liten hall. 
Totalt finns nio stycken av denna lägenhet, samtliga är orienterade med inglasad 
uteplats i västerläge, något som bidrar till utekänslan inomhus. Markplans-
lägenheterna har även möjlighet till plantering och trädäck utanför den inglasade 
uteplatsen. 
 
Trots att det är en hörnlägenhet har de inte utnyttjat de möjligheter detta medför 
särskilt väl. Förvisso ligger lägenheterna i nordvästra hörnet av byggnaderna, men 
endast två fönster åt norr känns snålt. Lägenheten är på gränsen till enkelsidig. Det 
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Figur 16: Analyserad lägenhet, 2 rok – 69 m2 [47] 

nordvästra läget i byggnaderna gör också att de boende går miste om utsikt över 
Ronnebyån, men istället har de Brunnsparken i rakt västerläge. 
 
Axialitet - En rak axel löper ifrån entrén rakt åt väster ända ut i 
det fria, genom vardagsrum och inglasad uteplats. Detta ger 
en ljus hall. En längs fasad gående axel i de sociala rummen 
vardagsrum och kök bidrar tillsammans med den halva 
väggen vid barköket till öppenhet i lägenheten. I övrigt finns 
det en lång siktaxel också längs fasad ifrån kök genom 
uteplatsen och vidare in i sovrummet hela vägen ut 
mot norr. Ifrån sovrummet finns även 
indirekt utsikt åt sydväst tvärs över 
uteplatsen.  
 
Arkitektur och material - Arkitekterna 
har i detta område velat anknyta den nya bebyggelsen 
till den historiska miljön som Glasbrukstomten och 
intilliggande Brunnsparken utgör. I försäljningstexterna om 
området går att läsa att en ”storslagen miljö med historiska 
vingslag och modern energieffektiv arkitektur” är 
ambitioner, med undantag för den putsade fasaden som 
är av modernare snitt. [30] 
 
Egna funderingar 
På 69 m2 har de här lyckats med en fungerande lägenhet som förmodligen skulle 
upplevas betydligt större än vad den är, lägenheten inbjuder till socialt umgänge. 
Överlag väldisponerade ytor, men anmärkningar görs dock på den alltför lilla hallen, 
3,1 m2 är inte stort när alla gäster skall få på sig sina kläder vid hemfärd. Dock är 
gästtoaletten ett plus och ej särskilt vanligt i en tvåa. En hörnlägenhet med så pass få 
fönster åt det ena hållet känns inte heller helt lyckat, dock är det som sagt en lägenhet 
i nordvästra hörnet och i enlighet med de energieffektiva ambitionerna området skall 
uppfylla är det positivt med få fönster åt norr. 
 
Byggnaderna som helhet framstår som traditionella med regelbundet placerade fönster 
och strikt, enhetlig ytbehandling. Husen och dess uteplatser är orienterade så att de är 
vridna något åt sydväst, för soltimmar och instrålningens skull. Gårdsytorna är trevligt 
utformade med platser för umgänge utomhus. 

3.2.3 Brf Villa Real, Halmstad 

Riksbyggen, byggstart 2009 

Alldeles invid Nissan i de centrala delarna av Halmstad uppförs i nuläget ca 1500 
lägenheter av varierande storlek och utformning. Just denna analyserade lägenhet är 
placerad ”mitt i” ett lamellhus med totalt ca 60 lägenheter fördelade över 7 plan. 
Huset är placerat med kortsidan mot Nissan. Parkeringar anläggs i parkeringsgarage i 
nära an-slutning till/under bostadsbebyggelsen.  
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Figur 17: Analyserad lägenhet 3 rok – 103,5  m2 [48]   

Plantyp 
Vald lägenhet för analys är en trea på 
103,5 m2. Lägenheten har en neutral 
hall där alla rum utgår ifrån den 
centrala hallen. De privata sovrummen 
är logiskt placerade mot norr varefter 
förvaring och hygienutrymmen är 
mörkt placerade i lägenhetens centrala 
delar. Blöta rum är samlade utmed ena 
väggen och i nära anslutning till 
installationsschaktet. Balkongen är 
orienterad åt söder med goda 
inglasningsmöjligheter för att förlänga 
användningsperioden till sena hösten. 
Lägenheten är genomgående från 
fasad till fasad med utblick åt två, 
nästan tre (sovrumsburspråket), 
väderstreck. Hallen är uppdelad i 
kapprum och därefter en inre hall, 
något som kan diskuteras. Det finns 
goda förvarings- samt 
avhängningsmöjligheter där det 
behövs. Sovrummen är också relativt 
stora. Ovanligt och lyxigt med egen 
separat tvättstuga istället för 
kombinerad tvättstuga/badrum. 
 
