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FÖRORD 
Detta är mitt examensarbete på utbildningen 
Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola. 
Examensarbetet omfattar 20 poäng och 
avslutar utbildningen på 180 poäng som leder 
fram till en teknologie magister i Fysisk plan-
ering. Arbetet är ett bevis på att man kan 
tillämpa de kunskaper och färdigheter som 
förvärvats under studietiden genom att själv-
ständigt behandla en komplex planerings- eller 
utredningsuppgift. 
 
Jag bestämde tidigt att jag ville ha mycket 
praktiskt planerande inlagt i mitt examens-
arbete. Arbetet har därför gått ut på att göra 
ett planförslag för ett område på Västra Mark. 
Området innehåller många olika saker att ta i 
beaktande och det har varit en intressant, rolig 
och utvecklande uppgift.  
 
Jag vill tacka mina handledare Louise Nyström 
och Anette Andersson för att ni hjälpte mig 
utveckla arbetet i rätt riktning. Jag vill även 
tacka arbetsgruppen i Karlskrona som jobbar 
med området där både kommunen och 
exploatören ingår, bland annat planchef Hans 
Juhlin från kommunen och distriktschef Markus 
Sölvenäs från Skanska. 
 
 
 
 
 
 
 
Sofi Petersson  
Karlskrona mars 2006 
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SAMMANFATTNING 
Västra Mark ligger i Karlskrona kommun, norr 
om centrum, Trossö. Västra Mark utpekas i 
översiktsplanen som ett viktigt rekreations-
område samt utvecklingsområde. Det innehåller 
en idrottsplats, en ishall, flera tennisbanor, en 
motorcykelkörbana, skog m.m.  
 
Stora delar av området har tidigare fungerat 
som soptipp och marken är därför förorenad. 
Del av området har även använts som skjut-
bana av militären. Delar av området har dåliga 
geologiska förutsättningar då marken tidigare 
varit strand och havsbotten (opublicerat 
arbetsmaterial från WSP, 2005). 
 
De stora nivåskillnaderna i området samt den 
synliga infartsleden i öster är ett problem. Järn-
vägen och Sunnavägen bildar en stor barriär 
som skär genom området och alstrar buller. 
Buller är oönskat ljud och det kan leda till 
sömnstörningar, huvudvärk, förhöjt blodtryck, 
ökad risk för hjärtsjukdomar m.m. Områden 
som är bullerstörda kan planeras med principen 
”tyst sida”. Det är speciellt viktigt att tänka på 
fönster då de är mycket avgörande för ljud-
nivån inomhus. I Sveriges lagar, regler och 
rekommendationer finns avsnitt om buller. 
Exempelvis i Plan och bygglagen, Miljöbalken 
och Boverkets byggregler.  
 
Grönområdena i våra städer har sociala, 
kulturella och ekologiska funktioner. Parker ska 
kunna användas av alla människor och ha en 
egen identitet. I detta arbete har valts ett 
förhållningssätt med 4 indelningar på egen-
skaper som stadens grönstruktur bör innehålla: 

Lugn, Aktiviteter, Skog och Park. Det som 
behövs mer i området är grönska med lugn och 
aktivitet.  
 
I Sverige ska alla mark- och vattenområden 
vara fastighetsindelade. Fast egendom är enligt 
jordabalken jord och jord är indelad i fastig-
heter. Planförslaget innehåller husbåtar vilka 
inte har tillhörande jord så frågan är mycket 
komplex. I Sverige har två olika alternativ 
använts, uthyrning genom arrende eller av-
styckning av vattentomter.  
 
Planområdets största kollektivknutpunkt är 
Sjukhuset Bergåsa. Närmaste service ligger vid 
Bergåsa, Sjukhuset och Marieberg.  
 
För att se planområdets styrkor och svagheter 
har en SWOT-analys använts. På svenska blir 
detta styrkor, svagheter, möjligheter och risker. 
Områdets styrkor är bland annat det hav- och 
naturnära läget. Svagheterna är exempelvis 
barriärer och markföroreningar.  
 
Området har analyserats med hjälp av Kevin 
Lynchs fem strukturer: stråk, kantzoner/grän-
ser, områden, knutpunkter och landmärken. 
Stråken i området är bilvägarna men också 
gång- och cykelvägen längsmed havet. Knut-
punkter finns där vägarna strålar samman samt 
vid buss- och tåghållplatser. Gränser/ kantzoner 
i området är bland annat vägar på bank, 
nivåskillnader samt havet. Områden finns 
många inom planområdet och dessa avskiljs av 
barriärerna. Landmärken är bland annat 
byggnader och tågstationen.  
 
Förslaget för området skogen vid idrottsplatsen 
innehåller blandad bebyggelse och upplåtelse-
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former. Byggnader i slänten bör planeras som 
souterränghus eller flerbostadshus med tanke 
på de stora höjdskillnaderna. Grönkilar har 
planerats in mellan den befintliga och nya be-
byggelsen för att skilja dem åt. Bostadsområdet 
ska vara möjligt att gå runt och igenom för 
allmänheten. Den nya bebyggelsen är uppdelad 
på två områden. I förslaget följer bebyggelsen 
nivåkurvorna och de flesta tomter sluttar från 
vägen och nedåt. Alla tomter i förslaget har en 
sida mot väg och en sida mot grönska. 
 
