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1. Inledning 

Bostadsbyggande är ett intressant och viktigt ämne då det har skett på olika sätt 

genom tiderna. Efter att industrialiseringen kom till Sverige ändrades 

bostadssituationen kraftigt och bostadsmiljön upplevdes en bristande faktor. 

Stadsplanering blev därav viktigt och prövades på olika sätt tills bostadsbyggandet 

tillslut förblev hållbart. 

   I den här undersökningen kommer jag ha fokus på en bruksort med de bostäder 

som byggdes i Älvenäs, Vålberg på 1940-talet när fabriken Svenska Rayon AB 

etablerade sig där. Det fanns ingen bebyggelse i Älvenäs innan Svenska Rayon 

AB kom dit, det är alltså på deras bevåg att Älvenäs blev bebyggt och bosatt. Det 

var dock inte bara på grund av Svenska Rayon AB som Älvenäs blev bebyggt då 

de samarbetade med Nors kommun för att få stöd till byggnationerna. Nors 

kommun och Svenska Rayon AB skapade även ett gemensamt bolag, Älvenäs 

Fastighetsaktiebolag vars fokus var bostadsbyggnationen. Bostäderna som 

byggdes var till för fabrikens arbetare och med min undersökning kommer jag ta 

reda på hur det gick till med olika beslut, byggnadslov, byggnationen osv. 

   Det intressanta med min undersökning är just att det inte fanns någon 

bebyggelse i Älvenäs och att man bestämde sig för att placera en ny industri där 

med tillhörande arbetarbostäder. Detta hände så sent som på 1940-talet vilket 

betyder att man nu kunde planera ett helt nytt samhälle med den nya kunskapen 

om hur viktigt samhällsplanering verkligen är. Det gör situationen unik, därav blir 

det även mitt forskningsproblem. Att planera ett helt nytt samhälle i en bruksort 

gjorde så att bostadsbyggnationen rullade på bra med ett samarbete mellan 

kommun och företag vilket tillhörde den nya samhällsplaneringen. Dock fanns det 

ju ingen tidigare bebyggelse att ta hänsyn till i Älvenäs vilket gjorde att Svenska 

Rayon AB och kommunen hade ett guldtillfälle att bygga upp ett så pass bra 

samhälle som möjligt, självklart hade dem en bredare kunskap om hur 

samhällsplanering skulle se ut om man jämför med tidigare, därav hade dem 

bättre förutsättningar att bygga upp bostäder i ett tomt Älvenäs än vad tidigare 
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generationer hade haft.     

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med den här B-uppsatsen är att undersöka processen kring byggandet 

av bostäder i samband Svenska Rayon AB:s etablering i Älvenäs, Vålberg. Mina 

frågeställningar är: 

 Vilka aktörer var inblandade och hur såg deras samarbete ut? 

 Vilka bostäder eftersträvades och hur såg beslutsprocessen ut? 

 

1.2 Forskningsläge 

 

Tidigare forskning kring mitt ämne finns ibland annat i Den svenska staden - 

vinnare & förlorare av Christer Ahlberger som går igenom en bredare 

undersökning om hur olika städer har växt fram i Sverige. Stadens uppbyggnad är 

kvarlevor av olika maktrelationer, förväntningar och ekonomiska överväganden 

där husens utformning kan säga mycket om makt och status. Det moderna 

samhällets framväxt börjar på mitten av 1800-talet då städerna tog steget mot 

samhällsutvecklingen.1   

   Industrialiseringen blev ledande för både landsbygden och stadens utveckling 

som bröt sönder enheten av kulturen av stad och land. Industrialismen blev en 

historisk svallvåg som skapar det nya samhället genom att skölja bort den 

förkapitalistiska kulturen. De tre huvudfunktionerna som påverkat denna 

stadsutveckling är handel och kommunikation, produktion samt administration 

och utbildning. 2 

   Under perioden mellan 1850 och 1920 blev det en stor befolkningsökning i 

städerna som då blev otroligt tätbefolkat. Anledningen var att det fanns 

expansionsmöjligheter inom städernas gränser och att bebyggelserna gjordes 

tätare. De centrala delarna blev allt tätare så ökade befolkningen ökade även 

                                                 
1 Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden: vinnare & förlorare. s. 8 
2 Ahlberger, C., (2001) s. 12 
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runtom staden. Det blev stora sanitära problem samt administrativa problem som 

ledde till en ny stadspolitik som innebar stadsgrundande där flera orter fick 

stadsrättigheter och blev till stora industrisamhällen.3 

   Den funktionalistiska genombrottet skedde 1930-talet där stadsplaneringen 

skulle ha en riktig plan över bygget med hänsyn till mark- och 

terrängförhållanden, systematisk zonering, omlandet skall vara med i planeringen 

samt att den skall ses som en helhet mellan att vara tekniskt praktisk tillsammans 

med lagstiftning och ekonomi.4 

   Ahlbergers undersökning är väldigt bred där man ser hur städerna samt olika 

samhällens uppbyggnad sett ut med en stadsplanering som växt fram. Min uppsats 

är inriktat på en bruksort där en samhällsplanering står i fokus till ett obebyggt 

område, istället för städer med en stadsplanering. Ahlbergers undersökning 

kommer dock till användning då man kan se olika kopplingar till en bredare 

kontext. 

   I avhandlingen Arbetarfamiljen och det nya hemmet, Om bostadshygienism och 

klasskultur i mellankrigstidens Göteborg går Sten O Karlsson igenom olika 

bostäders uppbyggnad och vad som har förändrats under tidens gång. Under 1930- 

och 1940-talet började man planera mer om hur bostäderna skall se ut så att de 

skall vara mer funktionella. Planritningar är tydliga och varje rum är väl uttänkta 

till skillnad från vad det hade varit innan. Lägenhetshus blir längre, högre och 

placeringen är glesare varandra än innan.5   

   Det sker en brytning under 1940-talet där en ny bostadsregim skapas och 

Karlsson undersöker kritiskt de moderna arbetarbostädernas härkomst med 

Göteborg som utgångspunkt. När, hur och varför blev arbetsbostäderna klassade 

som ett vetenskapligt problem och vad blev den moderna lösningen?6 

   Sömn, måltider och husligt arbete var de tre huvudfaktorerna som den moderna 

bostaden skulle innehålla. Husligt arbete hade dock mindre fokus i det moderna 

samhället då hushållsmaskiner och färdiglagade maträtter tog mer fokus. Med 

detta blev köken mindre än innan och man ersatte ytan med ett rymligt 

                                                 
3 Ahlberger, C., (2001) s.54 
4 Ahlberger, C., (2001) s. 88 - 89 
5 Karlsson, Sten O, (1993) Arbetarfamiljen och det nya hemmet, Om bostadshygienism och 

klasskultur i mellankrigstidens Göteborg, s. 12 - 13 
6 Karlsson, S., O., (1993) s. 15 
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vardagsrum där även husfadern kunde spendera sin tid tillsammans med familjen. 

