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S a m m a n f a t t n i n g

När en stad växer måste man ta ställning till hur det ska ske. 
Idag är biltrafi ken dominerande i Göteborg och i framtiden 
skulle spårbunden trafi k och utbyggd pendeltågstrafi k i regio-
nen kunna innebära mer hållbara tranporter. En pendeltågs-
station har ett relativt begränsat omland och behöver för fullt 
utnyttjande bebyggas nära inpå. Den spårbundna trafi ken kan 
dock innebära störningar och risker. 

Jag undersöker i mitt examensarbete hur en ny stadsdel 
utanför Göteborg kan byggas ut kring en tänkt pendel tågs-
station. För att göra detta under söker jag bl a järnvägen 
som kommunikations medel och som störningskälla. Spåret 
är tänkt att gå mitt i sam hället och barriär effekten som kan 
uppstå mot verkar jag genom att lyfta upp järnvägen. Stadens 
struktur kan således fortgå under spåret utan avbrott.

Bullerstörning och olycksrisk går att åtgärda och förebygga 
med olika för stärkningar i fasader vilket gör att byggnader 
kan ligga nära spåret och skydda bakomliggande kvarter. 

Eftersom samhället planeras på obebyggd mark undersöker 
jag även hur man kan ge förutsättningar för en god blandad 
stad. Jag undersöker vad som gäller för strukturen, bebyggel-
sen, funktion erna och de offentliga rummen. 

Slutligen applicerar jag allt detta på ett planförslag där jag går 
in mer i detalj på kvarteren närmast spåret. 
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I N L E D N I N G



B a k g r u n d
Göteborgs stad och region växer till ytan, till invånarantal och 
i fråga om näringsliv. Detta kräver bland annat fl er bostäder 
och ökade transporter. För en hållbar regionförstoring nämns 
ofta järnvägen som det bästa transportmedlet för långväga res-
or. Satsningarna på järnvägen som kollektivt transport medel 
ökar, och kommer troligen öka mer och mer. 

Det fi nns i Göteborg markreserver att bygga ut mindre antal 
bostäder åt gången. En större utbyggnad kräver däremot 
större investeringar av infrastruktur. I Bönered, väster om 
Kärra, ca 10 km norr om centrala Göteborg fi nns stora i stort 
sett obebyggda marker. Idéer fi nns på att dra ett stickspår 
från Bohusbanan förbi Kungälv för att förbättra möjligheter-
na för pendling med tåg längs Västkusten. Spårsträckningen 
går genom Bönered där en utbyggnad av ett nytt samhälle 
och befi ntliga Kärra skulle ge underlag för en station. Det 
skulle ta 10 min in till Göteborgs central, och tåget är tänkt 
att gå var 10:e minut i högtrafi k. 

I en fördjupning av Göteborgs översiktsplan för Kärra har 
Göteborgs stad utrett förutsättningarna för en kraftig utbygg-
nad av området kring Bönered. Man har kommit fram till att 
det skulle vara möjligt att skapa bostäder för uppåt 30 000 
invånare i olika former av blandstad.

Här har man alltså den unika möjligheten att skapa nya 
bostäder för 30 000 invånare som skulle kunna försörjas med 
hållbar spårbunden kollektivtrafi k med direkta förbindelser 
längs hela västkusten.

Jag har i mitt examensarbete valt att mer ingående stu-
dera det centrumområde som kommer att bildas kring den 
tänkta stationen i Bönered. Här fi nns en uttalad önskan från 
Göteborgs stad om att skapa en tät blandad bebyggelse där 
kollektivtrafi ken ska få en hög prioritering.

P r o b l e m f o r m u l e r i n g
En järnväg innebär snabba energieffektiva transporter och är 
grunden i en hållbar regionförstoring. Järnväg innebär dock 
stora störningar på omgivningen i form av buller, barriäref-
fekt och olycksrisk. Kring stationen vill man ha ett stort 
underlag av boende och verksamheter i närheten. Här fi nns 
en tydlig konfl ikt mellan störningar och bebyggelsetäthet 
kring stationen och spåret i de centrala delarna. Hur kan mil-
jön kring spåret utnyttjas på ett yteffektivt, hälsomässigt och 
estetiskt tilltalande sätt?

Bara för att det fi nns tillgång till kollektivtrafi k innebär inte 
det att människor använder den. Hur får man folk att välja 
kollektivtrafi k?