I området vid nuvarande motorcykelövnings-
körbanan föreslås ett flertal radhus som byggs 
med tyst sida och eventuellt speciella buller-
reducerande fönster. En lång länga med 
sammankopplade radhus är att föredra då dess 
form är mer bullerreducerande. Trots den lång-
sträckta längan av radhus behöver inte alla 
husen se likadana ut. Bakom radhusen bildas 
en tom yta på mitten mellan havet och 
tomterna. På denna yta ska det finnas bänkar 
och eventuellt några gungor. 
 
På området skjutbanan föreslås en brygga för 
husbåtar. Med detaljplanen som styrverktyg 
även för husbåtar har kommunen ökad kontroll 
på vad som kan tillåtas och inte. På området 
föreslås även lokalisering av bland annat 
parkeringar, gångvägar, bollplaner och bad-
strand. Marken närmast havet ska behållas fri 
från privat bebyggelse och ska även i fort-
sättningen kunna nyttjas av allmänheten. Den 
bästa placeringen för husbåtar och bryggor är 
på skjutbanans sydvästra strandremsa för att 
det där är minst vassområde mellan vattnet och 
stranden.  
 

Förslaget innebär att verksamheterna i 
Lindwallahuset ska vara kvar, ishallen rivs och 
tennisbanorna tas bort. För att möjliggöra en 
gångbro mellan Annebo och Bergåsa kan 
bensinmacken behöva lösas in.  
 
Med de nya grönområdena i planförslaget ges 
möjligheter till ett långsträckt samman-
hängande grönstråk från Västra Mark till 
Wämöparken. Tomten med tennisbanorna leder 
människorna vidare mot Wämöparken eller till 
ishallentomten. På ishallentomten föreslås lik-
som i Ronneby brunnspark ett vattenfall. En 
vall/bullerskärm placeras mot järnvägen. Det är 
endast visuellt som man kan binda samman 
tomterna. Vallen/ skärmen kan utformas så att 
den går att se igenom på vissa ställen och detta 
bildar långsträckta siktlinjer samtidigt som 
bullret reduceras. 
 
Planeringen av skjutbanan och motorcykel-
banan möjliggör ett sammanhängande strand-
stråk vid havet från motorcykelövningskörnings-
banan, via skjutbanan och vidare in mot 
Trossö.  
 
En gångpassage föreslås från tennisbanorna/ 
Wämöparken under Gamlainfartsvägen till 
ishallen. Denna länk ökar tillgängligheten och 
hjälper till att bryta upp ännu en kraftig barriär. 
En/två gång- och cykelbroar över järnvägen 
och Sunnavägen möjliggör att man kan ta sig 
från Västra Mark till Wämöparken utan att 
korsa någon större väg.  
 
På Sunnavägen sänks hastigheten från 70km/ 
tim till 50km/tim. Dessutom görs vägen ”själv-
förklarande” med åtgärder så att bilisten kör i 
den hastighet som det är tänkt.  
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INLEDNING 

BAKGRUND 
Västra Mark ligger i Karlskrona kommun, norr 
om själva centrum, Trossö. Västra Mark 
utpekas i kommunens översiktsplan som ett 
viktigt rekreationsområde.  
 

 
Västra Mark i Karlskrona. 
 
På Västra mark finns idag en idrottsanläggning, 
elljusspår och promenadstigar. I planområdet 
finns också en ishall, ett område med tennis-
banor och en övningskörbana för motorcyklar.  

Delar av Västra Mark är utpekat som utveck-
lingsområde i Karlskrona kommuns översikts-
plan. Enligt Karlskronas bostadsförsörjningsplan 
planerar kommunen en nyexploatering på ca 50 
villor, flerbostadshus samt eventuellt plats för 
husbåtar. En intresserad exploatör planerar att 
bygga ca 50 villor och ca 70 lägenheter. 
 

 
Utvecklingsområdet i Karlskronas översiktsplan. 
 
Området ligger vid havet och är därmed ett 
attraktivt läge för exploatering. Närheten till 
tågstationen gör det till ett bra läge ur kollektiv-
trafiksynpunkt. 
 
Stora delar av området har tidigare fungerat 
som soptipp och marken är därför förorenad. 
Delar av området har även använts som skjut-
bana av militären. Stora delar av området har 
dåliga geologiska förutsättningar. (opublicerat 
arbetsmaterial från WSP, 2005). 
 
Området delas av två barriärer: Sunnavägen 
och järnvägen. Sunnavägen var tidigare Karls-

[1]

[2]

Trossö 

Västra Mark

[1] 
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kronas infart. Vägen är bred och dimensionerad 
för mycket högre trafikmängder än de nu-
varande. Järnvägen bildar en markant barriär 
och alstrar buller.  
 

 
Två barriärer i planområdet: järnvägen+Sunnavägen 
(svart) och infartsleden (brun) som skiljer stadsdelarna 
Annebo och Bergåsa åt. 
 
Stadsdelarna Bergåsa och Annebo skiljs åt av 
barriären. 
 
Parker och naturområden är viktiga inslag i 
stadsbilden och är livsviktiga för människan. De 
fungerar som bland annat mötesplatser, 
rekreationsområde och luftrenare. De största 
grönområdena i närheten är Wämöparken och 
Västra Mark. Wämöparken invigdes 1910 
(Karlskrona kommuns hemsida 2005-08-26) 
och består av mycket skog men har också ett 
kulturinslag med historiska byggnader och 
scener för uppträdande. Genom Wämöparken 
går en av Karlskronas stadsvandringsleder, 
Wämöleden, vilken är markerad med svart på 
kartan. En önskan är att man ska kunna ta sig 

från Wämö till Västra mark på ett säkert och 
mer tilltalande sätt än idag.  
 