Det blev även mer vanligt med avskilda sovplatser för varje familjemedlem så 

bostäderna innehöll mer eller rymligare rum. Dock fanns det några svårigheter 

med detta vilket var att byggnadsmetoderna var föråldrade, folkets gamla 

bostadsvanor var ingrodda samt arkitekterna överdrivna tankegångar.7   

   De nya välplanerade bostäderna var fortfarande till viss del oåtkomliga rent 

ekonomiskt för arbetarklassen under trettiotalskrisen. Detta tyder på att 

bostadsproblemet inte bara var ett tekniskt problem, det var även ett socialt och 

politiskt problem. Oftast låg fördyrningsfaktorerna i fastighetsägarnas 

vinstintresse än i själva byggprocessen. Arkitekternas bostadsrevolution skedde 

innan det sociala samt politiska aspekterna kom in i bostadsplanering samt 

byggnation, därefter blev processen på ett sätt som speglar sig i min uppsats.8 

   Karlssons undersökning är mer avgränsat om man jämför med Ahlbergers. Han 

går igenom hur bostadsplanering blir allt viktigare under 1930- och 1940-talet till 

t.ex. arbetarbostäder tillsammans med den sociala samt politiska frågan då det inte 

bara var ett tekniskt problem. Detta gör att Karlssons undersökning blir viktig i 

min uppsatts för att dra paralleller till andra bostäder.  

   I Så bodde vi, arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse går Rut Liedgren 

igenom hur arbetarbostäder byggdes under 1800-talet och hur genomgången såg 

ut i sekelskiftet. Under 1850-talet ökade bostadsbehovet så husägare utnyttjade 

sina tomter till utbyggnad så att tomtytan blev minimal. Detta problem togs upp i 

en tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik där dem ansåg att det borde 

bli ett förbud mot husbyggnad som ej är anpassad efter gatans bredd. Bostädernas 

utformning ses som en hälsorisk med trängsel samt de sanitära förhållandena.9  

   I början av 1900-talet utfördes bostadsundersökningar för de mindre 

inkomsttagarnas bostäder och dess kvalité. Anledningen till detta var att se ifall 

det behövdes några åtgärder. Cirka hälften av alla bostäder som var med i 

undersökningen hade vatten och avlopp inomhus, det var dock bara några få 

procent som hade egen toalett, resten fick dela med andra familjer. Över 40 

procent av bostäderna hade ohyra. Med denna undersökning kunde man enklare se 

                                                 
7 Karlsson, S., O., (1993) s. 185 
8 Karlsson, S., O., (1993) s. 209 
9 Liedgren, Rut. (1961) Så bodde vi, arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse 
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vad som behövs ändras inför nästkommande byggnation.10  

   Efter första världskriget skapades bland annat AB Industribostäder, ett 

bostadsbyggnadsbolag av inflytelserika personer som var engagerade i industri 

samt bankverksamhet, vars uppgift var att öka bostadsbeståndet med välplanerade 

och inredda smålägenheter. De inriktade sig på att planera samt bygga 

bostadssamhällen såsom bruksarbetarsamhällen där bolaget skulle försörja för allt 

som behövs i ett bostadcentrum såsom vägar, elektriska ledningar, vatten och 

avlopp.11 

   Liedgrens undersökning är mer fokuserad på hur arbetarbostäder byggdes, 

kvalitén på bostäderna samt vilka åtgärder som tillkom. I hennes undersökning ser 

man att hon ger mer exempel på hur vägen till den förbättrade bostadsplaneringen 

såg ut till skillnad från Karlsson och Ahlberger, därav blir Liedgrens 

undersökning viktig till in uppsats.  

   I Bruksandan och modernismen: brukssamhälle och folkhemsbygge i 

Bergslagen 1935-1975 går Eva Vikström igenom utvecklingen av bruksorter och 

vika aktörer som varit aktuella med några exempel från bland annat Uddeholm 

som drev många stora bruk i Östra Värmland där samhällen även byggdes upp. 

Företag, kommuner och organisationer var de huvudaktörerna som var 

inblandade. Samarbetet emellan dem blev ett system som funkade, med en 

gemensam tro om att välfärden vilade på en industriell tillväxt. Egnahem var allt 

vanligt där dem anställda på olika bolag fick ett statligt subventionslån för att 

bygga sina bostäder. Övergången från bruksplanering till samhällsplanering i 

kommunal regi skedde under 1930- och 1940-talet där länsstyrelsen och 

bolagsledningen var huvudaktörerna. Kooperativa Förbundet blev även en aktör 

som hjälpte bruksorternas byggande under den här perioden med moderna 

bekvämligheter med arkitekternas ritningar. Bruksarbetares levnadsstandard 

ansågs släpa efter i samhället och att förbättra arbetarbostädernas standard sågs 

som ett sätt att höja levnadsstandarden samt öka jämlikheten. Under den här 

perioden byggdes det mest arbetarbostäder, dock på ett bättre sätt än innan samt 

att upprustning av gamla bostäder gjordes, tjänstemannabostäder samt egnahem 

                                                 
10 Liedgren, R., (1961) 
11 Liedgren, R., (1961) 
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byggdes också.12 

   Vikströms undersökning tar upp delar ur bruksorternas uppbyggnad som ger en 

ökad förståelse till varför de olika aktörerna tillslut samarbetar med varandra och 

därav förstår man sambandet mellan aktörerna i min uppsats. 

   I Att sätta spaden i jorden: kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945-1985 går 

Björn Tropp igenom bostadspolitiken som tar grund i 1930- och 1940-talet och 

framåt. Kommunen skulle ha en aktiv medverkan i bostadsbyggnationen, dock 

med en ansvarsfördelning med staten. Det tillkom en bostadsförsörjningslag där 

kommunen var tvungna att godkänna den statliga låne- och bidragshanteringen 

samt etablera bostadsförsörjningsplanen som skall innehålla bostadsproduktionens 

omfattning, planläge samt fördelningen av ny- och ombyggnation. De 

flerfamiljshus som byggdes var av den offentliga sektorn, alltså kommunala bolag 

och stiftelser eller av bostadskooperationen. Olika bostadsbolag blev allt 

vanligare, men den gemensamma frågan var alltid densamma, minska 

bostadsbristen. Man såg en stark koppling mellan ökat behov av arbetskraft på 

industrier samt bostadsbyggnation. Det fanns ett mönster där byggnationerna 

prioriterades vid olika industrier som hade behov av mer bostäder, 

bostadsproduktionen var oftast väldigt snabb vid de områdena. Tropp undersöker 

de likheter samt skillnader som fanns på tre olika områden i Sverige. Mariestad, 

Trollhättan och Munkfors. Munkfors är en bruksort i Värmland vilket gör Tropps 

undersökning viktig i min uppsats.13 

 

1.3 Metod, Källmaterial och avgränsningar 

Källmaterialet jag har använt mig utav hittade jag på arkivcentrum Värmland. Där 

beställde jag hem tidningsurklipp från Svenska Rayons AB Älvenäs arkiv. Då det 

är tidningsurklipp som själva fabriken valt att spara av olika anledningar så blir 

källan partisk och visar det fabriken tyckte var viktigt att spara. Tidningsurklippen 

visade mycket av fabrikens uppbyggnad och dess framgångar samt motgångar, 

inklusive bostadsbyggnationen. Det fanns mycket information i tidningsurklippen 

                                                 
12 Vikström, Eva (1998). Bruksandan och modernismen: brukssamhälle och folkhemsbygge i 

Bergslagen 1935-1975.  
13 Tropp, Björn (1999). Att sätta spaden i jorden: kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945-