Axialitet och rundgångsmöjligheter 
En lång siktaxel löper från fasad till 
fasad genom vardagsrum, vidare till 
passage och hall, slutligen in i det större av de två sovrummen. Hallen bedöms dock 
ändå relativt mörk, då den viker av bakom klädkammaren i mitten av lägenheten. I 
övrigt saknas nämnvärda axlar. Vad gäller rundgångsmöjligheterna är det den 
nästintill standardiserade ön med högskåp i köket som här kan cirkuleras. 
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Arkitektur och material 
Material och fasadutformning är strikt och modern, likt övrig nyplanerad bebyggelse i 
området. Putsade fasader i vitt på de utstickande balkongseparerande delarna och röd 
terrakotta på övriga fasader. Balkongerna är inramade på kortsidan mot Nissan. [31] 
 
Egna funderingar 
På 103,5 m2 har här slösats en aning med ytorna kan  tyckas, då de endast har lyckats 
få in ett badrum. Dock finns det som tidigare nämnts en separat tvättstuga vilket 
upplevs som en lyx. Stor klädkammare är även det ett plus. Stort vardagsrum med 
nära anknytning till köket ger fina sociala ytor i söderläge. Fasadytorna har nyttjats på 
nödvändigaste vis, nämligen med fönster.  
Dock sätts frågetecken vid den tvådelade hallen samt orienteringen av klädkammaren. 
Kanske hade man här vunnit mer på att låta klädkammaren vara orienterad åt andra 
hållet med ingången ifrån hallen. Då hade hallen blivit ljusare och passagen ifrån 
hallen till de mer sociala delarna bredare.  

Bild 30: T.v. Kortsidan med utsikt över Nissan.  
              T.h. Balkonger Långsidan [31]   
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4 Områdesförslag 
För att få bredare kunskap och kunna möjliggöra flera tankar och idéer så har ett antal 
olika exploateringsalternativ gestaltats. I rapporten sammanfattas två av dessa 
planskisser. Det ena förslaget redovisas endast ytligt, medan det andra förslaget är 
huvudalternativ och redovisas detaljerat. 
 
I förslag 1 har ett avstånd mellan flerbostadshus och gata skapats. På så sätt skapas en 
distans från infrastrukturen och byggnaderna blir placerade i en mer grön omgivning. 
Detta ger känslan av att gatorna har utformats i efterhand. Här ska naturen framhävas 
och flerbostadshusen ligger i en parkmiljö. 
 
I detta förslag är alla parkeringslösningar ovan mark och samlade i något större 
grupper. Vad gäller huskropparna så är de generellt mindre volymmässigt och 
utformade mer i punkthusformer. Här ges också utrymme för fler bebyggelsetyper än 
bara flerbostadshus.  
 
Förslag 2 har samma naturambitioner som förslag 1. Däremot är detta alternativ 
utformat mer mot inriktningen ”modern cityträdgårdsstad”. Flerbostadshusen placeras 
närmare intill gatan och skapar en stadsmiljö med gröna inslag och mellanrum. 
 
Utmed gatorna sträcker sig fickparkeringar som bryts av med gröna alléer. Här 
introduceras även parkeringshuslösningar vilka frigör ytor till förmån för ytterligare 
exploatering. Flerbostadshusen är lamellhustyper vars utformning kan varieras mer 
brett. 

4.1 Befintliga värden 
Det är viktigt att ta till vara på och skapa gröna zoner som mjukar upp en annars 
ganska hård exploatering. Strandängen har flertalet alléer, större träd och gröna stråk 
som kommer att bidra till detta. Hela området kommer att gallras från sly och annan 
”onödig” växtlighet. I övrigt kommer befintliga träd och annan växtlighet att bevaras 
om de inte utgör något hinder .  