 
Grönområdena Västra Mark och Wämöparken. 
 
 

SYFTE 
Syftet med arbetet är att göra ett planförslag 
på området där man beaktar många olika 
problem, exempelvis buller, markföroreningar, 
barriärer m.m. Arbetet ska hitta former för 
planering i ett barriärintensivt område och med 
detta öka områdets attraktivitet samt männi-
skors rörelsefrihet i området. Bebyggelsen ska 

[3] 

Västra Mark 

Wämö 

Bergåsa 

Annebo 
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planeras med tanke på dess närhet till vatten 
och grönska.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
Frågorna angående området är många på 
grund av de många problemen i området.  
 
Hur kan barriäreffekterna minskas och kopp-
lingen mellan olika aktiviteter och områden 
öka? Hur kan stadsdelarna Annebo, Bergåsa 
och Västra Mark bindas ihop?  
 
Hur kan grönområdena Wämö och Västra Mark 
länkas ihop på ett bättre sätt? 
 
Hur kan allmänhetens tillgång till vattenkontakt 
säkerställa? Hur ska strandskyddet behandlas? 
 
Hur kan den mark som idag inte är i skick att 
bebyggas, på grund av markföroreningar och 
dåliga geologiska förhållanden, användas?  
 
Hur kan bostadsbebyggelsen på område 1 
planeras? (Enligt Karlskronas BFP = 50 villor, 
flerbostadshus) Hur ska bebyggelsen planeras 
för att maximalt utnyttja närheten till vattnet 
och grönskan?  
 
Hur ska den nya bebyggelsen på område 2 
lokaliseras/konstrueras med hjälp av planering 
så att bullret från Sunnavägen, infartsleden och 
järnvägen inte stör de boende/överstiger rikt-
linjerna för buller?  
 
Hur kan trafiken och bullret på Sunnavägen 
minskas så att både befintliga bostäder och nya 

får bättre förutsättningar för en bra inomhus- 
och utomhusmiljö?  
 
Var kan husbåtar planeras in? Ska en detalj-
plan användas för att styra etableringen? 
 

 
Föreslagna bebyggelseområde 1 och 2. 
 
 

METOD  
Allmänt, Teori 
Teoriavsnittet är till för att ge en grundläggan-
de förståelse för de egenskaper som 
planområdet har samt de analysmetoder som 
har tillämpats. Ämnena buller, grön-struktur, 
markföroreningar, Kevin Lynchs metod samt 
husbåtar beskrivs.   
 
Områdets förutsättningar 
Områdets förutsättningar beskrivs på tre olika 
sätt.  
 

1 
2
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Inventering 
Inventeringen beskriver hur området ser ut, 
vad som finns idag samt vad som har funnits 
där tidigare. Bland annat så beskrivs områdets 
markförhållanden, vegetation, befintliga bygg-
nader, vägar och service.  
 
Kevin Lynch 
Efter inventeringen analyseras planområdet. 
För att på ett bra sätt se sammanhangen och 
områdets olika delar, beskrivs förutsättningarna 
utifrån strukturer från Kevin Lynch´s bok, The 
image of the city: stråk, kantzoner/gränser, 
områden, knytpunkter och landmärken.  
 
SWOT-analys  
För att se områdets positiva och negativa sidor 
så används en SWOT-ananlys. SWOT står för 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Egenskaperna beskrivs ur en planerares 
perspektiv.  
 
Förslag 
Arbetet visar ett planförslag på området Västra 
Mark. Förslaget visar bebyggelse, användning, 
grönska, infrastruktur m.m.  
 
Avgränsning  
Förslaget utgår från området som utpekas som 
utvecklingsområde på Västra Mark i Karlskrona 
kommuns översiktsplan. I situationen med 
Sunnavägen och järnvägen kommer ej vibra-
tioner att tas med.  
 

 
Planområdets avgränsning. 
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TEORI  

BULLER 
Fakta 
Ljud är tryckförändringar i luften och sprids 
som vågrörelser. Ljud kan beskrivas utifrån 
frekvens som beskriver på vilket sätt ljudet 
låter (dovt, ljust) och ljudstyrka som beskriver 
hur starkt ljudet är. När ljud är oönskat kallas 
det för buller. Naturvårdsverket menar att 
människor har olika uppfattningar av vad som 
uppfattas som oönskat ljud. Hur störd en 
individ känner sig beror bland annat på vilken 
attityd denne har till bullerkällan samt vad 
individen gör när den blir störd. (Naturvårds-
verkets hemsida 2005-08-29) 
 

 

I vår miljö finns många olika sorters buller-
källor. I detta arbete kommer enbart trafik-
buller att beaktas, buller från väg- och 
järnvägstrafik. Trafikbuller beskrivs med en-
heten decibel A, dBA. "A" betyder att ljudets 
olika frekvenser har avvägts så att det mot-
svarar de ljud som människans öra kan höra, 
0-130 dB (Banverkets hemsida 2005-08-26). 
Normalt tal är 60-70 dBA, musik på disco är ca 

110 dBA och smärtgränsen går vid 120-130 
dBA. Buller beskrivs utifrån två värden: 
Ekvivalentnivån och maxnivån. Ekvivalentnivån 
är den genomsnittliga bullernivån under en viss 
tid, oftast ett dygn. Maxnivån är den högst 
uppmätta bullernivån under en kortare tids-
period (Naturvårdsverkets hemsida 2005-08-
29).  

