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Sammanfattning 

Idag förtätas Västerås, till stor del på grund av att staden i sin översiktsplan har skrivit att en av strategierna är att bygga staden inåt. 

Bostadsbristen är, precis som i många andra större städer i Sverige, stor i Västerås och detta har lett till att bostadsbyggandet har ökat kraftigt. I 

denna rapport undersöker jag om det finns en risk att vi förstör vår modernare kulturhistoria för framtida generationer, enbart för att vi i dagsläget 

har ett behov av byggande som trumfar de kulturhistoriska miljöerna. Genom att studera två av Västerås yngre bostadsområden från olika 

tidsperioder (1940-1950-tal och 1960-1970-tal) kunde frågeställningarna om vart de kulturhistoriska bevarandevärdena ligger; hur man kan gå 

tillväga för att exploatera de två områdena och ändå bibehålla de kulturhistoriska värdena samt vilka hotbilder det finns mot de kulturhistoriska 

bevarandevärdena idag besvaras. Resultatet visar att de båda områdena skiljer sig mycket från varandra och att det inte fanns en lösning som 

fungerar för båda områdena. De tidstypiska grönområdena och även stadsplaneringen uppskattas av de boende på respektive område. Däremot är 

det bara boende på området från 1940-1950-tal som uppskattar den tidstypiska arkitekturen. Slutsatsen är att om staden skall prova på att bygga 

pastischer bör detta göras på området byggt under 1940-1950-tal, att staden bör vara rädd om grönytorna och att trafikseparering är populärt på 

området byggt under Miljonprogrammet. 

 

Nyckelord: Kulturhistoria, förtätning, stadsplanering, miljonprogrammet, grannskapsideal. 
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Abstract 

Today the Swedish city Västerås states that the city wants to prevent the urban sprawl that has been common during the last decades by building 

the city inward. The lack of housing is great, just like many other big cities in Sweden, and this has resulted in an increase in housing 

construction. This thesis explores if there is a chance that we are destroying our modern cultural-historical environments for the next generation 

just because we currently have a need for construction that trumps said cultural-historical environments. By studying two of the younger 

neighborhoods in Västerås from two different time periods (1940s to 1950s and 1960s to 1970s) the questions about where the cultural-historical 

values lays; How one can exploit the two different neighborhoods and still preserve the cultural-historical values on the sites and also look into 

what threats there is to the cultural-historical values to this day were answered. The result shows that both areas differ greatly from each other 

and that there was no solution that works for both areas. The periodic parks and greenery, and the periodic city planning is highly valued by the 

residents in each of the different neighborhoods. However, it is only the residents in the neighborhood from the 1940s to 1950s which appreciates 

the periodic architecture. The conclusion is that if the city should try to build pastiches, this would preferably be done in the neighborhood built 

in the 1940s to the 1950s, and that the city should be careful with the parks and greenery and that traffic separation is popular in the area built in 

the 1960s to the 1970s. 
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1 Inledning 
Det här arbetet kretsar kring staden Västerås vars placering i Sverige 

kan ses i Figur 1. I kapitlet Inledning beskrivs bakgrunden till 

examensarbetet, samt dess Syfte och Mål. Här står även 

examensarbetets Avgränsning och Frågeställning.  

1.1 Bakgrund 
Västerås är en gammal stad med anor från långt innan Sverige hette 

Sverige och när asatron fortfarande var aktuell. En lång tid har 

passerat sedan dess och Västerås har sedan sitt grundande år 990 sett 

allt från Svartbrödrakloster till Sveriges första pizza (Västerås 

Jubileumsår 2017 2017). I slutet av 1800-talet tog industrialismen ett 

grepp om staden och Västerås har vuxit mer sedan dess. Västerås 

kan stoltsera med storföretag som ICA och H&M, men störst 

påverkan på staden hade Svenska Metallverken och ASEA. 

Metallverken har försvunnit sedan länge, men ASEA lever kvar i 

ABB som fortfarande är en stor arbetsgivare i staden. 

Det är framförallt ASEA som satt stora spår i stadens arkitektur. I 

centrum finns stora industrilokaler ännu kvar och vad som en gång i 

tiden var ett gammalt ångkraftverk tas nu om hand och byggs om till 

ett äventyrsbad och hotell. Även de gamla lokstallarna för ASEAs 

loktillverkning byggs om och skall bli hotell. Detta är mycket vackra 

byggnader, trots detta visar lokaltidningen VLTs undersökning att 

många av Västeråsarna tycker att stadens centrum är fult (VLT, 

2016). ASEAs storhetstid fortsatte nämligen ända in till långt efter 

efterkrigstiden och det är den arkitekturen som är tydligast i staden. 

Nästan hela det gamla centrumet revs och byggdes upp på nytt under 

50–60-talet för att göra plats för butiker, kontor och framförallt- 

bilar. Mycket stora parkeringshus byggdes till arbetarna på ASEA 

och dessa står kvar idag. Resultatet av denna rivningsvåg har blivit 

att Västerås har en nästintill unik stadskärna med en mycket enhetlig 

bebyggelse.  

Det var inte bara stadens centrum som förändrades av ASEA utan 

mängder av områden med arbetarbostäder byggdes under framförallt 

perioden 1940-1960. Företagsledningen var kvick med att förstå att 

nöjda och välmående arbetare gav bra arbetsresultat. Många av 

områdena hade i samklang med tidens ideal både lokala centrum och 

områdesskolor och var belägna i gröna miljöer.  

Alla dessa områden står nu inför en förändring. I stadens 

översiktsplan är det tydligt att förtätning är den strategi staden skall 

använda sig av vid nybyggnation framöver. I Västerås, precis som i 

många andra större städer, är behovet av ett ökat bostadsbyggande 

stort och på grund av detta byggs det mer än på länge i Västerås. I 

och med att befintliga områden förtätas försvinner det enhetliga i 

områdena. Detta är ett problem då det innebär att kulturhistoriskt 

viktiga områden förändras från sin grundtanke med såväl 

stadsplanering som arkitektur. I dagsläget upplever många 

Västeråsare att centrum är förvanskat av modernistisk arkitektur och 

att det hade varit vackrare med äldre byggnader istället (VLT 

2016a). Håller Västerås på att upprepa sitt misstag? Kan det vara så 

att vi förstör vår modernare kulturhistoria för framtida generationer, 

enbart för att vi i dagsläget har ett behov av byggande som trumfar 

de kulturhistoriska miljöerna? 
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Figur 1 Västerås läge i Sverige. (Google Maps 2017) 

1.2 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att se hur Västerås tar tillvara 

på kulturhistorien som finns i två av stadens yngre områden från 40–

50-talet respektive 60–70-talet. Detta är viktigt för att se till att 

historia inte går förlorad när stadens bostadsbyggande ökar i 

samband med ett ökat bostadsbehov. 

1.3 Frågeställning 
Genom att göra en djupdykning i två av Västerås bostadsområden 

hoppas jag kunna besvara följande tre frågor: dessa områden? 

● Vart ligger det kulturhistoriska bevarandevärdena i de två 

områdena?  

● Hur kan man gå tillväga för att exploatera de två områdena och 

ändå bibehålla de kulturhistoriska värdena?  

● Vilken typ av hotbild finns mot de kulturhistoriska 

bevarandevärden som finns idag? 

 

1.4 Mål 
Målet är att få svar på frågeställningarna. 

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att begränsa mig till två av Västerås bostadsområden 

från olika tidsperioder. Skallberget är uppbyggt under 40–50-talet 

och Bjurhovda är byggt under 60–70-talet. Dessa har valts för att 

båda områdena skall bebyggas inom snar framtid, ligger innanför 

stadsgränsen, och tillhör två olika årsringar från Västerås yngsta 

historia. 

Jag har valt att enbart fokusera på bostadshus när jag tittat på den 

tidstypiska bebyggelsen för att bedöma de estetiska aspekterna efter 

Länsstyrelsens kriterier. När jag gjort undersökningar för att ta reda 

på vart de kulturhistoriska bevarandevärdena ligger i de två olika 

områdena har jag utgått från Länsstyrelsens kriterium för 

kulturhistoriska- och estetiska aspekter.  

 

 



3 
 

 

 

I Figur 2 visas det avgränsade området för Skallberget byggt under 

1940-1950. Området Nordanby ligger norr om Skallberget, 

motorvägen E18 till söder och bostadsområdet Gideonsberg åt öster. 

 

Figur 2 Avgränsat område, Skallbergets bostadshus (Google Maps 2017) 

 

 

 

 

I Figur 3 visas det avgränsade området för Bjurhovda byggt under 

1960-1970. I söder ligger bostadsområdet Branthovda, åt öster ligger 

fornlämningsrika Anundshögsområdet och till väster ligger Skiljebo 

och Malmaberg, bostadsområden även dessa. 

 

Figur 3 Avgränsat område, Bjurhovdas bostadshus (Google Maps 2017) 
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2 Teori 
Nedan förklaras översiktsplaner då stadens planering av 

nybyggnation grundar sig i denna. Vidare förklaras olika typer av 

vad man i folkmun kallar ”k-märkning” och de olika kulturhistoriska 

skydd byggnader och områden kan få i en detaljplan. Inget av de 

valda områdena har någon av dessa märkningar men begreppen är 

trots detta relevant för ämnet. Länsstyrelsen förklaras då det är ett 

stort beslutandeorgan i frågor rörande kulturmiljö och Länsstyrelsens 

kriterier finns med då fältundersökningen på de två områdena 

baseras på några av dessa kriterium. De två olika områdenas ideal 

och stadsplaneringsfilosofier nämns under rubrikerna Efterkrigstiden 

och grannskapsideal (1940-1950-tal) och Miljonprogrammet (1960-

1970-tal) och är relevanta eftersom att detta är tidsperioden som de 

respektive områdena är byggda under och dessa ideal reflekteras i 

kulturhistorien. Arkitekturen för respektive tidsperiod finns också 

beskrivet eftersom att det har vart väsentligt i fältstudien. Grönska i 

områden tas upp eftersom att det är värden som ansågs viktiga både 

nu och förr. Stadsplaneringsprinciperna Urban Sprawl, 

Trafikseparering och Förtätning tas upp eftersom att de är 

stadsplaneringsprinciper som vart viktiga under olika perioder under 

historien. Pastischer nämns slutligen då detta är något som många, 

framför allt, arkitekter motsätter sig trots att detta kan vara en metod 

till att behålla karaktären på ett kvarter trots nybyggnation (C. 

Sternudd 2007) och (E. Sandgren & A. Widroth 2012). 

2.1 Översiktsplan 
Syftet med en översiktsplan är att den skall bidra till en god miljö 

och en hållbar utveckling för kommunen. Här talar kommunen om 

hur man vill att land och stad skall utvecklas, vart man kan och bör 

bygga och vart nya väga och cykelbanor behövs.  Man berättar om 

vilka områden som skall sparas för rekreation och vilka hänsyn som 

bör tas till kulturhistoriska kvalitéer och naturvärden. Här nämns 

också om risker för bullerstörningar och översvämningsrisker. 

Kommunens tillgodoseende av riksintressen skall redovisas särskilt. 

Översiktsplanen täcker hela kommunytan men kan vara mer 

detaljerad (en s.k. fördjupad översiktsplan) för vissa delar av 

kommunen, tillexempel över en tätort. (Boverket 2016) 

2.2 ”K-märkning” 
K-märkning” är ett samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som 

en byggnad med kulturhistoriska värden kan ha men är ingen 

fackterm med specifik innebörd. Trots att det finns ett flertal skydd 

att placera på kulturhistoriska byggnader eller områden omfattas inte 

alla av något av dessa skydd. Dessa byggnader kan, trots att de är 

skyddslösa, inte hanteras hursomhelst. Oavsett "k-märkning" eller ej 

finns Plan- och bygglagens bestämmelser om att en ändring av en 

byggnad skall utföras med varsamhet och att byggnader med särskilt 

kulturhistoriskt värde inte får förvanskas. (Landskrona Stad 2017) 

2.2.1 Detaljplaner och kulturhistoria 

En detaljplan är juridiskt bindande, anger både rättigheter och 

begränsningar samt reglerar markens användning och bebyggelsens 

utformning. På detaljplaner kan det finnas tre olika beteckningar 

som markerar olika bestämmelser rörande bevarandevärda 

byggnader och miljöer och dessa markeras på kartan med olika 

bokstäver. (Landskrona Stad 2017) 
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2.2.2 q 

Lilla q betecknar en byggnad av särskilt kulturhistoriskt värde och 

denna byggnad får inte förvanskas. Det är det starkaste skyddet en 

byggnad kan få i en detaljplan. Exakt vad det innebär specificeras 

genom de skyddsbestämmelser som står på plankartan. Det kan 

tillexempel vara förbud mot rivning eller att de befintliga detaljerna 

skall behållas. Skyddsbestämmelser kan reglera sådant som normalt 

inte är bygglovspliktigt, tillexempel interiörer eller hur byggnaden 

skall underhållas. (Landskrona Stad 2017) 

2.2.3 k 

Lilla k betyder att byggnaden har kulturhistoriska värden som skall 

tas tillvara på och att när ändringar görs skall karaktärsdrag tas 

tillvara. Verksamhetsbestämmelser på plankartan preciserar exakt 

vad det innebär. Exempel på verksamhetsbestämmelser kan vara att 

det är angivet vilken kulör en byggnad skall målas i eller hur 

fönsterna skall se ut. Dessa bestämmelser kan inte reglera sådant 

som inte är bygglovspliktigt och kan därmed inte kräva att 

originaldetaljer bevaras men de kan styra hur detaljerna skall se ut 

om de ändras. (Landskrona Stad 2017) 

2.2.4 Q 

Med ett Q på detaljplanen regleras hur ett område eller en byggnad 

får användas, med andra ord skall byggnadens användning vara 

anpassad till kulturvärdet. Ett Q innebär inget rivningsförbud och 

säger egentligen ingenting om hur byggnaden skall tas tillvara på. 

