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Sammanfattning

Arbete handlar om hur ett bostadsområde kan planeras för att främja hållbara utvecklingen i dagens
samhälle. I detta arbete så används Jakobsberg som nyproduktionsområde eftersom det ligger i Karlstads
Kommuns intresse att utveckla detta område.
Fokus ligger på hur området kan byggas för att bli attraktivt, socialt och ekologiskt hållbart, men
slutsatserna går även att applicera på andra befintliga områden. För att få förståelse för vad det är i ett
område som människor tycker är trevligt och mindre trevligt har böcker från författare så som Gehl och
Jacobs lästs. Utöver dem har flertalet rapporter lästs från bland annat Boverket och Nordregio.
Genomgående tankesätt är hur ett område kan byggas för att göra det attraktivt för alla olika sorters
människor i alla olika stadium i deras liv. Det är två delar i arbetet som är grunden i analysen. Det ena är
hur ett område upplevs och vilka kvaliteter som behövs för att det skall bli ett lyckat område. Det vill
säga den personliga uppfattningen.
Det andra är den fysiska planeringen och vilka för och nackdelar som finns med att göra på vissa sätt.
Det vill säga hur det skall göras för att få så positiv feedback som möjligt från människor som skall
verka i området. Därför tas saker som kan verka obetydliga, så som varför det är bra med vegetation och
varför inte, upp och diskuteras. Genom att använda sig av det lästa materialet så har det uppdagats att det
är flertalet saker som tillsammans bidrar till ökad attraktivitet och trivsel och inte bara en sak.
Dessa saker är allt från hur belysning skall användas och hur gator kan utformas till varför viktiga
funktioner som handel, service etcetera skall finnas i bostadsområdet. Varför det är viktigt att få
människor att vara i området under alla timmar på dygnet tas även det upp och slutsatserna är att det är
ett sätt att visa på liv och få en levande stadsdel. Är det liv i synergi med andra funktioner och kvaliteter
så kommer det att bli mer liv vilket i slutändan kommer leda till att det alltid är människor i området.
Detta är bara ett axplock av alla de saker som tillsammans bidrar i synergieffekter till att konstruera det
attraktiva och hållbara bostadsområdet.
Detta har mynnat ut i förslag så som att ha varierade bostadstyper med diversifierade arkitektoniska
stilar samtidigt som de har olika upplåtelseformer och prisnivåer. Det har resulterat i att det är viktigt,
för bland annat miljön och tryggheten på gatan, att bilismen minimeras, att det finns rikligt med
grönområden och vegetation.
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Abstract
The paper is about how a residential area can be planned to promote the sustainable development in today's
society. In doing so we used Jakobsberg as a new production area, as it is located in Karlstad Municipality's
interest to further develop this area.
The focus is on how the area could be built to be attractive, socially and ecologically sustainable, but the
solutions in the conclusion will also be applicable to other existing areas. To get an understanding of what it is in
an area that people think is attractive and less attractive, we’ve read books from authors such as Jan Gehl and
Jane Jacobs. Besides them, reports from Nordregio and Boverket have been read.
The thought process has been concentrated around how an area can be built to make it attractive to all kinds of
people in all different stages in their lives. There are two genres in the work which is the basis of the analysis.
One is how an area is perceived and what qualities are necessary for it to be a successful area. Which is the
personal opinion.

The second is the physical planning and what benefits and drawbacks there are from choosing different options
and build in certain ways. Also how it should be done to get as positive feedback as possible from people who
will live and operate in the area.
Some things may seem insignificant, as example why it is good with vegetation, and why not, will be discussed.
By making use of the literature it has been discovered that there are several things that together contribute to
the increased attractiveness and satisfaction of living within certain areas, and not just one.
These things are everything from the lighting to be used and how streets can be designed to why the important
functions such as trade, service, etc. must be in the neighborhood. Is there life in synergy with other features
and qualities then it will be more people around which will ultimately lead to that there always will be people in
the area.
These are just some of the things that together contribute in synergy to the construction of an attractive and
sustainable housing.
This has resulted in the proposal so as to have diverse housing types with diverse architectural styles, while they
have different forms of tenure and price levels. This has resulted, in the need for including environment and
safety on the street, that the cars are minimized from the streets, and that there are plenty of green space and
vegetation.
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Bakgrund
Jakobsberg är ett område i sydvästra Karlstad som är Värmlands residensstad. Fram till 1997 var det plats för
Karlstads Flygplats, men denna flyttade ut från staden och är nu belägen 2 mil nordväst om Karlstad.
Efter avvecklingen av flygplatsverksamheten så lades det fram en utvecklingsplan från kommunen om hur man
skulle kunna utnyttja detta område. Utvecklingsplanen är från 2001 och innehåller relevant information
angående områdets förutsättningar.
Då flygplatsverksamheten lades ner blev platsen ett nytt potentiellt bostadsområde men även tillgänglig för fler
typer av exploatering.
I södra delen anlades, enligt utvecklingsplanen, en golfbana. Flygplatsterminalen står kvar och är idag delvis
använd av golfklubben och det finns plats för andra intressenter att hyra in sig.
Området ligger väldigt attraktivt i kommunen då det har tillgång till vackra naturstråk i Jakobsbergsskogen och
Mariebergsskogen samtidigt som området i sin helhet är inneslutet av Klarälven.
Förutom sina natursköna kvaliteter så ligger området väldigt bra. Det är beläget ett stenkast ifrån
Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) och fyra kilometer ifrån Karlstads Centrum

Bild1 och 2; Satellitbild på Jakobsberg (Lantmäteriet/Metria 2011
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Syfte
Arbetets syfte är att gestalta ett område utefter vissa krav som tar upp problem inom social hållbarhet och
miljöproblematik. Idén med arbetet är att få djupare kunskaper inom hur det kan byggas för att öka tryggheten i
samhället och på så vis försvåra för potentiell brottslighet och hur man försöker lösa problem med integration
mellan olika etniska, ekonomiska, sociala och åldersgrupper. Men vi skall även beakta integrationen mellan
blandning av boende, verksamheter och natur i staden, även kallad mångfald. Detta i ett försök att få förståelse
för hur man kan få en stadsdel att kännas levande och rik på upplevelser.

Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till områdets förutsättningar och anpassa bebyggelsen efter dessa
förutsättningar och tänka på miljön.

Vision
Vi vill göra Jakobsberg till ett hållbart bostadsområde som samtidigt blir den attraktivaste stadsdelen i Karlstad.
Denna nya del av staden skall vara till för många olika sorters människor med olika bakgrunder.
Som boende på området ska man känna en gemenskap med sina grannar och en stolthet över att man bor på
Jakobsberg. Människor skall få vara delaktiga och bestämma över sitt område när de bor där.
Visionen är att boendet i området skall blandas med en rad andra funktioner, som små butiker, trevliga caféer,
vackra naturupplevelser och rekreationscentrum som främjar möten mellan olika människor på olika sätt för att
underlätta både social och etnisk Integration för att få en kulturellt rik, intressant, levande och trygg stadsdel.
Bostäderna som byggs skall vara av olika storlek, prisklass och i olika upplåtelseformer för att göra det attraktivt
och möjligt för olika sorters människor att bosätta sig i området. Vissa av de olika hustyperna i området skall visa
upp annorlunda lösningar för traditionella typer av boende, som t ex villor och radhus som är helt vanliga tills
det blir en översvämning då de klarar av den genom att de flyter. Detta för att försöka visa att det finns olika sätt
att bo på i områden som har vissa typer av problem, som översvämningsrisken som finns på Jakobsberg, men
även leda till att människor kan besöka området för att se denna annorlunda och spännande byggnation.
Platsen Jakobsberg skall även vara en plats som Karlstadsbor från andra stadsdelar skall komma att besöka då
det är en vacker plats med tillgång till friskt naturliv i och med Jakobsbergsskogen, Klarälven och närheten till
Mariebergsskogen.
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Mål
Vi vill ta fram underlag för hur man kan planera ett bostadsområde för att bygga bort otrygghet och främja
möten mellan människor i en grön miljö. Området skall bli attraktivt så att människor vill bo där och även för
besökande som är där för att njuta av friluftslivet. Underlaget skall vara i linje med den vision som beskrivits
tidigare.
Detta skall mynna ut i ett resultat som kommer att vara ett planprogram för Jakobsberg där samtliga delmål är
nådda.
Våra delmål är:
















Skapa goda förutsättningar för att främja social Integration, etnisk, yrke, ålder och samhällsklasser et
cetera.
Blanda olika typer av bostadshus med olika upplåtelseformer
Skapa en känsla av trygghet för de olika brukarna i området
Främja möten mellan människor
Skapa en blandstad där olika primärfunktioner som boende, arbete och fritidsaktiviteter finns som
naturliga delar
Lösa översvämningsriskerna på området som Klarälven medför
Utnyttja de möjligheter som Klarälven ger för att öka attraktiviteten för området
Bevara områdets karaktär genom att ta till vara på de kvalitéer som naturen och den tidigare
byggnationen har, samtidigt som man skapar en stark identitetskänsla åt de boende
Lokalt utnyttjande av LOD och LUD
Bevara Jakobsbergsskogen för friluftsliv
Bilfria zoner
Grönområde
Göra området till ett attraktivt friluftscentrum
Egna odlingsmöjligheter inom bostadsområdet
Använda byggmaterial som har goda betyg inom miljöklassning
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Problemformulering
Hur skall man resonera för att planera ett bostadsområde för att uppnå en hög social hållbarhet utifrån de krav
som ställs i målen?
Hur skall man tänka och planera för att uppnå en hög ekologisk hållbarhet i bostadsområdet inom rimliga
gränser som bestäms i målen?
Hur kan ett förslag se ut som uppnår de mål som vi har ställt inför projektet?
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Metod
Arbetet kommer att till stor del utgöras av litteraturstudier av olika böcker och rapporter som berör grundtankar
om samhällsplanering, trygghet och integration. Detta för att få tillräckligt med kunskap för att kunna ta bra
ställningstaganden till de utmaningar och de lösningar som våra undersökningar kommer att mynna ut i.
Det skall göras en SWOT-analys av området för att få fram områdets Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.
Detta underlag gör att man får fram förutsättningarna för området och därmed kan börja få en känsla över vad
för typ av område och vad som gör det unikt.
En del av gestaltningsidéerna kommer att baseras på Crime Prevention Trough Environmental Planning (CPTED).
CPTED är baserad på idén om att ett väl utformat område som utnyttjar den byggda miljön enligt CPTED
kommer att ha mindre kriminalitet, kännas säkrare och ge en högre livskvalitet. CPTED är uppdelat i flera
undergrupper som tar upp olika sorters samhällsplanering. De tar upp allt från områdesplanering med villor till
områdesplanering för köpcentrum. CPTED är någonting som har växt fram under många år men konkretiserades
i en rapport från kommunen i Virginia beach och bygger i stora drag på texter från Jane Jacobs och Oscar
Newman, som har forskat i relationer mellan den byggda miljön och kriminellt beteende.
Andra gestaltningsidéer kommer att baseras på, eller följa riktlinjer i likhet med, skrifter från bland annat Jane
Jacobs, Jan Gehl, Boverket med flera.
Samtliga idéer som kommer fram under arbetets gång kommer att analyseras och diskuteras för att jämföra
deras fördelar och nackdelar med varandra. Detta för att komma fram till bästa möjliga resultat utifrån vad
bland annat SWOT analysen ger oss för förutsättningar att arbeta med.
Det kommer att bli platsbesök längre fram i arbetet när våren har kommit fram och snön har försvunnit för att få
en bättre känsla för området.
Vi kommer att använda de kunskaper vi har samlat på oss under vår utbildning till Byggnadsingenjörer på
Karlstads Universitet (KAU) under tre år.
För att få vägledning kommer vi även att använda oss utav vår handledare, Mikael Götlind.
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Avgränsningar
Ekonomiska aspekter kommer inte utredas grundligt i detta arbete men i resultaten skall det finnas en
ekonomisk realism.
Hänsyn kommer att tas till hur biotopen och den ekologiska mångfalden kommer att förändras före och efter
byggnation men det kommer inte att göras någon utredning på det. Det vill säga att det inte kommer att göras
en djupstudie på hur olika djurarter kommer att påverkas av att det byggs ett bostadsområde på Jakobsberg.
De konstruktionslösningar som krävs för att lösa de tekniska problem som byggnationen kommer att ställas för
kommer inte att behandlas i denna rapport.
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Teori
För att få en god grund att bygga arbetet runt så har flertalet stora författare och teoretikers böcker lästs. Det
har även läst rapporter från Boverket och Nordregio som har bidragit till ökad kunskap om bostadsplanering
inom ämnet trygghet. Nordregio är ett europeiskt centra för forskning, utbildning och dokumentation utav bland
annat stadens rumsutveckling. Det etablerades utav det nordiska ministerrådet 1997.
Det har behövt skaffas kunskap runt vad det är i dagens stadsdelar som är bra och dåligt och vad som skulle
kunna göras för att göra det bättre. Där kommer Jan Gehl och Jane Jacobs att vara de viktigaste pusselbitarna,
medans Boverket och Nordregio kompletterar deras tankesätt och teorier.
När det gäller den hållbara planeringen så är Varis Bokalders en av de största profilerna inom området och hans
bok ”Byggekologi: Kunskaper för ett Hållbart Byggande” är den litteratur som använts. Även Bokalders har i sin
bok skrivit om vad man kan göra för att få människor att trivas i bostadsområden men inte lika djupgående som
tidigare nämnda författare.

Tankar från ” Den amerikanska storstadens liv och förfall” av Jane Jacobs
Jane Jacobs var en ekonom, skribent och aktivist som hade sitt största intresse i hur de sociala systemen i de
urbana miljöerna fungerar. Detta slutade i att hon skrev flertalet böcker varav en är ”Den amerikanska
storstadens liv och förfall” som kom ut på tidigt 1960-tal. En bok som har både kritiserats och prisats av dess
läsare. Hon var aktiv i hela sitt liv i och gav ut sin sista bok två år innan hon avled 2006, 89 år gammal.
”Den amerikanska storstadens liv och förfall” är fylld med kritik mot många klassiska idéer om samhällsplanering
och fylld med pris för brukarnas egen vilja att värna om sitt område. Jacobs menar att brukarna oftast vet vad
som behövs i området för att det skall fungera bra medans planerarna ser området på en karta och sätter ut lite
parker, lekplatser etc. utan att känna av områdets miljö. Hon är även väldigt partisk mot brukarna i den mening
att ifall ett område förslummas, så är det inte brukarnas fel utan det är stadsplanerarna som från början
planerat så fel att brukarna till slut tröttnat på området och låtit det förfalla. Planerarna skall, enligt Jacobs, se
till att området alltid förblir intressant för brukare, även när dessa byts ut, och stimulera brukarna att känna
ansvar för området.
Någonting som Jacobs trycker hårt på i boken är den sociala kontakten man får mellan grannarna i grannskapet.
Ju mer brukaren känner tillhörighet till området, genom både den sociala gemytligheten och känslan av
brukaren har fått välja att bo i just det området, och inte bara bor där på grund av att man inte har råd att bo
någon annanstans, så bidrar detta till att man bryr sig om hur området utvecklas.
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Jacobs påpekar kontinuerligt med skarp kritik hur stadsplanerare tror att exempelvis stadsparker är det bästa för
ett område, när det egentligen bidrar till ökad otrygghet i området när parken inte används. Det kan bli ett
orosmoment för de boende och ett ”tillhåll” för de utstötta i samhället, vare sig de är bostadslösa, kriminella
eller bara personer med annorlunda beteende. Men hon poängterar också att motsatsen även finns med parker
som används nästan hela dygnet runt och som människor känner trygghet i under vissa tidpunkter.
Det finns tre huvudegenskaper som en gata måste fylla för att fungera för de boende och förbipasserande.
Dessa är att det måste finnas tydliga gränser mellan privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga rum och
att dessa inte får sippra in i varandra.

Bild 3: Uppdelning av privat, halvprivat och offentliga zoner. Bokalders & Block 2009 s. 456

Det andra är att det måste finnas ögon på gatan som tillhör personer som bor eller verkar i området och känner
ett visst ansvar för området.
Det tredje är trottoarerna. De måste användas någorlunda kontinuerligt så att man lockas att titta ut på
trottoaren på de människor som rör sig där. Alltså måste det finnas liv och rörelse på trottoaren över hela
dygnet.
När brukarna känner att de tillhör ett bostadsområde och är nöjda över att bo där så kommer detta avspeglas
när de möter andra personer från området. Det kan bli så att de stannar och pratar med sina grannar, lokala
företagare eller andra personer och känner en trygghet i att göra så, oavsett vad personerna kan ha för
bakgrund. Ett stort problem i dagens svenska samhälle är segregation och även, om än liten, rasdiskriminering.
Segregationen handlar dels om att de nya grupperna, invandrare, i det svenska samhället flyttar till samma
bostadsområden, vanligtvis miljonprogram som är förortsområden från 1960-talet, för att de antingen inte har
råd att bo någon annan stans och även för att de vill bo med sina landsmän. Miljonprogrammen är gamla, men
är billiga att bo i och man får oftast relativt stora lägenheter för en lägre hyra.
En annan aspekt är att de känner att de vill bo med sina landsmän eller människor i samma livsposition som de
själva. Det är inget märkligt med det eftersom det är ett enkelt sätt att känna trygghet när de har kommit till ett
nytt land och kanske inte kan det inhemska språket och kulturen.
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Jacobs skriver:
”Offentliga kontakter och offentlig trygghet på trottoarerna har en direkt inverkan på vårt lands allvarligaste
sociala problem – segregation och rasdiskriminering. Jag påstår inte att planering och arkitekturen i en stad eller
utseendet hos dess gator och gatuliv, automatiskt skulle kunna upphäva all segregation och diskriminering. Det
behövs alltför många andra slags åtgärder för att komma till rätta med de orättvisorna” (Jacobs 2005 s.95)
Diskrimineringen däremot är mycket svårare att bli av med. Det är någonting som människor i största allmänhet
har på grund av rädsla och okunskap mot de nya sociala grupperna. Det är någonting som är svårt arbeta bort
om än ännu svårare att just bygga bort. Men får de boende tillgång till just sociala kontakter på trottoarer och
gator, känner en trygghet med sina grannar så kan de överkomma de diskriminerande faktorerna och således
glömma bort faktorer som hudfärg, social och ekonomisk status. De börjar helt enkelt tänka på personerna i
området som vi i området istället för vi och dem.
Jacobs skriver: ” Hur obetydliga, meningslösa och slumpmässiga de än kan verka, är kontakterna på trottoaren
ändå de små resurser som kan bli grunden till ett rikt offentligt liv i storstaden” (Jacobs 2005 s.96)
Alltså kan slutsatsen dras att en trottoar eller gata med mycket liv på är en plats där människor kan känna sig
trygga, åtminstone under tiden som det är befolkat, och samtidigt få möjligheten att skapa korta sociala möten.
Är det stor omsättning på människor ute på gatorna så blir det även intressant för människor inomhus att kolla
ut mot gatorna. Effekten av detta är något som kallas för Social övervakning och är en grundpelare i CPTED, som
står för Crime Prevention Through Enviromental Planning. CPTED är ett verktyg framtaget i Amerika i ett försöka
att bygga tryggare områden och kommer förklaras noggrannare i ett eget stycke.
En annan slutsats för att minska segregation och diskriminering och samtidigt öka integrationen är att bygga
blandade bostäder. Det skall finnas bostäder i alla prisklasser men samtidigt vara funktionella för alla sorters
människor. Det skall kanske finnas treor som är billigare att hyra än en mindre tvåa, men de skall i så fall ha olika
lägen och vara utrustade olika så att personen som hyr den dyrare tvåan inte känner sig lurad på pengarna och
istället börjar leta upp en trea för att få mer för pengarna. Men kan en balans finnas i detta så borde det vara
lättare att minska segregationen i det svenska samhället och samtidigt öka trygghetskänslan och samhörigheten
för alla boende i ett bostadsområde.