För att skydda människor från för höga buller-
nivåer antog riksdagen 1997 riktvärden för 
trafikbuller. Dessa gäller dock inte för järn-
vägstrafiken.  
 
 Ekvivalentnivån vid 

fasad 
Maxnivån vid 
uteplats  

Inomhus 30 dB 45 dB 
Utomhus 55 dB 70 dB 

 
Buller har många olika effekter på människan. 
Projektgruppen som har skrivit boken Trafik-
buller och planering 2 (2 004:17) menar att 
trafikbuller exempelvis kan leda till sömn-
störningar, huvudvärk, förhöjt blodtryck, ökad 
utsöndring av stresshormon, ökad risk för 
hjärtsjukdomar m.m.  
 
För att veta hur man ska förbättra människors 
ljudmiljö är det viktigt att veta hur stor dB-
ändring som människan faktiskt uppfattar.  En 
uppfattbar skillnad i ljudnivå är 3 dBA och för 
att ljudet ska fördubblas/halveras krävs en 
förändring på 8-10 dBA. Decibel mäts med en 
logaritmisk skala. Summan av två lika starka 
bullerkällor ger därför bara en ökning av 
ljudnivå på 3 dBA. 10 dBA+ 10 dBA är inte 20 
dBA utan 13 dBA. Detta gör att en halvering av 
trafikmängden ger en minskning av ljudnivån 
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med 3 dBA (Naturvårdsverkets hemsida 2005-
08-29).  
 
Hur starkt ljud hörs påverkas inte bara av 
ljudkällans styrka och avstånd utan ännu mer 
av vind och temperatur. Ljudet blir högre vid 
marken i medvind eftersom ljudvågorna böjs 
av neråt. Samma verkan blir det om luften vid 
marken är kallare än högre upp. När ljudet 
böjs neråt minskar vallar, plank och hus 
skärmeffekten. Vid motvind böjs ljudet av 
uppåt och det blir tystare vid marken men 
högre ljudstyrka längre upp (Naturvårdsverkets 
hemsida 2005-08-29). Detta medför att buller-
nivåerna vid exempelvis ett högt flerbostads-
hus kan variera mellan de olika våningarna.  

För att veta hur höga bullernivåerna är så kan 
man antingen mäta eller beräkna dem. 
Mätningar visar hur mycket det bullrar vid just 
det tillfället då mätningen utförs, mätningarna 
måste därför utföras vid normala förhållanden. 
Beräkningar kan man göra för ett större 
område samt för framtida bebyggelse. (Natur-
vårdsverkets hemsida 2005-08-29).  

Buller från järnvägstrafik är enligt Banverket en 
av järnvägens största miljöstörningar (Ban-
verkets hemsida 2005-08-26). Dock upplevs 
buller från tåg som mindre störande än buller 
från vägtrafik vid samma ljudnivå. Naturvårds-
verket menar att järnvägsbuller normalt är mer 
högfrekvent än vägtrafikbuller och därmed 
dämpas detta lättare och ljudnivån inomhus blir 
lägre. (Naturvårdsverkets hemsida 2005-08-
29). Banverket har ansvaret för buller från 
järnvägstrafik men för tillfället saknas lag-
stadgade bullerkrav för järnvägsfordon. 
 

I dagens läge kan det ibland bli aktuellt att 
bygga på bullerstörda områden. De bra lägena i 
staden är eftertraktade och där är man beredd 
att lägga ner mer pengar och omsorg för att få 
en bra bo-/arbetsmiljö.  
 
Åtgärder  
När man ska bygga i ett bullerstört område är 
det svårt att få en bra ljudnivå runt hela huset. 
Ett alternativ kan vara att huset byggs så att 
det får en ”tyst sida”. Bostaden planeras så att 
de flesta sovrummen och vardagsrummet 
ligger mot den tysta sidan. På den mer buller-
utsatta trafiksidan placeras kök, badrum, 
trapphus, förråd och eventuellt garage.  
 

 
Planritning på flerbostadshus med tyst sida 
 
När principen ”tyst sida” inte tillämpas behövs 
åtgärder som minskar bullernivåerna. Praktiska 
bullerskyddsåtgärder kan enligt föreläsaren 
Christian Rydén från Trivector Traffic AB 
(2003-05-07) göras vid källan, mellan källan 
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och mottagaren samt vid mottagaren. Vid 
källan kan man minska trafikmängd, minska 
hastighet (20 km/h sänkning av hastigheten 
ger en sänkning på 2-3 dBA) och byta 
gatubeläggning (gatsten ger högre buller än 
vanlig asfalt som ger högre buller än drän-
asfalt1). Mellan källan och mottagaren kan man 
placera skärmar, vallar, tunnlar, samt ha 
tillräckligt stort avstånd. En bullerskärm (5 dBA 
bullerdämpning) är effektivare ju närmre 
bullerkällan den står och det viktigaste är att 
bryta siktlinjen mellan källan och mottagaren. 
Vid mottagaren kan fasaddämpning, placering 
av huskropparna och lägenhetsplanlösningar 
användas.  