1985. Diss. Göteborg : Univ. 
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där man fick en bredare syn på vad som har hänt vilket hjälpte mig att orientera 

samt begränsa mig periodmässigt ned till 1940-talet. Det var då fabriken och 

bostäderna etablerade sig samt att det hjälpte mig att veta vart jag skulle fortsätta 

leta efter material. Samarbetet mellan Nors kommun och Svenska Rayon AB 

nämndes ofta samt att olika byggnadslov beviljats, då var det Nors kommunarkiv 

jag fick vända mig till. Där hittade jag Kommunalfullmäktiges protokoll, 

Byggnadsnämndens protokoll samt handlingar rörande kommunens fastigheter 

(ritningar till arbetarbostäder) från Kommunalnämnden. För att kunna besvara 

mina frågeställningar så att syftet uppfylls har jag valt att skriva en kvalitativ 

textanalys för at tolka samt analysera mitt källmaterial. Jag dokumenterade allt jag 

ansåg var relevant till Svenska Rayon AB, Älvenäs samt samarbetet till Nors 

kommun i kronologisk ordning. Det blev mest protokoll ifrån Byggnadsnämnden, 

därefter Kommunalfullmäktige. Byggnadsnämndens protokoll var hyffsat lättolkat 

då det stod tydligt vilka byggnadslovsansökningar de fått in, datum, 

anmärkningar, godkännanden, besiktningar mm. Från Kommunalfullmäktiges 

protokoll var det svårare dels för att det var handskrivet vilket automatiskt var 

svårare för mig att tolka, plus att det fanns olika handstilar med egna 

förkortningar. Detta gjorde att processen tog längre tid men slutresultatet blev 

fortfarande bra.  

   I undersökningen valde jag att dela upp undersökningen i två delar med hjälp av 

mina två frågeställningar. Den första delen handlar om vilka aktörer som var 

inblandade i bostädernas uppbyggnad samt samarbetet emellan dem. Den andra 

delen handlar om beslutsprocessen på de bostäder som eftersträvades. Här ser man 

ansökan om olika byggnadslov och hur de bemöttes, processen till en godkänd 

slutbesiktning samt datum i en kronologisk följd som visar vilka beslut som togs. 

Frågeställningarna valde jag att diskutera diskuteras mer i analysen.   

   Alla källor från Nors kommunarkiv är äkta originalkällor och inget är förfalskat. 

Alla källor skrevs samtidigt som sammanträdena ägde rum, då jag har använt mig 

utav protokollen från de olika sammanträdena där datum samt underskrift står 

med. Källorna är inte beroende av varandra, dock får man olika perspektiv 

beroende på vilken källa man använder sig utav. Man kan använda dem enskilt, 

men för att få de olika perspektiven använde jag mig av alla.  
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2. Bakgrund  

Vålberg ligger mellan Karlstad och Grums i Värmland, ca två mil väster om 

Karlstad och en mil öster om Grums. Kollar man på en bredare sträcka så ligger 

Vålberg mellan Stockholm och Oslo, ca trettiotvå mil väster om Stockholm och 

tjugotre mil öster om Oslo. Nu tillhör Vålberg Karlstads kommun men har 

tidigare varit självständig med namnet Nors kommun.14  

   Vålberg har en lång historia, speciellt området Älvenäs som ligger längst 

Norsälven som sägs är anledningen till att namnet blev Nors socken.15 

   Älvenäs moderna historia börjar med Svenska Rayon AB:s etablering den 1 

april 1942 då 100 tunnland åker och 400 tunnland mark inköptes under 

kommunens förmedling av lantegendomsägaren Gottfrid Nilsson för 150,000 

kronor. Ett entreprenadkontrakt skrevs under den 11 april 1942 med Svenska 

Entreprenadaktiebolaget vars namn blev AB Cellull, dock ändrades namnet till 

Svenska Rayon AB den 1 september 1947. Anledningen till att fabriken byggdes 

var på grund av den stora efterfrågan på cellull (textilfiber) som blev under andra 

världskriget.16 

   Med fabrikens uppbyggnad byggdes även arbetarbostäder då det inte fanns 

någon bebyggelse i Älvens innan förutom Älvenäs gård som fick rivas. Gatorna 

fick namn efter fabriken och inte efter blommor, kungar eller författare som 

annars kan vara rätt vanligt. Gatunamnen blev bland annat Tvinnaregatan, 

Vävaregatan, Silkesstigen samt Grovullsvägen som alla har en koppling till den 

produktionen som var i fabriken.17    

   Det finns en anledning till varför fabriken byggdes i Älvenäs av alla ställen och 

det var att Älvenäs hade de bästa förutsättningarna med både vatten- och 

trafikfrågor. Det behövs 20,000 minutliter vatten till fabriken och Älvenäs ligger 

intill Norsälvens utlopp samt Vänern. Den största råvaran är natronlut som 

tillverkas vid Skoghallsverken, i närheten till Älvenäs ligger även Edsvalla, 

Slottsbron och Eds sulfitfabriker som även dem får transportera råvaror till 

                                                 
14 Blom, Thomas (2000). Vålberg-Älvenäs: en kulturgeografisk exkursion i en bruksort i tiden. s. 9 
15 Blom, T., (2000) s. 11,  

Ordet Nor betyder trångt sund på fornsvenska som då har syftats till Norsälven. År 1336 nämns 

sockennamnet Nor för första gången i ett medeltida brev där det visar sig att Lars Magnusson har 

bytt bort sina gods i ”Noree”. Namnet Nor nämns även som ”Halworth aff Nore” år 1339 i ett 

annat medeltida brev samt år 1390 nämns ”Norsockn” i ytligare ett brev. 
16 Blom, T., (2000) s. 31 
17 Blom, T., (2000) s .32 
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Älvenäs. Då Älvenäs ligger i mellan dessa platser som har de råvaror som behövs 

så blir den totala fraktkostnaderna lägst plus att Älvenäs har en fördel med vattnet 

så nära sig. Fabriken är planlagd av Svenska Entreprenad AB med teknisk 

expertis av AB Nordisk Silkecellulosa med ritningar av arkitekten Haqvin 

Carlheim Gyllensköld. Till verkställande direktör blev civilingenjören Axel 

Olsson anställd som tidigare varit arbetschef för ett flertal fabriker runt om i 

Sverige samt utomlands. Till en början anställdes ca 300 arbetare och ca 70 

bostäder började byggas till dem.18 

   Därefter blev Älvenäs mer och mer bebyggt så att det tillslut blev det samhälle 

som finns där idag. I dagens läge är Älvenäs en plats som inte nämns ofta, så var 

det dock inte under 1940-talet när Svenska Rayon AB etablerade sig vilket ledde 

till att ett samhälle växte fram. Hur detta gick till kommer undersökas i kapitlet 

nedan. 

 

  

                                                 
18 Säffle-Tidningen, 420115, ”Cellullfabriken förelägges till Norsälvens utlopp” Tidningsurklipp 

förvarat av Svenska Rayon AB Älvenäs arkiv. 



10 

 

3. Undersökning  

3.1 Vilka aktörer var inblandade och hur såg deras samarbete ut? 

Det var många som inte trodde att industrin skulle komma till Älvenäs för än Ivar 

Andersson från Vålberg gav förslaget till kommunen. Han hade sett i tidningen att 

Kooperativa Förbundet tillsammans med de svenska textilfabrikerna skapat ett 

bolag vid namn AB Cellull, dock fanns det ingen lämplig plats att slå sig ned på. 

Ivar tyckte att Älvenäs passade in perfekt med sitt geografiska läge och gav 

förslaget till sin goda vän, som även var ordförande i Kommunalfullmäktige. AB 

Cellull blev av stort värde för orten, dock gick den bästa jorden till 

arbetsbostädernas tomter.19  

    Ivar Anderssons förslag ledde till att kommunalfullmäktige beslöt att skicka ett 

skriftligt meddelande den 26/10 1941 till Kooperativa Förbundet om den tilltänkta 

cellullsfabriken med förslag om att den skall byggas inom Nors socken. 