(Landskrona Stad 2017) 

2.2.5 Kulturmiljö 

De spår människan har lämnat i sin omgivning genom tiderna ger 

upphov till vad vi brukar definiera som kulturmiljö. Detta kan röra 

allt från forntida runstenar till modernistiska höghus. (SCB 2002)  

2.2.6 Byggnadsminnesmärkning 

Byggnadsminnesmärkning är en form av statligt skydd och är det 

starkaste skydd en värdefull kulturhistorisk byggnad kan få. Denna 

skyddsform sträcker sig även till parker och andra anläggningar. Det 

är Länsstyrelsen som på statens uppdrag tar beslut om 

byggnadsminnesförklaring. Allmänheten har möjligheten att lämna 

förslag på byggnadsminnesförklaringar till Länsstyrelsen som denne 

tycker är skyddsvärda. Enkelt sätt kan sägas att det som krävs för att 

få en byggnad att bli ett byggnadsminne är att denne skall vara 

mycket välbevarad eller haft en särskild betydelse. (Landskrona Stad 

2017) 

2.3 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har bland annat rätten att besluta om värdefulla 

miljöer och byggnader skall skyddas som byggnadsminnen eller ej. 

Länsstyrelsen har också i uppgift att göra tillsyn av och ge tillstånd 

till att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser. 

Länsstyrelsen arbetar också för att uppnå en långsiktig hållbar 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bland annat innebär det att den 

värdefulle bebyggelsen både skall skyddas och brukas. 

(Länsstyrelsen Hallands Län 2017) 

2.4 Länsstyrelsens kriterier 
Nedan följer kriterier framtagna av Riksantikvarieämbetet 

(Riksantikvarieämbetet 2015) som används av Västerås stads 

Länsantikvarie för att värdera äldre bebyggelse.  

2.4.1 Kulturhistoriska aspekter 

Att betrakta ett objekt ur ett kulturhistoriskt perspektiv innebär att se 

till ett objekts olika företeelser, beståndsdelar och karaktärsdrag som 
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vidare är resultatet av tidigare utveckling och händelser. Det kan 

handla såväl om utformning och innehåll som funktion och 

betydelse. När dessa egenskaper bedöms bör man ha i åtanke hur 

tydliga och viktiga de varit för: 

● Utveckling- och händelseförloppet 

● Tidsperioden och platsen 

● Verksamheter och synsätt 

● Lokala, kulturella, etniska, religiösa och filosofiska yttringar 

 

Genom att välja ut och förvalta dessa kulturhistoriska värden kan 

man bidra till en ökad förståelse för skeden, processer och 

sammanhang i det förflutna. Bedömningar av kulturhistoriska 

egenskaper som skall lyftas fram för värdering, vård, bevarande 

och/eller utveckling och kommunikation varierar från fall till fall. 

Detta kan även variera över tid med förändrade synsätt och förnyade 

kunskaper vilket kan ge att ställningstaganden löpande förändras 

över tid. 

2.4.2 Estetiska aspekter 

Området som rör de estetiska aspekterna är kopplat till rumsliga, 

visuella, akustiska och andra egenskaper som kan upplevas. Dessa 

kan vara kopplade till de kulturhistoriska aspekterna men behöver 

inte nödvändigtvis vara det. En estetisk värdering grundar sig 

vanligen i arkitektoniska eller konstnärliga egenskaper. De 

konstnärliga egenskaperna kan finnas i: 

● Vägg- och fasadmålningar 

● Utsmyckningar, ornament eller andra komponenter  

● Bruks- och prydnadsföremål 

● Litterära, sceniska eller musikaliska verk 

Arkitektoniska och konstnärliga detaljer som de uppfattas idag kan 

vara ett resultat av medveten gestaltning förr, men kan också ha 

vuxit fram över tid med både medveten och omedveten gestaltning 

eller så kan det vara resultatet av nutida ställningstagande och 

åtgärder.                            

2.4.3 Sociala aspekter 

Hur människor förstår, upplever, använder och förhåller sig till 

kulturarvet i sig eller till olika situationer, miljöer eller verksamheter 

brukar beskrivas som de sociala aspekterna. Där kan kulturarvet göra 

mer eller mindre framträdande inslag. Dessa bedömningar kan göras 

genom studier och värderingsmetoder och vanligaste metoden är att 

göra intervjuer och enkäter. Man kan bland annat titta på: 

● Hur mycket tid folk är villiga att lägga på att ta sig till 

besöksmålet 

● Hur mycket pengar folk är villiga att betala för att se 

besöksmålet 

 

Det är viktigt att poängtera att sådan betalning kan ske både genom 

skattebetalning eller direktbetalning på plats vid besöksmålet i form 

att tillexempel inträdeskostnader. 

                       

2.4.4 Sociala aspekter 

Hur människor förstår, upplever, använder och förhåller sig till 

kulturarvet i sig eller till olika situationer, miljöer eller verksamheter 

brukar beskrivas som de sociala aspekterna. Där kan kulturarvet göra 

mer eller mindre framträdande inslag. Dessa bedömningar kan göras 

genom studier och värderingsmetoder och vanligaste metoden är att 

göra intervjuer och enkäter. Man kan bland annat titta på: 
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● Hur mycket tid folk är villiga att lägga på att ta sig till 

besöksmålet 

● Hur mycket pengar folk är villiga att betala för att se 

besöksmålet 

 

Det är viktigt att poängtera att sådan betalning kan ske både genom 

skattebetalning eller direktbetalning på plats vid besöksmålet i form 

att tillexempel inträdeskostnader. 

2.4.5 Ekologiska aspekter 

Här värderas miljöer efter deras biologiska innehåll och efter 

huruvida det går att inhämta och föra vidare kunskaper. Man tittar 

också på den ekologiska funktionen så som långsiktig fortlevnad och 

möjligheter till spridning hos olika arter. Genom att titta på om arten 

har vart i biotopen länge eller huruvida biotopen visar potential för 

att vara en framtida livsmiljö för arterna kan man värdera miljön. 

Man jämför även miljön i förhållande till liknande miljöer 

runtomkring med aspekter som komplexitet gällande artinnehåll och 

miljöns mångfald.     

2.4.6 Ekonomiska aspekter 

Kulturmiljön kan påverka den ekonomiska aspekten både positivt 

och negativt. Kulturarv kan gynna ett område genom att locka dit 

folk och på så vis kan detta ses som en ekonomisk resurs i den 

regionala- och lokala utvecklingen. Att investera i kulturarv och 

kulturmiljö kan därmed bidra till ekonomisk utveckling. Byggnader 

som bedömts som särskilt intressanta blir ofta mer efterfrågade och 

på det viset drivs priset upp. En egendom vars former av utnyttjande 

är begränsat på grund av skyddsbestämmelser kan dock ge ett lägre 

marknadsvärde. 

2.5 Grönska i områden 
Folkhälsan, både den psykiska och den fysiska, främjas av att ha 

grönområden nära bostadsområden. Boende nära grönområden rör 

sig i snitt mer och är mindre stressade tillexempel. Desto närmare 

grönområdet ligger bostäderna desto bättre för hälsan är det. 

Vägarna till dessa grönområden bör vara lättillgängliga utan 

barriärer i form av transportleder och trygg även nattetid. Att 

ljudmiljön är lagom är också viktigt, buller bör inte ta över ljudet 

från naturen. (Johansson 2014)  

Berggren-Bärring och Grahn (1995) beskriver åtta olika 

parkkaraktärer. Av dessa visar studier att Det rofyllda, En rymd för 

tanke och vederkvickelse, Det vilda samt Lustgården är de som är 

viktigast för vårt välbefinnande och bör därför finnas i våra 

bostadsområden. (Johansson 2014) 

Nedan följer dessa åtta olika parkkaraktärer: 

2.5.1 Det rofyllda  

Människan har ett behov av att kunna finna en lugn plats. Här 

dominerar ljudet av naturen (vind, vatten, fåglar etc.) över ljud från 

trafik och stressade människor. I miljöer där människan söker lugn 

önskar hon ej störas av oljud, skräp, ogräs eller andra störande 

människor. 

2.5.2 Det vilda 

Utrycker människans fascination av den vilda naturen. På sådana 

platser finns känslan av självsådda växter och det är inte ovanligt att 

människan stöter på mosstäckta stenar och stigar som ser ut att ha 

vart där sedan tidernas begynnelse. Människan uppfattar att platsen 

är skapad av naturen och inte henne själv. 
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2.5.3 Det artrika  

En mångfald av djur och växter lockar människan till upptäckande 

och leder ofta till att människan röra lite längre bort i jakt på det 

okända. 

2.5.4 En rymd för tanke och vederkvickelse 

Här vill människan komma in i en annan värld och kunna fly staden. 

En önskan om att slippa skarpa gränser finns här och området skall 

ha en större helhet snarare än variation. Här kan besökare slappna av 

och fundera på saker och ting. 

2.5.5 Allmänningen 

Detta representeras av en grön, öppen, plats, park eller äng. Detta är 

en plats en cirkusen slå upp sitt tält eller bygdens förening ordna 

loppmarknad. När stora engagemang inte sker här kan den som 

önskar spela boll, lägga ut en filt för picknick eller utnyttja gräsytan 

för annan lek.  
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2.5.6 Lustgården  

Här vill människan ha en skyddad plats där såväl barn och vuxna 

kan umgås i trygghet. Platsen får gärna vara inhägnad av staket eller 

häckar. Här finns ett behov av möjligheten till en specifik aktivitet, 

så som odling eller lek i lekpark. Även insynsskydd är mycket 

viktigt i denna parkkaraktär.  

2.5.7 Centrum, festen 

En del människor vill ha platser att mötas på och ha trevligt, och 

anser att stadens hjärta och själ finns där. Dessa möten kan ske på 

nöjesparker eller i särskilda kvarter i centrum dit människor i 

förstahand söker sig till för att lyssna på musik, äta god mat eller 

titta på anda människor och koppla av och roa sig. 

2.5.8 Kulturen 

Det finns också de människor som, i motsatts till ovanstående, 

menar på att stadens själ och hjärta knyts till det historiska arvet. För 

dessa är fascinationen inför monument, historiska platser, gamla 

byggnader och gamla träd stark. 

2.6 Pastisch 
Pastischer är inom arkitektur att helt eller delvis kopiera arkitektur ur 

en föregången tid. Studier av C. Sternudd (2007) och E. Sandgren & 

A. Widroth (2012) visar att allmänheten oftare ställer sig positivt till 

pastisch inom arkitektur medan fackmän, och framförallt arkitekter, 

ofta ogillar pastischer. En pastisch innebär inte en rekonstruktion av 

en byggnad utan är helt enkelt en byggnad uppförd i en icke-samtida 

stil. Goda exempel på pastisch finns i bland annat Dresden 

(Tyskland) och Jakriborg, Figur 4, utanför Malmö. 

 

Figur 4 Jakriborg (Sloan 2008) 

2.7 Urban sprawl 
Urban sprawl, eller utbredning, är när staden växer utåt- ibalnd 

okontrollerat. Detta är ett vanligt fenomen i USAs storstäder även 

om det har anammats i europeiska städer också. Det finns dock 

kontrollerade former av Urban Sprawl, i Sverige är den utspridda 

bebyggelsen runt tillexempel Stockholm en del i en kontrollerad 

stadsplanering. Genom att tunna ur stadsmiljön gavs de boende på 

områdena mer utrymme, luft och grönytor. Detta förenklade även för 

trafiksepareringen vilket länge var målsättningen för stadsplanering i 

Sverige. Det är under de senaste årtiondena det målet blivit omvänt 

och nu satsar de flesta städerna på att bygga med så kallad 

europeiska kvalitéer- något som innebär kompakthet, 

variationsrikedom, offentliga miljöer och gröna kilar. (Bruce 2010) 
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2.8 Förtätning 
Förtätning innebär att idag oexploaterade ytor bebyggs med hus, 

verksamheter och andra byggnader. Idag strävar städers planideal 

ofta efter en hållbar utveckling i form av en blandad stad. En 

blandad stad bör innehålla många olika funktioner på en liten yta. 

Fler människor på mindre ytor skapar förutsättningar för 

verksamheter och spontana mötesplatser. (Le Veau 2012) 

2.9 Trafikseparering/SCAFT 
På 1960-talet utvecklade Chalmers tekniska högskola en modell för 

stadsplanering. Denna kom att kallas SCAFT (Stadsbyggnad, 

Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) och en av riktlinjerna i 

denna var separering av trafikslag. Grundtanken är att gående och 

cyklister inte skall behöva korsa bilvägar och därmed skall inte 

bilister heller behövas störas av gång- och cykeltrafik. I praktiken 

innebar detta ofta en större ringväg kring bostadsområdet med 

återvändsgator som ofta slutade i en parkering. För att de boende 

skulle kunna ta sig ut och in från området så byggdes ofta gång- och 

cykeltunnlar under ringlederna. Skolor och andra centrala funktioner 

placeras ofta i mitten i samband med större grönområden så att 

gående och cyklister skulle kunna ta sig till och från hemmet utan att 

behöva stöta på bilar. (SCAFT 1968) 

 

3 METOD 



12 
 

  

 3 METOD 



13 
 

3 Metod 
Under det här arbetet har olika metoder använts för olika moment i 

denna rapport, dessa kan läsas nedan. En litteratursökning har gjorts 

för att ge teoretisk kunskap medan intervjuer har gjorts för att se hur 

verkligheten ser ut. Dessa intervjuer har gett resultatet av arbetet. En 

fältstudie gjordes för att hitta kulturhistoriska kvalitéer på de olika 

områdena.   

3.1 Litteratursök 
Relevant litteratur har sökts på bibliotek, i databaser och på internet.  

3.2 Intervjuer 
Två intervjutyper gjordes, en med planarkitekterna för respektive 

område och en med boende på de olika områdena. De boende valdes 

ut slumpvis och tre personer per område svarade på frågorna. De 

boende har bott i såväl hyresrätter som bostadsrätter och villor. Det 

har varit 40% män och 60% kvinnor som svarat på undersökningen. 

Åldersspridningen ar sett ut som följer: 

3st 20-40 år 

3st 40-60 år 

Ingen över 65+ 

 

Samtliga intervjuer har spelats in för att säkerställa att nedtecknandet 

av svaren i resultatet blir rätt.  