Jan Gehl
En annan person, vars tankar och värderingar om staden, som har influerat värderingarna i arbetet är Gehl. Han
är en dansk arkitekt som varit aktiv sedan 1960-talet. Gehl och Jacobs är i linje med varandra. Gehl och Jacobs
delar kritiken med varandra om hur samhällsplaneringen har förändrats från att gå från gamla traditioner om
hur livet i staden är hjärtat i stadsplanering till att gå över i nya teorier och ideologier som delvis glömt
människans roll i gatulivet.
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Exempelvis skriver Gehl om Modernismen, med dess teorier om att staden är en maskin som har sina funktioner
separat i olika delar i staden, och grupper som förespråkar hur man bäst planerar för att bilen skall få mer plats i
samhället, vilket har lett till att människan har glömts bort i samhällsplaneringen.
Ingen av de två tidigare grupperna gav mycket tid åt att tänka på hur bra det egentligen är med blandade
funktioner i samma stadsdel eftersom att på den tiden då dessa uppkom och var populära så var bilismen på
stark uppgång och bilåkande började bli någonting för alla. Man tänkte inte heller på de miljöeffekter fossila
bränslen har samtidigt som man inte reflekterade över att oljan kan vara en ändlig resurs. I och med att grupper
som dessa fick starkt fäste så försvann idéerna om hur den fysiska staden påverkar det mänskliga beteendet.
Gehl och Jacobs är också ideologer och teoretiker men baserar sig mer på vad människan behöver för att trivas i
en gatu- och bostadsmiljö.
”Traditionally city space has worked reasonably well for these uses, but when car traffic, for example, grows
precipitously, the competition for city space intensifies. The conditions for urban life and pedestrians have
become less and less dignified year by year.” (Gehl 2010 s.6)
Gehl fördjupar sig i detaljer när det gäller stadsplaneringen. Han försöker upplysa vilka brister samhället och
gestaltningen av den fysiska miljön har idag och hur dessa kan undvikas. Samtidigt så påpekar han de positiva
detaljerna som finns i dagens samhälle. Gehl framför hur viktigt det är att de boende ser andra människor i
rörelse och på så sätt ha en levande stad som känns säker. Hur stadsplanerare skall locka människor till att gå
och cykla och stanna på olika platser i staden. Att se till att människor möter andra människor är även det i linje
med det Jacobs pratar om i sin bok.
Grundtankarna är att flera utav de viktiga funktionerna i samhället skall vara på olika platser i bostadsområdet,
istället för koncentrerat på ett köpcentra utanför staden. Har det då samtidigt byggts för att stimulera
människor att gå eller cykla mellan platserna så kommer det att bli mer liv i staden. Människor rör sig till platser
där andra människor är, just för att det är intressant att se vad andra sysslar med. Stadsplanerarna kan då med
smart stadsplanering stärka känslan utav liv och säkerhet i staden samtidigt som det ger människan möjligheten
att sluta använda bilen och således bidra till en bättre miljö och en bättre hälsa.
”We are seeing a rapid growth in public health problems because large segments of the population in many parts
of the world have become sedentary, with cars providing doorto-door transport.” (Gehl 2010 s.7)
Genom att vara ute att röra på sig kan brukarna uppleva livet
mellan byggnaderna på ett annat sätt än om de skulle ta bil
eller kollektivtrafik genom samma plats. Brukarna kommer
oundvikligen att få direkt kontakt med dem som är på samma
plats som de själva, samtidigt som de får frisk luft, solljus, tid
utomhus et cetera.
Bild 4,olika stenbeläggningar på torg. Foto: Carl Backman
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För de som är ute och promenerar är det även viktigt vilket underlag som de rör sig på. Kullersten är vackert
men svårt för äldre och personer med klackskor att röra sig på. Detta kan lösas genom att lägga ut stora
granitblock och lägga ”stigar” i kullersten som är lättare att gå på.

Bild 5, gaturum för fotgängare och cyklister med vegetation. Foto: Carl Backman

Det måste även finnas platser för människorna som är ute att få stanna upp och vila, njuta av vyn eller luncha.
Platser som människor vanligtvis letar efter är platser som har en vacker vy, låg ljudnivå, ryggstöd och låg eller
liten förorening i luften. Gatan på bilden ovan är en cykelväg i centrala Karlstad. Gatorna i Centrum är bilfria,
fulla med vegetation som på försommaren luktar gott, fulla med cykelparkeringar, uteserveringar som
människor dras till och många olika butiker. Det är en väldigt levande stadsdel med stort utbud utav handel,
service och restauranger som alla ger möjligheter till möten mellan människor.
Gehl diskuterar även om vikten av att den visuella kvalitén i staden skall vara god. Det får inte byggas vackra
saker som inte uppnår de funktionskrav ett samhälle kräver så som säkerhet och möjligheterna att kunna stanna
där för att njuta utav det. Alltså måste det finnas möjligheter för människor att kunna sätta sig och njuta utav
utsikten på diverse platser runt omkring i staden. Några strategiskt utplacerade parkbänkar, eller liknande, är
utomordentliga verktyg för att inbjuda förbipasserande att stanna på platsen och njuta av den visuella kvaliteten
som staden erbjuder.
”The important aspects of city space must be interwoven into a convincing whole” (Gehl 2010 s.176)
Detta och mycket mer är det som Gehl diskuterar i sin bok Cities for People.
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Varis Bokalders & Maria Block
Bokalders har 40 års erfarenhet som arkitekt och är känd inom ekobyggkulturen både nationellt och
internationellt. Han har även varit lärare i ekologiskt byggande på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har
medverkat i flera europeiska projekt om hållbara städer. Han är också ordförande i Sveriges arkitekters
miljögrupp. Tillsammans med Maria Block har han skrivit boken ”Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart
byggande” (Mikael Grip 2010). Maria Block är även hon arkitekt och har de senaste 15 åren inriktat sig på
miljöanpassat byggande.
I boken ”Byggekologi” beskriver Bokalders och Block hur miljöanpassade byggnader och samhällen kan byggas.
Den innehåller fyra huvudstycken, sunda hus, hushållning, kretslopp och platsen.
Sunda hus handlar om de materialen som ingår i byggnaden, de olika installationer en byggnad har, hur det bör
konstrueras för att undvika exempelvis fuktskador i byggnader och hur detta kan arbetas med under
byggprocessen.
Hushållning är den del i boken som handlar hur byggnader kan använda resurser på ett sparsamt sätt genom t ex
isolering, belysning, vattenanvändning och återvinning.
Kretslopp beskriver hur de resurser som byggnader använder ska cirkulera för att bidra till en hållbar utveckling.
Den beskriver detta för förnybar el och värme, avlopp samt grönska och odling.
Platsen, som är den sista delen i boken, handlar om anpassning till platsens förutsättningar. De delar som ingår
här är naturen, klimatet, samhällstrukturen och de mänskliga aktiviteter som finns på platsen.
De här fyra olika delarna innehåller en stor mängd information om olika saker som, om de utnyttjas på rätt sätt
bidrar till en hållbar utveckling. Den utgör grunden för oss kring de frågorna som rör Jakobsberg.

CPTED - Crime Prevention Trough Environmental Planning
CPTED är ett verktyg som kan användas när man arbetar med områdesplanering och vill få området att kännas
tryggt. Det är många idéer och tekniker som använts i flera generationer. Detta har Jacobs och Oscar Newman
studerat och kopplat ihop sambandet mellan den byggda miljön och kriminellt beteende.
”The proper design and effective use of the build environment can lead to a reduction in the fear and incidence of
crime, and improvement of the quality of life.” (National Crime Prevention Institute 2009)
Crime Prevention definieras som förväntan, igenkänning och värdering av risken för kriminalitet samt åtgärder
för att ta bort eller minska brottsligheten. CPTED tar detta ytterligare ett steg och går ut på att applicera de
tankarna i samhällsplaneringens alla faser. När man skall planera en nybyggnation eller ombyggnation så tar
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man in brukarna och entreprenörerna och använder sig av riktlinjerna från CPTED för att försöka skapa en plan
för att planera ett tryggare område.
CPTED delar upp sig i fyra undersektioner som går att applicera i olika sorters områdesplanering.
Man behandlar även en rad frågeställningar för att karaktärisera sitt område. Dessa fyra undersektioner är
naturlig övervakning, naturlig åtkomstkontroll, territoriell förstärkning och underhåll.

Naturlig övervakning

Den naturliga övervakningen är ett koncept som går ut
på att övervakningen, från människor i sina hus, skall
underlättas. Detta görs genom att placera fönster,
planera landskapet, belysning med mera för att
maximera möjligheterna att observera främlingar och
vanliga besökare. Detta kommer att bidra till att i viss
mån kunna se ovanligt eller suspekt beteende hos
människor och på så sätt kunna rapportera detta till
exempelvis polis eller bara varna grannarna om det.
När exempelvis arkitekter planerar hur i byggnader kök
och vardagsrum skall vara placerade kan det vara bra
ifall fönstren till de rummen har bra översikt mot
platser där människor kan tänkas vistas.
Bild 6, offentlig plats med goda siktlinjer. City of Virginia Beach Municipal Center 2000 s.7

Naturlig åtkomstkontroll

I denna sektion så används fysiska objekt för att förneka tillgång till vissa delar av området. Detta kan vara
föremål som buskage, dörrar, staket och grindar. Det skall medföra att den potentiellt kriminelle skall känna att
det är svårt och riskabelt att utföra ett kriminellt dåd mot de boende i området.
Ett vanligt använt sätt att kontrollera åtkomsten av ett område är att sätta staket runt en lekplats. Detta för att
förhindra att barn vandrar iväg och/eller att förhindra att gärningsmän ”lätt” kan komma åt barnen.
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Territoriell förstärkning

Territoriell förstärkning är vad man kalla för uppdelning i privat, halvprivat och offentliga rum. Detta är vida
använt idag i områdesplanering och man använder saker som trottoarer, landskapet, verandor med mera för att
visa vilka rum som är privata och vilka som är allmänhetens. Genom att dela upp områden i privat, halv-privat
och offentliga rum så skickar man indirekta signaler till förbipasserande vilken mark du får och inte får använda
som förbipasserande.
Människor är generellt mera rädda om saker som de äger eller känner att de har en viss koppling till. Därför bör
områden vara planerade för att styrka denna känsla hos brukarna genom just privata rum.
Genom att sätta upp en låg mur mellan trottoar och gräsmatta så visar man vilken yta som är offentlig och vilken
yta som är privat.

Underhåll

Ifall ett område börjar förfalla på grund av brist på underhåll så kommer en ökad tolerans för oreda att följa.
Detta blir då en indikation på att området saknar övervakning och människor inte bryr sig om vad som sker runt
omkring dem. Resultatet av detta förfall kan då bli att attraktiviteten för kriminella dåd ökar. Samtidigt som det
kommer att läggas ett orosmoln över de boende som kan bli nervösa över att röra sig i området.
Vård och underhåll av ett område medför att området kommer att användas till det syfte som det var tänkt för.
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Analys

I denna del så analyseras de tankar och idéer som teoridelen går igenom. De kommer att delas upp i flera
subkategorier då det är många olika områden som kommer att bearbetas för att ge en bra bild av vad som krävs
för att gestalta ett tryggt och attraktivt bostadsområde.

SWOT-analys av Jakobsbergsområdet
För att få bra koll på vad Jakobsberg är för ett område och vilka möjligheter det har gjordes ett platsbesök och
sedan en SWOT analys på det platsbesöket. SWOT analysen gjordes för att i text konkretisera vad området har
för potential. Möjligheterna och svagheterna identifieras och svagheterna skall omvändas till fördelar i
planprogrammet.

Styrkor

-

Svagheter

Bra läge vid vatten
Bra läge i relation till Karlstads centrum
Stort område
Lite trafik
Nära till friluftsliv, golf, vatten
Nära till Sjukhuset
Lugnt område
Platt landskap, förenklar sociala övervakningen
Asfalterad gång och cykelled runt hela
området

Möjligheter

-

Framtida rekreationscentra
Nära till Mariebergsskogen
Integrationsmöjligheter
Hållbar stadsdel, natur/eko profil
Utnyttja älven. Exempelvis båtbussarna
Använda den gamla landningsbanan
Anlägga badplats, bryggform.
Bygga intressanta turistmål

-

Platt landskap, enformigt landskap
Dåliga kommunikationer söderut
Markförhållanden, hög grundvattennivå
Erosionskänslig strand runt hela området
Enbart norra delen av området som går att
bebygga

-

Översvämningsrisk
Exploateringen får inte bli för hög
Eventuellt höga kostnader för att säkra
mark/geotekniska förutsättningar och vatten

Hot

SWOT analysen visar att Jakobsberg har stora möjligheter till att bli Karlstads attraktivaste samt intressantaste
bostadsområde. Det har potential eftersom det är en plats som är relativt central, nära till vattnet och nära till
21

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011

naturen. Kan de positiva egenskaperna användas på ett intelligent sätt så skapas ett nytt bostadsområde som
människor kommer att vallfärdas till för att uppleva och njuta utav.
En av dessa positiva egenskaper är läget nära vattnet. Det är dock någonting som är både är positivt och negativt
men med vattnet ges möjligheter till att bada, fiska och att njuta av den vackra naturen som Klarälvsdeltat
bildar. Det finns även båtbussar som trafikerar Karlstad under sommaren och med ett bostadsområde på
Jakobsberg kan man anlägga bryggor för en hållplats där. Någonting som skulle bidra positivt till Jakobsberg som
turistdel inom Karlstad kommun. Båtbussen är inte riktigt ett alternativ för dem som snabbt vill ta sig mellan
centrum och Jakobsberg, då går den vanliga kollektivtrafiken snabbare.
Vattennära boende så nära centrum är väldigt attraktivt, då boendet ligger i en vacker natur som ger chansen till
att känna stadens puls för områdets brukare.
Ifall vattennivåerna däremot skulle komma att höjas så finns det en överhängande risk att Jakobsberg blir delvis
översvämmat. Detta måste därför finnas med i planeringen och lösas på ett intelligent sätt.
Kommunikationerna för bil, cykel och fotgängare söder ut är väldigt begränsade då det endast finns en
enkelriktad bro med trafikljus. Detta medför att risken för långa köer till bron ökar om det förblir det enda
alternativet att ta sig ut mot Hammarö med. Möjligheterna finns att bygga en ny bro så att trafiken kan gå i båda
riktningar och att det även kan få plats en gång och cykelväg. Bron är idag väldigt begränsad i utrymme för
cyklister och gångare.

Bild 7: Den enkelriktade bron i söder. Foto: Carl Backman
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Topografin är både en för- och nackdel då det är väldigt platt. Fördelen är att brukarna av området ser långt och
kan ha god kontroll på vad som finns runt omkring dem vilket kan vara bra för att känna sig säker.
Att området saknar större naturliga höjdskillnader påverkar också översvämningsrisken. Stiger vattnet tillräckligt
högt så finns inte några naturliga vallar som kan stoppa vattnets framfart. Plattheten gör även att området kan
bli tråkigt, för att det ska bli intressant att röra sig i området behöver vissa höjdskillnader finnas. Finns inte dessa
samtidigt som bebyggelsen inte blandas så kommer en viss tristess att skapas och området blir opersonligt då
allt ser likadant ut.

Bild 8: Horisontvy över Jakobsberg. Foto: Carl Backman

Marken består till stor del av lera med olika mäktigheter som går så djupt ner som till 10m. Fast mark finns i
anslutning till Jakobsbergskogen. Efter att flygplatsen lades ned så har en sanering av marken genomförts och
denna godkändes av Länsstyrelsen 2001-03-09, Utvecklingsprogram Jakobsberg.
Jakobsbergs storlek ger goda exploateringsmöjligheter som medför att många människor kan ges chansen att bo
där utan att förstöra områdets karaktär. Grönområden kan föras in och naturen kan vara en del av området utan
att det tar den plats som skulle behövts för byggnader.
Flygplatsens landningsbana kan användas till många olika saker som t ex parkering, basketplaner, tennisplaner
och landhockeyplaner. Landningsbanan kan på så sätt återanvändas och hela landningsbanan behöver därför
inte grävas bort.
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I områdets södra del ligger Sommaro golf klubb, där kan alla som vill testa på att spela golf på klubbens Pay and
Play bana. Klubben erbjuder också en vanlig bana över 9 hål. Den som är hungrig kan äta på klubbens restaurang
eller ta en fika. Att ha denna golfbana ”för alla” så centralt belägen i Karlstad gör att den kan locka till sig
människor som inte har möjlighet att ta sig till en vanlig golfbana och de utanför staden. De boende på området
har en golfbana som nästan är belägen på deras bakgård. Golfbanor är ett vanligt turistmål för semesterfirande
och kommer därför att naturligt dra människor mot Jakobsberg. (Region Värmland)
Karlstads centralsjukhus (CSK) är inom gångavstånd till Jakobsberg. Jakobsberg skulle då kunna erbjuda ett
boende för personer med olika hälsoproblem som inte behöver bo på sjukhus men fortfarande kan behöva
komma dit med kort varsel. Det skulle även vara intressant att bo på Jakobsberg för dem som jobbar på
sjukhuset.
Mariebergsskogen ligger även det på gångavstånd och är Karlstads stadspark som erbjuder en mängd olika
aktiviteter för alla åldrar. Det finns möjligheter att bekanta sig med den värmländska naturen och dess djur,
njuta av värmländsk mat eller bara koppla av vid fontänen på en gräsmatta. (Mariebergsskogen AB)
Områdets svagheter för boende är att det är platt, dåliga kommunikationer och det finns en översvämningsrisk.
Detta är enkelt att planera bort genom att variera topografin genom att ta bortschaktat material på olika platser
från bebyggelsen på området och placera ut så att området ändras. De dåliga kommunikationerna kommer per
automatik att förbättras då nya vägar inne på bostadsområdet kommer att anläggas för bilism, kollektivtrafik
men framförallt gångare och cyklister.
Översvämningsrisken är ett problem som går att bygga bort genom att exempelvis valla in hela Jakobsberg.
Andra eventuella alternativ kommer att utredas längre ner i analysen.
Området bedöms med sina kvaliteter, positiva som negativa, vara en väldigt bra plats att bygga ett nytt
bostadsområde på. Kan de positiva egenskaperna tas till vara på, och de negativa planeras bort, så har det
byggts ett vackert bostadsområde vars attraktivitet på bostadsmarknaden kommer att vara väldigt högt.
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Människors grundbehov

För att ett bostadsområde ska vara ett bra område så behöver människans behov vägas in direkt i
planeringsprocessen. Görs detta på ett bra sätt ges förutsättningar till att brukarna i området kommer att trivas
och må bra.
För att identifiera människans behov har vi tagit Maslows behovspyramid till hjälp. Den beskriver vilka som är de
mest grundläggande behoven, t ex mat, kläder och bostad, till de typer av behov som är svårare att uppnå och
inte är lika fundamentala för människans välbefinnande.

Om en nivå ska kunna uppfyllas i
pyramiden så krävs det enligt
Maslow att även den/de nivåerna
under är uppfyllda.
För människan strävar efter att
först tillfredsställa sina fysiska
behov innan hon går vidare och
söker saker som t ex relationer till
andra människor och social
trygghet.
Men eftersom människor är så
olika individer så stämmer inte
alltid pyramiden överens med vilka
delar människor prioriterar högst.
De kan även ändras för samma
person under olika delar av livet.
Exempelvis kan vissa prioritera att
ha harmoniska relationer till andra
människor före att ha arbetstrygghet.
Men om samtliga nivåer i pyramiden blir Bild
uppfyllda
för brukarna
av enligt
Jakobsberg
så är chanserna
9: Människans
behovspyramid
Maslow. Bokalders
& Block 2009stora
s.452 att det blir
ett mycket omtyckt område.
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Känslan för områden
Hur ett område upplevs och hur ett område egentligen är, är någonting som kan höja eller sänka ett områdes
attraktivitet för de boende eller de som överväger att flytta dit. Ifall ett område har ett visst rykte om sig,
oavsett hur verklighetsförankrat det egentligen är, så kan det få ekonomiska påföljder. Har det ett bra rykte så
kan bostadspriser, alternativt hyresnivåer, höjas. Medan det motsatta, att det har ett dåligt rykte kan få priser
och hyresnivåer att sjunka, också är möjligt.
Det finns otaliga faktorer som bidrar till dessa rykten och halvsanningar. Bland annat så har media en roll i vad
de rapporterar. Sker det en del brott i ett visst område och det rapporteras frekvent så kommer det området få
sämre rykte. Samtidigt kan det vara så att det egentligen sker lika mycket brott i ett annat område men det har
från början ett bättre rykte så det är ingen som lägger stor vikt vid det. Det är en ”bättre” nyhet att rapportera
från ett ”dåligt” område än från ett ”bra” område.
Sedan finns det faktorer som hur området är utformat som gör att man känner sig trygg. Hur belysningen är satt,
mörka gränder, buskage som försämrar sikten med mera.

Nedanstående stycke är en blandning av personliga tankar och reflektioner och en del fakta men behöver inte
vara en exakt beskrivning av hur bostadsområden i Sverige upplevs.