Utöver Strandängens gröna ytor är utsikten något som bör beaktas. Området sluttar 
mot öst och har storslagen vy över Vättern men också mot centrum. Tillsammans med 
rätt placering av byggnader med hänsyn till sol kan Strandängen att få stora kvalitéer. 
De byggnader som valts att bevaras, däribland kyrkan och Ebba Ramseys museum, 
kommer att ge området historiska återblickar och visa vad Strandängen har varit med 
om tidigare. Trots att byggnaderna är historiska pusselbitar innebär inte detta att de 
ska stå orörda utan får gärna utnyttjas. Kyrkan kan nyttjas aktivt för gudstjänst och 
andra bevarade byggnader kan omvandlas till allt från gemensamhetslokaler till 
verksamheter. 
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4.2 Förslag 1 – Hus i park 

 

4.2.1 Infrastruktur 

I områdets västra kant anläggs en uppsamlingsgata (50km/h) som sträcker sig genom 
hela Strandängen med in- samt utfart i södra respektive norra delen. 
Uppsamlingsgatan matar till de mindre lokalgatorna (30 km/h) och fungerar som en 
uppdelningsväg av vanlig bostadstrafik och genomfarts- och busstrafik. Södra delen 
har två lokalgatuinfarter som i sin tur sträcker sig naturligt in i området till samtliga 
bostadsområden. 

Figur 18: Förslag 1. Siffrorna anger kvartersindelning 
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Parkeringarna i förslag 1 är alla ovan mark i en våning. Det finns en parkeringsplats 
eller ett garage till varje bostad samt diverse gästparkeringar. Parkeringarna varierar 
från samlade större lösningar till parparkering längsmed lokalgatorna. 
 
Gång- och cykelvägar finns i anslutning till majoriteten av alla bilvägar i området. 
Ofta separeras vägen och gång- & cykelvägen med en grön yta vilket skapar säkerhet 
och trivsel. Där gång- och cykelvägar inte finns anslutna är lokalgatan något bredare 
och cyklister kan lättare samsas om gaturummet tillsammans med bilarna.  
 
Utmed områdets kant i öster intill Vättern finns en längre gång- & cykelväg vilken 
fungerar som motionsspår samt transportväg genom området vidare ner mot 
Jönköpings centrum. Detta kustspår har anslutande vägsträckor från området med 
jämna mellanrum utmed hela Strandängen. 

4.2.2 Bebyggelse 

Detta förslag består till största delen av flerbostadshus. Här finns flerbostadshus i fyra 
olika varianter men också boendealternativ i form av kedje/radhus.  

Kvarter 1 bygger på att tre flerbostadshus placeras i grupp och tillsammans bildar en 
gemensam yta i mitten. Närmare Vättern placeras ytterligare två något större 
flerbostadshus med långsidan längsmed sluttningen ner mot vattnet. 
 
Kvarter 2 delas upp av lokalgatan som är knuten till huvudgatan och som fortsätter sin 
sträckning runt kyrkan. Den södra sidan innefattar en husgrupp av fyra mindre 
flerbostadshus med punkthuskaraktär. På samma sätt som i kvarter 1 bildas en 
gemensam yta i mitten mellan husen. Norr om lokalgatan placeras två större 
flerbostadshus med gaveln mot gatan. Här knyts mellanrummet mellan husen ihop 
med den parkyta som finns här. 
 
I områdets centrala delar, kvarter 3, varieras Strandängen  med en annan 
bebyggelsetyp. Här exploateras två kedje/radhuslängor med baksidor som integreras 
med parkytan utanför. 
 
Längsmed lokalgatan närmast Vättern placeras kvarter 4. Här finns mer småskaliga 
flerbostadshus med distanser som främjar möjlighet till utsikt mellan dem. 
 
Mellan kommunens yta och Vättern uppförs de sista huskropparna, kvarter 5, innan 
etapp två tar vid. Flerbostadshusen utformas i den tidigare nämnda punkthusvarianten 
och placeras omlott och i vinklar främst för utsiktens skull. 