Annika Lantz bok Intervjumetodik (2007) nämner ett flertal olika 

former av intervjuer. Metoden som valdes till intervjuerna med 

planarkitekterna på Västerås stad var den så kallade 

Halvstrukturerade vilket innebär att frågor formulerade i förväg 

ställs till den intervjuade och att dessa eventuellt följs upp av 

följdfrågor för att förtydliga eller ta reda på mer i frågan. 

Intervjumetoden som användes vid undersökningen bland de boende 

var en kombination av enkätundersökning och strukturerad intervju. 

Denna intervjuform kommer även den ifrån Annika Lantz bok 

Intervjumetodik (2007). De intervjuade kontaktades av mig 

personligen och tid för intervju bokades. För att påverka studien och 

svaren i minsta möjliga mån förklaras studien närmare i efterhand 

för de intervjuade. Det är viktigt att de intervjuade inte känner att de 

måste ge ett “rätt” svar. I enkätfrågorna får den intervjuade kryssa i 

på en skala vad de anser om trivseln, grönskan samt ett lokalt 

centrum. De får även kryssa hur viktigt det är med tillgänglighet på 

området med bil och cykel. Därefter får de boende utvärdera en yttre 

renovering av en del av ett hus genom att se två olika bilder, foton på 

två olika balkonger för Skallberget och två olika tak för Bjurhovda, 

och värdera det på olika skalor. Först efter vilket de tycker är bäst ur 

ett estetiskt perspektiv, sedan vad de tycker är bäst ur ett praktiskt 

perspektiv. Därefter får det värdera om det estetiska eller praktiska 

är av största vikt för dem. 

Samtliga intervjuer sammanställs i skrift, snarare än att de 

intervjuade citeras direkt. Detta för att läsaren skall få en 

sammanhängande och tydlig bild av svaren som resultat. Vidare 

analyserades svaren från de olika typerna av intervjuerna genom att 

jämföra de framförda åsikterna mot varandra och mot litteraturen för 

att ge en överskådlig bild av resultatet. 

3.3 Fältstudie 
En fältstudie på de båda områdena gjordes i syfte att ta reda på om 

områdena hade de typiska kulturhistoriska estetiska värden och 

kulturhistoriska stadsplanerade värden som bör finnas på områden 

från respektive tidsperiod enligt litteraturen. Denna görs i syfte för 

att få fram delresultat som sedan kan utnyttjas för att ge en bild av 
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vilka reella kulturvärden som faktiskt finns på området och inte bara 

bör finnas. 

Först gjordes en avgränsning på de båda områdena, därefter 

identifierades hustyperna (flerbostadshus, radhus och kedjehus eller 

villa) och antalet olika sorter av hustyperna inom varje avgränsat 

område. Var sorts hustyp fick en egen checklista i form av ett Excel-

dokument. I detta Excel-dokument, se Bilaga 1 för Skallberget och 

Bilaga 2 för Bjurhovda, kartlades tidstypiska detaljer i: 

● Fasad 

● Balkong 

● Fönster 

● Tak  

● Entré och dörr 

● Stadsplanering 

 

för såväl flerbostadshus, radhus och kedjehus samt villor. 

Därefter studerades de olika sorters hustyper som fanns på 

respektive område och checklistan bockades av. Därefter 

sammanställs resultatet av checklistan och med hjälp av denna 

identifieras de kulturhistoriska estetiska värdena och kulturhistoriska 

stadsplanerade värdena. 
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 4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
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4 Förutsättningar 
Nedan beskrivs förutsättningarna för examensarbetet där Västerås 

stads översiktsplan beskrivs. De två områdena beskrivs också samt 

de tidstypiska idealen för områdena och områdenas tidstypiska 

arkitektur.  

4.1 De studerade områdena 
Jag har valt att fokusera på två olika delområden i Västerås stad från 

två olika tidsperioder. Dessa är Skallberget från 1940-1950-talet och 

miljonprogrammet Bjurhovda från 1960-1970-talet. Anledningen 

bakom att just Skallberget och Bjurhovda har valts är för att båda 

områdena skall bebyggas inom snar framtid, ligger innanför 

stadsgränsen, och tillhör två olika årsringar från Västerås yngre 

historia. Se Figur 6 för planerad bebyggelse för Skallberget och 

Figur 6 för Bjurhovda. För områdenas läge i Västerås, se Figur 7. 

 

Figur 5 Område som staden vill bebygga på Skallberget. (Google Maps 2017) 

 

Figur 6 Område som staden vill bebygga på Bjurhovda. (Google Maps 2017) 

 

Figur 7 Vid blå prick ligger Västerås centrum, vid gul prick ligger Skallberget och vid röd 

prick ligger Bjurhovda. (Google Maps 2017)  
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4.1.1 Skallberget 

Skallbergets södra del började byggas under 1940 talet och har 

mycket tidstypiska områdesdrag med lamellhus och byggt enligt 

principen om grannskapstankar (Västerås stad 2004). Naturen, med 

mycket tallskog (se Figur 8), finns välbevarad nära in på knuten.  

 

Figur 8 Naturen inpå knuten. 

Området avgränsas i söder av E18, i öst av Bergslagsvägen och 

bostadsområdet Gideonsberg, bostadsområdet Vega i väst samt 

villaområdet Nordanby och 1800-talsgården Nordanbygård i norr. 

Området ligger ungefär 15 minuter med cykel från Västerås 

centrum. I söder finns ett åttavåningars punkthus som huserar en 

bank i bottenplan och ett centrum med matbutik och apotek. Där 

finns fristående lameller med verksamheter på markplan, som 

pizzerian i Figur 9. 

. 

 

Figur 9 Pizzeria i botten av tidstypisk lamell med vita omfattningar kring fönsterna. 

I södra delen finns framförallt lamellhus där vissa är fristående. I 

slutet av 40-talet uppfördes (efter flertalet omarbetningar av 

stadsplanen) lameller, ett buktande långhus samt brutna längor kring 

en cirkelrund plats (Drakenberg 1962). Nordost från denna 

bebyggelse står en för tiden stor trevåningars u-formad byggnad som 

gränsar mot Bergslagsvägen. 
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Innanför denna byggnad finns ett komplex av stora smalhus, byggda 

under 50-talets tidigare hälft. Då fanns där en nybyggd kyrka och 

diverse butiker, kyrkan står kvar än idag. I närheten ligger även en 

annan rundplats med mycket välbevarade och tidsenliga radhus med 

inbyggda garage, se Figur 10. 

 

Figur 10 Välbevarade radhus med inbyggda garage. 

Under 90-talet byggdes ett stort flerfamiljshus på Skallberget, detta 

kan ses i Figur 11. 

  

Figur 11 90-tals husets arkitektur sticker ut på Skallberget 

I dagsläget ägs de flesta flerbostadshuset av det stadsägda 

bostadsbolaget. Dessa flerbostadshus har blivit renoverade under 

årens lopp, vissa mer än andra. I Figur 12 syns en påbyggnation med 

balkonger.  

  

Figur 12 Renoverat smalhusgavel med balkong 
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4.1.2 Bjurhovda 

Bjurhovda började byggas under 1960-talet och karaktäriseras av en 

strikt trafikseparering och stora flerbostadshus placerade i vinklar 

mot varandra med stora innergårdar, helt enligt tidens anda. Mitt i 

området går ett brett grönt, bilfritt stråk (se Figur 13) med lekpark, 

pool på sommaren och minigolfbana.  

 

 
Figur 13 Bilfria cykelbanor och öppna gröna ytor, skolan skymtas i bakgrunden. 

 

Området avgränsas i söder av den medelstora vägen Bjurhovdagatan 

och Branthovda, i öst av jordbruksmark och Anundshögsområdet 

med fornlämningar, bostadsområdet Malmaberg i väst samt 

Tillbergaleden i norr. I sydväst finns en bensinstation och en 

livsmedelsbutik. I mitten av Bjurhovda finns ett centrum som idag 

mestadels står tomt och ett höghus á 15 våningar (se Figur 14). 

Höghuset var förr ett så kallat ”ungkarlshotell” där ASEAs 

ensamstående tjänstemän kunde bo, där fanns rum och begränsade 

matlagningsmöjligheter.  

 

 

 

 

 

 
Figur 14 Höghus på Bjurhovda 
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Från sydväst till sydöst sträcker sig ett stort område med 

flerbostadshus placerade i räta vinklar och bildar stora bilfria 

innegårdar mellan sig. I nordost finns flerfamiljshus i form av radhus 

och i norr finns ett större grupphusområde med fristående villor (se 

Figur 15). En stor majoritet av flerbostadshusen på Bjurhovda är 

bostadsrätter. En del av flerbostadshusen byggdes om under 90-talet 

och är därmed helt förändrade från sitt originalutseende. 

 

 
Figur 15 Välbevarad villa på Bjurhovda. 

4.2 Västerås Stads översiktsplan 
I Västerås översiktsplan (senast reviderad januari 2017) har staden 

fokus på 2026 med utblick mot 2050 och ger en beskrivning på hur 

staden har möjlighet att växa och utvecklas både hållbart och 

klimatsmart. Staden räknar med 230 000 invånare 2050, något som 

innebär 80 000 nya invånare i staden. Detta ökade antal invånare 

leder i sin tur till att Västerås stad estimerar att ytterligare 40 000 

nya bostäder kommer behövas fram till dess. Behovet av nya 

bostäder ger upphov till en del nya utmaningar, bland annat har 

staden som mål att undvika att bygga på jord- och skogsbruksmark.  

 

I dagsläget skall en strategi för hur staden skall kompletteras tas 

fram redan i början av 2017. I planprogrammet skriver man att 

”huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen lokaliseras till 

Västerås tätort” (Västerås översiktsplan 2026, 2017). Detta innebär i 

praktiken att det kommer att byggas mycket nytt i stadens redan 

byggda delar och att detta gäller såväl innerstaden som i de yttre 

delarna. Översiktsplanen tar upp tankar på Hållbar utveckling och 

poängterar vikten av att utnyttja de kvalitéer som finns idag och de 

investeringarna som redan är gjorda. När man gör detta är det viktigt 

att respektera det kulturarv och den kulturmiljö som finns på dessa 

platser i dagsläget och att dessa platsers identitet inte försvinner eller 

förstörs. Stadens översiktsplan har som mål att minska de sociala 

skillnaderna mellan människor och öppna upp för möten mellan 

människor. I dagsläget är en ökad boendesegregation något som blir 

allt vanligare vilket göra att människor med olika bakgrund och 

förutsättningar möts mer sällan i vardagen.  

I översiktsplanen skriver man att staden önskar ”goda och 

hälsosamma boendemiljöer med parker, grönområden 

[…]”(Västerås översiktsplan 2026, 2017). Under rubriken Bostäder 

för alla önskar man bland annat att man planerar för en större 

blandning av upplåtelseformer, hustyper och prisbilder för ökad 

valfrihet och minskad segregation. Under rubriken Bygg staden inåt 

skriver man att man vill såväl förnya som komplettera både 

innerstaden och stadsdelarna i stadens ytterområden. Man skriver 

också att ”Balanseringsprinciper för natur- och kulturvärden i 

samband med exploatering ska tillämpas.”. I stycket Kulturarv och 

utveckling i samklang betonar man att man skall visa 

identitetsskapande byggnader, parker och andra miljöer respekt när 

staden förnyas och utvecklas. Genom att det som byggs idag är en 
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del i framtidens kulturarv är det viktigt för staden med god arkitektur 

och gestaltning. Detta skall prägla både byggnader och offentliga 

rum och platser. Genom att säkerställa tillgången på parker och 

naturområden, odlingsområden och områden för lek och idrott vill 

man försäkra sig om att Västeråsarna har tillgång till grönska och 

vatten- något med stor betydelse för invånarnas livskvalité. Det är 

viktigt för staden att ta tillvara på de kommunikationsmöjligheter 

som redan finns i dagsläget, att ny byggnations byggs i anslutning 

till redan befintliga cykelbanor och busshållplatser eller andra 

naturliga kommunikationsleder.(Västerås Stad 2017b) 

4.3 Det tidstypiska områdesbyggandet 

för de olika områdena 
Nedan beskrivs de olika idealen och hur det kommer sig att det 

byggdes som det gjorde under respektive tidsperiod för såväl 

Skallberget och Bjurhovda. 

4.3.1 Efterkrigstiden och grannskapsideal (1940-1950-tal) 

Information om det tidstypiska områdesbyggandet mellan perioden 

1940-1950 är hämtat från Miljonprogrammet – planering och 

uppförandet (Lindqvist 2000) samt Så byggdes staden (Björk, et.al. 

2012). 

Den svenska välfärdsutvecklingen strax efter krigen var på uppsving 

och bostadsbyggandet (i kombination med bland annat skolreformen 

och det ökade ansvaret för barn- och äldrevården) var en stor del i 

denna. Boendet skulle vara en social rättighet och boendekostnaden 

skulle motsvara maximalt en femtedel av en industriarbetares lön. 

Ambitionen var att det skulle bo som mest två personer per rum och 

att av de rummen var köket exkluderat. Detta resulterade i att många 

flerbostadshus byggdes under denna period även om egna hem också 

uppmuntrades. 

 På 40-talet började en reaktion mot 30-talets extrema formspråk och 

många upplevde arkitekturens och stadsplaneringens monotoni som 

kylig. Europa hade upplevt sitt andra stora krig på en relativt kort tid 

och gemenskap hade blivit viktigare för allt fler och detta speglades i 

arkitekturen. Man försökte denna motverka monotoni och kyla 

genom att ersätta de renodlade lamellplanerna med en större 

rumslighet. Denna rumslighet fick man till genom att ofta gruppera 

byggnadskroppar (se Figur 16) runt gårdar där naturen ofta lämnades 

orörd.  

 

Figur 16 Smalhus byggt i vinkel som bildar en rundel, sett från innegården. 
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Genom att bebyggelsen anpassades utefter topografin fick naturen 

ofta vara kvar nära inpå knuten och bergsknallar och skogsdungar 

inkluderades ofta i områdena. Ofta finns lokala närbutiker på 

markplan i bostadshusen. Såväl tradition som modernism präglar 

epokens bebyggelse och ger en igenkännlig karaktär som oftast inte 

är allt för enformig och uppskattas av många än idag. 