Områdets stämpel

Det finns många anledningar till varför man kan känna sig otrygg i ett bostadsområde. För det första så kan det
vara områdets karaktär. Det är stor skillnad på trygghetskänslan i ett nybyggt villaområde jämfört med ett
miljonprogram från 1970-talet. Eller detta är i alla fall vad man kan tro när man läser i nyheterna. Det behöver
inte betyda att det är tryggare i villaområdet, snarare tvärt om. De flesta miljonprogram är trevliga områden där
en rad olika sorters människor i olika skeden utav livet bor i. Men det som däremot är sant är att stora mängder
utav de miljonprogram som finns idag saknar underhåll och har till viss del förfallit samtidigt som emellanåt
media rapporterar de tråkiga händelser som sker på de värsta platserna, men aldrig de roliga och spännande
saker som sker.
Redan från början när miljonprogrammen var nybyggda fick de kritik.
”Redan från början anklagades de nya områdena för att vara monotona, trista och allt för storskaliga.
Diskussionerna om miljonprogramsområdena har sedan fortsatt och är idag ett ständigt återkommande tema.
Med statistik har man visat att de är både etniskt, socialt och ekonomiskt segregerade. De beskrivs ofta som
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problemområden där kriminalitet och socialt utanförskap frodas…. I kritiken utgör ofta byggnaderna och deras
utformning en del av problematiken, arkitekturen har beskyllts för att leda till vantrivsel.” (Svenska
Byggnadsvårdsföreningen)
Någonting som har blivit karaktäristiskt för miljonprogrammen i dagens svenska samhälle är att det på många
håll är platser där människor med inte så stora ekonomiska resurser och inte så stora valmöjligheter bor.
Miljonprogrammen är oftast bland de billigaste hyresrätterna att bo i då de är gamla och kanske brister i
underhåll. En effekt av bristen på valmöjligheter och kostnaden för ”finare” boende, har blivit att miljonprogram
har utvecklats till att hysa stora mängder utav de människor som emigrerat till Sverige, och som inte har
ekonomiskt möjlighet att bo i ett villaområde. Samtidigt som dessa miljonprogram har haft en tråkig utformning
både i arkitekturen och internt i planlösningen.
Det är dock inte bara bristen på valmöjligheter som gör att det har blivit såhär. En faktor är naturligtvis också att
ifall man är ny i ett land så är det förståeligt ifall man vill bo med människor som har samma bakgrund och
kultur.
Villaområden brukar för övrigt inte vara hyresrätter utan privatägda fastigheter. För att få en bostadsrätt eller
privat villa så måste man ha kapital nog att köpa en. Antingen får man kapitalet från ett lån, vilket kräver fast
jobb och inkomst, eller så kommer man till landet med en ansenlig summa pengar för att kunna köpa en. Det
senare är någonting som är extremt ovanligt då de flesta som flyttar till andra länder antingen är
arbetskraftinvandring eller asylsökande från krigszoner, eg. personer med begränsad ekonomi.
Att de nya folkgrupperna bor i miljonprojekten är någonting som egentligen inte är dåligt, det ger möjligheter till
nya spännande möten mellan kulturer et cetera. Bostäderna är oftast bra, men det har skapat en känsla av att
vissa områden är mera osäkra. Kunskapsbrist om kulturerna som nu bor i området, samtidigt som media ligger
på och rapporterar de brott som sker på just dessa områden, har bidragit till dess dåliga rykte.
Pratar man med människor som bor i områdena så är de relativt oförstående till varför man som utomstående
känner sig otrygg. De trivs och märker inget ovanligt eller speciellt beteende. Det är helt enkelt så att detta med
känslan av otryggheten varierar mellan olika miljonprogram. Ett bostadsområde i Karlstad som heter Hemvägen,
i Våxnäs, är ett klassiskt miljonprogram. Det byggdes på 1970-talet och hela området är designat efter den
tidens ideal. Detta är ett väldigt trevligt och lugnt område med mycket liv och rörelse dagligen. Mycket
barnfamiljer som är ute och barn som leker samtidigt som pensionärerna sitter på bänkarna och tittar på. Det är
bra belysning på kvällarna och man behöver inte känna sig otrygg på något sätt. Området förvaltas av KBAB och
renoverades på 90-talet och är tämligen fräscht.
Men det måste även poängteras att motsatsen också finns. Det finns dem som anser att deras område har blivit
oroligare sedan det flyttat in stora mängder invandrare. Någonting som även ligger färskt i minner är kravallerna
i Rosengård 2008. Då stora invandrargrupper demonstrerade vilt i bostadsområdet och kastade sten, sköt
fyrverkeri och tände eld på fordon i bostadsområdet (Ole Rothenborg & Maria Ringborg).
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Ett populärt ämne att prata om när det gäller just invandring är segregation och integration. Just när det gäller
integration och segregation så försvåras det när de sociala kontakterna, med svenskar som har bott i kulturen i
flera generationer, förminskas i och med att det inte bor så många kvar i just de miljonprogram där de nya
svenska folkgrupperna har flyttat in. Det bör påpekas att detta är i de extremfall som kan finnas i Sverige och
inte är övergripande för alla Miljonprogram.
Det behöver inte vara negativt att det är många olika sorters sociala och etniska grupper i området, det behöver
inte sluta i handgemäng. Den positiva effekten av att det är så många olika sorters sociala och etniska grupper i
bostadsområdet är att det bidrar till en uppsjö utav intressanta möten och spännande historier från andra
kulturer och saker som personerna har upplevt. Det kan leda till att det inleds sociala relationer mellan personer
som aldrig hade pratats vid eller ens träffats under vanliga förhållanden. Men just att det är många olika sociala
grupper, medias skeva bild och okunskap kan ha bidragit till ett visst orosmoment när man rör sig i området.
När man istället pratar om villaområden och varför dem känns tryggare så finns det en rad faktorer som spelar
in. Den första är att rotationen på personer som bor där är mycket mindre. Har man tagit lån och investerat i en
fastighet så har man på ett eller annat sätt redan bestämt sig för att bo där i väldigt många år, förutsatt att inget
oförutsett händer. Villaområdena är dessutom uppbyggda så att människor inte bor på varandra utan man bor i
sina egna hus och har inga grannar under eller över en. Grannarna som bor bredvid är oftast i samma
samhällsklass och på någorlunda samma ruta i livet. Visserligen är dem som bor i miljonprogrammen även dem
mer eller mindre på samma ruta, men på ett ekonomiskt plan så har dem som investerat i en villa kommit längre
upp i den svenska idyllen.
Det är alltså inte bara de inbyggda faktorerna i utformningen utav bostadsområdet som är den stora boven i
varför man kan känna sig otrygg i ett bostadsområde. Utan det kan bara vara så att det är det dåliga rykte och de
vanföreställningar man som person har gentemot olika typer av bostadsområden som är den bidragande faktorn
till vilket område som är tryggt och vilket som är otryggt. Man måste därför på något sätt skapa ett
bostadsområde som alla sorters människor, oavsett samhällsklass och bakgrund, kan bo i utan att känna att det
är en vi och dem känsla. Alla skall känna att de trivs i bostadsområdet för då kommer känslan av gemenskap
fram.
Det är med andra ord också väldigt viktigt att man kan erbjuda alla samhällets grupper samma möjligheter att
bo på samma bostadsområde. Ett sätt att göra detta är att ha olika upplåtelseformer och prisnivåer på olika
hustyper på samma gator i samma bostadsområde. Möjligheterna till ett rikt föreningsliv och hobbyverksamhet
med närhet till handel och service är alla bra kvaliteter för en bra integration och för att få människor att känna
sig tryggare i sina bostadsområden.
Sedan finns det även en stor poäng i att bygga ett bostadsområde som inte kommer att få dåligt rykte så som
miljonprogrammen fick när de byggdes. Att se till att bostadsområdet är attraktivt från början borde vara ett av
de högsta målen med en nybyggnation av den skalan som Jakobsberg skulle kunna bli.
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Det är då viktigt att använda de teorier och tankar som Gehl, Jacobs, Bokalders, Boverket och CPTED använder
för att planera bostadsområden till sociala platser där trygghet och gemenskap är grunden för ett trivsamt
bostadsområde.
Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras? De viktigaste grunderna för att göra
Jakobsberg till det attraktivaste bostadsområdet i Karlstad är:


Att området förvaltas bra.



Att se till att området blir så pass attraktivt att det blir en låg omsättning på hyresgäster



Att skapa en bra bild utav området utåt sett så att det blir attraktivt att bo eller verka där



Att ge alla sorters människor ekonomisk möjlighet till att bo där
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Områdets utformning ur ett trygghetsperspektiv
Det finns väldigt många saker man måste beakta när ett bostadsområde skall planeras efter
trygghetsperspektiven. Det första är att tänka på vad de olika individerna kommer att ha för behov för att de
skall överväga att flytta dit. Sedan i områdesplaneringen måste dessa behov uppfyllas samtidigt som man skapar
trygghetskänslan.
Faktorer som bidrar till ökad trygghetskänsla är många och kommer att beskrivas nedan.
Belysning

Det är viktigt att ha bra med belysning i ett område. Detta för att människor skall kunna se när det börjar bli
mörkt ute, alternativt redan är mörkt, och skall kunna orientera sig på samma sätt som när det är ljus. Det skall
planeras så att det inte finns några mörka ställen där människor kan gömma sig.
”De flesta överfall sker i dåligt belysta miljöer där det går lätt att gömma sig” (Bokalders & Block 2009 s.455)
Chansen att bli överfallen när det är mörkt ute är större men man vågar ändå gå ute, beroende på klockslaget,
när det finns bra belysning.
Belysning kan även användas för att göra
områden lite mera intressant ifall man
belyser vissa objekt på speciella sätt,
exempelvis belysa träd underifrån, belysa
fasader med mera. Detta i komplement till
den vanliga belysningen, som kan
skymmas av stora trädkronor och ge
upphov till bättre gömställen, kan bidra till
att istället för att skapa ett gömställe
skapa ett vackert inslag i bostadsområdet.
I planeringen skall det strävas efter att
placera belysningen så att det inte finns
mörka platser mellan ljuskällorna som
bidrar till ökad otrygghetskänsla.
Belysning i sig behöver inte bara finnas för
att öka trygghetskänslan. Belysning kan
användas för att förfina området när det
blivit mörkare genom att belysa diverse
objekt på intressanta sätt.
Bild 10: Dåligt belyst gränd. Photobucket corporation
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Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras? De viktigaste grunderna för att göra
Jakobsberg till det attraktivaste bostadsområdet i Karlstad är:


Att undvika att skapa mörka fläckar som kan bidra till otrygghet i området



Att skapa vackra belysta miljöer som ger en ökad visuell kvalitet till området

Omsorg och underhåll

Med detta menas att bostadsområdet skall hållas helt och rent. Ifall det ser fint ut så minimeras risken för
framtida skadegörelse, exempelvis nedskräpning och klotter. Låter de boende eller hyresvärden däremot
området att se nedgånget ut så börjar även alla brukare att bry sig mindre. Man riskerar att få ett
bostadsområde som ingen bryr sig om vilket även kan leda till att området blir mer intressant för personer som
vill vandalisera et cetera. Området behöver inte hållas nitiskt ”rent” men de boende behöver åtminstone sköta
sina trädgårdar och fastigheter för att området inte skall förfalla.
En krossad fönsterruta leder till flera krossade fönsterrutor, ifall ingen åtgärd görs mot den första krossade
rutan. Ju mer nedgånget ett område är desto otryggare känner sig dessutom människor som bor där. Som
boende vet man inte ifall det är någon som bor där som har vandaliserat och man kan då känna sig otrygg i
tanken att denna person dyker upp runt ett hörn och är hotfull. Alternativt så kan man känna att det kommer
okända personer till området som stryker runt och är farliga, vilket inte heller ökar trygghetskänslan, även fast
det inte behöver vara så.
”Förstörelse och nedslitning ökar osäkerheten hos människor” (Bokalders & Block 2009 s. 455)

Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras? De viktigaste grunderna för att göra
Jakobsberg till det attraktivaste bostadsområdet i Karlstad är:


Att hålla området helt och rent för att undvika att området förfaller och får ett dåligt ryckte



Att de boende förstår vikten utav att hålla området rent så att de delar på ansvaret
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Vikten av rörelse

Det är viktigt att bostadsområden har människor som är i rörelse. Med detta menas att det alltid bör vara någon
i närheten alla tider på dygnet. Det sociala ögat är väldigt viktigt och billigt att använda som metod för att öka
trygghetskänslan i ett område.
Finns det flera primärfunktioner i ett område så kommer det per automatik alltid att vara människor i området.
Idén bakom detta är att när boende tillfälligt har lämnat sina hem så kommer det människor som jobbar i
området och har då översyn på området från sitt kontor eller andra verksamheter. Är det alltid någon i
bostadsområdena så blir det mycket mindre attraktivt att vandalisera eller utföra andra brott. Är det alltid
någon där så ökar chansen att bli gripen för ett illdåd markant eftersom någon lättare kan ha sett något och
kunnat ge ett bra signalement.
Gaturummet är inte konstant, det innebär att det som sker inom rummet mellan huskropparna alltid förändras.
Människor som rör sig, vilken typ av människor, vart de är på väg, vad de gör med mera. Det är stor skillnad på
ifall det står pensionärer och samtalar en förmiddag eller ifall det står ett ungdomsgäng lördag natt och umgås.
På detta sätt visas hur samma gata, fast vid olika tidpunkter, upplevs olika.
För att få området så attraktivt som möjligt för människor att röra sig på så är det viktigt begränsa mängden
biltrafik som kan vistas där. Ju mer det byggs för bilar ju mer bilar kommer de att åka där, en enkel logik att följa
och något som alltid bör finnas i åtanke när ett samhälle planeras. Byggs det för fotgängare så kommer dessa att
röra sig där. Finns det heller inga bilar slipper gångtrafikanterna att se sig om för bilar när de skall röra sig mellan
platser i området. Det gäller att begränsa bilismen samtidigt som stora externa handlingscentra, som exempelvis
Bergviks köpcentra, inte borde bli fler. Dessa köpcentra är en bidragande orsak till varför stadsliv dör ut då
människor lockas bort från staden och sättet majoriteten tar sig dit är genom bil.
För att stimulera liv så måste det ges fler möjligheter för människor att njuta av området dem befinner sig i. Det
bör finnas bänkar och gräsplättar på ställen där människor rör sig, så de kan stanna till, slå sig ner och njuta av
fint väder samtidigt som barn leker på gräsplätten och andra ligger och solar. En samling människor på en plats
som inte behöver känna varandra men ändå kan njuta av området och vädret i en form av gemenskap.
”If there is life and activity in city space, there are also many social exchanges. If city space is desolate and
empty, nothing happens.” (Gehl 2010 s.22)
Caféer, restauranger, möjligheter till shopping och turism i allmänhet bidrar till att människor rör sig till vissa
stadsdelar. Människor är nyfikna på varandra och tenderar att röra sig till platser där de vet att det är mycket
människor. De är nyfikna på varandra och är i konstant behov av ny information om andra och effekten utav
detta blir då att människor rör sig till platser där sådan information är tillgänglig. Information i denna benämning
behöver nödvändigtvis inte vara djupt personlig utan mer en övergripande form av vilka som är på platsen och
vad dem sysslar med just nu. Studier visar på att bänkar och stolar som har vinkel mot de platser där folk rör sig
är de stolar och bänkar som används mest frekvent.
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”Studies from cities all over the world illuminate the importance of life and activity as an urban attraction. People
gather where things are happening and spontaneously seek the presence of other people.” (Gehl 2010 s.25)
Människor väljer aktivt att röra sig mot de ställen där det händer saker och det finns mycket som visar detta i
staden. Caféer vid gångbanor inom städer väljer att så fort det blir tillräckligt varmt och soligt att öppna upp sina
uteplatser. Dessa är alltid väldigt attraktiva då dem ger människor möjligheten att vara utomhus och äta med
vänner och bekanta samtidigt som de kan ha uppsikt mot stadslivet och njuta utav det. Att även röra sig i de
delar med mycket folk ökar även chansen till spontana möten med andra människor. Exempelvis kanske någon
träffar en bekant som man inte sett på flera månader när personen i fråga skulle till affären på andra sidan
gatan.
”Studies from inner-city shopping streets in Copenhagen show how happenings, events and building sites where
we can watch people perform, play music or build houses attract far more people to linger and watch than shops
along building façades.” (Gehl 2010 s.25)
Staden är en plats för möten och skall därför planeras så att möten kan ske. Mindre bilism, mer plats åt
människan och möjligheter till möten är en viktig nyckel till en bättre stadsdel.

Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras? De viktigaste grunderna för att göra
Jakobsberg till det attraktivaste bostadsområdet i Karlstad är:


Att planera in många primärfunktioner i området för att stimulera till rörelse



Att planera för gång- och cykelvägar istället för bilar



Att ha bra gång- och cykelvägar för att stimulera till mindre användning utav bil



Att det skall finnas möjligheter för människor att stanna på platser



Att bänkar och dylikt skall vara vända mot det håll som människor rör sig på för att personerna som
sitter på bänkar och dylikt skall kunna uppleva stadens puls



Att det skall finnas caféer och restauranger i anknytning till de stråk som människor kommer att röra sig
på
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Planering för hållbar miljö
För att skapa ett bostadsområde som brukarna trivs i så bör det vara en god bebyggd miljö.
En god bebyggd miljö är enligt boverket:
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.” Dessa mål skall Sverige nå år 2020. (Boverket 2011)
Med andra ord så behöver material och energisystem samt hur man integrerar dessa på ett intelligent sätt,
väljas på ett sådant sätt att de främjar den hållbara byggnationen.

Val av byggmaterial

De material som byggnaderna på området kommer bestå av bör ha en liten miljöpåverkan ur ett
livscykelperspektiv och i denna bedömning så skall även produktionstekniken tas med. För produktionstekniken
kan ha en större miljöpåverkan än själva materialets egenskaper. (Bokalders & Block 2009 s.41). Ett bra
hjälpmedel för att kunna göra goda materialval är att använda databasen SundaHus.
Där finns det över 23 000 stycken byggvaror som alla har fått ett betyg från det bästa A till det sämsta D.
Bedömningen tar hänsyn till ingående material och ämnen samt även råvaror som ingår, hur miljö- och
hälsoskadlig byggvaran är under tillverkning, byggskede och bruksskede, den tar även hänsyn till rivning och det
restmaterial som varan skapar då samt dokumentationen om varan. (SundaHus i Linköping AB 2009)
Den goda byggda miljön av hög arkitektonisk kvalitet bör utgöras av material som har ett så bra betyg som
möjligt i SundaHus. Husen utgör då grunden till ett område där brukarna kan trivas och ha en god hälsa.

Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsbergs konstruktioner skall planeras? Ett av målen med
byggnationen på Jakobsberg är att det skall vara ekologiskt hållbart. Därför tycker vi:


Att materialvalet i de konstruktioner som skall anläggas på Jakobsberg i så stor mån som möjligt kunna
hålla god ekologisk standard och gärna ha ett högt betyg i en miljödatabas så som t ex Sunda hus.



Husen skall även utgöras av säkra konstruktioner som uppförs på ett säkert och miljövänligt sätt.
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Val av energisystem

I visionen beskrivs Jakobsberg som ett område som bidrar till en hållbar utveckling och för att kunna uppfylla
miljödelen av det så är energisystemen på området en mycket viktig del.
”Ett hållbart energisystem är en hörnpelare i utvecklingen av en klimatpositiv stadsdel vilket innebär att
byggnader, infrastruktur och transporter måste baseras på mycket energieffektiva system och förnybara
energikällor. Ett hållbart energisystem kräver också en långtgående hushållning med knappa energiresurser och
låg miljöpåverkan vid utvinning och användning av energi.” (Kommunfullmäktige Stockholms stad 2010)
Så de delar som ingår i Jakobsbergs energisystem kommer vara byggnaderna, infrastrukturen och transporterna.
Nybyggda hus i Sverige får inte använda mer än 110-130 kWh/m2 och år för uppvärmning och varmvatten,
medans passivhus i Sverige inte får använda mer än 45-55 kWh/m2 (siffrorna innefattar ej hushållsel). Installeras
eleffektiva hushållsmaskiner samt vattensnål teknik behöver det bara en total energiåtgång på 5070kWh/m2.(Bokalders & Block 2009). Passivhus använder betydligt mindre energi än traditionell byggnation
därför bör byggnaderna på Jakobsberg vara utav den typen för att ha liten påverkan på miljön. Husen kan även
vara så kallade plusenergihus som producerar mer energi än vad de använder under ett år och även
koldioxidneutrala vilket betyder att all energi som huset använder är producerad av förnyelsebara energikällor.
Infrastruktur är enligt National Encyklopedin; ”ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund
för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar och järnvägar, flygplatser
och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem,
teleförbindelser och utbildningsväsen.” (Nationalencyklopedin 2011)
Denna ligger alltså till grund för att Jakobsberg skall kunna bli ett hållbart område. Den ska förse området med
den energi det behöver på ett miljövänligt sätt, energin bör produceras av förnybara energikällor vilket är viktigt
för att husen skall bli koldioxidneutrala eller plusenergihus. Karlstad har ett väl utbrett fjärrvärmenät som redan
är kopplat till Sommaro som ligger norr om Jakobsberg. Att koppla Jakobsberg till denna är en lösning för att
värma upp byggnaderna under tiden på året då de behöver mer energi. Det kan även produceras energi lokalt
genom t ex solfångare som värmer upp varmvattnet och solceller som producerar el.
Sättet som varor och människor transporteras på i Jakobsberg skall vara så miljövänligt som möjligt och detta
ska främjas av infrastrukturen. Det kan vara att designa gaturummet på fotgängares och cyklisters villkor istället
för att utgå ifrån bilars behov, som t ex att vägarna är smala, som i sin tur inte inbjuder till höga hastigheter, att
vissa delar av området är bilfria zoner, lågt antal bilparkeringar per lägenhet och ha cykelgarage under tak.
Transporten på området skall ske med låg miljöpåverkan och är infrastrukturen väl planerad och utförd så
inbjuder detta brukarna till att cykla, gå eller använda kollektivtrafik.
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Avfall

Avfallet i området skall ses i största möjliga utsträckning som en resurs, återvinnas och i minsta möjliga
utsträckning läggas på deponi. För att detta skall vara genomförbart så måste avfallet sorteras. Det bör ske
redan i bostaden och delas upp i komposterbart, återvinningsbart, förbränning och övrigt vilket deponeras. En
stor del av avfallet kan komposteras och det passar väldigt bra ihop med odlingen som bör ske på området, det
skulle även kunna skickas till en biogasanläggning. I dagsläget finns ingen biogasanläggning och Karlstads
matavfall skickas till Jönköping, men Karlstad kommun har beslutat att bygga en biogasanläggning som skall vara
färdig under år 2013. (Lena Huldén 2011)

Avfallet som inte komposteras skall placeras i väl designade miljöstationer som är placerade på platser som
ligger nära källan till avfallet och där brukarna rör sig naturligt i området. Men på området så bör det ändå
komposteras då det fortfarande inte finns någon biogasanläggning och ett nytt ställningstagande får göras om
den planerade anläggningen blir verklighet.