Kommunfullmäktige beslöt att skriva till Kooperativa Förbundets direktör och 

framföra synpunkter om läget samt att kommunen är villig att ställa av sin mark 

till användning för anläggningen på bolagets goda villkor, om markens placering 

anses lämplig.20 

   AB Cellulls godkände beslutet om att placera sin planerade fabrik till Älvenäs i 

Nors socken. Kommunalfullmäktige beslutade den 18/1 1942 att offentliggöra 

ärendet, som stod i mellan ägaren till Vålberg gård och Nors kommun. Dem hade 

en preliminär överenskommelse där ägaren överlät ca 25 hektar mellan Norsälven, 

Älvenäs gårds ägor samt landområdet norr om landsvägen Karlstad-Säffle till 

Nors Kommun. Priset på detta blev 95,000 kr. AB Cellull beräknades få 300 

arbetare där omkring 150 man uppskattningsvis redan bodde inom kommunen. 

För att hindra bostadsbrist planerade cellullbolaget tillsammans med kommunen 

ett bolag eller stiftelse för bostadsproduktion. Dem beräknade att ett 70 tal 

bostäder behövdes byggas. I detta sammanhang konstaterades ett statligt tertiärlån 

enligt uppgifter från byggnadsbyrån. Kommunen skulle gratis ställa fram mark till 

handlingens förfogande för att på så sätt upprätthålla byggnadshantverkarna och 

hyrentreprenörer. Därefter skulle kommunen göra en insatts i den handlingen med 

                                                 
19 Värmlands folkblad, 430408, ”Folkökning väntar i Nor” Tidningsurklipp förvarat av Svenska 

Rayon AB Älvenäs arkiv. 
20 Protokoll från KF, 411026, §28, NKA, AC 
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100,000 kronor. Kommunen ansvarade för framtagandet av vatten- och 

avloppsledningar samt gator och vägar i och till Älvenäs, kostnaden blev 175,000 

kronor. Den totala summan som kommunen behövde upplåna blev alltså 390,000 

kronor.21   

   Kommunen anslöt sig till det bolag som bildades av AB Cellull samt 

kommunen, vid namn Älvenäs Fastighetsaktiebolag. Bolagets uppgift var att 

bygga bostäder för inflyttade arbetare vid cellullfabriken. De 70 tal bostäder som 

var starten av bostadsbyggandet av bolaget fick stöd av statliga tertiärlån där 

arbetarna fick rätt att förvärva bostadsfastigheten om dem så önskade. 

Kommunalfullmäktiges beslut var att tilldela 100,000 kronor i bolaget där 

Fullmäktige begärde tillstånd hos Kungliga Majestät om att få ta ett lån med den 

summan som skulle återbetalas hösta möjliga år, lägst är dock 30 år. Beslutet 

fastställdes den 18/1 1942.22 

   Med förslag av byggnadsnämnden och rekommendation av kommunalnämnden 

anlitades Kooperativa Förbundets arkitekt H. Gyllensköld från Stockholm till 

Edsvalla-Norsbron-Vålbergs utomplansbestämmelseområde under förutsättning 

av Konungens Befattningshavandes godkännande. Gyllensköld blev ett 

byggnadstekniskt omdöme åt Byggnadsnämnden vid granskningar, ritningar samt 

vid besiktningar av byggnader inom utomplansbestämmelseområde, i detta fall 

Älvenäs. Han fick avgöra vilka byggnader som var lämpliga att byggas i AB 

Cellulls eller Älvenäs Fastighetsaktiebolags regi. För att arkitekt Gyllensköld 

skulle fullfölja sitt uppdrag i Älvenäs bestämdes den 26/7 1942 att han fick 

ersättning med 25 kr per kommunträde samt för ritningsgranskning och besiktning 

med 2,50 kr resp. 5 kr per rumsenhet.23 

   Angående bebyggelsen i AB Cellulls och Älvenäs Fastighetsaktiebolags regi 

beslöts att frågan om konsulent skulle stå öppen intill dess direktör Olsson i AB 

Cellull samt länsarkitekten fått yttra sig i ärendet.24 

   Planerna för bebyggelsen av arbetarbostäder i Älvenäs blev färdiga den 1/9 

1942 med Älvenäs Fastighetsaktiebolag som Nors kommun och AB Cellull hade 

bildat. Dessa parter gjorde en byggnadslovsansökan med ritningar samt 

                                                 
21 Protokoll från KF, 420118, §4, NKA, AC 
22 Protokoll från KF, 420118, §8, NKA, AC 
23 Protokoll från KF. 420726, §3, NKA, AC 
24 Protokoll från BN, 420608, §8, NKA, AC 
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arbetsbeskrivningar som blev beviljats av Byggnadsnämnden under samma 

datum. 25 

   Byggnadsnämnden besökte Älvenäs tillsammans med Direktör Olsson den 

23/10 1942 för besiktning av Älvenäs Fastighetsaktiebolags bostäder. Under detta 

tillfälle togs stickprov ur alla typer av hus där dem besiktade husens grunder och 

dess dränering, bottenplattor, bjälklag, trossfyllningar, väggar och takstolar. De 

kontrollerade även ifall materialet var av bästa kvalité överallt samt att utförandet 

skett enlighet arbetsbeskrivningar och uppvisade ritningar.26 

   I och med AB Cellulls etablering i Älvenäs blev en stor bebyggelse av 

byggnadstomter aktuell som under år 1942 godkänts av Kungliga Majestäts 

Befattningshavande. Byggnadsnämnden fick behandla alla byggnadsärenden som 

därefter kom till Kungliga Majestäts Befattningshavande.27 

   Byggnadsnämnden besökte återigen Älvenäs Fastighetsaktiebolags bostäder 

samt utförde besiktning på de färdigställda hustyperna tillsammans med 

byggmästare Jonsén den 28/4 1943. Minst ett hus av varje förekommande hustyp 

besiktades där dem gick igenom alla rum inklusive källaravdelningarna. Vid detta 

tillfälle konstaterades att hustyperna utförts enligt ritningar och beskrivningar. Det 

blev dock anmärkning på dränerings- och avloppsledningar längst de liggande 

hustyperna då dem var bristfälliga, detta fick alltså efterses.28 

   Direktör Olsson meddelade Byggnadsnämnden den 8/12 1944 att han i slutet av 

december månad kommer lämna AB Cellull och flytta till en annan ort. Det 

betyder att han efter det inte längre var ledamot av Byggnadsnämnden. Nämnden 

tackade Direktör Olsson för hans hjälpsamhet och sakkunskap som dem fått 

uppleva samt att Direktör Olsson visat stort intresse och hjälpsamhet mot de 

egnahemsbyggare som varit anställda i det företag han lämnat efter sig.29  

   Byggnadsnämnden skickade ett förslag Till Konungens Befallningshavande i 

Värmlands län den 3/6 1946 med ändringar samt utvidgning av byggnadsplanen 

för bostadsområdet i Älvenäs. Förlaget innehöll bifogande handlingar och karta, 

ansökningshandlingar från AB Cellull och Älvenäs Fastighetsaktiebolag samt 

                                                 
25 Protokoll från BN, 420901 §1&3, NKA, AC 
26 Protokoll från BN, 421023, §1, NKA, AC 
27 Protokoll från BN, 430216, §6, NKA, AC 
28 Protokoll från BN, 430428, §2, NKA, AC 
29 Protokoll från BN, 441209, §7, NKA, AC 
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yttrande från Kommunalnämnden.30 