4.2.3 Natur 

I detta förslag har bostadsbebyggelsen integrerats i den gröna naturen. Husen har ett 
avstånd till de trafikerade vägarna samtidigt som gröna ytor skapats mellan dem. Flera 
trädrader och alléer har bevarats och tillsammans med andra bevarade träd kommer 
den nya bostadsbebyggelsen kännas som att den är anpassad till naturen och inte 
tvärtom. Med ytterligare gröna gångstråk och mindre parkmarker här och var ger 
förslaget själ för sitt namn där de boende flyttar in i en egen park. 
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4.3 Förslag 2 – Strandängen 

 

Figur 19: Förslag 2.. Siffrorna anger kvartersindelning 
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4.3.1 Infrastruktur 

Uppsamlingsgata 

Precis som i förslag 1 bygger detta alternativ på att en uppsamlingsgata med 
referenshastighet 50 km/h anläggs i områdets västra kant. Vägen sträcker sig genom 
hela Strandängen och följer i stora drag den befintliga vägbanan. Eftersom vägen är 
rak och passerar ett större bostadsområde så kommer den att kompletteras med 
antingen en tillfällig 30-sträcka eller med farthinder. 
 
Den befintliga bron i söder kommer att breddas och eventuellt förstärkas då 
trafikbelastningen kommer att öka betydligt emot idag. Precis intill bron finns det 
gamla brofästet kvar. Här är tänkt att en ny bro för gång- och cykeltrafik ska uppföras. 
Den nuvarande planskilda cykelvägen i norr konverteras till huvudvägens koppling 
upp mot Kortebovägen vilket gör att en genomfartsled skapas. Detta medför att 
huvudvägens belastning delas upp och lindras med hjälp av två utfarter istället för en. 
Vägens bredd är anpassad så att två bussar ska kunna mötas med utrymmesklass A.  

Lokalgata 

Från uppsamlingsgatan ansluts lokalgator vid fyra punkter i områdets södra del. De 
fungerar som infarter till olika bostadskvarter som i sin tur är sammanbundna med 
varandra. Två av infarterna tillhör dock en enkelriktad mindre gata runt en torgplats. 
 
Lokalgatorna är utformade så att de ger en låg referenshastighet (rekommenderat 30 
km/h) där raksträckorna ej överstiger 200 meter, samt separerad bilväg från gång- och 
cykeltrafik. Vid något rakare sträckningar kan farthinder bidra till ytterligare säkerhet. 
Samtliga faktorer ger en mer barnsäker miljö där föräldrar slipper oroas när barnen 
leker på gatan. I gatusystemet har 4-vägskorsningar undvikits genom förskjutning. På 
detta sätt bildas 3-vägskorsningar med hänsyn till minimiavståndet på 50 meter som 
en ytterligare säkerhetsåtgärd. Vägens bredd är anpassad så att två personbilar ska 
kunna mötas utan problem. 

Gång- och cykelväg 

Det finns gång- och cykelvägar intill samtliga gator i området. Mellan bilväg och 
gång- och cykelväg lämnas ett avstånd som antingen används för grönplantering eller 
parkering utmed gata. Denna separering ger gaturummet ett mer naturlig omfång samt 
medför större säkerhet. 
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Idag sträcker sig en strandpromenad från centrum upp till Strandängen. Denna väg 
förlängs och löper längs med Vätterns strandkant genom hela området, vidare mot 
Bankeryd. Anslutningar till strandpromenaden sker från bostadskvarteren med jämna 
mellanrum och kommer att vara en väl utnyttjad transportsträcka till och från centrum. 

Kollektivtrafik 

Kommunen betonar planering av gång- och cykelväg samt kollektivtrafik för att 
minska trafikbelastningen. Befintliga busslinjer kommer att förlängas så att även 
Strandängen kan ta del av dessa. Utmed huvudgatan placeras två hållplatser i södra 
respektive norra delen. För att ytterligare utöka de kollektiva möjligheterna så lämnas 
plats för en möjlig byggnation av en tågperrong i områdets mellersta del där 
markförhållandena är relativt platta. Denna hållplats förläggs mitt emellan Jönköpings 
central och Bankeryds station och kommer att vara lämplig för lokaltrafik. 

Parkering 

Antalet parkeringar för ett bostadsområde som består av flerbostadshus bör ligga på 
ca 0,78 st/lgh. För att ta hänsyn till Vätterhems önskemål samt tillgång till 
gästparkering utökas den kvoten till 1 st/lgh. VätterHem vill erbjuda garage/carport 
och anser att ca 35 - 40 % av antalet parkeringar bör vara en rimlig summa. 
Parkeringsalternativen varierar mellan öppna parkeringsplatser, 
carport/garagemöjlighet eller plats i parkeringshus. Parkeringsplatserna är ofta 
uppdelade i mindre samlade ytor med annorlunda markmaterial och gröna 
planteringar för att uppfattas diskreta. 
 