Banverket menar att grundprincipen när de 
överväger en åtgärd är att den ska vara 
samhällsekonomiskt lönsam. (Banverkets hem-
sida 2005-09-09). Detta innebär att buller-
skärmar endast kan bli aktuella i bebyggelse-
täta områden, medan fönsteråtgärder2 kan 
användas på landsbygden. Det förekommer 
dock undantag. Byggnadens konstruktion bör 
undersökas. Det är speciellt viktigt att tänka på 
fönster när man vill sänka bullernivåerna då de 
är mycket avgörande för ljudnivån inomhus. 
Väggens ljuddämpning är i regel 10 dBA högre 
än fönsters.  

                                                 
1 Dränasfalt är asfalt som släpper igenom regnvatten. 
Dränasfalten kan ge en bullerminskning med 5dBA jämfört 
med den vanliga asfalten.  
 
2 På befintliga byggnader kan fönster tätas bättre eller så 
kan en tilläggsglasskiva sättas in. Vid nybebyggelse är det 
mest ekonomiskt lönsamt att sätta in bra fönster från 
början. (Banverkets hemsida 2005-09-09) 

Enligt Banverkets rekommendationer ska ny 
bebyggelse, utan bulleråtgärder, inte placeras 
närmre järnvägen än 50 meter då buller-
nivåerna minskar med avståndet till järnvägen. 
Alternativt kan man bygga närmare om husen 
placeras relativt nära järnvägen och används 
som skärm för bullret (Banverkets hemsida 
2005-09-09). En förutsättning för detta är att 
fasaden är vidsträckt. 
 
De traditionella bullerskärmarna sätts dit i 
efterhand då man märkt att bullernivåerna är 
för höga. Magnus Åström (2 003:10) beskriver 
i sitt examensarbete att skärmens dämpande 
effekt beror på skärmens storlek, form och 
sorts absorbent. Med absorbent menas vilket 
material som finns i skärmen som ska bromsa 
ljudvågorna.  
 
Lagar och regler 
I Plan- och bygglagen, SFS 1 987:10, finns 
vissa bestämmelser angående buller. Andra 
kapitlet beskriver allmänna intressen som ska 
beaktas vid planläggning och vid lokalisering 
av bebyggelse, m.m. ”3 § Bebyggelse ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: 1. de boendes och 
övrigas hälsa… 4. möjligheterna att förebygga 
vatten- och luftföroreningar samt buller-
störningar.” I kapitel 5 står angivet vad som 
ska vara/får regleras med en detaljplan. 7 § 
”Utöver vad som enligt 3 § ska redovisas i 
detaljplanen får i planen meddelas bestämmel-
ser om… ”11. skyddsanordningar för att 
motverka störningar från omgivningen.” 
 
I Miljöbalken, SFS 1 998:808, tredje av-
delningen beskrivs särskilda bestämmelser om 
vissa verksamheter. Nionde kapitlet handlar 



 19

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Enligt miljöbalken tredje avdelningen, nionde 
kapitlet 1 § är miljöfarlig verksamhet sådant 
som avser… ”3. användning av mark, bygg-
nader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom 
buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande.” 
 
I Boverkets författningssamling, BFS, hittar 
man Boverkets byggregler, BBR. Den aktuella 
heter BFS 2 002:19, BBR 10 (Boverkets 
hemsida 2005-08-26). I denna har Boverket 
bland annat skrivit hur man ska bygga med 
tanke på buller. ”Byggnader skall dimen-
sioneras och utformas med hänsyn till före-
kommande bullerkällor och så att uppkomst 
och spridning av störande ljud begränsas.”(kap 
7:1 s.105) ”Bostäder inklusive deras ytter-
väggar, bjälklag och tak, dörrar, fönster och 
luftintag, skall utformas så att buller utomhus 
och i angränsande utrymmen dämpas och inte 
i besvärande grad påverkar dem som vistas i 
bostaden. Om bullrande verksamhet gränsar 
till bostäder, skall särskilt ljudisolerande 
åtgärder vidtas.” (Kap 7:2 s. 106). 
 
I Socialstyrelsens allmänna råd om buller 
inomhus, SOSFS 2 005:6 (M), ges råd hur 
nionde kapitlet 3:e § i Miljöbalken ska tilläm-
pas. (Social-styrelsens hemsida 2005-08-26) 
”Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i 
permanentbostäder och fritidshus. Som 
bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum 
för daglig samvaro och matrum som används 
som sovrum.” (SOSFS)= Socialstyrelsens för-
fattningssamling.  

GRÖNSTRUKTUR 
Grönområden har en mängd fördelar som sällan 
lyfts fram ordentligt. Det är inte för intet som 
parker brukar kallas för stadens lunga. Fakta-
texten som följer bygger på böckerna Gröna 
områden i planeringen (Tallhage, Lönn, Iréne. 
(red), 1999) och Stadens parker och natur 
(Tallhage, Lönn, Iréne.  (red), 1994).  
 
Grönområdena i våra städer har många olika 
funktioner. De har sociala funktioner: de 
fungerar som mötesplatser och rekreations-
områden och kulturella funktioner: de speglar 
stadens identitet och historia. Skogen och 
parkerna har också en ekologisk funktion då de 
är en förutsättning för djur- och växtliv, 
förbättrar närklimatet samt förbättrar luft-
kvaliteten.  
 