4.3.2 Miljonprogrammet (1960-1970-tal) 

Information om det tidstypiska områdesbyggandet mellan perioden 

1960-1970 är hämtat från Efterkrigstidens bostadsbebyggelse 

(Larsson & Molander 2009) samt Så byggdes staden (Björk, et.al. 

2012). 

Trots att man börjat bygga mycket nya bostäder sedan andra 

världskriget rådde det en bostadsbrist i början av 1960-talet. När 

regeringen inte längre kunde ge svar på hur befolkningen skulle 

kunna lösa sina bostadsproblem växte kritiken. Lösningen blev en 

tioårig långsatsning på bostadsbyggandet och vad som i folkmun 

senare kom att kallas Miljonprogrammet.  

Att vi i efterhand kallar perioden detta har helt enkelt att göra med 

att 1 miljon bostäder byggdes mellan 1965-1974. Byggnadsmetoden 

gick från att vara hantverksmässig till industrialiserad, detta var bra 

då det för tiden rådde arbetskraftbrist och det industrialiserade 

tillverkningssättet gav snabbare produktionstid. Även ny teknik kom 

att ha en avgörande roll för den ökade produktiviteten i byggen och 

framförallt lyftkranen spelade en stor roll.  

 

Figur 17 Stora parkeringar krävdes ofta då Miljonprogrammets bostäder 

ofta byggdes långt från stadens centrum. 

Många av Miljonprogrammens bostadsområden kom att byggas i 

utkanten av staden och bilen kom att bli vanligare och viktigare. 

Detta ställde krav på stadsplanerare att skapa säkra bostadsområden 

med goda parkeringsmöjligheter (se Figur 17) och många av 

områdena trafikseparerades. Byggnaderna placerades ibland i 

svårexploaterad miljö vilket ledde till mycket sprängning och att 

befintlig vegetation försvann. Denna ersattes istället med gräs och 

nyplanterade buskar. Handelscentrum är ofta placerade i separata 

byggnader och inte inkluderade i bostadshusen.  
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Satsningen lyckades och 1971 hade man till slut byggt så pass 

mycket lägenheter att det blivit ett överskott. Detta resulterade i att 

ungefär en tredjedel av allt som byggdes under miljonprogrammet 

var fristående småhus, något som inte alltid poängteras när man i 

folkmun pratar om Miljonprogrammet. Genom att bygga så kallade 

grupphusområden (stora områden med likadana hus) blev 

produktionen billig. Det i kombination med förmånliga lånevillkor 

och ökade inkomster gjorde att allt fler familjer kunde uppfylla 

drömmen om eget hus.  

4.4 Den tidstypiska arkitekturen  

för de olika områdena 
Nedan beskrivs arkitekturen som var vanlig för respektive tidsperiod 

då Skallberget och Bjurhovda byggdes. 

4.4.1 Skallberget (1940-1950-tal) 

Nedan följer en beskrivning av tidstypisk arkitektur för 1940-1950, 

informationen är hämtad från: Så byggdes staden (Björk, et.al. 

2012), Så byggdes småhusen (Björk, et. al. 2012), Byggnaders 

särdrag (Lepasoon 1996), Efterkrigstidens bostadsbebyggelse 

(Larsson & Molander 2009), Tidstypiskt – Arkitekturdetaljer i 

flerbostadshus 1880-1980 (Björk & Reppen 2016) samt Vårda ert 

hus historia (Stadsmuseet Stockholm 2017). 

 

 

 

 

 

Fasaden är ofta putsad med en grövre spritputs eller en slätputs (se 

Figur 18). Även tegelfasader är vanligt förekommande. 

Färgsättningen är relativt varierande med toner som ljusgulbrun och 

ljusgrön. Olika mättade grå, gula, bruna, rödbruna och grågröna 

kulörer är vanligt förekommande. Sockeln är nästan alltid markerad 

och husen är sparsamt dekorerade. Det är dock inte ovanligt att finna 

slätputsade, vita omfattningar kring fönsterna- framförallt på hus 

med en fasad av en grövre spritputs.  

 

Figur 18 Mättade toner och spritputs. 

Balkongerna är ofta tillverkade i korrugerad plåt- vanligen röd, grön 

eller vit. Även balkonger i smidesjärn förekommer. Ofta finns 

balkongdetaljer som rum för blomsterlådor eller dekorativa mönster 

i smidesjärn. Balkongerna är ofta helt utanpåliggande.  
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Fönsterna är vanligen två- eller treluftsfönster. Det är inte heller 

ovanligt med asymmetriska tvåluftsfönster. Franska fönster med 

geometriska räcken förekommer, ofta i trappuppgångar, och i 

trappuppgångarna är det inte heller ovanligt med mångkantiga 

fönster. Fönstren är oftast vita eller ton i ton med fasaden, eller något 

mörkare. Placeringen är i liv med fasaden.  

 

Figur 19 Mångkantiga fönster och koppartak på radhusen på Skallberget. 

Man lämnade 30-talets flacka tak bakom sig och periodens absolut 

vanligaste takform är sadeltak med tegelpannor. På villor och radhus 

blev det även vanligt med asymmetriska tak, dessa kunde även de 

vara bekläda med tegelpannor men också i plåt (se Figur 19). 

Takfoten är lätt och husen byggs nästan alltid med eldstad så 

skorsten finns ofta. Dörrarna är ofta i trä och entrén är markerad men 

enkel.  

4.4.2 Bjurhovda (1960-1970-tal) 

Nedan följer en beskrivning av tidstypisk arkitektur för 1960-1970, 

informationen är hämtad från: Miljonprogrammet –planering och 

uppförandet (Lindqvist 2000), Så byggdes staden (Björk, et.al. 

2012), Så byggdes småhusen (Björk, et. al. 2012), Tidstypiskt – 

Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 (Björk & Reppen 

2016) samt Vårda ert hus historia (Stadsmuseet Stockholm 2017). 

 

Figur 20 Tidstypisk fasad på Bjurhovdas höghus. 

Fasaderna är ofta putsade, plåtbeklädda, i tegel, bestående av 

skivmaterial (se Figur 20) eller bestående av fasadelement av 

betong. Mexitegel blev vanligt. Vanliga fasadfärger är grått och vitt, 

men även starka färger på puts och plåt. Många villor är ofta 

senapsgula eller bruna. Perioden är sparsam med dekoren men 
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materialkombinationer i fasaden, träpanel mellan fönsterna och 

markerade skarvar mellan betongelementen är vanligt. Balkongernas 

fronter består ofta av plåt, skivmaterial och betongelement. På villor 

och radhus är det vanligt med bruna frontar i trä. Sidoskärmarna 

består ofta av betong. Balkongerna är nästan alltid antingen helt 

utanpåliggande eller helt indragna.  

Fönsterna är oftast tvåluftsfönster, asymmetriska tvåluftsfönster med 

gallerförsedd ventilationsbåge, eller asymmetriska tvåluftsfönster 

utan gallerförsedd ventilationsbåge eller perspektivfönster. Färgen är 

vanligen bruna eller vita och fönsterna är oftast placerade i liv med 

fasaden. Entrédörrarna består ofta av lackat stål eller aluminium (se 

Figur 21). 

 

Figur 21 Port i lackat aluminium. 

 

 

 

Taken varierar mellan pulpettak, motfallstak, sadeltak, och platta 

tak. På villor är det vanligt med en tung takfot medan 

flerbostadshusen ofta saknar takfot helt eller har en sarg av trä eller 

plåt. Träsargar är även vanligt på villor. Nästan alla flerbostadshus 

saknar skorstenar men det är fortfarande vanligt förekommande på 

villor. 
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5 Resultat 
Nedan följer resultatet av de två olika sorters intervjuer som gjorts 

under arbetet samt fältstudien på området. 

5.1 Intervju med Planarkitekt på Västerås Stad 
För ställda frågor under intervjun, se Bilaga 3 för Skallberget och 

Bilaga 4 för Bjurhovda. 

5.1.1 Planarkitekten om Skallberget 

Planarkitekten på Skallberget förklarar att byggnation på Skallberget 

går i linje med den förtätning som staden gör i dagsläget. Hon säger 

att det inte finns någon exakt anledning till att just Skallberget valts 

som exploateringsområde utan att marknaden finkammar staden på 

alla möjliga byggplatser och staden skapar förutsättningar för dessa.  

Hon förklarar att markägare och byggföretag skickar in ansökningar 

om exploatering och att detta alltid går via byggnadsnämnden. Hon 

berättar vidare att kommunen har tagit ett krafttag för social 

hållbarhet på Skallberget och att planarkitekterna då kommer in med 

det fysiska perspektivet. 

Hon berättar att det i dagsläget bara finns två detaljplaner på 

Skallberget som planeras men att målet är att hitta mer platser att 

bygga på därefter. Planarkitekten poängterar återigen att 

byggherrarna dammsuger staden på möjliga byggnadsytor. 

På frågan om hur man stadsplanerar för den nya bebyggelsen i 

området svarar planarkitekten att man bygger samtida i hela Västerås 

och att samtiden skall avspeglas i arkitekturen. Hon förklarar att det 

som brukar kalls pastisch, en byggnad med tydlig inspiration av en 

äldre stil, anses negativt bland majoriteten av arkitektkåren. På 

frågan om hur staden har tänkt om volymerna på nybyggnationen på 

området berättar hon att det är något hon tyvärr inte kan svara på än 

eftersom att det fortfarande är konfidentiellt. Däremot, lägger hon 

till, finns inget som säger att man enbart ska bygga så höga hus som 

gäller för tidperioden vid nybyggnation. Därför är det inte alls så 

säkert att det blir så låga byggnader. Det finns också ett politiskt 

intresse för att bygga högt, säger hon. 

Hon upplever att man följer översiktsplanen i det stora hela, man vill 

bygga på vad som i dagsläget är parkeringsmark till en viss del. Det 

görs omfattande analyser innan man beslutar sig för att bygga nytt 

och dessa skall då svara mot översiktsplanen. Hon poängterar dock 

att bara för att översiktsplanens strategier följs ges inte ett entydigt 

svar på hur resultatet blir. 

På frågan om vilka kulturhistoriska konsekvenser som exploatering 

kan ge så svarar planarkitekten att tanken med den nya bebyggelsen 

är att lägga till en årsring på området. Tanken är att det skall gå att 

urskilja vilken byggnad som är byggt under vilken period. Hon 

menar på att om man gillar att konservera så är såklart inte 

nybyggnation på ett befintligt område bra. Hon tror inte att den stora 

stadsplanen på området kommer att förändras med så små projekt 

som planeras idag. Hon berättar vidare att man i dagsläget inte heller 

har planer på göra tilläggsbyggnationer på befintliga hus utan att 

man vill göra nya byggnationer och därmed synliggörs årsringarna. 

Staden tänker likadant med ny arkitektur som man gör med 

stadsplanering, att upprepning av arkitekturstilar är oönskat. 

På frågan om vilka kulturhistoriska värden staden tycker är viktiga 

på Skallberget svarar hon den så kallade Rundeln. Detta är en gata 

kantad av smalhuslängor som slutar i en stor rundel med grönska i 

mitten som omringas av sammanfogade smalhus.  
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Som svar på vilka metoder som används idag vid exploatering för att 

minimera den kulturhistoriska påverkan berättar planarkitekten att 

man har byggnadsantikvarisk expertis inkopplad. Denne är med när 

planen ritas och gör även analysen av området. Detta är dock inte 

ordinarie utan någon vi valt att koppla in, avslutar hon med.    

5.1.2 Planarkitekten om Bjurhovda 

Nedan följer resultatet av intervjun med planarkitekten angående 

Bjurhovda. 

Planarkitekten för Bjurhovda berättar att bedömningen att området 

är bra att bygga på kommer av att Västerås fastighetskontor lagt ut 

en markanvisning och hört efter om någon var intresserad av att 

exploatera där. När en sådan markanvisning är gjord gör 

fastighetskontoret en planansökan hos stadsbyggnadsförvaltningen 

och därefter görs en bedömning om huruvida det är lämpligt att 

inleda ett planarbete där i över huvud taget. Då kontrolleras läget 

mot översiktsplanen, och från det inleds ett planarbete. Bjurhovda 

ligger i tätorten Västerås och går därmed hand i hand med 

översiktsplanen att bygga i tätorten.  

Planarkitekten berättar att exploateringstrycket på Bjurhovda inte är 

speciellt högt i dagsläget. Han berättar att de bett byggherren som 

vunnit markanvisningen komplettera denna och redovisa något mer 

men att byggherren inte har legat på speciellt mycket. Sedan augusti 

har de sett två väldigt olika skisser och dessa har inte varit något att 

arbeta vidare utifrån, detta trots att det gått nästan ett år sedan 

markanvisningen beviljades. Han berättar vidare att planansökan för 

Bjurhovda centrum har kommit in men det är en ganska lång lista på 

planansökningar och att denna inte har prioriterats upp. Detta är en 

ansökan från fastighetskontorets sida där man vill bygga nytt vid vad 

som idag är en stor centrumbebyggelse och därmed flytta de 3 

verksamheterna som finns där idag till den nya bebyggelsen som 

planeras. 

 Planarkitekten berättar att byggherrarna ibland kommer in med en 

idé för att väcka lite tankar hos kommunen eller allmänheten, och 

det har hänt här på Bjurhovda. Det var en privat byggherre som ville 

bygga ganska mycket och hade lagt in mer eller mindre en 

kvarterstadsbebyggelse längs med hela Bjurhovdagatan. Där har 

man gjort upp en planidé så det finns ett visst intressen att bygga där 

men det är inte högprioriterat hos någon byggherre. 

Han berättar att stadsplaneringen skall vara anpassad till den 

omkringliggande skalan och att de flesta husen i området är 

trevåningshus men att det också finns femvåningshus i nära 

anslutning och att de nybyggda husen kommer vara i ungefär den 

skalan. Man tänker sig att centrumbebyggelsen skall flytta till 

nybyggnationen för att ansluta till livsmedelsbutiken som redan 

ligger där. På så vis tänker man att man får en fortsatt torghandel 

men samtidigt underlättas framkomligheten till de nya 

verksamheterna. Det nybyggda handelsområdet skall inte vara en en-

planslåda utan skall knyta an till den nya bebyggelsen. Exakt vilken 

stil det skall vara har de inte kommit till än och det finns i dagsläget 

inga tydliga tankar kring det. 