Det viktigaste att ta med sig i detta när Jakobsbergs miljö- & energisystem skall planeras är:


Att energiåtgången för uppvärmning och varmvatten skall vara låg, gärna i passivhus standard



Att planera vägar så att gång- och cykelvägar blir det självklara alternativet över bilar



Att planera så att kollektivtrafiken blir ett bättre transportalternativ än bil



Att i så stor utsträckning som möjligt använda förnyelsebar energi på Jakobsberg

Det viktigaste att ta med sig i detta när Jakobsbergs avfallshanteringsvision skall planeras är:


Att återvinna avfall i största möjliga utsträckning och att allt avfall skall sorteras



Producera energi lokalt med t ex solceller och solfångare
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LOD, Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Dagvattnen som leds bort ifrån platsen tillsammans med spillvatten i avloppsledningarna har flera negativa
konsekvenser. Grundvattennivån kan sänkas, vilket medför att vegetationen på platsen kan skadas genom
försämrade villkor för växtlighet. I marken kan det även bli sprickor och sättningar. Leds dagvattnet tillsammans
med spillvattnet så kan reningsverken översvämmas vid kraftig nederbörd i form av regn och då kan
avloppsvatten som inte blivit renat komma ut i de vattendragen som tar emot det.
När man arbetar med LOD så är det viktigt att leda bort vattnet ifrån husen och dess grunder. Detta kan relativt
enkelt lösas med ränndalar ifrån stuprören som är tillräckligt stora för att även fungera väl vid kraftigt regn. Har
området ändå problem med att ta hand om dagvattnet så kan mängden regnvatten reduceras med hjälp av
grästak på byggnader.
På asfalterade ytor, till exempel parkeringsplatser som är avsedda för bilar eller liknande transportmedel, så blir
det mycket föroreningar i vattnet. De föroreningarna kommer dels ifrån bilarna som t ex släpper ut miljöskadliga
oljor från däcken, metaller från bromsbanden och avgaser som innehåller miljöfarliga ämnen, men även ifrån
asfalten som bilarna är parkerade på släpper ut olja. En liter vatten från en asfalterad yta kan innehålla 30-70mg
olja
Trafikvattnet är för smutsigt för att hanteras som vanligt dagvatten. Det här kan lösas genom att placera filter i
dagvattenbrunnarna som kan ta hand om olja och olika tungmetaller. Sedan så kan det även lösas genom att
anlägga konstgjorda våtmarker som fångar upp och
renar trafikvattnet. Konstgjorda våtmarker men också
små dammar som anläggs bidrar till att öka den
biologiska mångfalden, utjämnar flöden av vatten, tar
upp närsalter som påverkar sjöar och vattendrag.
Lösningar för oljan som rinner igenom asfalten kan vara
att använda öppen asfalt tillsammans med en geotextil i
beläggningen. Med den här lösningen så reduceras
oljeinnehållet i vattnet med upp till 97 %.(Bokalders &
Block 2009 s.384)
Bild 11: Lösningar för asfalterade ytor. Bokalders & Block 2009 s.384

Men LOD löser inte bara miljöproblem utan kan också göras till en estetisk kvalité. Detta genom att låta vattnet
rinna genom bostadsområdet och bilda bäckar som porlar och även använda det till små fontäner. Detta gör att
naturen kommer in mer i gaturummet/gårdsrummet och blir en trivsam del av det, där de äldre brukarna kan
sätta sig bredvid och titta på hur vattnet rör sig medans de hör det lugnande porlande ifrån vattnet. För barnen
som är områdets yngre brukare erbjuder vattnet en källa till lek och skoj.

Genom att göra vattnet till en del av den bebyggda miljön så kan det hjälpa till att stärka en känsla hos brukarna
för närhet till naturen, att bostadsområdet är en del av den och att den kan bidra till ökad biologisk mångfald.
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Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras?


Att dagvatten och spillvatten skall ledas var för sig



Att ha filter i dagvattenbrunnarna som filtrerar bort olja och olika tungmetaller från trafiken



Att LOD kan bli en estetisk och livshöjande kvalitet



Att inte sänka grundvattennivån för mycket och således skada vegetationen

Vindskydd

Jakobsberg är ett stort och väldigt platt område där vinden inte har några stora naturliga hinder. Det behövs då
vindskydd som människan skapat för att ge möjligheten till en god utemiljö för brukarna att trivas i. Hus som
utsätts för vind använder mer energi åt sin uppvärmning då värmeförlusterna blir större.
Ett sätt att skapa detta skydd mot vinden är att anlägga läplanteringar. Dessa bör utgöras av olika typer av
vegetation som växer olika högt, som låga och höga träd tillsammans med buskvegetation. Ett tjockt bälte av
dessa planteringar är inte lika effektiva som flera glesare och bör placeras vinkelrätt mot den dominerande
vindriktningen samt med ett intervall av 100-150m för att utgöra ett gott skydd.

Höghus ger ofta vindproblem kring sig då de drar ner vinden till marken medan låg tät bebyggelse i lämpliga
husgrupperingar ger goda vindförhållanden om de används tillsammans med läplanteringar. Växtligheten drar
också nytta av att vinden saktas ned. Växtligheten kan öka med 5-10% där det har skapats läplanteringar.
(Bokalders & Block 2009 s.392)
Använder man läplanteringar för att tillgodose goda vindförhållanden åt brukarna i området så integreras
naturen in i närområdet. Det ger en ökad tillgång till närheten till träd och de möjligheter de för med sig.
Brukarna kan gå längs dessa bälten av träd för att lyssna på fågelsång, höra vindens sus, sätta sig i skuggan och
ha en picknick. Men en annan sak som träden för med sig är den biologiska mångfalden. Växtligheten kring dem
ökar och då ökar även antalet djurarter när det finns fler naturliga habitat.

Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras?


Att tänka på att sätta ut läplanteringar så att vinden inte blir ett problem på Jakobsberg



Att använda mark- & landskapsbearbetning till ett mer kuperat område kan bidra till vindskydd
runt om Jakobsberg
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Odling

”En källa till stor glädje och sinnesro är att ha möjligheter till odling i närheten av sitt boende. Vid lägenheter har
även detta flera positiva effekter som mindre vandalisering och bättre sociala kontakter.” (Bokalders & Block
2009 s.456)

Det finns egentligen fyra olika alternativ för detta som kan blandas i olika kombinationer med varandra.
1. Det första är att odlingen sker i bostaden. Det kan handla om att odla ovanpå taken, odla på balkongen om
det finns och på fönsterbräden även om detta blir väldigt småskaligt.
2. Det andra är att odlingen ligger direkt utanför bostaden på gården och att alla boende i byggnaden har en
egen del som de kan bruka.
3. Det tredje är att alla boende i ett kvarter eller hus har ett litet större område avsett för odling som ligger
alldeles i närheten av brukarnas bostadsområde.
4. Det fjärde är att alla på hela Jakobsberg har ett stort gemensamt område för odling.
Dessa fyra olika alternativ är bra på olika sätt. Det första erbjuder en väldigt stor närhet till odling men ganska
liten chans för att skapa nya sociala kontakter genom sitt odlande då det sker avskilt från andra människor.
Odlingen här bör dock vara med som en del av lösningen då den kan användas till att odla t ex kryddor och
liknande som inte behöver så stora arealer samt att det finns människor som kanske inte vill skapa nya sociala
kontakter genom odling.
Den andra lösningen är också bra då den erbjuder möjligheten att odla de grödor som behöver lite mer areal.
Den erbjuder även en chans för att få kontakt med grannarna och stärka banden mellan dem. Ifall många
grannar börjar odla och ta väl hand om sina odlingar så kan detta leda till att människor som är nyfikna eller
tycker det är vackert kommer dit. Då kan det skapas möten mellan människor som inte bara bor grannar med
varandra utan även har andra saker gemensamt.
Den tredje lösningen skapar en lite större yta en bit ifrån kvarteret där brukarna av det kan träffas och skapa en
trevlig plats tillsammans. På detta sätt så kan det skapas en starkare vi känsla i kvarteret och även som den
andra lösningen så kan kontakter skapas med människor från andra delar av Jakobsberg om de kommer dit för
att uppleva grönskan.
Den sista lösningen kan upplevas som storskalig och det kan även bli svårt att känna känslan av att det är en och
samma grupp som brukar den jorden. Fast det kan även bli positiva effekter av en så stor odling. Det skapas på
så sätt en stor yta som är odlad av olika människor med olika tycke för vad som ska odlas och lägger man då
gång- och cykelvägar genom detta område så kan det bli populära promenadstråk för personer ifrån hela
Karlstad.
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I alla dessa lösningar så kan växthus användas för att förlänga odlingssäsongen samt ge möjlighet till att odla det
som behöver ett varmare klimat. I växthusen kan det ske intressanta möten mellan människor från t ex olika
kulturer som blir nyfikna på vad den andre odlar då de kan tycka att det är exotiskt. För att ytterligare försöka
skapa en naturlig mötesplats kan det finnas fikaplatser inne i eller utanför växthusen beroende på deras storlek,
även miljöstationer kan anläggas bredvid för att få människor som inte är intresserade av att odla att komma dit
naturligt.

Alla de här lösningarna bör blandas på Jakobsberg för att kunna erbjuda brukarna den typ av odling som passar
dem bäst och samtidigt bilda förutsättningar för integration mellan människor, stad och natur.

Det viktigaste att ta med sig i detta när Jakobsbergs odlingsvision skall planeras är:


Odla nära de boende, exempelvis på balkong



Odling utanför bostaden på tomten



Samtliga boende på kvarteret har ett gemensamt odlingsland som är uppdelat per bostad,
odlingslotter



Det kan finnas en stor odlingsplats för samtliga boende på Jakobsberg där det finns kolonilotter



De fyra ovanstående kan blandas för att få variation efter människors personliga preferenser



LOD och LUD skall integreras till dessa odlingsplattformar för bevattning och rekreation
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Målgrupper
För att kunna skapa en levande stadsdel måste området ha en mängd olika kvalitéer så olika typer av människor
tycker att det är attraktivt. Skall området ha en spännande blandning av människor så måste området kunna
erbjuda ett boende som passar för olika typer av hushåll, t ex ensamhushåll, par, barnfamiljer,
studentkollektiv/ungdomskollektiv och 55+boende. Brukarnas behov av olika typer av service och
kommunikationer skiljer sig då de är i olika skeden av livet och olika individer uppskattar eller behöver olika
saker. Framförallt så har de behov av olika typer av service.

För att ytterligare kunna främja en rik blandning utav människor så behövs det olika sorter utav
upplåtelseformer, samt pris-& hyresnivåer, så att människor från olika inkomstnivåer kan bo och leva på samma
område. Finns det dessutom olika sorters upplåtelseformer så öppnas bostadsområdet upp för alla sorters
människor så att de kan bo på samma bostadsområde. Olika upplåtelseformer gör att människor inte begränsas
av ekonomiska faktorerna som indirekt reglerar till vilka bostadsområden de kan flytta till. Detta kan leda till att
bostadsområdet kan få en bättre mångfald i och med att olika etniciteter, folkgrupper, åldersgrupper,
familjetyper och yrkesgrupper kan få samma möjligheter att bo på samma gata.
Olika attraktiva hussorter, och upplåtelseformer, behöver blandas för att diversifiera boendet för de olika typer
av människor som vill bo där och för att öka chanserna för integration från olika samhällsgrupper vilket leder till
större mångfald. Samma gata kan ha olika upplåtelseformer, hyresnivåer, och hustyper så att alla kan ha
chansen att njuta utav samma gatas kvalitéer oavsett vilken inkomst man har.
Att det finns många olika sorters människor i bostadsområdet är någonting som kan vara väldigt positivt.
Människor kan utbyta erfarenheter sinsemellan och de kan lära sig mycket. De boende kan få utbyta
erfarenheter från äldre och yngre generationer, från andra kulturer och från andra yrkesgrupper.
Samma gäller för tillgängligheten i hela området. Det skall vara enkelt att ta sig från en del till en annan oavsett
om du är ung eller gammal. Det skall finnas bra gång- och cykelvägar så att människor oavsett rörelsekapacitet
kan ta sig mellan olika punkter i området och använda de olika faciliteterna som finns.
Det finns olika krav på boendet, beroende på vilken ålder, vilken inkomst, vilken etnicitet och vilken yrkesgrupp
den boende tillhör samtidigt som alla människor har olika intressen och hobbys. Det är omöjligt att på förhand
veta vilka krav på intressen och hobbyverksamheter de boende kan tänkas ha, men det viktigaste är att ge dem
möjligheterna att kunna utöva sina intressen och hobbyverksamheter. När det byggs så måste även målgrupper
så som företagare och människor som vill bedriva olika sorters föreningsverksamheter bli ihågkomna. Dessa
möjligheter till föreningsverksamhet eller företagsamhet måste planeras in i bebyggelsen för att få möjligheter
att få fäste och för att ge området en större mångfald.
För att kunna få reda på vilka behov och krav som ställs när de boende bor där så kan hyresvärdarna eller
bostadsföreningarna ha utvärderingar med de boende i samband med vårstädningar och andra aktiviteter som
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kan uppkomma i kvarteren. Då kan det föras en dialog om vad som kan behövas i området och vilka saker som
kanske inte fungerar så som tänkt.
Exempelvis så behöver personen som arbetar skift bland annat bra ljudisolering i sitt boende då han eller hon
kommer hem sent på natten och kanske inte är allt för tyst så att grannarna inte störs. Samtidigt behöver
samma människa tillgång till affärer som har bra öppettider så även denna kan få tillgång till handelsservice eller
barnpassning med flexibla tider då skiftarbete ger väldigt förskjutna dygnsrytmer. Personen kanske är en fitness
person och vill möjligtvis gå och träna när han/hon kommer hem klockan tre på natten och det kanske då finns
en möjlighet för någon att starta upp ett 24 timmars gym i området eller att det finns träningsmöjligheter som
bostadsvärden står för.
I Sverige är ensamhushållet den vanligaste boendeformen, i ca 45 % av alla bostäder bor det bara en person, i 30
% så bor det ett par personer, barnfamiljer utgör bara 20 % och i 5 % bor ensamstående med barn. Men trots
detta så planeras oftast bostäder för 2 föräldrar och barn. (Bokalders & Block 2009 s.453). Så utbudet av
bostäder bör ändras så att det passar bostadsmarknaden.

Ensamhushåll

För att kunna attrahera människor som ska bo i ett ensamhushåll så behövs billigare typer av boende då en
person står för alla kostnader. Det kan vara ett första boende efter utflyttning från föräldrahemmet. Hyresrätter
är ett bra alternativ då det inte behövs något kapital för att köpa bostaden vilket gynnar de som har en låg
betalningsförmåga. Bostadsrätter är också ett bra alternativ för de som har kapital att kunna välja det. Dessa
former behöver blandas och kan utgöras av lägenheter med ett rum och kök för de som inte behöver så mycket
utrymme i hemmet. För de som behöver mer är 2:or och 3:or ett bra alternativ då andra människor är villiga att
betala mer för att ha mer utrymme. När det finns små och stora lägenheter att välja på så kan ensamhushållet
utvecklas till att ett parboende, t ex en partner flyttar in eller att det flyttar in en rumskamrat, utan att brukarna
måste söka ett nytt boende i en annan stadsdel då det nuvarande är alldeles för litet.
Ensamhushåll behöver inte enbart vara lägenheter. Det är möjligt att bygga små hus i varierande storlek från 3060 kvm som fungerar som lägenheter men man har som boende även en riktigt grästomt. Dessa behöver heller
inte vara bostadsrätter utan kan variera i upplåtelseformer och således attrahera hela marknaden.

Par
Par kan vara benämningen på brukare i skilda delar utav livet. Det kan vara föräldrarna som barnen just har
flyttat ifrån, det unga paret som just flyttat ihop och kompisarna som har flyttat in i ett gemensamt boende. Till
skillnad från ensamhushållet så behöver ofta paret en större yta att bo på då de är fler personer. Oftast så har
ett par även en starkare betalningsförmåga än den som bor ensam och har då råd med ett större boende, de har
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också en större möjlighet att äga sitt eget boende. Men även här så bör olika upplåtelseformer i bostäderna
blandas för att det ska passa de olika människor som bildar par i sitt boende. Rumskamraterna som flyttat in
tillsammans kanske inte vill äga sin bostad då de inte vet hur länge de tänker bo med varandra medans det unga
paret kanske vill köpa sitt boende för att de vill bo kvar länge och bygga en framtid tillsammans.

Storleken och typ av byggnation bör också blandas, flerbostadshus, villor och radhus bör finnas för att kunna
tillgodose parens olika behov. Några vill äga ett eget hus och kan vara intresserade av att ha en egen trädgård.
Då är villan ett bra alternativ, radhuset är också bra men kan vara bättre för ett lite äldre par som fortfarande vill
känna närheten till den egna trädgården men inte vill ha så mycket arbete med den.

Barnfamiljer

Antalet människor i en barnfamilj kan vara allt ifrån två stycken, en ensamstående förälder med ett barn, till en
familj med 2 stycken eller mer vuxna och flera barn. Så den här gruppens behov av sin bostad kan skilja sig
ganska så markant.

Den ensamstående föräldern kan kanske klara sig med en liten lägenhet, t ex en 1:a, om barnet är litet. Medans
en större familj med äldre barn behöver en större bostad än en 1:a för att kunna få sitt boende att fungera väl.
Så storleken på bostäder för barnfamiljer behöver också den vara varierad. Men en lösning som kan låta
familjerna bo kvar i husen även om de blir fler eller mindre, är att det ska vara lätt att bygga ihop olika
lägenheter. Då kan den växande familjen bygga ihop sin lägenhet med grannens om denne har flyttat ut. På så
sätt kan familjer växa utan att behöva flytta. Men det bör även vara lätt att riva väggar för familjen som har blivit
färre och kanske vill ha ett större vardagsrum genom att ta bort väggarna till ett av sovrummen som inte längre
behövs.

För att de olika bostäderna ska bli intressanta för olika familjer så krävs det att de finns i olika upplåtelseformer.
Detta ger familjer med olika stark betalningsförmåga möjligheten att bo i samma område. Blandas bebyggelsen
av olika typer av byggnader, t ex radhus och flerbostadshus, så tillgodoses fler människor behov än om det bara
skulle vara villor som byggs.

Utomhusmiljön är väldigt viktig för denna grupp då barn ofta är ute och leker. Det måste vara en spännande och
rik miljö som inbjuder till lek nära hemmet och även vara väldigt trygg. Det kommer då finnas krav på bra
lekplatser som underhålls regelbundet utav bostadsbolagen, hyresgästföreningar eller dylikt. Samtidigt kommer
det att finnas höga krav på service i form av förskola, skola, infrastruktur i form av kollektivt resande för barn
som skall till skolor i annan stadsdel et cetera men även möjligheter till fysisk och/eller social aktivitet efter
skolan i form av idrottsverksamhet eller dylikt. Fysisk och social aktivitet bör även planeras in för vuxna. Det bör
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vara en prioritering att få in barn och ungdomar i både fysiskt och socialt stimulerande miljöer då de behöver
lära sig vissa egenskaper inför vuxenlivet som de bara kan lära sig på egen hand. Få barn och ungdomar att lära
sig att regelbunden motion är bra då det moderna samhället har fått människan att bli mindre fysiskt aktiv och
således har även välfärdssjukdomar såsom fetma blivit allt vanligare.

Kollektivt boende

Detta är en vanlig form av boende för gamla och funktionshindrade. Grundtanken med det är att genom att dela
på vissa bostadsutrymmen och på viss utrustning så ges en större service till de boende och kostar inte lika
mycket. Genom att dela på detta sätt så skapas även en gemenskap med grannarna. (Bokalders & Block 2009
s.463). Grupper som denna typ av boende passar för är äldre, funktionshindrade, studenter, storfamiljer med
flera generationer i samma boende och människor med en mer alternativ livsstil.
Kollektivhus i Sverige har oftast mellan 10-50 lägenheter. (Bokalders & Block 2009 s.463). Detta passar bra för
att bilda en studentkorridor där brukarna har en egen lägenhet med sovrum/vardagsrum och badrum men har
ett gemensamt kök och allrum.
För äldre och funktionshindrade är boendekollektiv ett bra alternativ. Där bor det en grupp människor, oftast
mellan fem och femton personer. De har ett eget sovrum men de andra delarna av bostaden, t ex vardagsrum
och kök, är gemensamma. Detta ger möjligheten att ge de boende en bra service och möta de olika individernas
behov. Detta kan vara bra för äldre som söker kontakt med andra människor men som fortfarande inte behöver
vara ett äldrehem.
Kollektivboende behöver inte vara så att de bara har ett eget rum och delar på resten. Utan de kan ha sin 2’a
med kök men samtidigt vara anslutna till ett större samlingsrum där de kan sitta och umgås. Möjligheterna till
att leva privat i kollektiv måste fortfarande vara möjlig.
Denna typ av boende ställer höga krav på att tillgängligheten är mycket stor i byggnaden och dess omgivning.

55+boende

Denna typ av boende är för människor som just är över 55 år som inte vill bo i kollektiv.
“När vi säger 55+boende menar vi lägenheter anpassade till dig som letar efter ett bekvämt och lugnt boende.
Som kanske tycker att trapporna blivit för långa eller villan för stor” (Bostads AB Poseidon)
”Rymliga och modernt utrustade lägenheter upp till tre rum och kök, flertalet försedda med balkong. Här finns
tillgång till en övernattningslägenhet som kan användas av hyresgästernas besökare. Hyresgästerna har också
möjlighet att låna fastighetens gemensamhetslokal där fester och sammankomster av olika slag kan
genomföras. Dessutom finns det utrymmen i källarplanet som kan disponeras för olika slag av hobbyaktiviteter.
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Yttre miljön är också den planerad för trivsel och samvaro med grönytor, planteringar och boulebana. Allt är
planerat för ett bekvämt boende för er som är 55 år och vill bo nära kommunal service och stadens centrala
delar.” (Kumla Bostäder)
Det finns ingen klar definition av vad detta boende är men det handlar om att öka tillgängligheten båda utanför
och i hemmet. Bostäderna kan vara utformade så att det inte finns några trösklar, stora badrum och hissar så
hela huset kan utnyttjas av brukarna. Samtidigt så finns det flera gemensamma lokaler för att öka gemenskapen
men som går att hyra för privata middagsbjudningar och andra aktiviteter.