Vegetation förbättrar luftkvaliteten genom att 
rena och filtrera luften från stoft och gas-
formiga föroreningar. Det finns ett stort behov 
av det då allergier blir vanligare och vanligare. 
Det är mest vid låga halter av luftföroreningar 
som vegetationen är en effektiv renare, vid 
högre halter tar växterna skada och vid för 
höga halter dör de. Trädens renande förmåga 
beror på hur stor blad/ barryta de har samman-
lagt och hur länge dessa sitter kvar.   
 
Med tanke på detta är barrträd bättre renare än 
lövträd eftersom deras barr sitter kvar hela 
året. Vid tät vegetation sänker grönskan 
temperaturen i området genom att absorbera 
värme, detta sker när vatten avdunstar från 
blad och andra växtdelar. Tätare träd-
planteringar dämpar vinden. Grönområden 
fungerar i staden som områdesindelare och 
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avskiljare. Flerradiga, glesa bryn med buskar 
och lågt sittande grenar är effektiva damm-
samlare. 
 
Gleshet är en underskattad positiv egenskap 
hos grönområden som liknar trädbevuxna 
parker eller hagmarker. Glesheten gör att om-
rådet är bra som vinddämpare, luftrenare och 
framförallt släpper in solstrålarna. Parker och 
grönområden är platser där människan kan gå i 
solskenet och detta påverkar personens 
dygnsrytm och årsrytm, reglerar hormoner som 
påverkar ägglossning och tillväxthormoner samt 
är bra mot vår- och höstdepressioner och 
vintertrötthet.  I en park blir människor oftast 
lugnare och detta leder till minskad stress, ökat 
immunförsvar och läkning vid sjukdom. För 
barn är det extra nyttigt att ha grönområden 
att leka i och inte bara ha lekplatser. I skogen 
måste barnen använda sin egen fantasi för att 
komma på vad de ska leka. Inte bara fantasin 
blir bättre när de leker i skogen utan också 
deras motorik, formkänsla, och koncentrations-
förmåga.  
 
Alla människor ska kunna använda grön-
områden/parker och detta ställer krav på fram-
komlighet, trygghet och flexibilitet. Framförallt 
kvinnor känner sig otrygga i parker under de 
mörka timmarna och väljer hellre en annan väg 
än genom parken. För att öka tryggheten ska 
det finnas flera alternativa vägar, god och jämn 
belysning, samt överblickbarhet. Parker ska 
vara flexibla och ge möjlighet till många olika 
aktiviteter. 
 
En park ska ha ett namn så att man kan 
beskriva var den ligger och hitta den på en 
karta. Om ingen vet var den ligger så blir den 

aldrig använd. Speciella attraktioner och 
intressanta platser blir parkens/naturområdets 
speciella identitet och karaktär och blir det som 
skiljer den från andra grönområden.  
 
Forskarna Gunnar Sorte och Patrik Grahn 
menar att det finns 8 olika typer av naturvärden 
som alla bör finnas representerade i en stad. 
De olika typerna är Vildhet: miljöer skapade av 
naturen själv som har vegetation som verkar 
självsådd, slingrande stigar och vatten. 
Rofylldhet: utpräglade kulturmiljöer som visar 
ett ideal, är välskött och andas frid och 
harmoni. Artrikedom: miljö med många olika 
arter av växter och djur. Skogskänsla: stora 
ytor med bra vägar i homogen skog. Festpar-
ken: miljö med tydlig kulturprägel, bra 
belysning och exotiska växter. Parken ska 
fungera även på kvällstid och innehålla folkliv. 
Prydnadsvärde: en natur som är prydlig, väl-
skött, innehållandes statyer och fontäner. Lek-
vänlighet: en robust miljö som ska tåla att 
användas av alla och ska inspirera till lek och 
handling. Idrott: en flexibel, tålig miljö med 
stora öppna ytor för bollspel.  
 
Vissa av de tidigare nämnda naturvärdena går 
in i varandra och andra är en självklarhet i alla 
miljöer. I detta arbete har därför valts ett annat 
förhållningssätt med fokus på vad människor 
gör/vill finna i grönområden. Människor dras till 
grönska då de vill aktivera sig och när de söker 
lugn. Dessa är de två största och viktigaste 
punkterna.  Staden bör innehålla grönområden 
med: Aktiviteter dit man kan gå om man vill 
träffa folk, träna, eller aktivera sig på olika sätt. 
Hit hör även platser med lekplatser för barn och 
platser med idrott. Lugn där man kan stressa 
ner och ta det lugnt. Förutom dessa två punkter 
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bör även finnas de mer traditionella grön-
strukturerna: Skog som sköter sig själv, är 
ursprunglig och som lämnas ifred. Park där allt 
är klippt och rensat, ofta urtypen för männi-
skors tankar om park. Alla de beskrivna 
gröntyperna ska till sist vara robusta och tåla 
att användas för det de är tänkta till.  
 
 

KEVIN LYNCHES SÄTT ATT ANALYS-
ERA STADEN  
Den amerikanske planeraren Kevin Lynch har 
arbetat fram en metod som baseras på hur 
människor upplever staden och sin omgivning. 
De människor som bor i staden eller känner till 
den väl ger mer detaljerade bilder medan de 
som bara arbetar där eller är på besök oftast 
bara, beskriver stråken. Denna metod beskriver 
han i sin bok The image of the city (Lynch, 
Kevin, 1964) ur vilken följande textavsnitt har 
hämtats.  
 