Han upplever att staden följer översiktsplanen och framförallt delen 

om att bygga staden inåt gäller för Bjurhovda. Området är 

trafikseparerade vilket är typiskt för tidsperioden det är byggt under 

vilket gör det ganska lätt att cykla och gå på området utan att komma 

i kontakt med bilar. Området har också en bra koppling till ett större 

cykelnät och det finns busshållplatser precis utanför området. Därför 
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tycker inte planarkitekten att det strider mot något i översiktsplanen. 

På frågan om hur planarbetet för området påverkar grönytorna, som 

tagits upp av staden som viktiga för invånarnas välbefinnande i 

översiktsplanen, svarar han att det är en fråga som de måste tänka på 

vid planarbetet- vilka grönytor man kan tänka sig att bebygga. Han 

påpekar också skillnaden på stadsparken och grönytan på Bjurhovda 

och menar på att ytan inte används till så mycket olika aktiviteter. I 

och med 60- och 70-talsplaneringen så blev det ganska många vägar 

med gräsytor precis i anslutning till dem förklarar han, och de är lite 

svåra att utnyttja till olika saker och att det är en sådan gräsyta man 

vill bygga på nu. 

Den här planen kommer inte att ändra på trafiksepareringen på 

området men det har främst att göra med att det är ett begränsat 

planområde berättar planarkitekten. Om området varit större, berättar 

han vidare, eller om det hade varit ett planprogram eller en fördjupad 

översiktsplan (FÖP) vet han inte om bedömningen hade var 

annorlunda- men det är bara något han kan spekulera i.  

På frågan om vilka kulturhistoriska konsekvenser exploatering kan 

ha på området svarar han att det är häftiga miljöer, det är det 

verkligen. Det är väldigt stringent och strikt, kvadratiska 

uppställningar av lamellernas formering och säckgator med stora 

parkeringar som separerar och de fina innergårdarna. Det är väldigt 

konsekvent och kanske inget man byggt idag. Så det är ju en 

kulturmiljö i sig, och det är kanske just den bebyggelsen som är lite i 

farozonen just nu. Den anses ofta vara ful av många men är ganska 

unik. I kommunens utredning ”Det byggda kulturarvet” (Västerås 

stad 2004) är Bjurhovda inte utpekat av staden som ett område med 

högt kulturvärde. Just det här projektet kommer det nog inte påverka 

kulturmiljön så mycket, och husen precis norr om det planerade 

området är ombyggda på 90-talet. Eftersom att det inte är något 

jättetryck att bygga där nu så kan vi inte säga allt för mycket om 

framtiden.  

Själva uttrycket på arkitekturen är inget de diskuterat och förutom 

skalan så finns ingen uttryckt tanke. Med tanke på att varken 

exploateringstrycket eller betalningsviljan för att köpa en ny 

bostadsrätt är så högt kan han tänka sig att man inte kan ställa alltför 

höga materialkrav. Han menar också att man såklart kan göra en bra 

putsfasad till exempel, men att dyrare fasadmaterial ofta hamnar i 

centrala Västerås. Detta är inget de har diskuterat närmare men de är 

noga med att utformningen ska bli en bra livsmiljö inom det här 

planområdet. De tycker också det är viktigt med en bra ljudmiljö och 

få en till en innergård som är avskilt från den planerade torgmiljöer. 

På frågan om staden har principer för hur man arbetar med 

arkitekturen svarar han att en del städer har en stadsarkitekt men det 

har inte Västerås. Istället tar man hjälp av arkitekter på 

planavdelningen men också på bygglovsavdelningen. Annars har 

man inte mer än de som står i de övergripande dokumenten, 

översiktsplanen till exempel. Har man ett planprogram eller en 

fördjupad översiktsplan över området har man lite mer vägledning, 

förklarar han, för då har man gått till djupet på just den frågan. 

Det strikta formerna och de stora parkeringarna, säckgatorna och 

trafiksepareringen är kulturvärden som staden tycker är viktiga på 

Bjurhovda, även om det är mer hur det ser ut på området berättar 

planarkitekten. Även kopplingar med gröna stråk till omgivningen är 

viktiga värden och viktiga att bevara för gångare och cyklister. Han 

berättar också att inom planområdet finns en träddunge och att den 

är viktig att ha kvar för att bevara lite av den här grönskan som är 
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där- framförallt för att det värderas idag. Men han tror också att det 

kan ha varit en tanke när Bjurhovda byggdes. Under den här 

perioden byggdes många områden med trafikseparering och med 

grönytor och grönområden som är lätta att ta sig runt på, det är inte 

ovanligt med höga gröna värden i de här områdena också. 

Planarkitekten berättar att de har balanseringsprinciper när de arbetar 

i kulturmiljöer som är värdefull och dessa kan de följa. De handlar 

främst att man inte ska påverka kulturmiljön negativt och ifall att 

man skulle göra det skall detta på något sätt kompenseras. Sedan 

använder de något som heter hållbarhetsfyran och det görs för varje 

detaljplan, och då är kulturell hållbarhet en del av de 4 

hållbarheterna. Vi har en stadsantikvarie om kopplas in på varje 

planarbete, berättar planarkitekten. Han kopplas in även om det inte 

är någon bebyggelse som vi ser är markerad med hög kulturmiljö 

och så vi får hans expertsynpunkt också. Om det då uppdagas att det 

är några kulturella värden där så kopplas han med in och diskuterar 

förslagen som kommer in, avslutar han med. 

5.2 Intervju med boende på de två områdena 
Resultatet av hur de boende värderar kulturhistorien i sitt 

bostadsområde läses nedan. För ställda frågor, se Bilaga 5 för 

Skallberget och Bilaga 6 för Bjurhovda. 

5.2.1 Boendeintervju Skallberget 

Nedan följer en studie i vad boende på Skallberget tycker om sitt 

boende. 

De boende önskar både traditionell 40- och 50-tals arkitektur och ny, 

modernare arkitektur enligt undersökningen. De tillfrågade valde 

fönster utefter ett brett spektrum, och även om det fanns de som 

valde ett tidstypiskt fönster fanns det också de som valde allt från 

jugend- och nationalromantiska fönster till modernare 

perspektivfönster och spröjsade 20-talsfönster. Bland portarna var en 

tidstypisk port det vanligaste alternativet, men även jugend-porten 

och den nya, moderna sågs som värdiga alternativ. Bland fasaderna 

är tegel ett populärt alternativ där det röda teglet är något populärare 

än det gula. Även spritputs ses som ett gott alternativ bland de 

boende. 

De tillfrågade på Skallberget trivs allt från ganska dåligt till ganska 

bra på området. De boendes svar på vikten av ett lokalt centrum med 

torgmiljö varierar även det mellan oviktigt och viktigt och allt där 

emellan. Samtliga tyckte att det var mer viktigt än oviktigt att ha 

naturen nära inpå bostadshusen och majoriteten tyckte att det var 

halvviktigt. De boende på Skallberget anser att tillgängligheten på 

området med bil är bra men vikten av detta varierar mellan allt ifrån 

varken viktigt eller oviktigt till halvviktigt. Alla de boende tyckte att 

tillgängligheten med cykel var mycket bra och att detta var av 

absolut största vikt. 

I jämförelsen av balkonger tyckte samtliga att den nya balkongen var 

ett bättre alternativ sett ur både ett praktiskt och ett estetiskt 

perspektiv. På frågan om estetik eller det praktiska värderas högst 

svarar de boende väldigt olika, en del tycker att det praktiska är 

viktigast- andra tycker att det estetiska är viktigast. 

På frågan om vad som är det bästa med Skallberget svarar samtliga 

av de boende att det är nära in till centrum. De nämner också att det 

är lummigt och grönt, detta gör att området känns ombonat och 

mysigt. 

På frågan om vad som var mindre bra med området var de 

intervjuade även här rörande överens- Skallberget är stökigt. Detta 
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gör att området under vissa delar av dygnet känns otryggt. De 

nämnde också att de stora bilvägarna som avgränsar området skapar 

buller och att många kör för snabbt på de mindre transportvägarna på 

området. 

De boende tycker att fördelen med ny bebyggelse skulle vara att det 

kanske skulle bli lite dyrare lägenheter på Skallberget och att det 

kanske skulle kunna tillföra en mångfald av människor. En av de 

boende kommenterar mängden av lägenheter hyrda av socialen och 

hoppas att ny bebyggelse kanske skulle kunna ge mångfald bland 

etnicitet, yrkesgrupper och ålder. En annan hoppas på en bättre mix 

av upplåtelseformer och arkitektur och menar på att det är ett bra sätt 

att tillföra olika människor. 

De boende är rädda att ny bebyggelse skulle kunna försämra 

området om det visar sig att de nya bostäderna blir allt för dyra så att 

ingen vill bo i dem och att de då står tomma. En annan är rädd att de 

blir för billiga och att det skulle innebära ännu mer stök på 

Skallberget. En del uppger också en oro om att det i sådant fall 

skulle innebära att grönområden byggs bort och att Skallberget 

skulle kännas trångt med mer bebyggelse. 

5.2.2 Boendeintervju Bjurhovda 

Nedan följer en studie i vad boende på Bjurhovda tycker om sitt 

område. 

Undersökningen visar att inga av de boende vill ha mer hus i 

liknande arkitektur som redan finns. Istället vill man se arkitektur 

med olikformade huskroppar av varierande karaktär. Spröjsade 

fönster är populärt i undersökningen och ingen har valt 

perspektivfönster, eller något annat tidstypiskt fönster för området. 

Samma sak gällde portarna och populäraste alternativet var en 

jugendport eller någon av de två modernare portarna. Olika typer av 

stenfasader (betongplattor med tydliga skarvar, putsade fasader och 

stenskivor) dominerar bland fasadmaterialalternativen.  

Samtliga av de tillfrågade trivs bra på området, en minoritet trivs till 

och med mycket bra. Majoriteten tycker att det varken är oviktigt 

eller viktigt med ett centrum med torgmiljö, men det finns även de 

som tycker att det är viktigt. Samtliga tyckte att det var mer viktigt 

än oviktigt att ha naturen nära inpå bostadshusen och majoriteten 

tyckte att det var viktigt. Samtliga tycket att tillgängligheten med bil 

på området är bra eller mycket bra, och de boendes åsikter om vikten 

av tillgänglighet med bil varierar från varken viktigt eller oviktigt till 

viktigt. Samtliga tyckte att tillgängligheten på området med cykel 

var mycket bra och majoriteten tyckte att det var viktigt medan 

resterande tyckte att det var ganska viktigt. 

I jämförelsen av tak tyckte samtliga att det nya taket var ett bättre 

alternativ sett ur både ett praktiskt och ett estetiskt perspektiv. 

Majoriteten värderar de estetiska högre, även om det inte är helt och 

hållet det estetiska som är viktigast. En tillfrågar anser att det 

praktiska och det estetiska är lika.  

På frågan vad som är bäst med området svarar flera att närheten till 

naturen och grönskan är det bästa då detta gör att de trivs bra på 

området och att det ser trevligt ut. En person berättade att 

grannskapet och gemenskapen med grannarna var god, mycket på 

grund av arkitekturen med loftgångar och innegårdarna. En annan 

uppskattade att området var säkert för barnfamiljer då innegårdar 

och området i stort är bilfritt och att man som förälder inte behövde 

vara orolig för att barnen skulle gå ut i gatan.  

På frågan vad som är mindre bra på området uppger en av de boende 
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att det är svårt med parkeringsplatser, framförallt för gäster, då det 

inte finns så gott om dem. En annan uppger att det kan vara lite 

omständligt att åka runt allt varje gång man ska någonstans med 

bilen, trots detta uppger den boende att detta är att föredra för att 

cykel- och gångbanor skall vara trygga och fria från biltrafik. De 

boende nämner också att centrum är stökigt nuförtiden och att det är 

tråkigt att centrumet på Bjurhovda inte är ett levande centrum längre. 

Samtliga tycker att fördelen med ny bebyggelse skulle vara att det 

skulle liva upp området och göra Bjurhovda lite mindre monotont. 

De är positiva till ny bebyggelse i annan arkitektur och hoppas på att 

det skulle kunna innebära lite nytt folk som kan hjälpa till att höja 

stadsdelen och att den nya bebyggelsen skall kunna ge 

värdeökningar på det befintliga bostadsbeståndet. 

De boende tror att eventuell ny bebyggelse skulle kunna göra att 

parkeringsmöjligheterna blir ännu sämre. De är rädda att de högt 

värderade grönytorna skall försvinna och att det skall byggas nya 

hyresrätter som kommer göra Bjurhovda stökigare än vad de är idag 

eller att det skulle byggas mer bostäder i samma typ av arkitektur. 

5.3 Fältstudie av kulturhistoriska värden i 

de två områdena 
Resultatet av gjord fältstudie på de två olika områdena finns nedan. 

5.3.1 Kulturhistoriska värden på Skallberget 

Resultatet av gjord fältstudie på området Skallberget finns i Tabell 1, 

Tabell 2 samt Tabell 3.  

Tabell 1 Resultat av fältstudie Skallberget, Fasad och Balkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skallberget

Total andel 

kulturhistoriska 

detaljer (%)

Trä 0%

Puts/spritputs 70%

Tegel 20%

Färg

ljus gulbrun, grön. Mättade 

grå, gula, bruna, rödbruna, 

grågröna kulörer

40%

Sockel Markerad 80%

Sparsamt 100%

Slätputsade, vita omfattningar 

kring fönster
20%

Korrugerad plåt 20%

Smidesjärn 10%

Grön 10%

Röd 0%

Vit 0%

Rum för blomsterlåda 0%

Smidesjärndetaljer 10%

Placering Helt utanpåliggande 60%

Fasad

Material

Detaljer/Dekor

Balkong

Detaljer

Färg

Räcke/Front
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Tabell 2 Resultat av fältstudie Skallberget, Fönster och Tak. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Resultat av fältstudie Skallberget, Entré och dörr samt Stadsplanering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur dessa tabeller kan man bland annat utläsa att det är mycket 

vanligt med spritputsade fasader. Det finns väldigt få 

smidesjärnsbalkonger kvar, detta på grund av renoverade balkonger 

under 90-talet. På området finns tvåluftsfönster på nästan vartenda 

bostadshus och röda tegeltak finns på hela 90 % av bostadsbeståndet.  