   Bostadsbyggandet fortsatte och den 1/7 1946 fick Byggnadsnämnden ett 

meddelande från AB Cellull om de senaste 42 stycken byggda bostadshus var 

klara för slutbesiktning. Närvarande under besiktningen var byggnadsnämnden, en 

representant från AB Cellull samt en representant från den byggnadsfirma som 

byggt bostäderna. Det konstaterades att det är 6 olika hustyper, där samtliga hus är 

byggda enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. Materialen var även av bra 

kvalité samt att arbetet var bra utfört så blev även den besiktningen godkänd.31 

   Byggnadsnämnden fick en remisshandling från länsstyrelsen den 10/9 1948 om 

en ansökan från Svenska Rayon AB (nytt namn för AB Cellull) om en fastställelse 

av en bredare byggnadsplan inom Nors socken. Man ser här att bostadsbyggandet 

var fortsatt aktuellt. Nämnden fastställde byggnadsplanen med hjälp av yttrande 

från arkitekt Müller, Säffle.32 

 

3.2 Vilka bostäder eftersträvades och hur såg beslutsprocessen ut? 

De 70 arbetarbostäder som AB Cellull och Älvenäs Fastighetsaktiebolag började 

med att bygga var av ytterst kvalité, de nyinflyttade var alla eniga om detta. 

Vatten- och avloppsledningarna hade en stor betydelse till bostädernas kvalité, 

vilket inte var en självklarhet för den övriga bebyggelsen i Vålberg. Där har var 

och en själva fått ansvara för arbete samt kostnader med vatten- och 

avloppsledningar.33 

   Kommunen frågade AB Cellull om dem var villiga att hjälpa sina anställda i 

form av ett lån till dem som ville bygga egnahem. Egnahem var ett sätt att ge 

arbetare chansen att äga sitt egna bostadshus. AB Cellulls styrelse beslutade att 

lämna ett räntefritt lån på 3,000 kr till anställd personal som byggde egnahem. 

Halva lånebeloppet blev avskrivet när personen i fråga arbetat inom bolaget i 5 år 

och resten av beloppet blev avskrivet när personen i fråga arbetat inom bolaget i 

10 år. Uppgörelsen för bolagets egnahemslån var att Nors kommun lämnade ett 

                                                 
30 Protokoll från BN, 460603, §49, NKA, AC 
31 Protokoll från BN, 460703, §58, NKA, AC 
32 Protokoll från BN, 480910, §80, NKA, AC 
33 Värmlands Folkblad, 430408, ”Kring Nor och Älvenäs” Tidningsurklipp förvarat av Svenska 

Rayon AB Älvenäs arkiv. 
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arrendestöd av 1,000 kr samt att egnahemmen skulle byggas på kommunens mark. 

Kommunfullmäktige beslöt att lämna subventionslån (ekonomiskt stöd) till 

personer som ville bygga egnahem på dessa villkor. Subventionslånen lämnades 

som bidrag till egnahemsbyggen med ett belopp på 1,000 kronor. 

Kommunalnämnden skulle då skriva till vilken person subventionslånet lämnats 

till. Lånen var oföränderlig under 10 år och var även räntefria, därefter kunde 

lånet avskrivas beroende på betalningskostnadsnivån. Kommunen ägde 

fastigheten om den såldes och lånet uppsägs, dock skulle den återbetalas efter 

senast 3 månader. Byggnaderna var tvungna att vara påbörjade och avslutade 

under överenskommen tid. Hälften av beloppet utbetalades när huset blev under 

tak och den andra halvan när huset stod färdigt och kunde tas i bruk. Lånebeloppet 

undertecknades därefter av låntagaren där han fick en skriftlig förbindelse att 

betala sin skuld. Beslutet om subvention började gälla från den 1/7 1943.34  

   Vid Byggnadsnämndens sammanträde 1/9 1942 kom ett förslag om en 

byggnadsplan och ritningar för varje enskild bostadstyp, vilket blev de första 

bostäderna som byggdes i Älvenäs. Det vara två olika bostadsområden. Det första 

området skulle ha 5 kvartersbildningar med 10 stycken bostadshus på varje 

kvarter, det andra området skulle ha 4 stycken radhus med 5 lägenheter i varje. 

Totala antalet lägenheter blev alltså att 70 st. Direktör Olsson visade respektive 

tomtområden för de olika hustyperna såväl som tomternas begränsningar och 

gator. Även en central reningsanläggning för allt avloppsvatten placerades mellan 

tomtområdet för de fristående husen och intill radhusen, väster om gatan mellan 

Norsälven och tomternas östra gränser. Reningsverks ritningar var upprättade av 

Aktiebolaget Vägförbättringar.35 

   Byggnadsnämnden beviljade byggnadslov den 24/9 1942 för de 70 

arbetsbostäder som Älvenäs Fastighetsaktiebolag ansökt om, vilket innehöll 

tillhörande ritningar och plankartor för byggnationen av bostäderna.36 

Slutbesiktning på bostäderna ägde rum den 13/12 1943 och blev därefter 

godkända av Byggnadsnämnden.37 Byggnadsprocessen tog alltså ca 15 månader 

från att Byggnadsnämnden beviljade byggnadslovet till en godkänd 

                                                 
34 Protokoll från KF, 431003, §4, NKA, AC 
35 Protokoll från BN, 420901, §2, NKA, AC 
36 Protokoll från BN, 420924, §8, NKA, AC 
37 Protokoll från BN, 431213, §5, NKA, AC 
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slutbesiktning. 

   Direktör Olsson i AB Cellull ringde ordförande i Byggnadsnämnden och 

frågade hur Nämnden såg på en målning med flamskyddande färg i samtliga 

pannrumstak till arbetarbostäderna i Älvenäs, som godkänns enligt § 11 i 

Byggnadsordningen. De svårigheter som fanns var att förskaffa annat 

flamskyddande material av bra kvalité samt de höga kostnaderna för 

ersättningsmaterial. Byggnadsnämnden godkände den 20/5 1943 att en 

kalksprutning skulle genomföras på samtliga källarvåningars väggar, samtidigt 

skulle en sprutmålning med eldskyddsfärg ske av taken i pannrummen. Detta 

gällde fram till bättre kvalité och bättre priser skulle förekomma dock borde taket 

i sin helhet kläs in med eternitplattor eller putsas enligt nämnden.38  

   En ny fas av byggande blev aktuell den 16/2 1943 då Byggnadsnämnden 

beviljade byggnadslov på ritningar samt beskrivningar gällande 5 stycken 2-

våningshus till tjänstemannabostäder som AB Cellull ansökt om.39 

Byggnadsnämnden besiktade tjänstemannabostäderna samt direktörsbostaden den 

28/4 1943 där besiktningen blev godkänd.40 Den 13/12 1943 slutbesiktades 

tjänstemannabostäderna från AB Cellull, Byggnadsnämnden fann ingen anledning 

att anmärka byggnationen.41 Här ser vi hur processen sett ut från en 

bygglovsansökan till en godkänd slutbesiktning utan anmärkningar. I den här 

byggnadsfasen tog processen ca 10 månader. 

   Ny byggnadsfas skedde när AB Cellull den 18/10 1943 ansökte om 

byggnadstillstånd med ritningar för byggnation av en kombinerad bad- och 

tvättinrättning, vilket beviljades av Byggnadsnämnden.42 Slutbesiktningen skedde 

den 13/12 1943 utan anmärkning.43 

   Byggnadslovsansökan skickats till Byggnadsnämnden med ytligare en ny 

byggnadsfas den 1/6 1945 från AB Cellull för granskning och yttrande av 

ritningar till 42 stycken arbetarbostäder, som skulle byggas inom Älvenäs 

byggnadsplansområde. Ritningarna skickades till stadsarkitekt Knape för en 

ingående granskning där han meddelade att det inte fanns något att anmärka. 