Lynch uppfattade fem olika indelningar: (path, 
edges, district, nodes och landmarks) stråk 
kantzoner/gränser, områden, knutpunkter och 
landmärken.  
 
Stråk är linjer som individen rör sig utefter, 
exempelvis gator, gångvägar, järnvägar och 
kanaler. Stråken får olika karaktär beroende på 
vilket sätt personen färdas. En person som kör 
bil åker mycket fortare än en person som färdas 
till fots och hinner därför inte se särskilt 
detaljerat på sin omgivning. Detsamma och i 
ännu högre grad gäller för personer som åker 
tåg.  
  

Kantzoner/gränser är linjära element som 
individen inte ser som vägar. De beskriver var 
något slutar och något annat tar vid. Det kan 
vara gränsen mellan två områden, väggar, 
stränder, m.m. Gränser upplevs ofta som 
barriärer som mer eller mindre avskärmar ett 
område från ett annat, men det kan också vara 
ett element som knyter samman och samman-
fogar två regioner. Gränser kan likaväl vara 
vägar men när personers rörelsefrihet hindras 
så blir det en gräns och inte en väg. När man 
måste gå runt järnvägen till ett ställe där det är 
säkert att korsa färdvägen ser man den som en 
barriär, medan de som åker tåget ser den som 
en väg.  
 
Områden är delar av staden som har någon-
ting gemensamt såsom liknande identitet eller 
karaktär. Det finns många egenskaper som kan 
avgöra indelningen bl.a. etnisk tillhörighet och  
klass, men även arkitektur, historia, fasadmate-
rial, användning och topografi.  
 
Knutpunkter är platser där stråk skär 
varandra och människor möts, ofta en plats 
som människor rör sig till och från. Det kan 
vara en plats för byten i transportnätet (tåg-
station) men kan också vara gathörnet med 
den omtyckta kvarterskrogen. Knutpunkter är 
sammankopplade med vägar och områden. 
Korsningar är knytpunkter på vägarna och i 
dessa punkter måste man göra ett val, om 
resan ska fortsätta och på vilket sätt den ska 
göra det.  
 
Landmärken är en punkt som man kan 
orientera sig efter, som oftast ses på håll och 
som är välkänd för stadens/områdets innevåna-
re. De varierar i skala och kan vara en 
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byggnad, skylt, affär eller berg. Lokala land-
märken kan vara mindre i skala men vara lika 
viktiga, såsom ett träd, en kiosk eller buss-
hållplats. Även en rörlig punkt som solen kan 
vara ett landmärke. Landmärken är mer lätt-
uppfattade om de har en ren form och upplevs 
som en kontrast från sin omgivning.  
 
Kevin Lynch betonar att trots att man har delat 
upp den mentala bilden i delar och strukturer 
så måste delarna ändå ses i sitt sammanhang. 
Detsamma gäller när man ska planera staden 
och omgivningarna. Lynch beskriver deras 
sammanlänkning så här: ”The paths are given 
identity and tempo not only by their own form, 
or by their nodal junctions, but by the regions 
they pass through, the edges they move along, 
and the landmarks distributed along their 
length.”(Lynch, 1964: 84) Ingenting upplevs 
bara för sig självt utan alltid ihop med sin 
omgivning.  
 
 

HUSBÅTAR  
Kärt barn många namn Husbåt, Sjövilla, Åhus, 
Flythus, Bostadspråm och Flytande bostads-
plattformar är alla bostäder som flyter på 
vatten. Inställningen till husbåtar är olika i 
landets olika kommuner. Många tycker att 
husbåtar är något positivt och fler människor 
kan tänka sig att bo på ett sådant sätt. 
Husbåtar är för många en bostadsdröm, havs-
nära boende i dess sanna bemärkelse.  
 
Husbåt är enligt nationalencyklopedin (hemsida, 
2005-09-15) ett flytetyg med överbyggnad, 
vars huvuduppgift är att fungera som bostad. 

Husbåtar ligger vid kaj och förflyttas helst vid 
bra väder. Moderna husbåtar för permanent-
boende används i stor utsträckning i Holland. 
 

 
Husbåt i Amsterdam, Nederländerna. 
 
Båtar och skepp är två undergrupper till fartyg. 
Små båtar är alltså också fartyg. Fartyg är ett 
flytetyg med skrov, flytande på innestängd luft, 
och roder. Skepp ska ha en längd över 12 m 
och bredd över 4 m, om något av fartygets 
mått är mindre är det en båt. Svenska skepp 
måste registreras i skeppsregistret. Om båten 
används till privatbostad behöver den inte 
registreras. I Sverige är fartyg inte beskattade. 
Byggnadsnämnden i berörda kommuner 
intresserar sig för byggnadsstandarden. (Hult-
man, 2000) När en person vill köpa husbåt 
måste denne tänka på var den ska placera 
båten. Eftersom husbåtar många gånger är 
permanentboende så vill ägaren ofta ha en 
speciell plats vid en brygga som de kan kalla för 
sin. Köparen äger båten, men vem äger vattnet 
som husbåten ligger i och har runt omkring sig? 
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I Sverige ska alla mark- och vattenområden 
vara fastighetsindelade. Vad är då en fastighet?  
Fast egendom är enligt 1 kap 1 paragrafen i JB, 
jordabalken 1 970:994, jord och jord är indelad 
i fastigheter. Fastigheterna och det som ingår i 
dem utgör fast egendom. Fastighet är enligt 
FBL, Fastighetsbildningslagen 1 969:128, 
normalt ett område på marken eller i vattnet 
som har gränser som har kommit till genom ett 
myndighetsbeslut. Den kan bestå av enbart 
markområde, av både vatten- och markområde 
eller enbart av vattenområde. Vattenområden 
kan delas in i allmänna och enskilda. Alla 
vattenområden som inte är allmänna är 
enskilda. Enskilda vattenområden ingår i 
fastighetsindelningen. Allmänt vatten är vatten 
som inte har någon enskild ägare utan är 
allmänt tillgänglig för alla. I Blekinge gäller den 
så kallade kilometerregeln. Med detta menas 
att om förbindelsen med det stora öppna 
allmänna vattnet är smalare än en kilometer, så 
är allt vatten innanför enskilt och tillhör då 
fastigheterna. (Juulstad, 2001)  
 