En annan viktig fråga vid planerandet av en helt ny stadsdel 
är förstås vilken karaktär bebyggelsen ska ha. I fördjupningen 
av översiktsplanen anges att området ska byggas som bland-
stad, men vad detta innebär i fysisk form återstår att studera. 

Bönered ligger 10 km norr om centrala Göteborg och har 
ett “bilvänligt” läge utmed E6, med närhet till stora externa 
handelsområden i Bäckebol och söderut mot Backaplan. Det 
kan därför bli svårt att locka verksamheter till Bönered. Ris-
ken fi nns alltså att det blir en bilberoende sovstad. Hur kan 
man i den fysiska planeringen attrahera kontor och service till 
platsen för att så långt som möjligt kunna erbjuda invånarna 
att klara sitt vardagliga liv inom gångavstånd? 
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S y f t e
Syftet med examensarbetet är att studera hur ett nytt stads-
delscentrum kan byggas ut kring en ny pendeltågsstation i 
Bönered, 10 km utanför centrala Göteborg för att:
 • bidra till en ökad andel kollektivtrafi kresenärer, 
 • en möjlighet för framtida invånare att leva sitt vardagsliv 

inom gångavstånd, samt
 • skapa en god, attraktiv miljö.

F r å g e s t ä l l n i n g
-  Hur kan man minska resandets energianvändning och öka 

andelen kollektivtrafi kresenärer?

-  Vad avgör om folk väljer bil eller kollektivtrafi k?

-  Vilka störningar innebär spårbunden kollektivtrafi k och vad 
kan man göra åt dem?

-  Hur kan järnväg genom ett samhälle utformas för att 
minska störning och för att vara estetiskt tilltalande?

-  Hur kan en god miljö skapas kring ett järnvägsspår?

-  Varför är det viktigt med blandstad?

-  Hur ska blandstaden se ut i Bönered? 

-  Hur uppnår man Blandstad?

M e t o d
Jag började arbetet med att läsa in mig på Göteborgs kom-
muns beskrivning och framtidsvision av området samt 
inventera och karaktärisera platsen med hjälp av foto och 
skisser. Jag arbetade ganska länge med detta innan jag kunde 
avgränsa uppgiften och området geografi sk. När jag hade 
en avgränsning läste jag in mig på de olika aspekterna av 
utbyggnad kring en järnväg: Kommunikationer och Störnig-
nar. Jag har också studerat litteratur om blandstaden. Ur den 
tog jag ut fyra begrepp som jag tyckte sammanfattade stadens 
uppbyggnad. Utifrån dessa har jag sedan försökt bena ut vad 
blandstad innebär mer konkret.

I förslaget har jag tagit ställning till resultatet av de olika ana-
lyserna och aspekterna och vägt samman till ett förslag.
 
Såhär i efterhand kan jag tycka att inläsningen på platsen tagit 
för stor del. Mycket av det fi nns inte ens dokumentarat här. 
Jag skulle gärna ha jobbat mer med utformningen kring spå-
ret. Jag var ju dock tvungen att förstå området för att komma 
fram till min frågeställning.

Jag har ingen ambition att detta ska vara ett heltäckande 
arbete om byggda miljöer kring järnvägsspår. Jag har gjort ett 
försök och skrapat lite på ytan av en komplex och intressant 
frågeställning. 

L ä s a n v i s n i n g a r
Arbetet är uppdelat i tre huvudsakliga delar Inledning, Förutsätt-
ningar och Förslag.

I Inledningen, vilken är den här delen, går jag igenom arbe-
tets syfte och bakgrund.

Förutsättningsdelen undersöker olika aspekter på bebyg-
gelse kring järnvägsspår. Jag har valt att behandla detta i fyra 
kapitel: Platsen, Störningar, Kommunikationer och Blandstad. I 
avsnittet om Platsen går jag igenom planområdets karaktär 
samt Göteborgs kommuns planer för området. I Kommunika-
tioner undersöker jag resandets energianvändning, järnvägen 
som transportmedel samt vad valet mellan kollektivtrafi k och 
bil beror på. Störningskapitlet innehåller information om de 
olika störningar en järväg innebär samt åtgärder mot dessa. I 
kapitlet om Blandstad går jag igenom vad olika stadsbyggnads-
teoretiker anser om den goda blandade staden och hur detta 
kan eller inte kan realiseras i planområdet.