                                                 
38 Protokoll från BN, 430520, §4, NKA, AC 
39 Protokoll från BN, 430216, §5, NKA, AC 
40 Protokoll från BN, 430428, §3, NKA, AC 
41 Protokoll från BN, 431213, §7, NKA, AC 
42 Protokoll från BN, 431018, §4, NKA, AC 
43 Protokoll från BN, 431213, §6, NKA, AC 
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Dock såg han att vardagsrummen pressades ned till en bredd av ca 3 m. med en 

längd av 5 - 6 m. Efter en diskussion godkände nämnden ritningarna då det inte 

fanns några andra anmärkningar.44  

   Besiktning skedde av de 42 arbetarbostäderna den 5/9 1945 som är under tiden 

var under uppbyggnad, någon anmärkning förekom ej.45 Slutbesiktningen skedde 

den 16/11 1945 och besiktades utan anmärkningar.46 Här var byggnadsprocessen 

bara 5 månader från byggnadslovsansökan till godkänd slutbesiktning. 

   I en tidningsartikel från Nya Wermlands-Tidningen framgår det att AB Cellull 

skulle bygga 150 bostäder i Älvenäs som tillsammans med väg och avlopp 

kostade 4,5 miljoner kr. Bostäderna bestod av enfamiljshus, några radhus samt 

tvåvåningshus. Byggnadstillstånd begärdes åt först 32 stycken enfamiljshus, så 

fort det godkändes startades bygget och väntades vara färdigt redan samma år, 

alltså 1947. Bostäderna kommer ligga mellan ingenjörsvillorna och järnvägen vid 

Medskog. De andra bostäderna som ej hunnit fått byggnadstillstånd när artikeln 

skrevs kommer byggas mellan Medskog och Cellullsfabriken, vilket byggs allt 

eftersom byggnadslov godkänns. Vatten- och avloppsledningar började kort efter 

byggas då de redan fått tillstånd samt att vägar redan börjat byggas. Artikeln 

uppger att bostäderna väntades vara färdiga samtidigt som den nya 

konstsilkesfabriken sätts i bruk. Byggnadsaktiebolaget Nordolf, Grums blev 

byggnadsentreprenör för bygget.47 

   Byggnadsnämnden besökte bygget av de nya bostäderna för en besiktning den 

3/9 1947. En anmärkning gjordes vid en enplans byggnadstyp där ena sidan av 

skorstensstocken placerats direkt intill en plankvägg, dock var skorstensväggen 26 

cm och själva rökröret var murat av 12,5 cm tegel utan sammankoppling med 

omgivande murverk. Arkitekt Müller fick undersöka ifall denna konstruktion 

kunde godkännas och om den var i överenskommelse med gällande 

brandföreskrifter, AB Cellull blev underrättad om situationen.48  

   Nors borgarbrandkår hade genom brandchefen meddelat AB Cellull angående 

anmärkning på skorstensstockens utförande vid nybyggnaderna i Älvenäs. 

                                                 
44 Protokoll från BN, 450601, §3, NKA, AC 
45 Protokoll från BN, 450905, §6, NKA, AC 
46 Protokoll från BN, 451116, §5, NKA, AC 
47 Nya Wermlands Tidningen, 470617, ”Älvenäs skall bygga bostäder för 4,5 miljoner” 

Tidningsurklipp förvarat av Svenska Rayon AB Älvenäs arkiv.  
48 Protokoll från BN, 470903, §91, NKA, AC 
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Borgarbrandkåren ansåg att de inte var utförda enligt brandstadgans bestämmelser 

och kunde därav inte godkännas. Byggnadsnämnden fick samma meddelande den 

21/11 1947 som därefter överlämnade ärendet till länsbrandinspektören i 

Värmlands län som skaffade sig Statens brandinspektion yttrande från Stockholm. 

Med detta yttrandet framgår det att i det här fallet fanns ingen anledning till 

anmärkning.49 Detta är väldigt intressant då det blir en konflikt mellan kommunen 

och staten där kommunen anser att ärendet inte bör godkännas men staten går 

över kommunen och godkänner ärendet ändå. Det fanns säkerligen olika 

anledningar till det men min chansning är den ekonomiska aspekten.  

   AB Cellull skickade en ansökan om byggnadslov för att bygga 32 stycken 

mindre bostadshus samt 2 stycken större. Detta var alltså fortsättningen av 

byggnadsfasen som nämns tidigare i artikeln. Byggnadsnämnden godkände 

begäran av byggnadslov den 2/10 1947 enligt de ritningar och beskrivningar dem 

fick. Det fanns dock en reservation för den anmärkning som kommit in från Nors 

borgarbrandkår, där skorstensstocken ej får kläs in i trä utan skall vara fri för 

besiktning.50 

   Begäran om slutbesiktning av de 32 nybyggda bostadsfastigheter i Älvenäs 

skedde den 18/12 1948. Samtliga bostäder var byggda enligt ritningar och 

arbetsbeskrivningar, materialet var av bra kvalité samt att arbetet var bra utfört. 

Besiktningen gav ingen anledning till anmärkning. Byggnadsprocessen var 14 

månader under denna byggnadsfas fram till godkänd slutbesiktning.51 

   Bostadsbyggnationen fortsätter med nya faser och den 27/9 1949 fick 

Byggnadsnämnden in ansökan om byggnadslov från Svenska Rayon AB om 

byggnation av 121 stycken bostadslägenheter samt gemensam panncentral och 

maskintvättstuga. Byggnadsplanens godkändes av Byggnadsnämnden.52  

   Enligt Kommunalnämnden fick Kungliga Bostadsstyrelsen in tekniska 

beskrivningar samt ritningar den 30/5 1948 och den 1/9 1949 på de bostäder samt 

den gemensamma panncentral och maskintvättstuga som nämns i stycket ovan. 

Enligt de tekniska beskrivningarna är det H. Gyllensköld från Kooperativa 

Förbundet som har gjort ritningarna, arbetsledare kommer vara byggmästare G. 

                                                 
49 Protokoll från BN, 471121, §119, NKA, AC 
50 Protokoll från BN, 471002, §102, NKA, AC 
51 Protokoll från BN, 481218, §132, NKA, AC 
52 Protokoll från BN, 490927, §105, NKA, AC 
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Nordén och värme- och ventilationskonstruktör kommer vara Hugo Theorells 

Ingenjörsbyrå AB. Alla bostäder hade en matkällare, vardagsrum, kök, badrum 

samt ett sovrum. Tvåvåningshusen hade dock två sovrum. Måtten för alla rum var 

i regel nedpressat till det minsta möjliga som även har varit fallet i tidigare 

byggnationer som vi kan se några stycken upp.53 

 

  

                                                 
53 Handlingar rörande kommunens fastigheter 1948 – 1949 från KN, NKA, AC 
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4. Analys  

För att besvara min första frågeställning om vilka aktörer som var inblandade och 

hur deras samarbetade såg ut använder jag mig främst av första delen i 

undersökningskapitlet som ringar in den frågan. AB Cellull ägdes av två olika 

aktörer, Kooperativa Förbundet och de svenska textilfabrikerna. AB Cellull hade 

från början ingen lokalisation men där blev Ivar Andersson en viktig faktor som 

tog ärendet till Kommunalfullmäktige i Nors kommun. Kommunen köpte upp 25 

hektar av ägaren till Vålbergs gård som AB Cellull ansåg var lämplig, därefter 

började samarbetet emellan dem. Älvenäs var vid detta tillfälle obebyggt så för att 

hindra bostadsbrist skapade kommunen och AB Cellull ett bolag tillsammans för 

bostadsproduktion, Älvenäs Fastighetsaktiebolag. Då Kooperativa Förbundet var 

delägare av AB Cellull så var det en självklarhet att en av deras arkitekter skulle 

skapa ritningar för det nya bostadsområdet. Arkitekten blev H. Gyllensköld som 

även blev byggnadstekniskt omdöme åt Byggnadsnämnden i Nors Kommun vid 

granskningar, ritningar och besiktningar. Samarbetet mellan Kooperativa 

Förbundet och Nors kommun blev alltså ännu starkare.  