Drygt hälften av samtliga parkeringsplatser tillhörande de boende har tak i form av 
carport/garage eller parkeringshus. Carportarna fungerar som ett skärmtak där pelarna 
fästs utanför själva parkeringarna. Detta gör platserna mer yteffektiva och 
standardmåtten för parkeringar (2 * 5 m istället för garagemått 3 * 6 m) kan användas. 

Figur 20: Strandpromenad längs med Vättern 
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I området finns två mindre parkeringshus i två plan. De är placerade intill en slänt i 
närheten av Strandängens södra infart. Våningarna är separerade från varandra och 
entré till plan 1 nås i anslutning till uppsamlingsgatan. Parkeringar på nedre plan (plan 
0) nås via lokalgatan som är dragen parallellt med uppsamlingsgatan på en lägre 
marknivå. Parkeringshusen har delats upp i två huskroppar vilket gör att en öppning 
skapas mellan dem. Från uppsamlingsgatan kommer denna öppning att bidra till sikt 
genom gaturummet nedanför och ut mot Vättern. Genom effektiv placering och rätt 
materialval kommer dessa byggnader att smälta samman med övrig bebyggelse och 
samtidigt frigöra stora ytor. 
 
Utöver boendeparkering så finns gästparkeringar utplacerade, ofta utmed gata, som 
kommer att kunna nyttjas av alla. 

4.3.2 Bebyggelse 

Strandängens bebyggelse i etapp 1 består endast av flerbostadshus medan framtida 
bebyggelse i etapp 2 öppnar upp för även andra bostadstyper. Sammanlagt finns fem 
olika husvarianter fördelade i fem bostadskvarter. Viktigt att påpeka är att 
bostadshusen endast är antagna ytor med ett uppskattat antal lägenheter. Exakta 
lägenhetsstorlekar samt rumsdisposition finns inte framtaget till resultatet. 
Majoriteten av alla flerbostadshus är placerade med entrén intill gatan och skapar en 
intim stadsmiljö tillsammans med gröna ytor och bevarad natur. 
 
Samtliga byggnader placeras med hänsyn till gällande strandskyddsbestämmelser, 
med ett avstånd på minst 50 meter från strandkanten. Frågan gällande avstånd för att 
kunna åtgärda buller från järnvägen har också beaktats. Bostäder placeras med ett 
avstånd på 50 meter eller mer från bullerkällan. 

Figur 21: Utsikt från huvudgata mellan parkeringshusen 
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I områdets sydvästra del sträcker sig lokalgatan i nordsydlig riktning för att sedan 
delas och omfamna ravinen nedanför. Utmed denna sträckning finns sex 
flerbostadshus placerade vilka benämns som kvarter 1. Husen har fyra våningar och 
innehåller sammanlagt 20 lägenheter per hus. Varje lägenhet har en reserverad plats i 
parkeringsgaraget intill och på gatan finns fickparkeringar som alla kan använda. 
Samtliga lägenheter kommer att kunna ta del av vätterutsikt. 
 
Strax intill det ovan nämnda kvarteret ligger en av de större parkerna i området. Likt 
en ram runt den kilformade parken finns fyra mindre flerbostadshus i tvåvånings 
suterrängutformning, kvarter 2. Här räknas lägenhetsytorna bli något större och varje 
hus innefattar tre till fyra lägenheter. Dessa parkhus ansluts till lokalgatan ovanför 
med ett något smalare bilfria gångstråk. Parkeringar för dessa lägenheter finns 
reserverade utmed lokalgatan. Med en placering runt parken kommer husen att hamna 
i ett attraktivt läge med både fria ytor samt sjöutsikt utanför dörren. 
 
I etappens centrala del exploateras kvarter 3 vilket innefattar sex flerbostadshus som 
storleksmässigt påminner om de något mindre husen runt parken. Detta område är det 
som är mest utsatt då det omges av uppsamlingsgatan i väst samt lokalgata och 
ytterligare bebyggelse i öst och norr. På denna yta finns Ebba Ramseys museum och 
även det röda torpet vilka ska bevaras. Det känns viktigt att knyta samman den nya 
bebyggelsen med dessa och att inte skapa skarpa kanter mellan gammalt och nytt. 
Flerbostadshusen kommer att vara utförda som tvåvåningshus i mer klassisk stil med 
förslagsvis putsade fasader och spröjsade fönster. 
 