Det är mycket vanligt att naturen finns nära inpå knuten och 

lamellhus är den vanligaste hustypen. 

5.3.2 Kulturhistoriska värden på Bjurhovda 

Resultatet av gjord fältstudie på området Bjurhovda finns inunder i 

Tabell 4, Tabell 5 samt Tabell 6.  

Skallberget

Total andel 

kulturhistoriska 

detaljer (%)

Skallberget

Total andel 

kulturhistoriska 

detaljer (%)

Tvåluftsfönster 90%

Treluftsfönster 0%

Franska fönster med 

geometriskt räcke
20%

Asymetriska tvåluftsfönster 20%

Mångkantiga fönster/Ej 

rektangulära fönster
0%

Vita 60%

Foder  ton i ton med fasad 

eller något mörkare
30%

Placering i 

förhållande till 

fasaden Placerad i liv

50%

Asymetriskt 20%

Sadeltak 70%

Plåt 10%

Rött tegel 90%

Takfot Lätt takfot 90%

Skorsten Finns 60%

Material

 Form

Färg

Fönster

Tak

Form

Material Trä 10% 

Entré 
Markerad med enkel  
omfattning 

40% 

Placering i  
terräng 

Nära inpå naturen med hänsyn  
till terrängen 

70% 

Gårdar 
Större gårdar med mycket  
sparad natur 

60% 

Trafikseparerat 
Nej 

100% 

Parkering I anslutning till hus/I hus 80% 
Torg och servicefunktioner 40% 
Hus placerade grannskap 70% 
Kedjehus 0% 
Radhus 10% 
Lamellhus 70% 
Punkthus 8-10 Våningar 10% 

Byggnadstyp 

Stadsplanering 

Grannskaps

-ideal  

Entré och dörr 
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Tabell 4 Resultat av fältstudie på Bjurhovda, Fasad och Balkong 

 

 

 

Tabell 5 Resultat av fältstudie på Bjurhovda; Fönster, Tak samt Entré och dörr. 

 

 

 

 

 

Bjurhovda

Total andel 

kulturhistoriska 

detaljer (%)

Puts 50%

Plåt 17%

Tegel 33%

Skivmaterial 17%

Fasadelement i betong 0%

Trä 33%

Vit sandkalksten >mexitegel< 17%

Brunt 17%

Senapsgult 0%

Grått och vitt 0%

Starka färger (puts och plåt) 33%

Sparsamt 100%

Materialkombinationer i fasaden 67%

Skarvarna mellan betongelementen 0%

Träpanel mellan fönsterna 17%

Plåt 33%

Skivmaterial 0%

Mönstergjuten betong 0%

Trä 0%

Färg Brunt 0%

Detaljer Sidoskärmar i betong 17%

Helt utanpåliggande 17%

Helt indraget 17%
Placering

Räcke/Front

Material

Färg

Detaljer/Dekor

Fasad

Balkong

Bjurhovda

Total andel 

kulturhistoriska 

detaljer (%)

Tvåluftsfönster 0%

Asymetriska tvåluftsfönster med 

eller utan gallerförsedd 

ventilationsbåge

33%

Perspektivfönster 100%

Vita 83%

Bruna 17%

Placering I liv med fasaden 67%

Pulpettak 17%

Motfallstak 0%

Sadeltak 17%

Platta tak 17%

Plåt 33%

Betongpannor 33%

Papp 0%

Sarg av trä eller plåt 0%

Saknar takfot 33%

Tung takfot med mycket överhäng 33%

Skorsten Finns ej 83%

Lackerat stål eller aluminium 67%

Trä 33%

Entré Skärmtak 0%

Färg

Form

Form 

Material

Takfot

Material

Fönster

Tak

Entré och dörr
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Tabell 6 Resultat av fältstudie på Bjurhovda, Stadsplanering. 

 

 

 

Ur tabellerna kan man bland annat utläsa att det är mycket vanligt 

med materialkombinationer i fasaden, att området har väldigt mycket 

perspektivfönster och att det finns en mycket tydlig trafikseparering. 

Det finns få bruna fönster kvar, något som eventuellt kan bero på 

renoveringar under 90-talet. 

 

5.4 Analys av intervjuerna 
Nedan kan analysen av vad planarkitekten och de boende har sagt 

om respektive område läsas. 

5.4.1 Analys Skallberget 

I fallet Skallberget berättar planarkitekten att det är byggnadsherrar 

som bett om att få ta de två tomterna i anspråk för att bygga bostäder 

på. Staden har gjort en utredning på detta och kommit fram till att 

tomten lämpar sig för detta och att översiktsplanen följs. Vad 

planarkitekten inte nämner är att staden vill bygga på grönytor. 

Staden vill bygga på vad som idag är vad man kallar Det vilda i 

parkkaraktärsnamn (se sida 15) och anses vara en av de fyra 

viktigaste för boende i ett område enligt L. Johansson (2014). Detta 

är något som de boende utryckt oro för då de uppskattar områdets 

grönområden högt och tror att nybyggnation kan komprimera dessa 

grönområden.   

Staden vill göra ett krafttag för att lyfta den sociala situationen på 

Skallberget och de som arbetar med stadsplanering är en del av 

utvecklingen av den fysiska planeringen för området. Detta är 

troligen något de boende kommer tycka är bra då de flesta ansåg att 

det sämsta med området i dagsläget är att det är stökigt. De boende 

uttrycker dock en rädsla för att det skulle byggas mer billiga 

lägenheter som kommer bidra med mer stök. Staden har som mål att 

bygga mer än de två tomterna som planeras i dagsläget framöver. De 

boende tror att Skallberget kan börja uppfattas som trångt om man 

bygger fler bostadshus. Det är tydligt att Västerås stad inte har någon 

förkärlek för pastischer, något som däremot är populärt vid 

undersökningen om vad de boende önskar på arkitekturen vid 

nybyggnation på området. 50 % av de boende föredrar arkitektur 

som är tidsenlig för området medan de resterande 50 % föredrar 

Bjurhovda

Total andel 

kulturhistoriska 

detaljer (%)

Placering i 

terräng

Naturen i närheten har anpassats 

efter bebyggelsen
100%

Gårdar
Hus placerade i räta vinklar kring 

öppen gård
50%

Trafikseparerat Ja 83%

I områdets utkant med stora 

parkeringar och garagelängor
83%

I anslutning till hus/I hus 17%

Hus placeriade i storskaliga 

grannskap
100%

Grupphusområden 17%

Villor 17%

Parhus 0%

Vinkelhus 0%

Kedjehus 0%

Radhus 17%

Lamellhus 33%

Höga skivhus ca 8 våningar 0%

Loftgångshus 33%

Byggnadstyp

Grannskapsideal

Parkering

Stadsplanering
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modern arkitektur. De boende tenderar att föredra tidstypiska 

detaljer (fönster, portar, dörrar) vid nybyggnation, även om detaljer 

som är såväl äldre och yngre än det tidstypiska för området är 

populärt. Staden anser att Rundeln med sina tidstypiska hus är 

Skallbergets viktigaste kulturhistoriska värde. Med de värderingar 

som de boende gjorde med avseende på nybyggnation bör denna 

tidstypiska formation av hus uppskattas även av Skallbergets 

invånare.  

Staden är mycket förtegen om planerna på Skallberget, och undviker 

frågan om vilka höjder staden tänkt bygga. Man poängterar att det 

inte finns något som säger att man bör bygga i samma höjd som 

redan finns på området vilket gör att jag drar slutsatsen att man vill 

bygga ganska högt. Detta skulle innebära att man kan få in många 

boende i de nya bostadshusen och möjligen i slutändan leda till att 

Skallberget uppfattas som trångt. 

5.4.2 Analys Bjurhovda 

Planarkitekten berättar att staden har bett entreprenörer skicka in 

förslag på vad de skulle vilja bygga på tomten som detaljplaneras i 

dagsläget. Detta visar på ett lägre exploateringstryck än vad det är på 

tillexempel Skallberget där entreprenörer själva har bett om att få 

bygga på tomten. De boende ställer sig i stort mycket positivt till ny 

bebyggelse på Bjurhovda, men oroar sig för bland annat 

parkeringsplatsbrist. Tomten där man i dagsläget vill planera för nya 

bostäder ligger inte i anslutning till de befintliga parkeringarna utan i 

anslutning till en livsmedelsbutik. Dennes parkering finns det en risk 

att man inkräktar på, speciellt eftersom att staden har en önskan om 

att flytta den befintliga centrumhandeln till det nybyggda 

bostadshuset. Att handeln inkluderas i bostadshuset smälter inte 

speciellt väl in med Bjurhovdas tidstypiska ideal med handel 

separerat i särskilda byggnader. Detta är något staden inte heller 

önskar då man särskilt vill ha handeln i bostadshusen. Ett nytt 

centrum ser de boende som något positivt då de anser att det centrum 

som finns idag är dött och stökigt.  

Staden kommer inte att ända på trafiksepareringen, något som de 

boende poängterat flera gånger att de uppskattar eftersom att de 

känner sig trygga med att barnen kan leka utan att föräldrarna 

behöver vara rädda för att de skall springa ut i vägen. Husens 

arkitektur kommer inte utformas tidsenlig, något som samtliga 

boende bör tycka är bra då samtliga önskade icke-tidsenlig arkitektur 

vid nybyggnation. De boende föredrar dock såväl detaljer i 

arkitekturen som är både äldre och yngre än de tidstypiska detaljerna 

för området. Planarkitekten tror inte heller att det lär bli speciellt 

påkostade fasader utan misstänker att det blir någon form av puts. 

De boendes svar visar på att de föredrar olika typer av stenfasader 

(betongplattor med tydliga skarvar, putsade fasader och stenskivor). 

Det faktum att staden vill bygga på vad som idag är en grönyta lär 

uppfattas negativt av de boende då en av rädslorna vid nybyggnation 

var just att grönytor byggs bort. Denna grönyta är dock av 

parkkaraktären Allmänningen (se sida 15) och inte en av de fyra 

viktigaste (som brukar definieras som Det rofyllda, En rymd för 

tanke och vederkvickelse, Det vilda samt Lustgården – även dessa på 

sida 15) för boende i ett område. Att staden dessutom vill vara noga 

med att bevara träddungen (se sida 36) lär däremot ses som något 

positivt då majoriteten av de boende gärna vill ha naturen nära inpå 

boendet. 
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6 Diskussion 
Jag vill inleda den här diskussionen med att det är ett komplext ämne 

jag valt att titta på. Det finns naturligtvis de som inte alls värderar 

äldre byggnader och miljöer utan mycket hellre ser nybyggnation. Ni 

som är av den åsikten förstår säkert lika lite av mitt synsätt på 

stadsplanering som jag förstår mig på ert. Trots detta tror jag att det 

är viktigt att diskutera ämnen som dessa. I min studie syns det tydligt 

att planarkitekterna på Västerås stad inte alltid är av samma åsikt 

som de boende på området. Precis som studierna av C. Sternudd 

(2007) och E. Sandgren & A. Widroth (2012) som visar att gemene 

man inte har samma förakt mot pastisch som fackmän, och 

framförallt arkitekter, visar min studie på samma sak. Detta leder oss 

in på diskussionen om vem vi bygger för egentligen; staden, 

byggherren, de boende, politikerna eller arkitekten?  

6.1 Allmän diskussion 
Personligen skulle jag vilja se att man bygger mer för de som 

faktiskt skall leva i området, både de nuvarande boende och de som 

kommer tillkomma med nybyggnationen. Det är trots allt dessa som 

skall leva med husen och områdesplaneringen, en del under kortare 

tidsperioder och en del i resten av deras liv. Med stadens tänkande 

om att nya hus kräver ny arkitektur blir det säkerligen ofta rätt, min 

studie visar tillexempel på att de boende på Bjurhovda är mycket 

positiva till en annorlunda arkitektur på området än den som redan 

finns idag. Det finns dock de som bor på området som uppskattar 

vad som redan finns och som skulle önska se mer av det, som de 

boende på Skallberget. När staden enbart vill bygga arkitektur som 

är samstämmig med tiden vi lever nu förvandlas hela 

områdeskaraktärer och min studie visar att det inte alltid är positivt 

för de boende. 

När man förtätar som man gör idag, i redan befintliga områden 

utanför stadskärnan, får man ett annat scenario än vad man sett 

tidigare. Att stadskärnor ständigt förändrats upplever jag som 

naturligt då staden spritt ut sig som mest under en relativt kort period 

på 150 år ungefär. Vad som däremot fram tills idag har vart ganska 

intakt har vart de yngre bostadsområdena. När så är fallet anser jag 

inte att det är de enstaka husen som är i fara vid förtätning utan hela 

bostadsområdet som ett bevarandevärt område i stort. Min studie 

visar att vissa områdens arkitektur och stadsplanering 

bevarandevärden uppskattas olika bland olika tidsperioder. De 

boende på Bjurhovda uppskattar stadsplaneringen från 

miljonprogrammet men inte arkitekturen. De boende på Skallberget 

uppskattar den tidstypiska arkitekturen till skillnad från de boende på 

Bjurhovda. Samtliga uppskattar grönområdena på respektive 

område, även om dessa grönområden skiljer sig från varandra.  