Detta är en typ av boende som inte bör begränsas till människor som är äldre än 55 år. Även andra människor
uppskattar dessa kvalitéer som ett sådant boende har att erbjuda. Men det kan finnas en viss poäng i att låta
just människor som kommit till en viss punkt i livet att kunna välja områden som är lugna och tysta. De har
jobbat hela livet och bott i ett område som är fullt med barn och ungdomar och väsen. De äldre kanske vill flytta
ut till det lugna landet men det är för dyrt. Då kan det vara skönt att man kan välja ett bostadskomplex som är
lugnt och som har likasinnade äldre som grannar som även dem vill ha det lugnt, men ändå inte vill bo i ett
kollektiv för äldre. Dessa människor kan fortfarande vara tillräckligt krya för att klara sig själva eller så värnar
dem om sitt eget privatliv och vill helt enkelt inte bo kollektivt.

Företagare och Fritidsverksamheter

Det finns stora möjligheter när man bygger ett nytt bostadsområde att få dit företagare som startar upp
verksamheter av olika slag. För att detta skall kunna bli en möjlighet så kan man inte bara bygga bostadshus. Det
behöver byggas vissa hus som till delar även är kontorskomplex, har tomma lokaler på bottenplan för olika
sorters verksamheter, att det finns ytor tillgängliga för lättindustrier på olika platser runt omkring
bostadsområdet.
Lättindustrier kan vara bilverkstäder eller grossister, medans andra verksamheter kan ha ett spann från
frisörsalonger till barnpassning.
Föreningslivet måste även det få möjligheter att ta plats i bostadsområdet. Att ett idrottsförbund kan hyra lokal
att ha sin administrativa del i samtidigt som det blir en mötesplats innan och efter träning är viktigt att ha.
Föreningslivet kan exempelvis även vara den lokala schackklubben som behöver en plats att finnas på.
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Etniska grupper

Jakobsberg skall bli en plats där alla etniska grupper skall få plats och känna sig välkomna. Som påpekats tidigare
så är en mångfald av grupper någonting som kan vara positivt då du kan få intressanta sociala och kulturella
utbyten emellan grupperna.
Hur fastighetsägarna ökar möjligheten och viljan för de olika etniciteterna att flytta till Jakobsberg är genom att
ha varierade upplåtelseformer och pris för olika sorters boende på samma gator. Bostadsområdet måste även ge
de olika grupperna möjligheten att utöva sina olika kulturella traditioner.
Möjligheten att hyra olika lokaler för religiöst utövande är en liten sak som många kan uppskatta och en del kan
ifrågasätta.

Inkomst och yrkesgrupper

I likhet med den etniska målgruppen så skall det vara möjligt för alla att bo på Jakobsberg oavsett vilken inkomst
de har. De olika yrkesgrupperna, hur länge de har arbetat med mera, är grunden till vilken inkomst de har. Det
skall således vara möjligt för alla att kunna få boende på Jakobsberg, obehindrat sin inkomst.
Sedan har olika yrkesgrupper olika krav på hur servicen skall fungera eller vara öppen. I vissa fall så behöver
exempelvis förskolor och fritidsgårdar har längre öppettider då arbetande föräldrar går till arbetet tidigt
och/eller kommer hem sent.
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Vad är då viktigt att ta med sig i detta när Jakobsberg skall planeras?


Att ha olika prisnivåer, upplåtelseformer, olika typer utav byggnation, olika arkitektoniska stilar
utspritt över hela Jakobsberg.



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för singelboende



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för parboende



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för barnfamiljer att trivas



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för kollektivboende, för alla
ålderskategorier



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för ett bekvämt och tryggt 55+ boende



Att planera bostäder och lokaler som är attraktiva och möjliggör för företagare och
fritidsverksamheter att bedriva sina verksamheter



Att planera in bostäder och lokaler som är attraktiva och möjliggör för etniska grupper att utöva
sin kultur utanför sina egna bostäder



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för en socioekonomisk integration
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Översvämningsrisk
2000/2001 var det översvämning i Karlstad kommun. Vänern som har sin normala vattennivå på cirka +44.2
meter över havet (m.ö.h) låg då på +45.47 m.ö.h. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer 100årsflödet att innebära att Vänern kommer att ligga på +47.0 m.ö.h.

Med 100-årsflödet menas att vattennivån sannolikt kommer att nå upp till denna nivå, +47.0 m.ö.h, en gång var
hundrade år. Med 20-årsflöde menas en vattennivå som inträffar en gång var tjugonde år. Men enligt Klimatoch sårbarhetsutredningen så kommer vattennivån i Vänern, inom en snar framtid, att ligga på +0.5 meter högre
än vad den är idag. Så det man pratar om som 100-årsflöde, +47.0 m.ö.h, bör alltså inträffa oftare eftersom det
blir ”lättare” att komma över +47.0 meter. 100-årsflödet kommer istället att bli ett 20-årsflöde på grund av att
tröskeln sänks. Detta kommer att innebära att översvämningen mellan åren 2000 och 2001 som borde inträffa
en gång på etthundra år kommer att inträffa en gång på tjugo år, i genomsnitt. Översvämningen och den höjda
vattennivån kommer att ge stora konsekvenser åt Karlstad Kommun. Delar av Sommaro, Romstad, Norrstrand,
Skåre och Grava skulle vara utsatta för översvämning då dessa områden ligger lägre än andra i Karlstads
kommun. Skulle 100-årsnivån, +47.0 m, i Vänern plus en extrem vind så är områdena Jakobsberg,
Mariebergsviken, Inre hamn, Örsholmen, delar av Romstad och Sommaro extra utsatta. Bilden nedan visar i rött
där det kommer att bli översvämning. Hela Jakobsberg, förutom skogen, försvinner under vatten vid
översvämning med en vattennivå på +47.0 m.

Bild 12: Delar av Karlstad som kan ligga under vatten om 100 år vid översvämning. Karlstad Kommun
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Hur kommunen skall hantera och lösa denna situation kan det finnas många idéer om. En idé är att man vallar in
hela Jakobsberg. Denna vall kommer i så fall att placeras på lämpligt avstånd från Klarälven och röra sig från
lämplig plats i norr och gå runt hela vägen ner mot Jakobsbergsbron och sedan upp mot Mariebergsskogen.
Vallen skulle kunna vara öppen på några ställen. Där skulle det vara möjligt att leda in vatten på området till
mindre konstgjorda dammar och åar för att få högre attraktivitetsgrad till området. Då skulle även åar och
dammar integreras med LOD och LUD och på det sättet skulle det blir möjligt att leda bort vattnet till dessa
platser och vidare till Klarälven.
En annan tanke är att istället för att valla in Jakobsberg så byggs husen så att första våningsplan är utan bostad.
På första våningsplan kan det istället finnas verksamhetslokaler eller dylikt. Då kan området med lätthet få in
primärfunktioner i bostadsområdet och även tillämpa smart samt varierad arkitektur som möjliggör att
bostadsområdet får en attraktiv och intressant miljö.
Ytterligare en idé är att bygga alla hus som pontonhus, det vill säga att de kommer att flyta upp med vattennivån
när den höjs.

Vad är då viktigt att ta med sig när Jakobsberg skall planeras så nära vattnet?


Att vara medveten om att Klarälven har stor potential att svämma över och således riskera stora
vattenskador på Jakobsberg



Att på ett effektivt sätt reducera risken att Jakobsberg blir översvämmat
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Områdets mångfald och attraktivitet
Med mångfald menas det att området skall innehålla många olika funktioner, hustyper, bostadstyper och
bostadsstorlekar, kulturer, livsstilar, åldersgrupper, etniska grupper etcetera, yrkesgrupper, miljöer och platser.
Mångfald och attraktivitet låter ungefär likadant när det beskrivs om hur staden skall fungera. Båda bidrar till
samma synergieffekter som gör ett bostadsområde intressant och attraktivt att flytta till. Attraktivitet i detta
stycke handlar om den fysiska miljön medans mångfald mer handlar om hur tillvägagångssättet för att göra
området intressant för alla olika sorters människor kan vara.
För att kunna göra Jakobsberg till det mest attraktiva bostadsområde i Karlstads kommun så behöver området
göras attraktivt för alla sorters människor. För att få en stadsdel att leva och att brukarna skall kunna utnyttja
dess potential till maximal nivå så behöver området uppnå fyra kriterier.
De fyra kriterierna är, enligt Jacobs syn på stadsplanering:
1. Stadsdelen och så många som möjligt av dess beståndsdelar måste fylla mer än en primär funktion; helst
mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör sig utomhus på olika tider
och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter gemensamt.
2. De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gathörnen måste komma tätt.
3. Stadsdelen måste bestå av en blandning av hus som varierar i ålder och skick; en försvarlig del av dem
ska vara gamla, så att den nödvändiga avkastningen också varierar. Denna blandning måste vara
ganska finkorning
4. En tillräcklig hög koncentration av människor måste finnas i området, oavsett varför de befinner sig där.
Detta gäller även de som vistas där därför att de bor där. (Jacobs 2007 s. 176)
Exempel på primära funktioner är bostadsområden, arbetsplatser, detaljhandel och restauranger med mera.
Kriterium nummer tre är inte aktuellt att lyckas med på Jakobsberg då hela området kommer att bli ett nybygge.
Men området kan ändå tangera kriterium tre genom att ta fram olika byggnader i olika arkitektonisk stil, i
kombination med diversifierade prisklasser och upplåtelseformer.

Områdets mångfald

För att göra så att människor från olika samhällsklasser och samhällsgrupper kan flytta till just Jakobsberg måste
det göras ekonomiskt möjligt för dem. Detta kan stimuleras genom att ha olika sorters boenden i olika
upplåtelseformer. Hustyper och bostadstyper som bör finnas på Jakobsberg är allt från vanliga villor till större
hus med flertalet lägenheter i. Det skall däremot inte vara massproducerade byggnader av samma typ, så som
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miljonprogrammet på 1960-1970-talet, utan det skall vara diversifierad arkitektonisk stil över hela Jakobsberg så
att det blir intressanta gaturum att röra sig i när man är på Jakobsberg.
Bostadstyperna och hustyperna bör inte vara knutna till någon upplåtelseform. Detta bör även stimulera till
områdets mångfald då alla sorters hus är av god standard och ingen kommer att kunna peka ut ett område som
har ”sämre” hus eller boendekvalitet än något annat.
Det kan finnas lite billigare hyreslägenheter på vissa platser medan det samtidigt i närheten har lite dyrare
hyreslägenheter. För att kunna ta ut en lägre hyra ur vissa lägenheter så kan dem inte vara utrustade med lika
mycket ifall boarean skall vara stor. Exempelvis kan det finnas en, förhållandevis gentemot bostadsmarknaden,
billig stor trea, men för att det skall kunna vara ekonomiskt försvarbart så kan den inte vara lika välutrustad som
en mindre lägenhet fast med samma hyresnivå.
Visionen är att den arkitektoniska stilen på huset inte kommer att vara avgörande för hur prisnivåerna ligger.
Huruvida går det inte att bestämma hur marknaden kommer att förändra prisfördelningen över de olika
hustyperna då vissa säkerligen kommer att bli aningen attraktivare ur olika brukares personliga preferenser.
Det skall heller inte vara så att vissa hustyper är enbart i en upplåtelseform utan det skall vara blandat även där.
Exempelvis så kommer det finnas art deco hus i olika upplåtelseformer.
Det kan byggas små hus i storlek med motsvarigheten till en lägenhet med lika många rum. Alltså kan det byggas
en två rum och kök på 50 kvm som ett litet hus med egen tomt. Detta kan göras med så gott som alla
storleksklasser på lägenheter och på så sätt skapa en väldigt diversifierad bostadsmarknad där det går att köpa
eller även hyra denna sorts ”Mini-villor” med riktig tomt.
Någonting som borde integreras i hyresrätterna är även det Plusvalssystem som Karlstads Bostads AB, KBAB,
använder sig utav. Det går ut på att hyresgästen kan få ny tapetsering, nytt golv, nytt kök, vitvaror et cetera som
en hyresökning under fem år. I praktiken fungerar det såhär. En boende vill omtapetsera sitt vardagsrum. Då kan
han/hon beställa den tjänsten från KBAB och även välja tapeter från ett visst utbud och få hela vardagsrummet
tapetserat. Istället för att betala hela tapetseringskostnaden direkt får hyresgästen den utslagen på fem års
hyror och får då en marginell hyresökning per månad. Det finns även ett max tak på hur mycket varje lägenhet
kan öka sin hyra. Detta för att hyresnivåerna inte ska bli väldigt höga och lämna nästa hyresgäst med alla gamla
plus val.
Det skall även finnas bostadsrätter och ägandelägenheter för dem som vill äga sitt eget boende.
Ägandelägenheter är en ny ägandeform som uppkommit och realiserats på 2000-talet i Sverige, men den har
funnits ute i Europa under en längre tid. Det innebär i grunden att man äger sin egen lägenhet så som man äger
sitt eget hus. Det är ett tryggare ägande enligt Sveriges Byggindustrier.
”Innehavaren av en ägarlägenhet får ett tryggare ägande jämfört med en innehavare av en bostadsrätt. I en
bostadsrättsförening kan en grannes ekonomiska situation förändra den ekonomiska bilden för alla andra
medlemmar i föreningen. Om en medlem i en bostadsrättsförening kommer på obestånd och lämnar sin

51

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011

lägenhet så tvingas bostadsrättsföreningen att fördela kostnaden för denna lägenhet på övriga medlemmar”
(Björn Wellhagen)
För att variera priset för de olika hyresrätterna kan möjligheten att låta människor köpa den ofärdiga bostaden
finnas. Sedan kan dem få lägga till saker utöver basutbudet, exempelvis ett finare kök, och på så sätt få ett finare
boende och samtidigt höja hyresnivån eller fastighetspriset en aning.
För att se till att de olika målgrupperna vill komma till Jakobsberg och bo där, så får de krav som dessa ställer se
till att vara uppfyllda. De flesta målgrupperna har samma baskrav. Acceptabel boendekostnad, bra service,
fungerande infrastruktur, vackert bostadsområde är några av de viktigaste baskraven. Sedan tillkommer
möjligheterna till ett rikt friluftsliv, möjligheterna att utöva olika fysiska aktiviteter, hobbyverksamheter till olika
grupper i olika skeden på livet. En pensionär är möjligtvis inte lika intresserad utav att spela fotboll så som en
barnfamilj kan vara utan är hellre intresserad utav att gå ute i skogen och plocka bär.
Att det finns bra service så att familjer med långa arbetsdagar kan använda dessa efter arbetets slut. Med
service menas bland annat förskolor, matvarubutiker, kollektivtrafik et cetera. Det är väldigt viktigt att kunna
erbjuda vissa sorters service för att få dem att bo kvar och vara nöjda över att bo på Jakobsberg. Kommunen
skall erbjuda bra kollektivtrafik så att människor kan ta sig till och från området utan att känna behovet av att
vara bilberoende.
Det ska finnas möjligheter för olika sorters företagare att etablera sina verksamheter över hela bostadsområdet.
Det skall i området finnas plats för exempelvis mindre bostadsintegrerade kontorskomplex så att det finns
jobbmöjligheter i närheten av boendet. Att det finns möjligheter att etablera frisörsalonger, klädesbutiker et
cetera i olika byggnader gör att de boende inte alltid måste ta sig in till staden för att göra sin shopping då den
lokala affären har det man söker.
Det skall naturligtvis finnas plats för andra företagsformer så som mindre industrier och bilreparatörer med
mera.
Att Karlstads Centralsjukhus ligger nära gör att Jakobsberg med sina blandade prisklasser bör bli attraktivt för
många olika anställda på just sjukhuset.
För att få människor att trivas på sin fritid på Jakobsberg så skall det planeras in att finnas tillgängliga lokaler för
olika typer av hobbyverksamheter. Dem skall finnas för att de olika hobbygrupperna skall kunna hyra dem.
Lokaler skall även finnas för estetiska verksamheter som exempelvis replokaler för band, målarstudior, syklubb,
teater, dans.
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Det viktigaste att ta med sig till planeringen utav Jakobsberg är:


Att ha olika prisnivåer, upplåtelseformer, olika typer utav byggnation, olika arkitektoniska stilar
utspritt över hela Jakobsberg.



Att ge möjligheter för företagare att etablera sina verksamheter på Jakobsberg



Att ge olika typer utav fritidsaktiviteter möjlighet att hyra lokaler eller dylikt för att kunna samlas
och utöva sin hobby



Att det finns bra service på området

Områdets attraktivitet

För att området skall vara attraktivt så behövs mer än bara mångfald som lockelse till bostadsområdet. Genom
den fysiska planeringen kan man som utformare höja eller sänka ett område. Det kan bli svårt att sälja ett
bostadsområde till olika kunder om området ser tråkigt ut, även fast de innehåller alla bra livskvaliteter som
behövs för att stimulera till mångfald.
För att få ett område attraktivt behövs mer än bara vackra bostäder. Även fast dem är ett välkommet inslag så är
det mer än bara just husen som gör området vackert. Det är allting runt omkring som tillsammans bidrar till
synergieffekter som höjer bostadsområdet. Genom att integrera flera olika element så som vatten, grönska och
landskapsvariation så förändras bostadsområdet från någonting sterilt till någonting levande.
Utemiljöerna behöver alltså planeras lika noggrant som planlösningarna till de olika hustyperna.
Jakobsberg som skall planeras från grunden har stora möjligheter att integrera och använda sig av befintliga
tankar och teorier från bland annat Gehl och Bokalders när det gäller gaturum. Att ta med brukare som vill bo på
Jakobsberg redan från början i planeringen utav bostadsområdet är ett sätt att få området, innan byggnation,
att fylla många människors kriterier för sitt boende och område.
Att göra om befintliga byggnationer är kostsamt och därför bör planeringen av gaturummen göras redan från
början.
Någonting som bör integreras smart i bostadsområdet är vattenhanteringen, det vill säga Lokalt
omhändertagande av Dagvatten, LOD. Det finns stora möjligheter att leda vatten från LOD genom gatumiljöerna
för att senare längre bort rinna ut i Klarälven. Att ha rinnande vatten genom bostadsområdena, på olika sätt, är
ett intressant inslag i gatumiljön och kan även vara roligt för exempelvis mindre barn som vill leka med vatten.
LOD kan ge det där lilla extra till bostadsområdet ifall det används innovativt genom att designa det på olika sätt.
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Bild 14: Lokalt omhändertagande av dagvatten i Hammarby sjöstad. World
Clean Energy Awards

Jakobsbergskogen ligger i nordöstra delen utav området och är ett utmärkt ställe att besöka för dem som vill ha
närhet till natur. Vandringsspåret i Jakobsbergsskogen är även ett elljusspår och utmärkt för dem som är ute på
eftermiddagen eller kvällen och motionerar.
Det finns alltså stora möjligheter till rekreation då även Mariebergsskogen ligger ett stenkast bort från
Jakobsbergsskogen.
Någonting som Jakobsberg har som sin nackdel är att det är ett väldigt platt område, eftersom det är en gammal
flygplats. Detta kan medföra att bostadsområdena kommer att bli ganska tråkiga då det inte finns några som
helst höjdskillnader. Hur detta kan lösas är att när det byggs på området så tas det bortschaktade materialet
från plats A och placeras ut plats B och på det sättet kan mindre kullar och höjdskillnader konstrueras för att ge
området mer karaktär. Det behöver inte vara stora och höga kullar för att området skall se annorlunda ut, det
viktigaste är att det inte ser helt platt och enformigt ut.
Bland de viktigaste, eftersom det inte finns på Jakobsberg idag, är att plantera ut mycket grönska. Buskar, träd,
gräsplättar med mera är essentiellt för att ge liv åt området. Det skall finnas buskar och träd längs gator, längs
Gång och cykelvägar, som tomtavskiljare med mera. Att använda sig av grönstruktur är ett enkelt sätt att öka
attraktiviteten och ge liv åt stadsdelar.
Som precis nämnt så kan vegetation användas för att skilja de olika rummen på gatan åt, det vill säga det
offentliga rummet, det halv-privata och det privata rummet. Det är viktigt för de boende att veta vilka platser de
kan och inte kan vara på. Det är en trygghet som boende att ha det privata rummet som man kan vara ifred på,
som ingen annan skall vara på, om han eller hon inte är inbjuden förstås. Det tre olika rummen nämndes i Teori
delen för Jacobs och även nedanstående bild fanns med.
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Bild 3: Uppdelning av privat, halvprivat och offentliga zoner. Bokalders & Block 2009 s. 456

Belysningen skall även den användas till mer än att bara lysa upp gaturummen. Det går att tänka kreativt och
belysa olika objekt på olika platser för att göra dem intressanta.
En större lokal med scen, café och restaurang skulle kunna vara ett intressant tillskott i bostadsområdet. Det
skulle kunna bli ett centrum för kulturverksamhet. Där skulle det kunna anordnas uppvisningar för olika teater
och dansuppställningar, vernissage för dem som vill ställa ut sina konstverk, konserter, museum med mera.
Centrat skulle kunna bidra till fler jobb för dem som vill jobba med kultur och kan hålla i kurser i olika kulturella
ämnen i samarbete med Karlstads Universitet.
För dem som anser att odlingsmöjligheterna är för dåliga på sin tomt eller att dem inte har det för att dem bor i
lägenhet så skall det finnas områden där kolonilotter finns att hyra, eller köpa, så att alla på bostadsområdet får
bra möjligheter att odla sina egna grödor. Detta kan även förskolor och skolor hyra ifall de vill arbeta med grön
pedagogik eller kulturcentrat för dem som vill lära sig att odla olika grödor et cetera.
Det finns i dagsläget en asfalterad gång- och cykelbana runt hela Jakobsberg men den behöver restaureras då
växtligheten runt om banan har börjat tränga in och förstöra den. Sedan när bostadsområdet är färdigt och
människor kommer att flytta dit samt att människor kommer att åka ut till Jakobsberg på grund av friluftslivet,
så kommer den att brukas mer än vad den gör idag. Gång- och cykelbanor bör även läggas runt hela Jakobsberg
för att uppmana människorna att inte använda bilen när de skall till olika platser. Karlstads centrum ligger
knappt två kilometer bort.
Det måste även finnas platser där cyklister kan parkera sina cyklar, gärna på bra knutpunkter till kollektivtrafiken
så att även dem som inte cyklar hela vägen till jobbet åtminstone cyklar till hållplatsen för att åka kollektivt.
Även detta för att uppmana de boende att inte använda bilen.
Friluftslivet måste utvecklas i Jakobsberg. Som det ser ut idag så finns Jakobsbergsskogen och en golfbana som
enda friluftsliv. Fler aktiviteter bör införas i området för att ge ett stort utbud åt de boende och även få andra
ifrån andra områden att komma till Jakobsberg för att motionera et cetera. Att lämna plats så att olika sorters av
sportverksamheter kan etablera sig är viktigt.
Det hade inte varit dumt att lämna en stor gräsyta, där det finns fotbollsmål, för att det skall finnas så att de
boende har någon plats att ha gemensamma aktiviteter så som brännboll, kubb, frisbee och grillning. En sådan
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plats bör underhållas av kommunen då det ligger i dess intresse att tillfredsställa vissa behov som boende inom
kommunen har.
Det bör byggas ett ordentligt badställe på Jakobsberg så att möjligheterna med Klarälven används på ett trevligt
sätt. Exempelvis skulle det kunna byggas ett stort trädäck med trappor ner i vattnet, där människor ska kunna
sitta. Eftersom det är en sådan höjdskillnad blir möjligheterna att anlägga en badstrand inte vidare aktuellt.
Dessutom så skulle vattnet spola bort stora delar av stranden på grund utav att det är lite strömt i älven. Man
kan anlägga ett välskött och fint grönområde runt trädäcket vilken också kan användas för att bland annat
solbada på.