Figur 22: Lokalgata 
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I området har en ögleformad enkelriktad gata dragits vilket ger upphov till att en liten 
torgyta skapas. Tillsammans med bevarade fruktträd och annan plantering kan detta 
bli en trevlig samlingspunkt på Strandängen.  Runt torget placeras tre av 
flerbostadshusen med entré in mot mitten. I norr finns även södra Strandängens 
dagisverksamhet placerat. De övriga tre bostadshusen är placerade i områdets 
ytterkanter med baksidan mot varandra och bildar en grön gemensam zon i mitten. 
Tanken med det centrala kvarteret är att skapa ett mer småskaligt område som smälter 
samman med de historiska bitarna som finns kvar. 
 
Mellan senast nämnda kvarter och Vätterns Strandlinje placeras ytterligare nio 
flerbostadshus. Dessa bostäder, kvarter 4, är utbredda längsmed lokalgatan som 
sträcker sig förbi kyrkan och bort mot Strandängens norra delar. Husen är placerade i 
grupper om tre, likt ett U, med öppningen ner mot vattnet. Varje huskropp har två 
våningar och innefattar tre lägenheter per plan. Eftersom man från gatan lätt går miste 
om områdets utsiktskvalitéer, då hus placeras som en mur framför, så har majoriteten 
av bostadshusen placerats med kortsidan mot utsikten. Samtidigt så har utsikten 
beaktats vid placering av varje husgrupp, så att möjligheten till utsikt för 
förbipasserande samt bostadskvarteret bakom hela tiden finns kvar. 
 
De flerbostadshus som placeras med gaveln mot Vättern kommer, på grund av 
rådande markförhållanden, utformas som suterränghus vilket kan ge upphov till 
etagelägenheter då husen kan byggas i tre plan ytterst. Kvarterets parkeringsytor delas 
upp och placeras mellan huskropparna. Hit anknyts även anslutningar till 
strandpromenaden som sträcker sig genom hela området. 
 
Fortsätter man norrut så passerar man kvarter 5 som är det sista bostadskvarteret i 
etapp 1. Här binds Strandängens södra och norra del samman. Området ligger framför 
kommunens redan bebyggda mark och påminner till stor del om bebyggelsen i 

Figur 23: Torgyta i mitten av området 
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etappens södra delar. Utmed en förhållandevis rak lokalgata med tillhörande 
sidoparkeringar och trädalléer har fyra flerbostadshus placerats omlott. Tre av husen 
har fyra våningar med sammanlagt 20 lägenheter per hus. Det fjärde flerbostadshuset 
är något mindre till ytan och innefattar istället 12 lägenheter på fyra plan. Samtliga 
hus är placerade med långsidan mot vattnet. Strax norr om kvarteret finns en större yta 
med ekskog som kommer att nyttjas som parkområde. Parkeringarna är fördelade på 
fyra ytor och här kommer vissa lägenheter ha möjlighet till att få garage. 
 
Sop/återvinningsstation finns placerad i anslutning till områdets huvudgata där det 
mot järnvägssidan finns parkeringsplatser idag. På detta sätt undviker de något större 
återvinningsbilarna att åka in i området. Vid behov av utökning så finns liknande ytor 
att använda även i norra området. I övrigt sker vanlig sophantering i mindre sophus 
med nära anslutning till bostaden, förslagsvis intill parkeringsytor. 
 
En större yta för dagisverksamhet är planerad intill torgplatsens norra del (gul-
markerad zon på planschbilaga). Verksamheten är fördelat i två byggnader och 
runtom finns fria ytor för lek. Den centrala placeringen gör att dagiset har ett lagom 
avstånd från samtliga bostäder och är också lättillgängligt för lämning och hämtning. 
Denna verksamhet är planerad att försörja etapp 1 medan ytterligare dagis placeras i 
norra Strandängen. 

4.3.3 Parker och grönområden 

Parker och ytor som alla kan utnyttja är viktigt då majoriteten av alla boendealternativ 
är lägenheter utan direkt tillgång till en grön uteplats. I etapp 1 finns två större 
parkområden.  
 