   Kommunen skulle ansvara för framtagandet av vatten- och avloppsledningar 

samt gator och vägar till och i Älvenäs för det nya bostadssamhället. Samarbetet 

mellan AB Cellull, Älvenäs Fastighetsaktiebolag och kommunen fortsätter när 

byggnadslovsansökningar skickas in till Byggnadsnämnden som vid godkännande 

måste följa upp varje bostadsbyggnation med först en besiktning, därefter en 

slutbesiktning så att det inte blir några anmärkningar. Kommunen hade även ett 

samarbete med staten där man i undersökningen kan se att statliga tertiärlån gavs 

till bostadsbyggnationen samt att alla större beslut såsom lån samt utvidgande av 

bostadsplaner var tvungna att gå via Kungliga Majestät samt dess 

befattningshavande.  

   Den andra frågeställningen om vilka bostäder som eftersträvades och hur 

beslutsprocessen såg ut använder jag mig utav den andra delen i 

undersökningskapitlet. De bostäder som eftersträvades var arbetarbostäder, 

egnahem, tjänstemannabostäder samt en direktörsvilla. Med dessa bostäder 

byggdes även en central reningsanläggning, gemensam panncentral och en 

maskintvättstuga.  

   Byggnadsprocessen skedde under en längre tid med olika faser av byggande för 
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att tillslut få det samhälle som är dagens Älvenäs. Beslutsprocessen blev 

kontinuerlig då det kom nya byggnadsfaser men självklart fanns det vissa 

avvikelser för varje ny byggnadsprocess. Byggnadsprocessen för egnahem såg 

annorlunda ut om man jämför med arbetarbostäderna då det var kommunen som 

ville att AB Cellull skulle hjälpa sina anställda med lån till egenhemsbyggnation, 

vilket AB Cellull gick med på. Beslutet blev att AB Cellull gav ett räntefritt lån på 

3,000 kronor till personalen som var intresserad av detta samt att Nors kommun 

gav ett arrendestöd av 1,000 kronor plus att bostäderna skulle byggas på 

kommunens mark.  

   För arbetarbostäderna, tjänstemannabostäderna samt direktörsvillan var 

beslutsprocessen mer lik varandra. AB Cellull samt Älvenäs Fastighetsaktiebolag 

skickade iväg byggnadslovsansökningar till Byggnadsnämnden som innehöll 

tekniska beskrivningar samt ritningar som Byggnadsnämnden därefter skall 

granska innan ett godkännande gavs. Byggnadsprocessen började efter det och 

under den tiden skedde det en besiktning av Byggnadsnämnden av minst ett hus 

av varje hustyp som en stickkontroll. Fanns det inga anmärkningar var den 

godkänd till slutbesiktning, annars fanns det tid att göra ändringar. Därefter var 

det dags för slutbesiktning, efter godkännande var beslutsprocessen slut för just 

den byggnadsfasen.  

   Under besiktningarnas gång fanns det vissa avvikelser från de olika 

byggnadsfaserna. I undersökningen ser vi olika exempel på diskussioner och 

eventuella anmärkningar. Det fanns en diskussion mellan Direktör Olsson i AB 

Cellull och Byggnadsnämnden angående flamskyddande färg i pannrummen där 

byggnadsnämnden beslutade att en kalksprutning av samtliga väggar i 

källarvåningen samt sprutmålning med eldskyddsfärg av pannrumstaken skulle 

ske. Det blev alltså en anmärkning som fick åtgärdas innan slutbesiktning. Det 

fanns även en diskussion angående storleken på vardagsrummen från 

arbetarbostäderna ur ena byggnadsfasen som har pressats ihop till en längd av 5 – 

6 m och en bredd av 3 m. Denna diskussion ägde rum när 

byggnadslovsansökningen skickades in, ansökan fick dock godkännande. Den 

mest intressanta avvikelsen var när en anmärkning kom in på en 

skorstensstockkonstruktion som ansågs brandfarlig vilket placerats direkt intill en 

plankvägg. Ärendet togs till Nors borgarbrandkår som ansåg att konstruktionen 

inte var byggd efter brandstadgans bestämmelser, yttrande från Statens 
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brandinspektion i Stockholm ansåg dock att det inte fanns någon anledning till 

anmärkning. Staten gick alltså överhuvudet på Nors borgarbrandkår och det var 

staten som fick det sista ordet. Efter den händelsen fick dock inga nya 

byggnadslovsansökningar ha skorstensstocken inklädd i trä och den skulle vara fri 

till besiktning.     

   Syftet med den här B-uppsatsen var att jag ville undersöka processen kring 

byggandet av bostäder i samband Svenska Rayon AB:s etablering i Älvenäs, 

Vålberg. Jag anser att jag har uppnått syftet med hjälp av mina frågeställningar 

om samarbetet mellan de olika aktörerna samt beslutsprocessen för de olika 

bostäderna. Samarbetet mellan aktörerna är en viktig del ur mitt syfte då jag ville 

undersöka processen av bostadsbyggandet, utan samarbetet mellan aktörerna hade 

det inte blivit någon byggnation. Aktörerna skapade bostadsbyggnationen 

tillsammans, därav kan inte syftet uppfyllas utan en frågeställning om hur 

samarbetet mellan aktörerna såg ut.  

   Beslutsprocessen om bostäderna är minst lika viktig för att syftet skall uppfyllas 

då själva syftet är att undersöka processen kring bostadsbyggandet. 

Beslutsprocessen är kontinuerlig och fortsätter så länge någon part inte vill bygga 

mer bostäder, dock skapar det en annan beslutsprocess. Det är intressant att se hur 

processen sett ut, speciellt när det blir någon typ av anmärkning på bygget som 

undersökningen visat några exempel på. Det har vart dräneringsproblem samt 

brandskyddsproblem där vi har fått följa processen hur dem har löst problemen. 

Alla beslut kring Svenska Rayon AB:s etablering samt bostadsbyggnationen har 

lett till att Älvenäs blev bebyggt och bosatt. Beslutsprocessen kan man sätta i 

olika kontext för att se hur processen förändrats under tidens gång samt vika 

beslut som har ifrågasatts t.ex. när staten går överhuvudet på Nors brandkår. Det 

är ett tydligt exempel på auktoritet då det antagligen skulle kräva mer tid, pengar 

samt energi för att göra om alla skorstensstockar. Utan beslutprocessen hade inte 

Älvenäs blivit bebyggt vilket gör att frågeställningen är ett utmärkt sätt att 

uppfylla syftet. 