I Förslagsdelen applicerar jag det jag kommit fram till i förut-
sättnings delen på ett utbyggnads förslag kring en järnväg inom 
planområdet. Först går jag igenom strukturella ställningsta-
ganden i del 1 och visar sedan på utformningsförslag i del 2.
Jag återkopplar utformningen till förutsättningsdelen med 6 
aspekter som jag kommit fram till: Störningar, Kommunikationer 
samt Blandstadens struktur, bebyggelse, funktion och offentliga rum.

Områdets  namn
Jag kallar examensarbetets planområde för Bönereds centrum 
då området ligger alldeles väster om Bönereds by, en gam-
mal bybildning uppe på en moränås. I de olika kommunala 
planerna som nämner möjligheterna till en utbyggnad kall-
las hela utbyggnadsområdet bl a. Larsered och Nya Kärra 
centrum, utbyggnaden av Kärra osv. När jag skriver om 
utbyggnadsområdet inom planområdet för Fördjupningen av 
Översiktsplanen för Kärra kallar jag den utbyggnaden väster om 
Kärra. Om jag hänvisar till de olika kommunala planerna kan 
det hända att jag använder deras benämning på området just i 
det sammanhanget.
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f ö r u t s ä t t n i n g a r

P L A N O M R Å D E T

I det här stycket utreder jag förut-
sättningarna för ny bebyggelse och 
pendeltågsstation i Bönered. Vilka 
värden fi nns där att ta vara på, 
vad säger kommunens planer för 
området osv.?



Larsereds Larsereds 
dalgångdalgångB ö n e r e d  i d a g

Bönered ligger i Kärra, i Göteborgs kommun, mitt emellan 
centrala Göteborg och Kungälv. Läget innebär närhet till 
viktiga transportleder: E6, Norrleden och Bohusbanan.

Natur och rekreation
Planområdet ligger i en sänka mellan högre berg i ett vackert 
jordbrukslandskap. Marken är till största delen fl ack och 
används mest som åker- och betesmark vilken är klassad 
som ej särskilt brukningsvärd. En bäck leder genom åker-
marken i nordvästlig riktning. Vissa åkerholmar med träd 
fi nns i åkermarken. För övrigt växer mer träd i utkanterna av 
planområdet, uppåt slänterna. En bostadsfastighet, med fl era 
byggnader, ligger på en liten höjd centralt i området.
 
Hästgårdar och tillhörande betesmarker är vanliga i Böne-
redstrakten och även inom planområdet. Hästar i närheten 
av bostadsbebyggelse är ett omtvistat ämne i planeringen då 
hästar kan vara starkt allergiframkallande. I fördjupningen av 
översiktsplanen för Kärra (Stadsbyggnadskontoret 2007b) 
anges att 200 m till bostadsbebyggelse gäller som skyddsav-
stånd. Vid en så omfattande utbyggnad som är planerad i Bö-
nered är det inte troligt att hästhållning kan komma närmare 
än 200 m. De hagar som idag fi nns i anslutning till Bönereds 
by ner mot planområdet kan fl ytta exempelvis öster om åsen 
och Bönereds by.

Historia 
Området kring Bönered är rikt på fornlämningar. Man har 
funnit lämningar från mänsklig aktivitet som är minst 7000 
år gamla. Här fi nns rösen, stensättningar, stenmurar, gamla 
vägar, torpgrunder och andra kulturbärande element som 
visar på tidigare markanvändning. 

Den äldre bebyggelsen ligger ofta på moränkullar i slättmar-
ken. Gårdarna är ofta kringbyggda och har stensatt gårdsplan 
vilket var typiskt för södra Bohuslän i mitten av 1800-talet. 

Bönereds byBönereds by
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Uppe på en markant moränrygg, Böneredsåsen, strax öster 
om planområdet ligger Bönereds by. Gamla Böneredsvägen 
är en gammal landsväg från 1300-talet som slingrar sig över 
åsen genom byn. (Stadsbyggnadskontoret 2007a)

Geologi
Planområdet består till största del av lera i en sänka kring 
höjder med fast berg. I nordvästra delen av planområdet fi nns 
en liten kulle av fast berg med morän i nordväst.

Området avvattnas mot Göta Älv.