Den ena parken tar plats i områdets sydligaste delar. Området befinner sig i en 
dalgång precis utmed strandlinjen och kommer att kunna användas som bad- och 
grillplats.  
 
Den andra parken finns i en sänka centralt belägen i öst där en befintlig bäck har 
breddats. Som ett V breddas grönområdet ut mot Vättern och binder samman med den 
gröna linje som lämnas fri närmast vattnet med hänsyn till strandbestämmelser. 
I anslutning till parkerna och andra grönområden kommer lekplatser i varierande 
storlek att integreras vilket gör att både mindre närlekplatser och större 
kvarterslekplatser uppstår. 
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4.3.4 E-tal 

E-talsberäkningen avser förslag 2 
 

   Hustyp  Antal  BYA Vån BTA  Lgh/Hus Lgh Tot  BTA Tot 
Områdesarea                    ca 70000 

   A‐ söder  6  600 4 2400 20 120 14400 
   A‐ norr  3  600 4 2400 20 60 7200 
   A ‐ norr (mindre)  1  450 4 1800 12 12 1800 
   B  9  250 2 500 6 54 4500 
   C  9  308 2 616 4 36 5544 
   C ‐ (mindre)  1  168 2 336 4 4 336 

286 33780 
E‐tal  0,48 

 
Tabellen ovan redovisar områdets totala e-tal, areaangivelsen avser exklusive 
strandskyddsområde (50 meter från strandkant) samt avsatt area för förskole-
verksamhet. Bostadsbebyggelsen på Strandängen har således ett e-tal på 0,48 vilket 
anses vara rimligt då riktvärden för flerbostadshus med två till fyra våningar har 
intervallet 0,30 – 1,25. 
 
Riktvärden ‐ E‐tal 
Bebyggelsetyp  E‐tal 
Flerbostadshus 2 vån  0,3‐0,48 
Flerbostadshus 3 vån  0,35‐0,53 
Flerbostadshus 4 vån  0,5‐1,25 

[32] 
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Figur 24: Hustyper i etapp 1 
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4.3.5 Trafikflöde 

Trafikalstringen i området beräknas enligt följande formler. 

D = N(4,11-0,83(LogN-2,74)+0,59(A-2,19)+6,37(B-0,31)) 

T = N(0,50-0,14(LogN-2,74)+0,07(A-2,19)+0,82(B-0,31)) 
 
D= Dygnstrafik till och från området 

T= Maximal trafik till och från området per timma 

N= Antalet lägenheter i ett område 

A= Områdets bruttoareal per lägenhet (100m2/lgh) 

B= Antalet registrerade personbilar och lastbilar per invånare i kommunen 

C= Tätortsareal per invånare (100m2/inv) [34] 
 
N= 300 st (uppskattat) 

A= 750/300 = 2,5 

B= 0,45 (450 st personbilar per 1000 invånare) [35] 
 

D = 300(4,11-0,83(Log(300)-2,74)+0,59(2,5-2,19)+6,37(0,45-0,31))= 1620 b/dygn 

T = 300(0,50-0,14(Log(300)-2,74)+0,07(2,5-2,19)+0,82(0,45-0,31))= 202  b/timme 
 
Med dessa resultat som stöd går det genom VGU att bestämma dimensionering av 
vägar. 
 
Uppsamlingsgata 50 km/h – bredd 7,0 m 
 
Lokalgator 30 km/h utformas för möte mellan två personbilar samt att cyklister 
hänvisas hit. 
 
0,20+1,8+0,35+1,8+0,20= 4,35 m (5 m) 

Enkelriktade gator (gårdsgata) – bredd 3 m 

Gång- och cykelväg – bredd 2,45 m [32] [36] 

 

4.4 Val av uppvärmningssystem 
 
Av den presenterade informationen och jämförelsen mellan värmekällorna så är 
fjärrvärmenätet mer relevant. Eftersom fjärrvärme planeras att dras upp till Bankeryd 
så kommer man inte råka ut för extra distributionsarbeten. Strandängen blir även tätt 
exploaterat med flerbostadshus vilket gynnar utbredningen då man nåt ut till många 
hushåll. 
 