   Första delen av mitt forskningsläge blir som en inledning till min undersökning 

då Ahlbergers undersökning har mer fokus på hur stadsplaneringen förändrades 

och vilka faktorer som ledde till förändringen. Från Ahlbergers undersökning får 

man ett brett perspektiv på hur städernas uppbyggnad såg ut med hjälp av 

samhällets kvarlevor. Ett samarbete mellan utbildning, administration och 
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produktion samt handel och kommunikation är det som har hjälp 

stadsplaneringens utveckling. Likt min undersökning där alla faktorer måste 

finnas på plats för att allt skall funka. I min undersökning använder dem sig utav 

den nya samhällsplaneringen på ett tomt område, dem har alltså alla möjligheter 

att skapa en smart och välplanerad uppbyggnad från början. Ahlberger tar upp hur 

terrängproblematiseringar uppstått innan den nya stadsplaneringen kom vilket 

aktörerna i min undersökning har i åtanke redan från början så terrängen blir 

aldrig ett problem.  

   Karlsson tar även han upp i sin undersökning hur terrängproblemet tacklas och 

att planritningarna nu skall vara tydliga där bostäderna skall vara glesare varandra. 

Karlsson fokuserar mer på bostädernas insida som inte heller får vara för täta, till 

skillnad från Ahlberger. Köken skall till exempel bli mindre och vardagsrum skall 

ha mer fokus, i min undersökning ser man dock att vardagsrummens yta pressas 

ned. Bostäderna i min undersökning byggdes till fabrikens arbetare med hjälp av 

ett samarbete mellan fabriken och kommunen vilket betyder att bostäderna 

byggdes med arbetarna i åtanke. I Karlsson undersökning tar han dock upp hur 

den sociala samt politiska frågan är viktigt då arbetarklassen hade svårare att få 

råd med bostäderna som byggdes under trettiotalskrisen då fastighetsägarna ville 

vinna så mycket som möjligt på bostäderna vilket inte riktigt är fallet i min 

undersökning.  

   I min undersökning märker man även att det sanitära problemet är borta som 

Liedgren tar upp i sin undersökning där hon upplyser kvalitén på bostäderna samt 

vilka åtgärder som tillkom. Till skillnad från Ahlberger och Karlsson ger Liedgren 

mer exempel på hur vägen till den förbättrade samhällsplaneringen såg ut. 

Bostadsundersökningar är ett exempel där över 40 procent hade ohyra och några 

få procent hade egen toalett. Med hjälp av undersökningarna såg man att 

bostadsmiljön behöver stärkas, vilket förbättras kraftigt med en välplanerad 

stadsuppbyggnad som man kan se i min undersökning där vatten- och 

avloppsledningar stått i fokus i varje bostad. Det nya tankesättet kring 

samhällsplanering sätts helt på prov i min undersökning med ett samarbete mellan 

kommunen och AB Cellull eftersom att det inte fanns någon tidigare bebyggelse 

att ta hänsyn till.  

   Vikström går igenom samarbetet mellan olika aktörer som har hjälpt 

utvecklingen av bruksorter, huvudaktörerna var organisationer, företag samt 
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kommuner. I min undersökning ser man att det stämmer överens med det som 

Vikström tar upp i sin undersökning. Företaget AB Cellull samarbetade med Nors 

kommun för att bygga upp ett brukssamhälle, enligt Vikström var det vanligt 

under den perioden att kommunen samarbetade med företag för att bygga upp 

bruksorten då de tillsammans ville ha en industriell tillväxt. Det blev en ny 

samhällsplanering i kommunal regi som man även ser i min undersökning. 

Vikström tar upp hur Kooperativa Förbundet blev en viktig aktör 

bruksortsbyggandet, i min undersökning är ju Kooperativa Förbundet lika viktig 

som kommunen tack vare deras samarbete för att bygga upp Älvenäs. Som jag har 

nämnt innan skulle inte Älvenäs blivit bebyggt om ena aktören inte skulle varit 

aktuell som man även kan se i Vikströms undersökning då samarbetet mellan 

olika aktörer byggde upp bruksorter. De bostäder som eftersträvades i Älvenäs ser 

man även hos Vikström då hon nämner att det byggdes mest arbetarbostäder, men 

även tjänstemannabostäder och egnahem där dem anställda på olika bolag fick ett 

statligt subventionslån för att bygga sina bostäder precis som hos AB Cellull. 

   Björn Tropp går igenom bostadspolitiken som tar grund i 1930- och 1940-talet 

där kommunen skulle vara aktiv i bostadsbyggnationen, dock med en viss 

ansvarsfördelning med staten. Det ser man tydligt i min undersökning där staten 

ger ut lån till kommunen för bostadsbyggnation, att man var tvungen att gå via 

Kungliga Majestät för vissa godkännanden samt konflikten mellan Nors 

borgarbrandkår och statens brandinspektion. Staten har högre auktoritet och därav 

var det statens brandinspektion som gällde. Jag tror att staten godkände ärendet på 

grund av pengabrist, tid och resurser, det är dock bara spekulationer. Tropp 

beskriver hur kommunen var tvungna att godkänna den nya 

bostadsförsörjningsplanen som skall innehålla bostadsproduktionens omfattning, 

planläge samt fördelningen av ny- och ombyggnation. Jag tycker att det framgår i 

uppsatsen hur Nors kommun följer den planen genom de 

byggnadslovsansökningar de fått. Enligt Tropp var det mycket byggnation av den 

offentliga sektorn, alltså kommunala bolag eller av bostadskooperationen som 

ville minska bostadsbristen. Man såg även att bostadsbyggnationer kopplades till 

industrier som var behov av mer arbetskraft. Min undersökning är ett exempel på 

detta, dock var det ett kommunalt bolag delägt med företaget AB Cellull som hade 

Kooperativa Förbundet som delägare. Det gör att byggnationen i Älvenäs blir 

extra speciell. Även här såg man att det fanns en satsning på bostäder där 
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industrier behövde arbetskraft. När AB Cellull kom till Älvenäs hade dem varken 

arbetare eller bostäder vilket gör att behovet ökar kraftigt, precis som man kan se i 

Tropps undersökning. 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 Syftet i min B-uppsats är att undersöka processen kring byggandet av bostäder 

under 1940-talet i samband med Svenska Rayon AB:s etablering i Älvenäs, 

Vålberg. För att uppnå syftet har jag två frågeställningar: 

- Vilka aktörer var inblandade och hur såg deras samarbete ut? 

- Vilka bostäder eftersträvades och hur såg beslutsprocessen ut? 

Med hjälp av frågeställningarna har jag i min undersökningsdel uppnått syftet. 

Där kan man läsa om hur Svenska Rayon AB samarbetade med Nors kommun 

genom att skapa ett nytt bolag som skall ta hand om bostadsbyggnationen, 

bolagets namn blev Älvenäs Fastighetsaktiebolag. De samarbetade även med 

Kooperativa Förbundet då deras arkitekt H. Gyllensköld konstruerade ritningarna 

samt blev omdöme åt Byggnadsnämnden. 

   Man får följa beslutsprocessen mellan de olika aktörerna i kronologisk följd för 

att få en enklare och metodisk uppfattning om hur olika förslag och beslut såg ut 

samt vilken aktör som fick godkänna olika saker. Beslutsprocessen och 

samarbetet mellan de olika aktörerna är anledningen till att Älvenäs blev bosatt, 

då det inte fanns någon bebyggelse där innan. Aktörerna fick använda sig utav en 

ny stadsplanering som fokuserar på att förbättra bostädernas miljö, både utvändigt 

och invändigt. De sanitära- och terrängproblem som tidigare har varit ett faktum 

ska prioriteras, mer om detta finns i forskningsläget.   
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