Grönområden i sig är inte per automatik ett kulturbevarande värde, 

däremot finns olika tidstypiska drag på dessa grönområden i de olika 

områdena. På Skallberget är det framförallt de luftiga 

tallskogsområdena som finns nära inpå knuten och som till stor del 

har lämnats orörd. När Skallberget byggdes var det inte lika vanligt 

att schakta bort omkringliggande natur utan platsen lämnades i stort 

orörd- detta blir då en del i den tidstypiska kulturmiljön (Västerås 

stad 2004). Stenar och berg ligger ofta kvar och terrängen är kuperad 

och har sällan utjämnats annat än just där husen placerats. Detta kan 

vi se även idag på området. På Bjurhovda finns ett brett grön stråk 

som går genom hela bostadsområdet och har bland annat funktionen 

att barn kan röra sig mellan skolan och hemmet utan att behöva 

korsa en enda väg. Denna strängt strikta trafikseparering, som var så 

vanlig under miljonprogrammet (Västerås stad 2004), byggs inte 
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längre i Västerås men uppskattas mycket av de boende visar min 

studie. Detta strikt separerade gröna skikt blir en bit moderna 

kulturhistoria, inte per definition för att det är ett grönområde utan 

för grönytans trafikseparerande funktion. Dessa gröna områden 

fyller också funktionen att det blir bra lek- och rekreationsytor i 

annars ganska tätbefolkade områden, en tidstypisk tanke för 

miljonprogrammet som även den uppskattas idag av de boende.   

Vid förtätning finns olika metoder man kan använda sig av. 

Arkitekten kan bland annat välja att bygga helt nytt, att plocka upp 

element från befintlig byggnation (så som taklutning, ytskikt eller 

husvolym tillexempel), att bygga pastischer eller att bygga en 

kombination av några helt nya hus och några pastischer. På hur man 

ska bygga exakt vid varje förtätning är helt omöjligt att säga, då 

varje område är unikt.  

Jag är, som tidigare nämnt, av ståndpunkten att det bör vara de 

boende som får bestämma mest i hur området skall se ut. Med det i 

åtanke går det att, med min studie som bakgrund, att säga att ny 

arkitektur vars stadsplanering inte förstör trafiksepareringen skulle 

uppskattas av de boende på miljonprogrammet Bjurhovda då ingen 

av de intervjuade boende vill se den tidstypiska arkitekturen vid en 

nyproduktion. Skallberget blir lite svårare att resonera kring då 

somliga av de intervjuade hävdar att de skulle föredra modern 

arkitektur medan andra föredrar den tidstypiska.  

Mina intervjuer visar att pastischer skulle kunna uppskattas på 

Skallberget. Jag tror att dagensbostadsbrist skulle kunna leda till att 

arkitekturen, precis som under miljonprogrammet, blir mindre viktig 

för de boende då man kompromissar lättare när alternativen blir 

färre. Därmed skulle arkitekter kunna prova på att bygga pastischer i 

områden som förtätas där boende på området är nöjd med den 

nuvarande arkitekturen. Folk skulle med största sannolikhet flytta in 

trots att arkitekturen inte är samtida med idag. Jag tror att detta 

skulle kunna impliceras lättast på Skallberget där hälften av de 

intervjuerna föredrar den tidsenliga arkitekturen snarare än på 

Bjurhovda där ingen önskade tidsenlig arkitektur.  

Naturligtvis finns det enligt min mening ingen vits med att bygga 

pastischer på nybyggda områden, nya områden bör spegla sin 

samtid. Det jag däremot är rädd för när jag läser Västerås 

översiktsplan och deras tankar om förtätning är att man om 50 år 

kommer titta tillbaka på våra förtätade områden med ånger. Ånger 

om att vartenda äldre bostadsområde i Västerås har bostadshus från 

10–20-talet och att det inte kommer uppskattas då precis som att få i 

Västerås uppskattar vårt centrum som fick en totalrenovering under 

1950-1960-talet. Detta är naturligtvis något jag bara kan spekulera i, 

och nämnas bör att man alltid har förtätat i städer- detta är inget nytt 

fenomen. Skillnaden är att man idag förtätar i större skala än man 

gjort tidigare och över större områden (Boverket 2017).  

Bjurhovda, och andra miljonprogramsområden, är något av ett 

samtida dilemma. Studien visar att de boende ogillar arkitekturen i 

sitt område för det mesta och arkitekterna vill inte bygga pastischer. 

På det viset är det sådana bostadsområden som står inför störst hot. 

Det är få som tycker om dem, därmed är det lätt att det förändras 

bortom all igenkänning och vi lämnas med en period i historien som 

är utsuddad ur arkitekturminnet. Samtidigt står jag fast i min åsikt 

om att de som lever och skall leva på området bör vara de som får 

forma det. Om det i så fall innebär att delar av vår historia suddas 

bort, blir inte detta en form av selektivt urval där den starkaste 

arkitekturen överlever och resterande får anpassa sig?  
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Trots att min studie visar att det inte finns arkitektur som är värd att 

bevara på Bjurhovda så finns kulturhistorisk stadsplanering att ta 

hänsyn till och spinna vidare på. Miljonprogrammet kanske inte har 

de roligaste husen, men samtidigt uppskattar många av de boende 

jag intervjuat trafiksepareringen och grönstråken. Detta är kanske 

något som är bra att bevara inför framtiden? Västerås stad verkar 

tycka det, i alla fall till en viss mån. Och visst förstår jag att 

förtätning innebär kompromisser, den mesta marken som idag är 

obyggd har vid något tillfälle sparats för att det antingen fanns ett 

bevarandevärde där eller för att marken var svårbyggd. På 

Bjurhovda vill man inte bygga en ny enplanslåda för den nya 

tilltänkta handeln, men man vill också se till att bostadens innegård 

separeras från torghandelsområdet i den nya bostadsbyggnaden. 

Kanske kan man bevara grundtanken från miljonprogrammet med 

separat byggnad för handel enbart för att kulturmiljön kräver det och 

att det därigenom kan bli en kompromiss med arkitekturen som 

ingen önskar?  

Skallberget är svårare, där finns det dem som gärna ser nyproduktion 

i äldre stil. Det finns även de som inte har något emot ny, modern 

arkitektur heller. Därför tänker jag att Skallberget är en utmärkt 

stadsdel att testa att bygga pastischer på. Här har Västerås en chans 

att bygga något som varken är vanligt eller extraordinärt men kanske 

uppskattat ändå.  

Staden kommer att göra precis tvärt om. I detaljplanen från Västerås 

stad syns två stycken flerbostadshus i sex våningar i mörkt lila och 

grå kulörer (Västerås stad 2017a). Att detta var planen förvånar mig 

inte då planarkitekten var så förtegen under min intervju om vad 

denne ville åstadkomma på Skallberget. Skallberget är markerad 

som viktig kulturmiljö i stadens utredning Det byggda kulturarvet 

(Västerås stad 2004) och i översiktsplanen skriver Västerås stad att 

det är viktigt att ”respektera kulturarv och den kulturmiljö som finns 

på dessa platser i dagsläget och att dessa platsers identitet inte 

försvinner eller förstörs” (Västerås Stad 2017b). Mörklila och 

mörkgrå hus som är dubbla höjden av de runt om kring klingar 

därmed dåligt i mina öron och visar på att det är skillnad i ord och 

handling. 

6.2 Hållbarhet 
Är det ett hållbart sätt att förtäta såhär? Det finns mängder av olika 

svar på den här frågan, men som jag ser det handlar min uppsats 

mest om att se det ur ett socialt perspektiv. Att göra som Västerås 

stad, arkitekterna och planarkitekterna vill göra och vägra bygga 

pastischer tror jag kan leda till ett förakt bland allmänheten- kanske i 

morgon, kanske om 50 år? Detta ser vi idag bland arkitekturen i 

stadens centrum (VLT 2016a). Den här vägran av anpassad 

arkitektur tror jag inte har gjort något förrän nu, det är inte förrän 

idag Västerås har börjat med förtätning i den utsträckningen vi ser 

nu (VLT 2016b). För min del handlar hållbarheten i den här frågan 

om att vi har ett kulturarv som vi bör förvalta, för precis som med 

allt man skapar går det ofta snabbare att förstöra än att återställa, och 

i värsta fall får man leva med att allt gått förlorat.  

Självklart finns det de som hävdar att staden är en levande organism 

och att den skall förändras med tiden. Allt jag önskar är att man 

behandlar denna levande organism precis som man behandlar allt 

annat levande, med den värdighet den förtjänar. Idag vill man 

undvika den så kallade utbredningen av staden genom att förtäta och 

de boende jag intervjuat på områdena uttrycker en oro över att 

bostadsområdet skall bli för överexploaterat. Det är en legitim oro, 

det är trots allt så att områdena när de planerades för vad man då 
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ansåg var ett lagom antal människor per kvadratmeter område. När 

fler bostäder då byggs på samma yta blir det naturligtvis trängre. 

Kanske lösningen inte är att trycka ihop alla på en liten yta utan att 

sprida ut bostäderna och bilda fler nya områden där kollektivtrafiken 

fungerar så bra att få behöver egen bil? Eller kommer det snart inte 

spela roll vart våra bostäder ligger då vi i framtiden kommer att 

arbeta hemifrån och få alla våra varor hemlevererade? Det vet vi inte 

idag utan det kommer framtiden att få utvisa. Fram tills dess hoppas 

jag att vi om 50 år inte kommer sucka över besluten som togs i slutet 

av 10-talet, enbart på grund av att det var brist på bostäder – att vi 

slipper de problem som skapades under miljonprogrammet på grund 

av ganska liknande omständigheter.  

6.3 Metod 
En kortare diskussion kring vald metod vid intervjuer av de boende 

på områdena och fältstudien.  

6.3.1 De boende 

Jag har använt mig av intervjuer framförallt och jag har försökt att 

förklara för respondenterna i efterhand snarare än innan intervjuerna 

om vad dessa handlar om. På det viset hoppas jag att resultatet blev 

vad respondenterna tyckte och inte vad de trodde att jag ville att de 

skulle tycka. För mer statistiskt säkerställt resultat skulle säkerligen 

fler behövts intervjuats. Även boende i åldern 65+ skulle behövt vara 

med i urvalsgruppen, även om det inte var ett medvetet val från min 

sida att exkludera åldersgruppen. Detta till trots tycker jag att 

resultatet från de intervjuade på områdena känns rimligt då åsikterna 

var spridda om områdena. Hade frågorna ställda till de boende vart 

av den enklare naturen hade det vart möjligt att göra en enkät som 

kunnat lämnas i brevlådor eller helt enkelt stoppa folk som rörde sig 

i området och be dem svara på några korta frågor. Då hade troligen 

svaren varit mindre detaljerade men fler. 

6.3.2 Fältstudien 

Metoden var tidskrävande med väl på plats var den relativt effektiv. 

Nackdelen är att det finns så ofantligt mycket som skapar ett områdes 

karaktär och därmed blir det helt omöjligt att fånga upp varenda detalj i 

listan som användes vid fältstudien. Detta till trots upplever jag att 

fältstudien gav en god översiktlig blid över områdena. 
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7 Slutsats 
Efter mitt utförda arbete blir mina slutsatser för de två olika 

områdena att dessa skiljer sig till stora delar från varandra. Nedan 

kan slutsatsen för respektive område utläsas. 

7.1 Skallberget 
De kulturhistoriska bevarandevärdena för Skallberget ligger i: 

 Grönområdena 

 Rundeln med de välbevarade husen 

 Den tidstypiska arkitekturen 

De hot som finns mot de kulturhistoriska bevarandevärdena på 

Skallberget: 

 Stadens filosofi om modern arkitektur och att stadsdelen 

förvägras pastischer. 

 En önskan om att bygga högt, något som stämmer dåligt in i 

miljön med de låga lamellhusen och riskerar att 

överexploatera området 

 Exploatering av grönområden 

Hur man kan gå tillväga för att exploatera på Skallberget och ändå 

bibehålla de kulturhistoriska värdena: 

 Bygga i mindre skala för att bibehålla småskaligheten och 

därmed grannskapsidealet 

 Bygga pastischer som smälter in väl i området 

 Försöka bygga efter det tidstypiska principerna om att 

behålla naturen nära inpå knuten 

7.2 Bjurhovda 
De kulturhistoriska bevarandevärdena för Bjurhovda ligger i: 

 Grönområdena 

 Trafiksepareringen 

De hot som finns mot de kulturhistoriska bevarandevärdena på 

Bjurhovda: 

 Ett allmänt ogillande av den tidstypiska arkitekturen, från 

både Västerås stad som ej vill bygga pastischer och från de 

boende som inte uppskattar arkitekturen 

 Att området skall tappa sin Trafikseparering då sådan strikt 

trafikseparering ej byggs idag, vilket kan leda till att området 

inte blir lika tryggt för barn. 