Det viktigaste att ta med sig till planeringen utav Jakobsbergs attraktivitet är:


Att ha brukarmedverkan i planeringsstadiet



Att ha rikligt med grönska. Det hjälper till att skärma av de olika gaturummen samtidigt som det är en
estetisk kvalitet



Att använda belysning på ett estetiskt sätt samtidigt som det ökar tryggheten



Att använda de schaktmassor som blir under byggnadsfasen till att göra höjdskillnader på området



Att planera in naturliga mötesplatser för människor där det skall finnas möjlighet till att stanna upp ett
tag och sitta ned



Att anlägga ett ordentligt badställe längs Klarälven



Att anlägga en gång- och cykelväg runt Klarälven



Att spara en större gräsplätt som kan användas för fritidsaktiviteter så som fotboll, brännboll, picnic
med mera

56

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011

Planprogram
I detta stycke sammanfattas samtliga kategorier av analysen för att vara snabbt tillgänglig. Det finns ingen ny
information angiven här utan är endast för att ge läsaren en snabbare överblick över vad som behöver tas i
beaktning när Jakobsberg skall planeras.
De viktigaste grunderna för att behålla attraktiviteten i bostadsområdet Jakobsberg är:


Att området förvaltas bra.



Att se till att området blir så pass attraktivt att det blir en låg omsättning på hyresgäster



Att skapa en bra bild utav området utåt sett så att det blir attraktivt att bo eller verka där



Att ge alla sorters människor ekonomisk möjlighet till att bo där

De viktigaste att ta med sig när belysningen skall planeras på Jakobsberg är:


Att undvika att skapa mörka fläckar som kan bidra till otrygghet i området



Att skapa vackra belysta miljöer som ger en ökad visuell kvalitet till området

De viktigaste grunderna för att hålla Jakobsberg attraktivt är att:



Att hålla området helt och rent för att undvika att området förfaller och får ett dåligt ryckte
Att de boende förstår vikten utav att hålla området rent så att de delar på ansvaret

De viktigaste grunderna för att göra Jakobsberg till ett bostadsområde med mycket rörelse i är:


Att planera in många primärfunktioner i området för att stimulera till rörelse



Att planera för gång- och cykelvägar istället för bilar



Att ha bra gång- och cykelvägar för att stimulera till mindre användning utav bil



Att det skall finnas möjligheter för människor att stanna på platser
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Att bänkar och dylikt skall vara vända mot det håll som människor rör sig på för att personerna som
sitter på bänkar och dylikt skall kunna uppleva stadens puls



Att det skall finnas caféer och restauranger i anknytning till de stråk som människor kommer att röra
sig på

Ett av målen med byggnationen på Jakobsberg är att det skall vara ekologiskt hållbart. Därför anser vi:


Att materialvalet i de konstruktioner som skall anläggas på Jakobsberg i så stor mån som möjligt
kunna hålla god ekologisk standard och gärna ha ett högt betyg i en miljödatabas så som t ex Sunda
hus.



Husen skall även utgöras av säkra konstruktioner som uppförs på ett säkert och miljövänligt sätt.

Det viktigaste att ta med sig när Jakobsbergs miljö- & energisystem skall planeras är:


Att energiåtgången för uppvärmning och varmvatten skall vara låg, gärna i passivhus standard



Att planera vägar så att gång- och cykelvägar blir det självklara alternativet över bilar



Att planera så att kollektivtrafiken blir ett bättre transportalternativ än bil



Att i så stor utsträckning som möjligt använda förnyelsebar energi på Jakobsberg

Det viktigaste att ta med sig när Jakobsbergs avfallshanteringsvision skall planeras är:


Att återvinna avfall i största möjliga utsträckning och att allt avfall skall sorteras



Producera energi lokalt med t ex solceller och solfångare
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Det viktigaste att ta med sig när Jakobsbergs vattenhantering skall planeras är:


Att dagvatten och spillvatten skall ledas var för sig



Att ha filter i dagvattenbrunnarna som filtrerar bort olja och olika tungmetaller från trafiken



Att LOD kan bli en estetisk och livshöjande kvalitet



Att inte sänka grundvattennivån för mycket och således skada vegetationen

Det viktigaste att ta med sig när vindskydd skall planeras på Jakobsberg är:


Att tänka på att sätta ut läplanteringar så att vinden inte blir ett problem på Jakobsberg



Att använda mark- & landskapsbearbetning till ett mer kuperat område kan bidra till vindskydd runt
om Jakobsberg

Det viktigaste att ta med sig när Jakobsbergs odlingsvision skall planeras är:


Odla nära de boende, exempelvis på balkong



Odling utanför bostaden på tomten



Samtliga boende på kvarteret har ett gemensamt odlingsland som är uppdelat per bostad,
odlingslotter



Det kan finnas en stor odlingsplats för samtliga boende på Jakobsberg där det finns kolonilotter



De fyra ovanstående kan blandas för att få variation efter människors personliga preferenser



LOD och LUD skall integreras till dessa odlingsplattformar för bevattning och rekreation

Vad är då viktigt att ta med sig för att nå ut till olika målgrupper som kan bo på Jakobsberg:


Att ha olika prisnivåer, upplåtelseformer, olika typer utav byggnation, olika arkitektoniska stilar
utspritt över hela Jakobsberg.



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för singelboende



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för parboende
59

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för barnfamiljer att trivas



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för kollektivboende, för alla ålderskategorier



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för ett bekvämt och tryggt 55+ boende



Att planera bostäder och lokaler som är attraktiva och möjliggör för företagare och
fritidsverksamheter att bedriva sina verksamheter



Att planera in bostäder och lokaler som är attraktiva och möjliggör för etniska grupper att utöva sin
kultur utanför sina egna bostäder



Att planera in bostäder som är attraktiva och möjliggör för en socioekonomisk integration

Vad är då viktigt att ta med sig när Jakobsberg skall planeras så nära vattnet?


Att vara medveten om att Klarälven har stor potential att svämma över och således riskera stora
vattenskador på Jakobsberg



Att på ett effektivt sätt reducera risken att Jakobsberg blir översvämmat

Det viktigaste att ta med sig till planeringen utav Jakobsbergs möjligheter till mångfald är:


Att ha olika prisnivåer, upplåtelseformer, olika typer utav byggnation, olika arkitektoniska stilar
utspritt över hela Jakobsberg.



Att ge möjligheter för företagare att etablera sina verksamheter på Jakobsberg



Att ge olika typer utav fritidsaktiviteter möjlighet att hyra lokaler eller dylikt för att kunna samlas
och utöva sin hobby



Att det finns bra service på området
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Det viktigaste att ta med sig till planeringen utav Jakobsbergs attraktivitet är:


Att ha brukarmedverkan i planeringsstadiet



Att ha rikligt med grönska. Det hjälper till att skärma av de olika gaturummen samtidigt som det är
en estetisk kvalitet



Att använda belysning på ett estetiskt sätt samtidigt som det ökar tryggheten



Att använda de schaktmassor som blir under byggnadsfasen till att göra höjdskillnader på området



Att planera in naturliga mötesplatser för människor där det skall finnas möjlighet till att stanna upp
ett tag och sitta ned



Att anlägga ett ordentligt badställe längs Klarälven



Att anlägga en gång- och cykelväg runt Klarälven



Att spara en större gräsplätt som kan användas för fritidsaktiviteter så som fotboll, brännboll, picnic
med mera
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Gestaltningsidéer
I planprogrammet så sammanfattas de tankar som framkommit i Teori- och Analysdelen och konkretiseras i
både programförslag och idéer för hur området bör utformas. Första delen handlar om vad som skall vara med
och varför det behövs för att göra Jakobsberg till ett bra område. Den andra delen, den fysiska planeringen,
handlar mer om hur det skall se ut för att leva upp till visionen.

Trivsel i Området
För att få en ökad trygghetskänsla i bostadsområden så är det många pusselbitar som måste få plats. Det är inte
bara en åtgärd som måste till för att människor skall känna sig trygga i bostadsområdet utan en uppsjö utav
åtgärder som tillsammans får en synergieffekt till ökad trivsel. Det finns många tankar och teorier om hur det
skall göras för att få en tryggare känsla i ett område. Dock krockar många teorier om trygghet med idéer om hur
ett område görs attraktivt. Något som brukare uppskattar i sitt bostadsområde är exempelvis parker, buskage,
lekplatser et cetera men dessa blir, när det är mörkt, platser de känner sig otrygga på. Platserna har oftast
belysning men eftersom det finns så många platser förövare kan gömma sig bakom så minskar trygghetskänslan
under vissa klockslag.
En sak som krockar i bostadsplanering och design är att brukare vill ha långa siktlinjer för att de skall vara tryggt.
Brukarna vill kunna se långt och obehindrat. Problemet uppkommer då detta kan leda till att det känns
monotont för att det inte händer så mycket med gaturummet. För att området inte skall vara monoton så
behöver gatan svänga och ha vegetation. Då ser brukarna inte lika bra och risken för att de känner sig otrygga
ökar. Hur detta löses är väldigt svårt, men rent generellt så uppskattar boende när det händer saker med
gaturummet. Det spelar inte alltid någon roll vad eller hur det görs med områdesplaneringen för någon kommer
säkerligen alltid att känna sig otrygg oavsett hur gatan ser ut.
Rekommendationerna är att exploatörerna bygger områden där gaturummen skiftar och svänger så att
bostadsområdet blir attraktivt. Att det finns vegetation av olika slag, bänkar, smala gator så bilar inte kan köra
fort och bra belysning på kvällarna, så att brukarna ser när de är mörkt, är sätt att motverka otrygghet då
området får liv.
Känslan av otrygghet ökar ifall området ser nedgånget ut, så regelbundet underhåll är viktigt för att hålla
området fräscht och skapa en känsla av ett lugnt och trevligt bostadsområde.
Som talats om tidigare i arbetet så är bland det viktigaste i trygghetskänslan att det finns rörelse i området.
Detta kan göras genom att integrera och sprida ut många primärfunktioner i området. Men det kan även
stimuleras genom att ge området naturliga mötesplatser för brukarna så att de kan slå sig ner och samtala på en
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bänk på en knutpunkt i bostadsområdena. Genom att de boende kan samtala med varandra kan de lära känna
varandra och en stor gemenskap inom bostadsområdet kan skapas.

Primärfunktioner

Ett viktigt mål att arbeta mot är att blanda de primära funktionerna i ett samhälle. Detta kommer att leda till att
få olika människor, vid olika tillfällen på dagen, att använda olika funktioner i området. Detta kommer ytterligare
att leda till att bostadsområdet blir befolkat under hela dagen och på så sätt få området att kännas tryggt genom
att det sociala ögat alltid är närvarande. Det sociala ögat är närvarande oavsett om det är någon som sitter inne
och tittar ut genom kontorsfönstret eller någon som är ute och sitter på en parkbänk.
Det är dock komplicerat att få in många primärfunktioner i de svenska städerna. Dem är inte så tätt befolkade så
som i en riktig storstad, typ med Stockholm, eller ännu större som amerikanska megastäder. I amerikanska
storstäder så finns det stadsdelar med större befolkningsmängd än Karlstads kommun har totalt.
Primärfunktioner som är essentiella är bland annat närhandel, caféer och restauranger, kontorskomplex,
lagerplatser, sportanläggningar med mera.
Alla dessa funktioner måste på något sätt kunna bli ekonomiskt självförsörjande vilket kan bli svårt när
befolkningsmängden inte är så stor. Då måste de på något sätt konkurrera med övriga delar av staden.
Beträffande Jakobsberg kan det bli svårt att få flera caféer och restauranger att ekonomiskt gå runt om dem inte
blir väldigt välbesökta. Om man kan hitta en balans mellan mängden arbetsplatser, besökare och bostäder så
kan det möjligtvis fungera.
Jakobsberg har, i motsats till Karlstad centrum, närheten till natur i kombination till närhet till vatten. Även
centrum har tillgång till vatten i och med att Klarälven går genom centrum, dock finns det nästan inga caféer i
direkt anslutning till vattnet. Det är någonting som kan utnyttjas på Jakobsberg och området kan få en stark
konkurrensmässig fördel mot centrum. Att även då ha handel på Jakobsberg kommer att stärka områdets
konkurrenskraft mot centrumhandeln. Faktumet att Jakobsberg är relativt centrumnära gör att det blir lätt att ta
sig dit genom bra gång och cykelvägar, effektiv kollektivtrafik och även till viss del med bil.
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Integration

När svenskar läser ordet integration så tänker de nästan uteslutande på invandrare som skall etablera sig i det
svenska samhället samtidigt som samhället skall anpassas efter den förändring i befolkningssammansättning
som invandringen innebär. Men det handlar om så mycket mer än bara detta. Integration i denna rapport
handlar delvis om det tidigare nämnda men även om integration mellan samhällsklasser, sociala, ekonomiska
och åldergrupper. Dessutom integration mellan människan och naturen, boende och staden.

Integration och segregation

Hur integration inom bostadsmarknaden skall lösas är en svår fråga. Lösningen blir att på något sätt se till att alla
har möjligheten till att skaffa sig en bostad som passar de behov de har, men som även är inom gränserna med
deras egna ekonomiska förutsättningar.
”Även om man med samhällsplanering inte kan skapa integration, kan man ändå skapa bättre förutsättningar
för integration. Genom en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade upplåtelseformer och goda mötesplatser
kan man åstadkomma urbana miljöer som med hänsyn till omständigheterna snarare gynnar än motverkar
integration. Genom att överbrygga barriärer och gränser i den byggda strukturen kan man åstadkomma bättre
kontakter mellan olika delar av staden, och genom väl utbyggda kollektiva kommunikationer skapas också bättre
kontaktmöjligheter.” (Boverket november 2010. s.23)
Som Boverket skriver kan inte integrationsfrågan lösas bara genom fysisk planering. Men stadsplanerare och
politiker kan stimulera för att öka oddsen till en lyckad integration.
”Att ifall man har en egen bostad i en välfungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara av andra delar av
livet – arbete, utbildning och fritid.” (Boverket 2010 s.21)
Alltså måste det finnas flera olika sorters upplåtelseformer blandat över hela Jakobsberg så att alla kan få välja
var de vill bo istället för att bli tvingade att bo på vissa platser. Det skall inte vara något hinder att inte ha samma
ekonomiska förutsättningar som grannarna, möjligheterna att kunna bo på samma plats skall finnas där ändå.
Finns i alla fall denna trygghet, i att ha en fungerande boendemiljö, så kan en del av fördomarna som idag finns i
det svenska samhället börja arbetas bort. Det är i grund och botten rädsla och okunskap mot nya sociala grupper
som gör att det blir den segregering och brist på integration som dagens samhälle lider utav.
Granngemenskapen kan bli startgropen för en ny intressant social relation och ett utbyte mellan olika sorters
kulturer samtidigt. Som boende kan man få en stark hemkänsla om granngemenskapen är bra och fungerar. Det
är även en bra start för att komma över diskriminerande faktorer såsom hudfärg, social och ekonomisk status
och istället börja tänka på de olika människorna i området som ”vi” istället för ”dem”.
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Värdet utav ett gott rykte

Det är väldigt viktigt att ett bostadsområde får ett bra rykte. Som nämnt i analysen så får bostadsområden med
bra rykte en högre attraktivitet på bostadsmarknaden. En effekt av att ett område är attraktivt är att
bostadspriserna kommer att öka. Detta är både positivt och negativt ur många synvinklar.
Att området har höga hyresnivåer innebär att det kommer vara en viss ekonomisk grupp människor som
kommer att ha råd att flytta dit och således kommer det att vara en viss form av sammanhållning på det
området. Det är människor som har en gemensam nämnare och dessa kommer att känna en form av gemenskap
gentemot varandra. Detta är en väldigt positiv egenskap då trygghetskänslan kommer att öka då de boende kan
känna att de är en del av bostadsområdet och grannskapsgemytligheten.
De negativa aspekterna är att det kan bli svårt att lyckas med integration på de områden där hyresnivåerna och
bostadspriserna är höga. Med integration menas här inte enbart etnisk integration utan även demografisk och
socioekonomisk integration.
Har ett område dåligt rykte så kommer hyresnivåerna och bostadspriserna att vara relativt låga gentemot
bostadsmarknaden. Detta för att locka människor att flytta dit för att inte ha tomma lägenheter.
De negativa aspekterna blir då att området ofta får hög omsättning på hyresgäster då människor tenderar att
flytta därifrån i förmån för att komma till ett ”finare” område. Att omsättningen på hyresgäster är hög gör att
man får sämre chans att lära känna sina grannar och få en känsla av gemenskap i området.
Det kan på platser med hög omsättning på hyresgäster vara svårt att lyckas med de tre sorternas integration.
Men man kan i vilket fall påstå att det är lättare att lyckas med den etniska integrationen på de områdena då det
är många olika sorters etniciteter som bor i just de områden som har fått en sämre stämpel, e.g.
miljonprogrammen.
Ett bra rykte gör att området blir populärt och kommer således att ha högre tryck på sig ifrån personer ifrån
bostadsmarknaden. Detta är något som Jakobsberg skall arbeta mot så att omsättning på nya boende blir väldig
låg.
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Den fysiska planeringen
I denna del kommer de samlade idéerna om hur området skall se ut beskrivas. Det är grunden till hur de olika
delarna i området skall fungera i synergi med varandra för att skapa det attraktiva och trygga
Jakobsbergsområdet alla vill flytta till. Det är uppdelat i flera mindre delar men skall alla användas för att få ett
attraktivt område.
Området Jakobsberg är väldigt stort men det är bara en del utav området som går att exploatera. Det är från
väst upp till nordväst som markförhållandena är bra nog att kunna byggas på.
I den södra delen ligger det en golfbana och i den norra delen ligger Jakobsbergsskogen. Båda är någonting som
är värdefullt för området att ha kvar.

Bild 15: Den del av Jakobsberg som anses lämplig för byggnation. Mikael Österlund
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Vattnet i Området
LOD

Dagvattnet i området skall inte ledas iväg med spillvattnet utan tas hand om lokalt. Det skall inte bara vara en
lösning för att förhindra de miljöproblem som nämns i analysen utan också ses som en estetisk kvalitet. Vattnet
ska i stor utsträckning användas för att skapa t ex konstgjorda bäckar eller fontäner för att på så sätt få in
vattnet och dess kvaliteter i bostadsområdena. Det smutsigare trafikvattnet skall tas hand om innan det blandas
med det vanliga dagvattnet. Det skall göras genom att installera filter i dagvattenbrunnarna som kan ta hand om
de miljöfarliga utsläpp som sker ifrån bilar. På de ytor i området som asfalteras bör en öppen asfalt tillsammans
med en geotextil användas för att minska mängden olja i vattnet som kommer från denna typ av ytor. Den sista
delen i omhändertagandet av vattnet är att det ska passera igenom anlagda våtmarker innan det får rinna vidare
ut i Klarälven och vidare ut i Vänern.