Om man istället väljer att utnyttja pelletscentralen till större delar av området så 
innebär det att den måste byggas ut. Vad gäller omsättningen av pellets så kommer 
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området att förbruka stora mängder bränsle då ett stort antal lägenheter kommer att 
byggas i området. Lagringsmöjligheter av bränslet måste finnas och även regelbunden 
påfyllning av lagret. Utifrån dessa studier kan slutsatsen dras att pellets fungerar bättre 
vid småskalig värmeproduktion medan fjärrvärmen lämpar sig till mer storskalig 
bebyggelse.  
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5 Slutsats och diskussion 
Utan att egentligen vara medvetna om det planerar vi dagligen, allt från 
veckohandlingen till vår framtid. Genom att planera gör man sig förberedd, går 
igenom val och alternativ för att kunna åstadkomma så bra resultat som möjligt. 

Att planera ett område där samtliga faktorer tillfredställs är en utmaning. I 
Strandängens fall är dess geografiska placering något utsatt. Närheten till järnvägen 
bidrar till bullerstörning och det strandnära läget utmed Vättern ger upphov till 
förminskad bebyggelseyta på grund av strandskyddsbestämmelser. Samtidigt är det 
just den geografiska placeringen som ger området dess mycket fina kvalitéer.  

När man exploaterar ett område är det viktigt att åstadkomma ett väl fungerande samt 
trivsamt kvarter dit folk vill flytta. Detta är faktorer som den boende prioriterar högt 
medan bostadsföretaget har ytterligare faktorer att ta hänsyn till, varav den 
ekonomiska faktorn är en av de tyngsta. Att i slutändan generera vinst i ett attraktivt 
område är det som alla strävar efter. 

Vätterhems vision är att uppskattningsvis få plats med 800 lägenheter i området vilket 
innebär ca 400 lägenheter per etapp. Vårt förslag omfattas av sammanlagt 286 
lägenheter vilket inte når upp till Vätterhems förväntade nivåer. 
 
Att lyckas planera 400 lägenheter och samtidigt bibehålla områdes karakteristiska 
namn och de kvalitéer detta innebär visade sig vara svårt, då så pass många lägenheter 
med tillhörande markparkering (1st/lgh) kräver mycket yta. Till exempel har tanken 
på kedje- och/eller parhus övergetts helt, för att över huvud taget närma oss målet i 
antal bostäder. Då Strandängen till namnet är någonting grönt och vackert sänktes 
därför exploateringsnivån så att man även efter områdets utbyggnad fortfarande skall 
kunna njuta av dess vackra natur som idag finns inom området. Tilläggas skall att 
nyss nämnda siffror avser endast den södra halvan av Vätterhems strandnära 
markareal vid Kortebo/Strandängen. Då den norra halvan har betydligt snällare 
topografi samt inte samma antal värdefulla byggnader att bevara bedöms antalet 
lägenheter kunna bli fler. 
 
Som motpol till denna angreppsvinkel står Vätterhem med viljan att skapa fler 
lägenheter och råda bot på den bostadsbrist som råder i länet för tillfället [1]. Detta 
innebär många och relativt billiga lägenheter. Ju större hus som byggs, med fler 
lägenheter i varje, desto billigare blir det så länge standarden är densamma. Dock 
rimmar det illa mot Strandängen som koncept, att ställa stora, höga och skrymmande 
hus utmed gata. 
 
E-talsresultatet 0,48 kan uppfattas något lågt och beror förmodligen på att flera av 
flerbostadshusen endast är två våningar höga. Vid ökning av antal våningar ökar 
behovet av ytor till parkering och därmed försvinner lite av den karaktär som är 
eftersträvansvärd i området. 
 
Ambitionen med förslaget presenterat i denna rapport har i första hand varit att utifrån 
riktlinjer satta av Vätterhem skapa ett attraktivt bostadsområde med 
trädgårdsstadskaraktär där man vill leva och bo länge, dock utan alltför tät, hög och 
skrymmande bebyggelse. Trivs man bättre i ett grönare område, där gårdarna är stora 
och generösa med plats för såväl lek- som grillplatser, än i ett mer instängt 
”citykvarter” där gårdarna är små och det på sin höjd får plats ett par cykelställ? Vill 
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folk hellre bo i sådana kvarter? Självfallet skiljer sig svaret åt beroende på vem man 
frågar men förhoppningen är att de allra flesta hellre väljer det grönare alternativet om 
båda alternativen har likvärdiga placeringar i en stad.
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