 Exploatering av grönytor då dessa blir extra viktiga i vad 

som brukar beskrivas som ett monotont bostadsområde 

 

Hur man kan gå tillväga för att exploatera på Bjurhovda och ändå 

bibehålla de kulturhistoriska värdena: 

 Bibehålla trafiksepareringen i största möjliga mån, även vid 

nybyggnation 

 Se till att fortsätta lägga stor vikt på grönområdena på 

bostadsområdet 
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Bilaga 1. Checklista för fältstudie Skallberget 
 

Skallberget, Flerbostadshus Datum 

Husgrupp nr:   

Flerbostadshus Finns 

1.a Fasad   

1.1a Material   

Tegel   

Puts/spritputs   

1.2a Färg   

ljus gulbrun, grön. Mättade grå, gula, bruna, rödbruna, grågröna kulörer   

1.3a Sockel   

Markerad   

1.4a Detaljer/dekor   

Sparsamt   

Slätputsade, vita omfattningar kring fönster   

2a Balkong   

2.1a Räcke/Front   

Korrugerad plåt   

Smidesjärn   

2.2a Färg   

Grön   

Röd   

Vit   

2.3a Detaljer   

Rum för blomsterlåda   

Smidesjärndetaljer   

2.4a Placering   
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Helt utanpåliggande   

3a Fönster   

3.1a Form   

Tvåluftsfönster   

Treluftsfönster   

Franska fönster med geometriskt räcke   

Asymetriska tvåluftsfönster   

Mångkantiga fönster/Ej rektangulära fönster   

3.2a Färg   

Vita   

Foder  ton i ton med fasad eller något mörkare   

3.3a Placering i förhållande till fasaden   

Placerad i liv   

4a Tak   

4.1a  Form   

Sadeltak   

4.2a Material   

Plåt   

Rött tegel   

4.3a Takfot   

Lätt takfot   

4.4a Skorsten   

Finns   

5a Entré och dörr   

5.1a Material   

Trä   

5.2a Entré   

Markerad men enkel omfattning   

6a Stadsplanering   
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6.1a Placering i terräng   

Nära inpå naturen med hänsyn till terrängen   

6.2a Gårdar   

Större gårdar med mycket sparad natur   

6.3a Trafikseparerat   

Nej   

6.4a Parkering   

I anslutning till hus/I hus   

6.5a Grannskapsideal   

Torg och servicefunktioner   

Hus placerade i grannskap   

6.6a Byggnadstyp   

Lamellhus   

Punkthus 8-10 Våningar   

 

Skallberget, Radhus och kedjehus Datum 

Husgrupp nr:   

Radhus och kedjehus Finns 

1b Fasad   

1.1b Material   

Tegel   

Puts/spritputs   

Trä   

1.2b Färg   

ljus gulbrun, grön. Mättade grå, gula, bruna, rödbruna, grågröna kulörer   

1.3b Sockel   

Markerad   

1.4b Detaljer/dekor   
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Sparsamt   

Slätputsade, vita omfattningar kring fönster   

2b Balkong   

2.1b Räcke/Front   

Korrugerad plåt   

Smidesjärn   

2.2b Färg   

Grön   

Röd   

Vit   

2.3b Detaljer   

Rum för blomsterlåda   

Smidesjärndetaljer   

2.4b Placering   

Helt utanpåliggande   

3b Fönster   

3.1b Form   

Tvåluftsfönster   

Treluftsfönster   

Franska fönster med geometriskt räcke   

Asymetriska tvåluftsfönster   

Mångkantiga fönster/Ej rektangulära fönster   

3.2b Färg   

Vita   

Foder  ton i ton med fasad eller något mörkare   

3.3b Placering i förhållande till fasaden   

Placerad i liv   

4b Tak   

4.1b  Form   
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Asymetriskt   

Sadeltak   

4.2b Material   

Plåt   

Rött tegel   

4.3b Takfot   

Lätt takfot   

4.4b Skorsten   

Finns   

5b Entré och dörr   

5.1b Material   

Trä   

5.2b Entré   

Markerad men enkel omfattning   

6b Stadsplanering   

6.1b Placering i terräng   

Nära inpå naturen med hänsyn till terrängen   

6.2b Gårdar   

Större gårdar med mycket sparad natur   

6.3b Trafikseparerat   

Nej   

6.4b Parkering   

I anslutning till hus/I hus   

6.5b Grannskapsideal med torg och servicefunktioner   

Torg och servicefunktioner   

Hus placerade grannskap   

6.6b Byggnadstyp   

Kedjehus   

Radhus   
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Bilaga 2. Checklista för fältstudie Bjurhovda 
 

Bjurhovda, Flerbostadshus Datum 

Husgrupp nr:   

Flerbostadshus Finns 

1.a Fasad   

1.1a Material   

Puts   

Plåt   

Tegel   

Skivmaterial   

Fasadelement i betong   

1.2a Färg   

Grått och vitt   

Starka färger (puts och plåt)   

1.3a Sockel   

-   

1.4a Detaljer/dekor   

Sparsamt   

Materialkombinationer i fasaden   

Skarvarna mellan betongelementen    

2a Balkong   

2.1a Räcke/Front   

Plåt   

Skivmaterial   

Mönstergjuten betong   

2.2a Färg   

-   
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2.3a Detaljer   

Sidoskärmar i betong   

2.4a Placering   

Helt utanpåliggande   

Helt indraget   

3a Fönster   

3.1a Form   

Tvåluftsfönster   

Asymetriska tvåluftsfönster med eller utan gallerförsedd 
ventilationsbåge   

Perspektivfönster   

3.2a Färg   

Vita   

Bruna   

3.3a Placering i förhållande till fasaden   

I liv med fasaden   

4a Tak   

4.1a  Form   

Pulpettak   

Motfallstak   

Sadeltak   

Platta tak   

4.2a Material   

Plåt   

Betongpannor   

Papp   

4.3a Takfot   

Sarg av trä eller plåt   

Saknar takfot   
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4.5a Skorsten   

Finns ej   

5a Entré och dörr   

5.1a Material   

Lackerat stål eller aluminium   

5.2a Entré   

-   

6a Stadsplanering   

6.1a Placering i terräng   

Naturen i närheten har anpassats till bebyggelsen   

6.2a Gårdar   

Placerade i räta vinklar kring öppen gård   

6.3a Trafikseparerat   

Ja   

6.4a Parkering   

I områdets utkant med stora parkeringar och garagelängor   

6.5a Grannskapsideal   

Torg och servicefunktioner   

Hus placerade i storskaliga grannskap   

6.6a Byggnadstyp   

Lamellhus   

Höga skivhus ca 8 våningar   

Loftgångshus   
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Bjurhovda, Radhus och kedjehus Datum 

Husgrupp nr:   

Radhus och kedjehus Finns 

1b Fasad   

1.1b Material   

Plåt   

Trä   

Tegel   

Fasadelement i betong   

Vit sandkalksten >mexitegel<   

1.2b Färg   

Brunt   

Senapsgult   

1.3b Sockel   

-   

1.4b Detaljer/dekor   

Träpanel mellan fönsterna   

Sparsamt   

Materialkombinationer i fasaden   

2b Balkong   

2.1b Räcke/Front   

Trä   

2.2b Färg   

Brunt   

2.3b Detaljer   

-   

2.4b Placering   

Inbyggd under tak   

3b Fönster   
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3.1b Form   

Asymetriska tvåluftsfönster med eller utan gallerförsedd 
ventilationsbåge   

Perspektivfönster   

3.2b Färg   

Vita   

Bruna   

3.3b Placering i förhållande till fasaden   

Placerad i liv   

4b Tak   

4.1b  Form   

Sadeltak   

Pulpettak   

Platt tak   

4.2b Material   

Plåt   

Betongpannor   

Papp   

4.3b Takfot   

Tung takfot med mycket överhäng   

Sarg av trä eller plåt   

4.4b Skorsten   

Finns ej   

5b Entré och dörr   

5.1b Material   

Trä   

5.2b Entré   

Skärmtak   

6b Stadsplanering   
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6.1b Placering i terräng   

Naturen i närheten har anpassats till bebyggelsen   

6.2b Gårdar   

Inrutat med små lekparker med avstånd från vägen   

6.3b Trafikseparerat   

Ja   

6.4b Parkering   

Parkering utanför området, med eller utan garagelängor   

6.5b Grannskapsideal   

Större torg och servicefunktioner   

Grupphusområden   

6.6b Byggnadstyp   

Parhus   

Vinkelhus   

Kedjehus   

Radhus   
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Bjurhovda, Villor Datum 

Husgrupp nr:   

Radhus och kedjehus Finns 

1b Fasad   

1.1b Material   

Plåt   

Tegel   

Fasadelement i betong   

Trä   

Vit sandkalksten >mexitegel<   

1.2b Färg   

Brunt   

Senapsgult   

1.3b Sockel   

-   

1.4b Detaljer/dekor   

Sparsamt   

Träpanel mellan fönstren   

Materialkombinationer i fasaden   

2b Balkong   

2.1b Räcke/Front   

Trä   

2.2b Färg   

Brunt   

2.3b Detaljer   

-   

2.4b Placering   

"Joddlarbalkong"   

Inbyggd under tak   
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3b Fönster   

3.1b Form   

Asymetriska tvåluftsfönster med eller utan gallerförsedd 
ventilationsbåge   

Perspektivfönster   

3.2b Färg   

Vita   

Bruna   

3.3b Placering i förhållande till fasaden   

Placerad i liv   

4b Tak   

4.1b  Form   

Sadeltak   

Pulpettak   

Platt tak   

4.2b Material   

Plåt   

Betongpannor   

Papp   

4.3b Takfot   

Tung takfot med mycket överhäng   

Sarg av trä eller plåt   

4.4b Skorsten   

Finns   

5b Entré och dörr   

5.1b Material   

Trä   

5.2b Entré   

Skärmtak   
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6b Stadsplanering   

6.1b Placering i terräng   

Naturen i närheten har anpassats till bebyggelsen   

6.2b Gårdar   

Inrutat med små lekparker med avstånd från vägen   

6.3b Trafikseparerat   

Ja   

6.4b Parkering   

I anslutning till hus/I hus   

Parkering utanför området, med eller utan garagelängor   

6.5b Grannskapsideal   

Större torg och servicefunktioner   

Grupphusområden   

6.6b Byggnadstyp   

Villor   
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Bilaga 3.  Frågor till planarkitekt Skallberget 
Följdfråga markeras med kursiv text. 

 

 Varför gör staden bedömningen att Skallberget/Bjurhovda är en bra plats att exploatera på? 

 Hur ser exploateringstrycket ut för de olika områdena i dagsläget? På vilket sätt har man tänkt exploatera i både nu- och framtid?  

 Hur stadsplanerare man i stort för den nya exploateringen i området? (tidstypiskt, modernt, med framtidstänk?)  

 Hur har man tänkt kring storlek och volymer på nybyggnationen? 

 Upplever du som stadsplanerare att staden följer sin översiktsplan (förtätning, bebyggelse av grönytor, blandade upplåtelseformer etc.?) 

 Vilka kulturhistoriska konsekvenser bedömer du att exploatering i dessa två områden kan få, på kort och lång sikt? 

 Hur vill staden att den nya arkitekturen ska se ut? (modern, tidsenlig, ekonomisk etc.?)  

 Vilka kulturhistoriska värden tycker staden är viktiga på Skallberget/Bjurhovda? 

 Vilka metoder vid exploatering används idag för att minimera den kulturhistoriska påverkan? 
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Bilaga 4.  Frågor till planarkitekt Bjurhovda 
Följdfråga markeras med kursiv text. 

 Varför gör staden bedömningen att Skallberget/Bjurhovda är en bra plats att exploatera på? 

 Hur ser exploateringstrycket ut för de olika områdena i dagsläget? På vilket sätt har man tänkt exploatera i både nu- och framtid?  

 Hur stadsplanerare man i stort för den nya exploateringen i området? (tidstypiskt, modernt, med framtidstänk?)  

 Upplever du som stadsplanerare att staden följer sin översiktsplan (förtätning, bebyggelse av grönytor, blandade upplåtelseformer etc.?) 

 Det här med att man bygger på grönytor då? 

 Vilka kulturhistoriska konsekvenser bedömer du att exploatering i dessa två områden kan få, på kort och lång sikt? 

 Hur vill staden att den nya arkitekturen ska se ut? (modern, tidsenlig, ekonomisk etc.?)  

 Vilka kulturhistoriska värden tycker staden är viktiga på Skallberget/Bjurhovda? 

 Vilka metoder vid exploatering används idag för att minimera den kulturhistoriska påverkan? 
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Bilaga 5.  Frågor till de boende på Skallberget 
 

Trivsel på området i stort: 

 

Mycket bra               Mycket dåligt 

 

Vikten av ett lokalt centrum med torgmiljö: 

 

Viktigt           Oviktigt 

 

Vikten av att ha naturen nära bostadshuset 

 

Viktigt           Oviktigt 
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Infrastruktur 

Tillgängligheten med bil på området: 

Mycket bra               Mycket dåligt 

 

Vikten av tillgänglighet med bil på området: 

Viktigt           Oviktigt 

 

Tillgängligheten med cykel på området: 

Mycket bra               Mycket dåligt 

 

Vikten av tillgänglighet med cykel på området: 

Viktigt           Oviktigt 
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Balkong 

Vilken balkong föredrar du ur ett estetik perspektiv på området: 

Äldre           Nyare 

           

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Privat      Foto: Privat 

Vilken balkong föredrar du ur ett praktiskt perspektiv på området: 

Äldre           Nyare 

 

Vad värderar du högst? 

Praktisk          Estetisk 
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Nybyggnation 

Kostnad, kulörer, storlek och allt praktiskt är irrelevant. Fokusera enbart på estetik. 

Vid nybyggnation på Skallberget skulle jag föredra (välj ett eller flera alternativ): 

Hustyp 

      

 

                  

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper.  
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Fönster 

         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper.  
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Fasad 

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper.  
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Portar 

       

 

          

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 
som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper. 
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Bilaga 6.  Frågor till de boende på Bjurhovda 

Frågeformulär Bjurhovda 

 

Trivsel på området i stort: 

 

Mycket bra               Mycket dåligt 

 

Vikten av ett lokalt centrum med torgmiljö: 

 

Viktigt           Oviktigt 

 

Vikten av att ha naturen nära bostadshuset 

 

Viktigt           Oviktigt 

 

  



74 
 

 

Infrastruktur 

Tillgängligheten med bil på området: 

Mycket bra               Mycket dåligt 

 

Vikten av tillgänglighet med bil på området: 

Viktigt           Oviktigt 

 

Tillgängligheten med cykel på området: 

Mycket bra               Mycket dåligt 

 

Vikten av tillgänglighet med cykel på området: 

Viktigt           Oviktigt 
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Tak 

Vilket tak föredrar du ur ett estetik perspektiv på området: 

Äldre           Nyare 

     

Foto: Privat          Foto: Privat 

Vilket tak föredrar du ur ett praktiskt perspektiv på området: 

Äldre           Nyare 

 

Vad värderar du högst? 

Praktisk          Estetisk 
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Nybyggnation 

Kostnad, kulörer, storlek och allt praktiskt är irrelevant. Fokusera enbart på estetik. 

Vid nybyggnation på Bjurhovda skulle jag föredra (välj ett eller flera alternativ): 

Hustyp 

            

 

       

 

 

       

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper.  
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Fönster 

          

 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper.  
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Fasad 

       

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper.  
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Portar 

     

 

     

 

 

 

 

 

* Här har copyrightskyddat bildmaterial används och får därmed ej publiceras officiellt. Ersätt copyrightskyddad bild med valfria bilder på såväl tidstypiska- 

som icke-tidstypiska (moderna, äldre än tidsperioden eller yngre än tidsperioden) hustyper. 