Översvämningsrisk

Översvämningsrisken i Karlstad och framförallt i Jakobsberg
är väldigt hög. Det rimligaste förslaget för att lösa
översvämningsrisken är att bygga en vall runt hela
Jakobsbergsområdet. Den får börja på lämpligt ställe i
Sommaro och gå längs cykelbanan på Jakobsberg fram till
bron som kopplar ihop Jakobsberg till bilvägen mot
Hammarö. Från den bron skall vallen gå norrut upp mot
Mariebergsskogen och gå in där. Större delen av
Mariebergsskogen ligger högt upp och kan man koppla
ihop det bra så kan man få Jakobsberg inneslutet mot
höjda vattennivåer. Vallen illustreras på bilden nedan utav
de röda strecken.
Höjden på vallen bör vara minst en meter för att förhindra
att det blir översvämning samtidigt som man inte förstör
utsikten mot vattnet allt för mycket. Vallen skall vara
belägen minst tio meter ifrån älvkanten. Detta för att
brukare skall kunna använda gräsytan mellan älven och
vallen för olika ändamål. Exempelvis så skall det finnas
möjlighet för att kunna ligga i gräset och sola och ha nära
till vattnet för att bada.

Bild 16: Den vall som skall skydda området mot
översvämmning(röd) samt den befintliga cykel vägen(blå).
Mikael Österlund
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Det finns redan i dagsläget en plan att valla in området runt sjukhuset. Detta har landstinget och Karlstads
kommun tagit fram en förstudie om. Deras vall är tänkt att byggas längs Älvgatan från Klaraborgsbron och ner till
södra delarna av Sommaro. Då är det bara naturligt att vallen förlängs runt hela Jakobsbergs när det blir aktuellt
att bygga där. Vallen runt sjukhuset är tänkt att vara klar år 2013 med en gång- och cykelväg som byggs högst
upp.

Belysning

Belysning är viktigt för att man som brukare skall känna sig trygg på olika platser när mörkret har infallit. Det är
viktigt att sätta belysning tätt nog för att det inte skall bli mörka platser emellan ljuskällorna. Det är däremot
svårt att planera ett område så att det alltid känns säkert. Platser som människor på dagen tycker är vackra
inslag i områden är exempelvis stadsparker med mycket vegetation. Men dessa områden är allmänt folktomma
och dåligt belysta på kvällarna. Detta leder till att människor känner sig otrygga i dem eftersom de inte ser så bra
och det finns platser för möjliga förövare att gömma sig på, exempelvis bakom buskage där belysningen inte når.
Hur man skall sätta ut belysning är inte helt klart men det behövs i alla fall för att människor skall kunna se när
det är mörkt.
Belysning går att arbeta med på många andra sätt än att bara lysa upp på platsen. Man kan använda sig av
belysningen genom att rikta den på olika objekt så att de förstärks i området. Exempelvis kan man belysa träd
från olika vinklar, väggfasader, statyer, dörrportar et
cetera. Dessa kommer då få ett extra estetiskt värde
och den förfinar även objekten och således även
platsen och området.
Detta behöver inte göras bara för att öka
trygghetskänsla eller för att ge belysning åt hela
området. Platsen blir även mer intressant och
attraktiv att beskåda efter mörkrets infall. Men att det
även bidrar till ökad belysning på området gör att det
kan bli en indirekt bidragande effekt till ökad
trygghetskänsla.
(
Bild 17: Vackert belysta träd. Jannika Wirstad
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Odling

Möjligheten för olika typer av odling skall finnas för brukarna på Jakobsberg. Av de fyra typerna av odling som
beskrivs i analysen så bör alla typerna blandas på området för att kunna erbjuda möjligheter till en individuell
och diversifierad odling.
För att skapa möjligheter till de två första typerna av odling så krävs det att placeringen och utformningen av
husen ger möjligheten för detta. Fönsterbrädor i bostaden som kan ge möjligheter till ett mer privat och mindre
odlande bör vara tillräckligt stora och helst ligga söderläge där de släpper in större mängd solljus. Söderläge är
även en god placering av den del av tomten som ska erbjuda odling utomhus i lite större skala.
Lösning nummer två och tre överlappar varandra lite och när de kombineras så kan de skapa ett växthus som i
ett flerbostadshus blir en naturlig mötesplats. Detta kan ske om det placeras vid husets bottenvåning i
anslutning till tvättstugan, fast detta ställer givetvis krav på att tvättstugan är en trivsam plats att vara på. På
utsidan av detta kan det även anläggas en mysig och gemytlig återvinningsstation som även den bidrar till att
skapa en mötesplats om den inte bara är platsen där brukarna slänger sitt farliga avfall för återvinning.

Bild 18: Växthus i anslutning till bostad. Sweden Green House

Bild 19: Miljöstation. Weland Utemiljö

Den sista lösningen som är en plats där alla Jakobsbergs brukare kan odla och tillsammans skapa en grön plats.
Denna kan kombineras med en läplantering som skapar vindskydd åt området och samtidigt bidrar till en ökning
i den biologiska mångfalden.
I alla lösningar bör LOD och LUD integreras för att utgöra en del av bevattningen och även för att brukarna skall
kunna njuta av vattnets estetiska kvalitéer.
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Samspel och samband boende, kultur, handel, arbete, rekreation

Hur Jakobsberg skall bli så attraktivt att det får många olika typer av människor att vilja flytta till området är inte
den lättaste nöt att knäcka. Heller är det inte att se till så att de boende stannar på bostadsområdet för att idka
handel, arbeta, använda sig utav kulturen och alla andra möjligheter som området kan bidra med.
Ur ideologisk synvinkel kan man prata om vikten av platser där människor träffas, idka handel, arbeta, bo et
cetera för att få området att trivsamt. Men området måste i grund och botten fortfarande vara en intressant och
attraktiv plats annars kommer ingen att vilja bo där. Planeraren måste skapa dessa värden genom intressanta
inslag i bostadsområdet samtidigt som den sortens service som efterfrågas, finns i områdets direkta närhet.
Det är inget negativt med att de boende åker in till Karlstads centrum och utnyttjar den service som finns där.
Men det måste även finnas snarlik service på Jakobsberg så att de boende känner att de inte behöver åka
därifrån. Det skall finnas möjligheter på Jakobsberg att starta upp verksamheter som kan erbjuda samma service
som finns inne i centrum. Dessa verksamheter kan vara initiativ från de boende på Jakobsberg så att de kan både
jobba och bo på samma område.
Vikten utav att människor stannar inom Jakobsbergsområdets gränser är därför stor för att bygga ett
bostadsområde där alla tre delar av den hållbara utvecklingen finns. De ekonomiska aspekterna blir då att de
jobbar och handlar på bostadsområdet och de ekologiska blir bland annat att de stannar på området och inte tar
bil till ett köpcentrum långt borta. Det sociala blir bland annat att de boende får bra kontakt med varandra då
det finns stora möjligheter till fritidsaktiviteter på området i kulturverksamhet, friluftsliv och rekreation,
idrottsföreningar et cetera och därför kan regelbundet samtala sinsemellan som en grupp som tillhör just
bostadsområdet Jakobsberg och har snarlika fritidsintressen.

Bild 20: Gemensamhetslokal. Re(ad)discover Skrapan

Bild 21: Närbutik. Foto: Erik Kling

Alltså måste det ges plats och möjlighet för olika sorters verksamheter att starta upp i bostadsområdet för att få
de boende att känna att det är nära till god service och inte känna behovet av att ta bil ut till Bergvik för att
exempelvis handla mat.
Det är lätt att lockas till att bygga så att alla näringsidkare hamnar på ett och samma ställe för att det skall vara
lätt för besökare att hitta dem. Men sprids dem istället ut så kan detta påtvinga en rörelse i bostadsområdena
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som gör att det sociala ögat kommer fram och kommer då finnas större areal. Exempelvis kan det finnas en
frisörsalong på en gata och nära den kan det finnas en florist.
Finns det även arbetsmöjligheter för de boende i området behövs inga långa transporter utan en betydande
andel av de boende kan gå eller cykla till jobbet. Det finns även här en stor poäng i att bygga bostadshus som till
viss del även har lokaler att hyra ut för dem som vill starta upp företagsverksamhet och föreningsliv.
En del platser på området bör fortsätta vara obebyggda så att det finns plats att anlägga mindre
industriverksamheter så som grossisthandelsföretag, bilverkstäder, cykelreparatörer et cetera.

Variation i hustyper, volymer, skalor

Eftersom kommunen vill bygga runt 500 bostäder på Jakobsberg så kommer det behövas många olika sorters
hus. För att få tillräckligt många bostäder måste hustyperna varieras i allt från mindre villor till större
lägenhetskomplex. Lägenhetskomplexen kan exempelvis vara höghus som placeras på östra delen av Jakobsberg
i närhet till Jakobsbergskogen. Där bör markförhållandet vara bättre på grund av att Jakobsbergsskogen är
upphöjd av bergsmassan och därför bör även lermäktigheten vara mindre i närheten till skogen. Det är även en
bra plats att bygga höghusen på, då dem inte kommer att skymma utsikten mot vattnet lika mycket som om
dem skulle stå i direkt anslutning till Klarälven.
De vanliga bostadshusen, i form av villor och mindre lägenhetsbyggnader, skall spridas ut runt om på Jakobsberg
och det skall vara blandade sorters bostäder och hustyper. Blandningen skall ske så att det inte är en och samma
sorts hus på en gata utan varje gata har flera olika sorters hus i olika arkitektonisk stil. Detta för att göra
gaturummen intressantare för dem som rör sig igenom området. Det kan däremot finnas en poäng i att låta
maximala byggnadshöjd vara konstant över vissa delar av området så att det inte blir höga hus i ytterkanten av
området mot Klarälven som skymmer utsikten för lägre hus inne i området.
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Bild 22: Flerbostadshus. Brf Nissöga

Vid älven skall det vara så att det finns exklusivare hus samtidigt som det finns lite mindre exklusivare hus. Alla
människor, oavsett ekonomiska förutsättningar, skall få möjligheten att bo i närheten till vattnet.
Bostadsrätter skall stå bredvid hyresrätter överallt på Jakobsberg för att stimulera till de olika sorternas
integration som nämnts i analysen. I vattnet från Klarälven finns det även en möjlighet till att vara nyskapande
och experimentell och bygga flytande hus som klarar sig bra mot översvämningsrisken.

Bild 23. Flytande hus. Foto: Mats Lindgren

Bild 24. Exklusivt Flerbostadshus. Fortune-creating homes

Bebyggelsen skall vara av hög arkitektonisk kvalité för att vara attraktivt och även ge de boende och
förbipasserande känslan av ett lugnt och mysigt boende.
Hyresvärdarna och fastighetsägarna bör se till att de som flyttar dit sköter sina tomter et cetera för att det skall
se fint ut. Fastighetsskötare och annan arbetskraft bör därför finnas på området för att ge området det
underhåll som krävs.
Att ha ett varierat utbud i olika hustyper, storlekar, arkitektoniska stilar, upplåtelseformer och prisnivåer gör att
samtliga målgrupper, som beskrivits i analysen, kan få möjligheten och viljan att flytta till Jakobsberg.
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Bild 26. Flerbostadsvilla. Kärnhem

Gårdsrummens variation

Gatuutformningen skall vara sådan att det inte är långa raka sterila gator där ingenting händer. Gatorna skall
utformas så att dem kröker, har vegetation och varierad hustyper så att ingen gata är den andra lik.
Trottoarerna skall följa vägarna och dessa skall i närhet till husen ha tydliga gränser på vad som är offentlig plats,
halv-privat och privat plats. Det är viktigt för brukare av trottoaren att veta vart det är ok att gå utan att vara på
någon annans område.
Om de i bostäderna känner att de rår över sin plats, det vill säga den privata platsen, så känner de större
affektionsvärde gentemot sin lilla plats och tar därför bättre hand om den. Då stimuleras brukarna per
automatik till att känna att de vill ta hand om sin uteplats och på så sätt göra att området blir vackrare. Brukarna
kanske anlägger en liten trädgård med olika blommor som blommar i olika konstellationer och färger.
Om det är olika hustyper så blir det en annan känsla för gårdsrummen då risken för monotoni kommer att
försvinna. Områden som har samma hustyper, så som miljonprogrammen från 1960-70-talet, har en tendens att
bli storskaliga områden som inte varierar och som känns oändligt långa att gå igenom.
Det blir även mycket lättare att orientera sig i bostadsområdet när de har många olika sorters hustyper så de
olika gatorna ser olika ut.
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Topografi och landskap, nya höjder, dalar och vattendrag

Topografin på Jakobsberg är väldigt platt. Den enda egentligen höjden på området är där Jakobsbergsskogen är.
Ett platt område har tendensen att snabbt bli enformigt och trist då inget händer med topografin. För att bygga
bort detta så kan det bortschaktade materialet, som skapas vid husbyggnation och anläggning av
dagvattensystem med dammar och diken, användas och placeras ut för att skapa höjdskillnader och kullar. Detta
kommer att ge området mer karaktär och kommer inte vara lika enformigt som ett helt platt område.
På olika platser längs vallen, som skyddar mot översvämning, kan denna öppnas upp mot Klarälven för att föra in
vatten i området till mindre sjöar och vattendrag för att skapa intressanta miljöer. När man gör hål i vallen kan
dess egenskaper att hålla tillbaka en eventuell översvämning försämras. Dessa öppningar bör konstrueras så att
dem går att stänga enkelt när vattennivåerna börjar öka. Annars så gör inte vallen någon som helst nytta för
bostadsområdet mot översvämning.
Gång- och cykelstråk inne på området med broar över vattendrag är ett attraktivt inslag i området. Vattendrag
inne i bostadsområdet kan också göra gång- och cykelsträckor intressantare eftersom de får tillgång till
natursköna vattenrörelser. Brukarna skall alltså inte behöva gå hela vägen runt ute längs klarälven för att kunna
njuta utav vattnet.
Möjligheterna finns även att gräva fram konstgjorda laguner på olika platser och bygga flytande hus på vattnet.
Det skulle vara ett väldigt intressant projekt att verkställa. Dels så skulle det vara unikt och dels skulle det bli
något som människor kommer att åka till Jakobsberg för att se. Lite utav en turistattraktion samtidigt som det
kan bli en vetenskaplig studie för byggsektorn då denna sortens byggnation är väldigt ovanlig i Sverige.

Grönska och grönstruktur

Att använda sig av mycket grönska gör att naturen integreras i staden. Som illustrerat i bilderna nedan från
Stockholm så är den ena bilden ganska tråkig, medan den andra skissade bilden med breddade trottoarer och
vegetation har en trevligare gatumiljö. Det skall alltså planteras längs gator och offentliga på platser så att det
finns gott om vegetation. Vegetationen skall blandas mellan träd och buskage för att göra gaturummen
intressantare och vackrare. Det bidrar till att göra områdena mer levande och mindre sterila även fast topografin
inte ändrar sig. Vegetationen absorberar även en del buller, vatten och det blir bättre luftkvalitet då dem avger
syre och tar upp koldioxid. Den bidrar även till skugga när det är vår och sommar och när de blommar ut så kan
det även lukta gott ifrån dem.
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Bild 27: Gaturum utan vegetation. Britt-Marie Salmén 2009
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Bild 28: Gaturum med vegetation. Britt-Marie Salmén 2009

Buskar och träd kan även användas som vindskydd. Det blir ett finare och diskretare vindskydd än att bygga
långa, höga, plank runt bebyggelsen. Vegetationen behöver varieras i höjdstorlek och typ av vegetation för att
göra ett effektivt vindskydd. Det skall inte sättas ut som en punkt med växtlighet utan behöver bli långdraget
som ett långt staket över området. Runt denna sorts vindskydd så ökar även den biologiska mångfalden.
Vindskydden behöver stå mellan 100 till 150 meter ifrån varandra för att ge ett bra vindskydd. Detta kan bli lite
svårt när det planteras inne i bostadsområdet. Men planteras vindskyddet utanför bostadsområdet så kan
åtminstone vinden minska för de boende. Kombinerat med låg tät bebyggelse ger ett bra vindskydd och är bra
att ha med sig när bostäderna planeras på Jakobsberg.
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Kulturpark och offentliga platser

I närhet till Klarälven kan det anläggas en kulturpark, se illustration nedan. En park kan vara ett spännande och
intressant tillskott i en stadsdel. Kan platsen få människor att röra sig dit för att umgås och njuta av naturen så
kan det bli en fantastisk plats för socialt utbyte. För att göra parken mer spännande och intressantare än vanliga
stadsparker så är tanken att den kan integrera en del av Klarälven runt hela torget.

Bild 29: Konceptskiss för parkområde. Daniel Lindefelt

Det kommer alltså att grävas en kanal runt hela torgdelen och den behöver varken vara djup eller överdrivet
stor. Men den behöver vara stor nog att det skall finnas broar över från ena sidan fastlandet till torget. För att ta
sig till torget så kan brukarna välja en av alla de grusstigar som kommer att gå från parkens huvudingång.
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Grusstigarna skall slingra sig runt hela området och grena ut sig för att människor skall kunna gå på nya stråk och
känna att miljöerna är ombytbara. Känslan när brukarna går runt i parken skall vara harmoni och lugn. Sedan när
de kommer fram till torget så skall de känna att det är en plats med stor öppen volym som inbjuder till att
stanna där och njuta av platsen och sevärdheterna.
I parken, i nära anslutning till torget, så skall det även byggas en byggnad. I denna är det tänkt att det skall finnas
café och möjligtvis även restaurang. I byggnaden skall det även finnas plats för kulturell betingad verksamhet så
som replokaler, en mindre scen, målarstudio och platser att hålla vernissage. Det skall även finnas andra sorters
lokaler som brukare kan hyra och ha sina egna aktiviteter i. Denna byggnad kan vara bra att ha för att få
människor att röra sig genom parken även när det inte är så bra väder ute. Det är tänkt att det skall finnas plats
för flera lokaler på Jakobsberg där intresserade kan hålla på med, eller njuta utav, kultur. Men en större lokal
med scen är inte fel då det kan finnas behov av få plats med en större publik eller hålla ett större arrangemang.
Det skall finnas gott om platser att sitta på längs stigarna i parken och det skall finnas soptunnor som besökare
kan slänga sitt skräp i. Det bör även finnas större soptunnestationer där man först sorterar, så som exempelvis
tackboxarna på McDonalds, fast utvecklat för allmänt skräp. Möjligheterna till att sortera i brännbart, matavfall
och återvinningsbart, vilket består av flera olika fraktioner som t ex metall och glas, är en bra idé som främjar
den hållbara utvecklingen av en stadsdel.
Belysningen behöver även den vara bra i parken för de som är där senare på dagen. Det kan kännas otryggt att
gå i en park när det har blivit mörkt ute.
På torget skall det även finnas en del platser som besökare kan sitta på. Finns det ingenstans att sätta sig så finns
det en stor risk att besökare bara går förbi. Kan besökarna däremot sätta sig ner och kolla på andra besökare,
fika och njuta av miljön så får man besökare att stanna längre på platsen och förhoppningsvis få dem att
återkomma eftersom de minns att deras senaste besök var trevlig.
Mitt i torget så kan man bygga en vacker fontän som människor kan vila ögonen på när de sitter och njuter av
området.
På andra offentliga platser som kommer att uppkomma, så som bussplatser, gångstråk och större gräsytor så
behöver man även där ha bra belysning, platser att sitta på och möjlighet att slänga sitt avfall till återvinning så
att trivseln blir hög.
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Strandlinjen mot älven

Strandlinjen mot Klarälven går runt hela området. Det finns stora möjligheter att utnyttja detta till rekreation för
de boende på området och även för utomstående som vill röra sig längs ett naturskönt gång och cykelstråk.
Det är tänkt att det skall byggas en speciell brygga, eller snarare en större terrass, som skall ligga längs vattnet.
Den skall byggas i trä och fungera som en trappa ner i vattnet. På detta sätt kan besökarna komma åt vattnet
och bada i Klarälven eller bara sitta på sista trappsteget och bada fötterna. På denna plats kan man ligga och
njuta av solen och vattnet. Terrassen är en bra plats för en hållplats för båtbussen som går på Klarälven under
vår och sommartid. Terrassen bör ligga relativt nära parken som har ett café där man kan gå och köpa en fika
och fortsätta njuta utav dagen vid Klarälven och så att de som vandrat i kulturparken lätt kan komma till
terrassen.

Bild 30: Konceptskiss för terrassen. Daniel Lindefelt
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Strandlinjen mot älven kommer att ändras eftersom det skall anläggas en lagun där det skall byggas flytande
hus. Det kommer däremot bli ett väldigt intressant inslag i gång- och cykelstråket som går runt området och
ytterligare en anledning till att besöka området.

Den nya vallen som upplevelsestråk

Det finns en befintlig gång- och cykelväg runt större delen av
Jakobsberg som illustreras av de blå strecken i bilden till höger.
Gång- och cykelvägen kommer att anläggas så att den går både på
vallen, vid vattnet, och på insidan av vallen som är
bostadsområdet. Då kommer gång- och cykelvägen
förhoppningsvis inte att bli en monoton sträcka som rör sig runt
hela området utan kommer att bli ett attraktivt och intressant
tillskott till området med ombytliga vackra vyer.
När brukarna går och cyklar på cykelbanan så kan de se högre än
vad de gör på ”marken” och bara det kan bli en liten upplevelse
när de åker runt. När gång- och cykelbanan slingrar sig fram och
tillbaka över vallen så blir vägen också intressant då den får mer
karaktär och känns varierad istället för enkel, rak och tråkig.
Gång och cykelvägarna i anslutning till vallen skall även vara
konstruerade på ett sådant sätt att de även dem med
funktionsnedsättningar med lätta kan ta sig upp och ner för
vallen. Eftersom att alla skall kunna röra sig på och runt vallen
så är det viktigt att det blir möjligt för dem som rör sig med
hjälp utav rullator eller rullstol att ta sig upp och ner för vallen
med lätthet.