Eftersom inte husbåtar har tillhörande jord så 
är frågan om fastighetsbildning för husbåtar 
mycket komplex. Förutom alla regler om 
fastigheter måste man också ta strandskyddet i 
beaktande. Strandskyddet är 100 meter från 
strand ut i vattnet och kan utökas till 300 
meter. Områden som uppenbarligen saknar 
betydelse för syftet med strandskydd kan 
undantas från skyddsbestämmelserna av 
myndighet/kommunen. (Juulstad, 2001) 
Kommunen kan med hjälp av detta bestämma 
att en viss strandremsa passar bäst till att 
användas till utrymme för husbåtar. Vilken 
fastighetsbildning ska tillämpas på husbåtar? 
Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar ser två 

olika typer av fastighetsbildning, antingen ut-
hyrning genom arrende eller avstyckning av 
vattentomter som vilken villatomt som helst. 
(Källström, hemsida 2005-09-13) 
 
Enligt en diskussion på Stockholms universitet 
kan en "vattentomt" ämnad för bostadspråm 
avstyckas. För att kunna bilda en bostadsrätts-
förening krävs uthyrning i föreningens hus och 
detta fungerar därför inte för husbåtar enligt 
gruppen. När det gäller fastighetsbildning kan 
arrende vara ett alternativ men då krävs det att 
det finns en byggnad, i husbåtarnas fall räknas 
bryggan som byggnad. För båten blir det 
lägenhetsarrende. (Hultman, 2000) 
 
Pampas marina har ett unikt avtal med Solna 
kommun som gäller boende i båt. De använder 
sig av arrende alternativet. För att få bo 
permanent på husbåt inom marinan måste 
personen i fråga vara mantalsskriven på båtens 
adress. Husbåten ska även vara införd i 
skeppsregistret eller båtregistret. Båtens namn, 
registreringsnummer och registrerad ägare ska 
rapporteras till kommunen. Dessutom måste 
båten följa de utseendemässiga regler som 
kommunen satt upp. ”"Husbåten" skall ha 
båtliknande utseende och får ej bestå av 
barackliknande överbyggnader på fyrkantiga 
pontoner, flytanordningar av tomfat eller dylikt. 
Överbyggnaden skall följa skrovformen och 
relingar kring skrov och däck får inte se ut som 
villastaket. Fönster skall vara relativt små, 
alternativt indelade. Båtarna skall ha ett prydligt 
utseende. Byggnadsnämnden har rätt att för 
godkännande pröva yttre utformning av 
"husbåten"”. (Pampas marinas hemsida, 2005-
09-09) Dessutom ska alla bobåtar vara in-
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kopplade på det fasta VA- nätet (Pampas 
marinas hemsida/boende 2005-09-10).  
 
På Pampas marina ligger många husbåtar av 
märket AquaVilla. Husbåten går två meter ner i 
vattnet och väger ca 150 ton. (Pampas marinas 
hemsida 2005-09-09) De modeller som ligger 
på Pampas marina brukar vara mellan 119 och 
134 kvadratmeter stora, prisnivån ligger mellan 
2,5 och 3,5 miljoner kronor och hamnavgiften 
är cirka 3000 kronor per månad. (Tunberger 
2001) Pampas marinas priser beräknas på 
båtens bredd och 0,5 meter läggs till på båtens 
bredd för fendrar3. I hyran ingår bland annat 
användning av hamnplats och VA-anslutning. 
Hamnplatsen ger dessutom tillgång till eluttag, 
tv-anslutning och telefonnät. (Pampas marinas 
hemsida/pris 2005-09-11)  
 
I april 2005 godkände lantmäterimyndigheten i 
Kalmar 3 fastigheter med enbart vattenområde 
för bostäder. De är de första vatten-
fastigheterna i Sverige. Fastighetsbildnings-
lagen har tolkats så detta har blivit möjligt. 
Lagen ställer kravet att ”varje fastighet som 
berörs skall med hänsyn till belägehet, omfång 
och övriga förutsättningar vara varaktigt 
lämpad för sitt ändamål…” Att äga tomten 
istället för att hyra den ger många fördelar, 
bland annat så kan fastigheten belånas. Med 
lagfart på fastighet kan köparen få hjälp att 
finansiera köpet av husbåt, liknande ett huslån. 
Enligt skatteverkets regler kommer husbåtarna 
att taxeras som småhusfastigheter. (Holmberg 
2005)  

                                                 
3 fendrar= halvmjukt cylinderliknande föremål som 
skyddar båten från att skadas mot bryggan/andra båtar. 
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