Bild 15: Den vall som skall skydda området mot översvämmning(röd)
samt den befintliga cykel vägen(blå). Mikael Österlund

Bild 31: Konceptskiss för promenadstråk längs Klarälven. Daniel Lindefelt
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Gång och cykelstråken

Gång- och cykelstråk kommer att vara de mest lättillgängliga vägarna att röra sig på i Jakobsberg. Detta på grund
utav att vägarna skall vara utformade så att när man som bilist är inne i bostadsområdet så skall man känna att
man inte hör hemma här med bilen utan att området ”ägs” utav gång- och cykeltrafikanter.
Gång- och cykelstråken skall vara utformade på ett sådant sätt som gör att brukare vill röra sig längs dem. Dem
skall kopplas ihop med områdets olika funktioner så som handel, kollektivtrafik och rekreationsområden för att
uppmana de boende att inte använda bilen. Gång- och cykelbanan skall koppla ihop parken med
Jakobsbergsskogen så att brukare med lätthet kan gå från en naturplats till en annan.
Eftersom det skall vara lättare att välja cykeln över bilen för att ta sig någonstans på området bör det finnas
cykelställ på de större samlingsplatserna såsom ingången till Jakobsbergsskogen, torget och terrassen vid
vattnet.

Bild 32. Cykelstråk. Möllevången Rosengård
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Kopplingarna mot omvärlden

Skall tankegångarna om mindre bilism tillämpas på Jakobsberg så får
planerarna tänka på att Jakobsberg inte är ett gammalt stadsområde
där det redan finns befintlig mänsklig rörelse. Området ligger en bit
utanför Karlstads riktiga stadskärna och för att ta sig till Jakobsberg är
det lättast att ta bil. Detta behöver regleras då det inte är aktuellt att ha
hög bilanvändning på Jakobsberg ur miljö och trygghetssynpunkt.
Istället för att använda bilen så skall möjligheterna med bra
kommunikation med hjälp av kollektivtrafik och gång- och cykelbana
lyftas fram redan i planeringsstadiet.
Bild 33. Busshållplats. Östgötaleden

Men för att människor utifrån skall kunna ta sig till Jakobsberg relativt enkelt så kommer dem fortfarande att
använda bilen. Det skall inte förbjudas att använda bil, men det är då viktigt att se till att bilen inte kommer hela
vägen in på de områden där det är tänkt att människor skall kunna vistas. Bilisten får helt enkelt parkera en bit
bort och till fots ta sig resterande bit.
Alternativt kan det byggas så att bilar kan ta sig in i bostadsområdet men måste köra väldigt sakta och akta sig
för fotgängarna. Detta har arbetats med i Tyskland och Österrike, bostadsområden där bilarna får köra hela
vägen in till bostäderna men de får röra sig efter fotgängarnas villkor. Det vill säga att det är gator som kröker
sig, är fulla med bänkar, växtlighet och inte är breddade för att bilarna skall få mycket plats. Bilisterna är tvungna
att röra sig sakta fram då gatorna inte inbjuder till höga hastigheter och således minimerar olycksrisken för
fotgängarna när de är ute och rör på sig. Detta är ett mycket bra sätt att arbeta för att minska bilismen men
fortfarande ge den en viss plats. Människor med nedsatt förmåga att röra sig behöver fortfarande möjligheten
att enkelt ta sig till sin bostad med hjälp av bil, samt att utryckningsfordon behöver komma fram när de behövs.
Det är även bra att kunna komma nära sin bostad när man skall flytta in eller ut ur bostaden.

Bild 34. Vägkudde. Exempelbanken
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Möjligheterna till att kombinera dessa två teorier, om hur bilismen i bostadsområden skall hanteras, går
självklart att genomföra. Det är bara en fråga om hur det skall göras och hur detta inte skall påverka
tillgängligheten för de äldre och de rörelsebegränsade. Dock behöver det inte vara en försvårande faktor ifall det
finns både parkeringsplatser externt från bostadsområdet samtidigt som det kan tillåtas för vissa människor
med speciella behov att få parkera vid sin bostad.
Kollektivtrafiken skall kunna ta sig lite längre in än bilen, dels för att stimulera människor till att åka kollektivt
och dels för att bussar släpper ut mindre föroreningar än bilar per person som åker sagda fordon. Mindre bilar
och motorfordon på vägarna bidrar till, mer än att öka säkerheten på gatan, att luftkvaliteten blir bättre då
avgasmängderna minskar. Arbetar man för en ”Grön profil” så är det minsta som kan göras för att begränsa
bilismen på vissa platser på området. Att kunna släppa ut sina barn på områdets gator utan att behöva oroa sig
för att det åker bilar fram och tillbaka är en väldigt viktigt som förälder.
Bra kommunikationer leder till att mer människor rör sig till och från Jakobsberg vilket leder till ökad
attraktivitet för området och således kan det bli en bra grund för olika sorters verksamheter så som till exempel
caféer, restauranger och handel att blomstra. Detta är ytterligare ett bidrag till de synergieffekter, i och med hög
mångfald, som kan göra Jakobsberg till det bästa området i Karlstad.
Om båtbussen även har en hållplats vid terrassen, se bild 30 ovan, så blir inte Klarälven en gräns runt området
utan en möjlighet att ta sig vidare till andra delar av Karlstad, samtidigt som det går att njuta utav upplevelsen
att resa på vatten.

Energisystem och byggmaterial
Områdets elförsörjning bör skapas av förnyelsebara energikällor för att minska användningen av fossila bränslen
och utsläpp av växthusgaser.
Transporten av varor och människor på Jakobsberg skall ske miljövänligt och infrastrukturen skall främja detta.
Gaturummet skall inte utformas för bilar utan på fotgängare och cyklisters villkor. Vägarna bör vara smala, vissa
delar av området bör vara bilfria zoner, det ska vara ett lågt antal parkeringsplatser för bilar per lägenhet och
cykelgarage skall finnas som ligger under tak.
Avfallet i Jakobsberg skall sorteras i bostaden i komposterbart, återvinningsbart, förbränning och övrigt. Det
komposterbara avfallet komposteras på området för att knyta an till och gynna den odling som sker lokalt och
resten av avfallet skall placeras i miljöstationer som finns på området.
Miljöstationerna skall vara av god design och placeras på platser där brukarna av området rör sig naturligt.
Genom detta så skapas en mötesplats för människorna på området och då kan det bli en social aktivitet att gå ut
med soporna istället för att det känns som ett nödvändigt ont.
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Byggnaderna på Jakobsberg bör vara koldioxidneutrala passivhus eller plusenergihus och använder solfångare
för uppvärmning av brukarnas varmvatten. Energin sparas i vattnet i form av värme och brukarna på området
kan då använda det när de behöver den. Husen ska även ha solceller som generar el till byggnaden under hela
året.
Materialet som används för att bygga Jakobsberg bör vara material som har liten miljöpåverkan ur ett
livscykelperspektiv. Materialen skall ha goda betyg enligt Sunda Hus databas, eller annan databas med liknande
krav, för att främja den hållbara utvecklingen.

Diskussion
Arbetet lägger stort fokus på målgrupper och integration utav olika människotyper i området. Samtidigt som det
skall innehålla alla de funktioner som gör att människor inte skall behöva åka ifrån området, så som handel,
arbete, rekreation etcetera.
Det är svårt att tro att dessa mål inte har varit aktuella för stadsplanerare tidigare. Visserligen så är det så att alla
inte kan ha sin arbetsplats på granngatan och måste ta sig till jobbet men att integrera fler arbetsplatser, handel,
rekreation etcetera i bostadsområden kan inte vara ett nytt fenomen som uppkommit på 2010-talet. Jacobs
pratar om vikten utav arbetsplatser i direkta närheten till sin bostad redan på 50-60 talet, men det har tagit lång
tid att överföra de tankarna till Sverige, dels för att vi inte har stora megastäder och dels på grund av andra
faktorer som begränsar utvecklingen. En sådan faktor kan vara antalet invånare per stad.
Det är visserligen så att byggsektorn är en väldigt konservativ sfär som inte gärna ändrar på sig och detta kan
möjligtvis även vara en av de saker som ändras långsamt. Men det är då viktigt att försöka sprida denna ”nya”
kunskapen ut till planerare och brukare som skall börja bygga för framtiden att det faktiskt finns alternativ till de
synsätt vi har på bostadsområden idag.
I och med att industrialismen inte längre står själv för landets BNP utan även tjänstesektorn bidrar stort till BNP
så finns det inte längre ett lika stort behov utav att bygga ut för en ökad bilism. Snarare skall det vara viktigare
att se till så att det finns bättre alternativ till bilen så att man kan främja hållbar utvecklingen. Åka kollektivt,
bättre gång- och cykelbanor är ett på lång sikt hållbart alternativ för människor att ta sig till arbete och skolor.
Det bör även på de platser runt omkring i Sverige där det finns mycket industrier finnas bättre alternativ än bil
för att ta sig till just de industriplatserna. Det blir dessutom billigare att åka kollektivt, alternativt ta cykel eller
gå, med tanke på hur bensinpriserna ökar i addition till övriga kostnader det är att ha ett motorfordon.
Sedan hur det är med bostädernas utformning och placering så måste det även ha varit varje stadsplanerares
och arkitekts vision att bygga bostäder och områden som människor kommer att trivas i. Även fast det inte alltid
har lyckats och kommer att lyckas. Men våra undersökningar pekar på att vårt samhälle har behov av att
utvecklas i samhällsplaneringen, av miljöhänsynssynpunkt och sociala orsaker, och därför är det som föreslås
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och tas upp i arbetet av högsta vikt för nästa generations ingenjörer och samhällsplanerare att ha i åtanke när de
skapar nya bostadsområden eller skall restaurera äldre.
De sociala orsakerna som pekats på är att det finns brist på platser på bostadsområden där det kan födas nya
sociala kontakter. Det finns gemensamma lekparker och dylikt men det är nästan bara barnfamiljer som är runt
lekplatserna. Det är därför viktigt att skapa nya ställen som alla människor kan mötas på, exempelvis lokala
odlingsplatser, lokala fritidsaktiviteter, lokaler för hobbyverksamhet etcetera.
Det är därför det är viktigt att ha förståelse för att det är många små saker som gör det stora hela och genom att
utnyttja alla dessa sakers potential till maximal nivå så kan man skapa någonting som kommer att stå sig väldigt
länge och fortfarande ha samma positiva kvaliteter.
Detta gäller även fysiska kvaliteter så som vegetation, belysning, vatten, estetik, utformning med mera. Men
med varje kvalitet man väljer kommer det alltid att uppkomma negativa konsekvenser. Vegetation kan som
skrivit tidigare i arbetet vara något som kastar skuggor eller hindrar synfält, en del människor har även olika
typer av allergier och kan då påverkas av vegetationen. Vilket i sin tur leder till att människor som rör sig på
platsen kan känna att de inte har full uppsikt över platsen och kan således känna sig otrygga.
Detta är någonting att ha i åtanke men det går inte att bygga ett bostadsområde utan någon som helst
vegetation och fortfarande få området att kännas levande. Eller att man har mycket belysning för att göra
området intressant kan göra att boende stör sig av att det är för ljust även på kvällar och nätter. Men vi tror att
detta är kvaliteter som ändå är nödvändiga för att göra området till någonting bra och kan därför ha överseende
till en del av de negativa konsekvenserna som en del saker i den fysiska planeringen kan ge upphov till.
Det är många saker i arbetet som kan kännas som självklara mål för vilken entreprenör som helst som skall
bygga ett bostadsområde. Mål som hög trivsel, låg omsättning på hyresgäster, vackert området etcetera. Men
högre mål så som lägre bilism, ökad integration, arbeta med LOD etcetera känns inte som att det är någonting
som tillhör vardagen.
Till hjälp för att försöka konkretisera vad det är som behövs på ett bostadsområde för att nå upp till de mål som
är satta så har det tagits fram olika förslag på vad det är och hur det skall göras. Det är inga absoluta lösningar
och innehåller säkerligen brister i sig men det är tankarna och idéerna runtomkring dem som gör dem relevanta
för just det syfte som dem skall tjäna.
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Slutsats
För att planera för ett bostadsområde som Jakobsberg och för att göra det till en hållbar utveckling krävs en
mängd olika delar.
En trottoar eller gata med liv och rörelse känns tryggt för de boende. Det ger även möjlighet till att skapa korta
möten som kanske kan minska segregation och diskriminering. Att bygga blandade bostäder som lockar
människor från olika samhällsklasser, sociala, ekonomiska och åldersgrupper bidrar till integration.
Vacker vegetation och bra belysning i bostadsområdet upplevs som ett vackert inslag. Med ökad belysning kan
det indirekt få en bidragande orsak till en ökad trygghetskänsla. Med egna odlingsmöjligheter stärker man
känslan för det egna bostadsområdet och kan på ett naturligt sätt även skapa sociala möten mellan de boende
när man träffas vid sitt trädgårdsland.
Att försöka skapa arbetsmöjligheter i bostadsområdet främjar den hållbara utvecklingen eftersom man slipper
transportera sig till sin arbetsplats med bil. Bra gång- och cykelvägar och möjlighet att i större utsträckning åka
med kollektivtrafik som båt- eller busstransport, främjar den ekologiska delen av den hållbara utvecklingen.
Klarälven är en tillgång som man kan öka attraktiviteten på området med. Man bygger en terrass där båtbussen
lägger till vid. För att försöka lösa översvämningsrisken bygger man vallar. Överst på vallarna bygger man en
gång- och cykelväg. Man bygger ett område till ett attraktivt friluftscentrum genom det stora grönområdet.
Bilfria zoner byggs in men man ska även kunna använda bil vid flyttning och människor som har handikapp.
En viktig del av hur ett område uppfattas är hur det ser ut och hur det upplevs. För att området ska uppfattas
som attraktivt gäller det att underhållet sköts. Uppfattar man större brister i underhållet kommer en ökad
tolerans för oreda att följa.
Det är väldigt viktigt att man kan erbjuda alla samhällets grupper likvärdiga möjligheter att forma en bostad
inom samma bostadsområde. Ett sätt att göra detta är att ha olika upplåtelseformer och prisnivåer på olika
hustyper på samma gator i samma bostadsområde. Möjligheterna till ett rikt föreningsliv och hobbyverksamhet
med närhet till handel och service är alla bra kvaliteter för en bra integration och för att få människor att känna
sig tryggare i sina bostadsområden.
Arbetet behandlar samtliga punkter i målen som sattes upp i början av arbetet. Det har uppdagats i
litteraturstudier och diskussioner sinsemellan gruppens medlemmar att det inte finns något absolut svar på de
mål som sattes. Det går att utföra planeringar och nå resultat på andra sätt än de skrivna här men gruppen har
valt de sätt, som för gruppmedlemmarna och för Jakobsberg, känns mest relevanta.
I problemformuleringen ställdes tre distinkta frågeställningar. Dessa har diskuterats mycket och utförligt under
arbetets gång och resultatet av det reflekteras väl i arbetet. Det har funnits belägg till olika idéer enligt de olika
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litterära verk som har lästs och det måste än en gång poängteras. Gruppen har inte helt nått fram med att ta
producera gestaltningsförslag på alla delmål som sattes upp. Det finns däremot en klar vision om hur det
kommer att se ut i arbetet ifall man följer de rekommendationer som gruppen har valt att ta fram.

86

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011

Referenslitteratur
Berg, Erik. En stad utan kärnkraft (2010-05-14). [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://approximationer.blogspot.com/2010/05/en-stad-utan-karnkraft.html [2011-05-11].
Bokalders & Block (2009), BYGGEKOLOGI – kunskaper för ett hållbart byggande. AB Svensk Byggtjänst.
Bostads AB Poseidon. Boende för 55+. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.poseidon.goteborg.se/sv/Soka_bostad/Att_soka_bostad/Boende-for-55/ [2011-05-07].
Boverket. God bebyggd miljö(2011-04-29). [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/God-bebyggd-miljo/ [2011-04-30].
Boverket (2010). Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt.
Brf Nissöga. GODA GRANNAR RESPEKTERAR VARANDRA. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.nissoga.se/om_nissoga.htm [2011-09-07].
City of Virginia Beach Municipal Center. (2000). Crime Prevention Trough Environmental Design: General
Guidlines for Designing Safer Communities.
Exempelbanken. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.exempelbanken.se/examples/3405 [2011-09-07].
Fastighetsnämnden (2001). Utvecklingsprogram för Jakobsberg del av Karlstads gamla flygplatsområde:
Redovisning till Fastighetsnämnden i Karlstads Kommun.
FORTUNE-CREATING. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.fortunatehomes.se/Portfolio.htm [2011-09-07].
Gehl, Jan (2010), Cities for people. ISLANDPRESS.
Grip, Mikael. (2010). Känd arkitekt inspirerade till ekobyggande. Norrköpningstidningar.[Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.nt.se/finspang/artikel.aspx?articleid=6440427 [2011-05-11].
Huldén, Lena. Karlstad satsar på biogas(2011-04-12). [Elektronisk] Tillgänglig:
http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/$all/847BA8F25853FB3DC12578700036021A [201104-24].
Jacobs, Jane (2005), DEN AMERIKANSKA STORSTADENS LIV OCH FÖRFALL. Daidalos.
Kling, Eric. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://erik56.blogg.se/2011/august/uppdaterat-temalista.html [2011-09-07].
87

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011

Karlstad Kommun. Konsekvenser för Karlstad, Klimatutbildning för Kommunalanställda.
Kärnhem. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.karnhem.se/sv/helhet/helhet.php [2011-09-07].
Kommunfullmäktige Stockholms stad (2010). Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra
Djurgårdsstaden.
Kumla Bostäder. Boende för 55+.[Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.kumlabostader.se/site/show_page.asp?id=22 [2011-05-07].
Lantmäteriet/Metria(2011).
Mariebergsskogen AB. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.mariebergsskogen.se/ [2011-04-23].
Möllevången Rosengård. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Stadsdelar/Rosengard/Pa-gang-i-Rosengard/Cykelstraket.html
[2011-09-07].
NATIONAL CRIME PREVETION INSTITUTE. (2009). CRIME PREVENTION TROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN.
[Elektronisk]. Tillgänlig:
http://www.cptedtraining.net/ [2011-04-26].
Nationalencyklopedin. Infrastruktur(2011-05-11). [Elektronisk] Tillgänglig:
http://www.ne.se/lang/infrastruktur/211534# [2011-05-11].
Salmén, Britt-Marie. Miljöupprustning av Hornsgatan. Inriktningsbeslut. Genomförandebeslut för etapp 1 samt
trädplantering(2009-05-12). [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://insyn.stockholm.se/insynTransFrameMain.aspx?id=41&nodeid=342239 [2011-05-19].
Photobucket Corporation (2011). [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://s537.photobucket.com/albums/ff332/twilighter102/?action=view&current=DarkAlley.jpg&newest=1
[2011-06-01].
Re(ad)discover skrapan. Ett inredningsprojekt i skrapan. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://readdiscoverskrapan.wordpress.com/ [2011-09-07].
Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Visit Värmland. Sommaro Golfbana. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.varmland.org/event.asp?typ=detail&id=20820&ty=2&su=74&lang [2011-04-16].
Rothenborg Ole & Ringborg Maria. Våldsamma upplopp i Malmö. Dagens Nyheter.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdsamma-upplopp-i-malmo [2011-05-11].

88

KARLSTAD UNIVERSITET
Examensarbete
Carl Backman
Daniel Lindefelt

BYGC14

2011

SundaHus i Linköping AB. Miljöstyrning(2009-05-26). [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.sundahus.se/services/environmental-management.aspx [2011-05-03].
Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Miljonprogrammet – ett vårdpaket. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/miljonprogrammet-ett-v%C3%A5rdpaket [2011-05-16].
Sweden Green House. Växthus med pulpettak. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.swedengreenhouse.se/valfrilangd.html [2011-05-18].
VILLAtidningen. Arktitektritat – Unikt och personligt. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.villatidningen.se/index.php?file=view_art.php&name=arkitektritat%20hus [2011-09-07].
Weland utemiljö. Miljöstationer. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.welandutemiljo.se/default.asp?ID=MILJOESTATIONER&sLang=sv-se [2011-05-18].
Wellhagen, Björn, Sveriges Byggindustrier. Vad är ägarlägenheter och vad ger det för fördelar? [Elektronisk].
Tillgänglig:
http://www.bygg.org/files/marknad/070217_Aegarlaegenheter.pdf [2011-05-08].
Wirstad, Jannika. ”Var rädd om mörkret” med Torbjörn Eliasson, ljusdesigner. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.kungsbackatradgardsvanner.se/arkiv/reportage/reportage_2006/20061116_ljus_torbjorn_eliasson.
htm [2011-05-12].
World Clean Energy Awards. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://www.cleanenergyawards.com/top-navigation/nominees-projects/nomineedetail/project/66/?cHash=80d19b736f.
Österlund, Mikael. [Elektronisk]. Tillgänglig:
http://kartor.eniro.se/query?what=maps&search_word=&geo_area=karlstad&from [2011-05-02]

89