Böneredsåsen är en stötsidesmorän, en drumlinoid bildning 
i isrörelsens riktning med bergskärna i söder, vilken är en 
sällsynt geologisk bildning i Göteborgsområdet.
(Stadsbyggnadskontoret 2007a)

Karta: Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

En kulle av fast berg med bebyggelse mitt i leran. 

Området  sett från Bönereds by

Vy från kullen i planområdet. Långt bort syns Angered.
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Bönereds by

Omgivnigar na
Naturupplevelserna i området kring Bönered är stora. Runt 
omkring planområdet fi nns skogsklädda höjder. Vid bergets 
fot, i planområdets gräns i nordväst, fi nns ett parti med ädel-
lövskog och längre uppåt berget fi nns utsiktspunkter och 
andra värdefulla arter. 

Larsered ligger nordost om planområdet och är en vacker 
dalgång, en i lera vackert utbildad ravin.

Jämmerberget ligger mellan Kärra och Larsereds dalgång och 
innehåller många populära promenadstigar.

Clareberg är en stor ridanläggning som ligger nordväst om 
Kärra. Beteshagar och vissa ridstigar fi nns i anslutning på 
Jämmerberget.

Albatross Golfbana angränsar planområdet alldeles i väster. 
Banan har permanent bygglov. Strax norr om denna fi nns 
ytterligare en mindre bana som har tillfälligt bygglov. Detta 
område har ett bra läge för att bygga bostäder vilket planeras 
för i fördjupningen av översiktsplanen för Kärra. (Stads-
byggnadskontoret 2007b) Förslaget är då att fl ytta den delen 
av golfbanan med tillfälligt bygglov väster om den befi ntliga 
Bohusbanan.

Närmaste service fi nns i Kärra centrum nordost om Böne-
red. Här fi nns ett stadsdelscentrum med skola, vårdcentral, 
mataffär, bibliotek, sporthall, mm. Kärra som det ser ut idag 
började byggas ut på 1960-talet. Det började med en del 
radhus och fortsatte under 1970-talet med tät bebyggelse i 
form av höga skivhus, loftgångshus och villor. Alla bostäder 
har bostadsrätt som upplåtelseform,(se bilder till vänster). 
(Stadsbyggnadskontoret 2007a)

Bönereds by, se föregående stycke.

Öster om Bönereds by fi nns en skjutbana.
Kärra centrum byggdes ut under 1960-70 
talet med skivhus, loftgångshus och villor. 

Clarebergs Clarebergs 
ridanläggningridanläggning

JämmerbergetJämmerberget

Larsereds Larsereds 
dalgångdalgång

Albatross Albatross 
golfbanagolfbana

ädellövskogädellövskog

Bönereds byBönereds by

Kärra centrumKärra centrum

SkjutbanaSkjutbana
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B ö n e r e d  i  f r a m t i d e n
Kollektivtraf ik i  Göteborgs stad
Göteborgs stad och region växer i fråga om befolkning, yta 
och näringsliv. Detta medför ett större resande vilket idag till 
största del sker med bil. I Göteborg sker endast 24 % av re-
sorna med kollektivtrafi k (av de resor som sker med antingen 
bil eller kollektivtrafi k). I Stockholm, Helsingfors och Oslo 
är motsvarande siffra 35-40% (K2020, 2005). I ett regionalt 
arbete med kollektivtrafi ken, K2020, har Göteborgsregionens 
politiker enats kring en målbild där kollektivtrafi kandelen i 
StorGöteborg år 2020 ska vara 35 %. (TEM och Transpor-
tidé, 2007, sid.9)

22 % av bilresorna i Göteborg skulle idag kunna ske med kol-
lektivtrafi k. Dessa bilförare har god tillgång till kollektivtrafi k 
men väljer av olika anledningar ändå bil. (TEM och Trans-
portidé, 2007) För att nå en förändring räcker det alltså inte 
med att bygga ut kollektivtrafi ken utan ett stort arbete består 
av attitydförändringar och olika incitament för att välja kol-
lektivt resande. I arbetet med K2020 arbetar man med både 
attitydförändringar och förbättringar i själva trafi ksystemet. 
Genom detta räknar man med att kunna fl ytta över minst 
hälften av alla bilresor till kollektivtrafi ken. Detta är en rejäl 
ökning och dramatiska förändringar kommer att krävas om 
det ska kunna uppnås. 

Utbyggd regional tågtrafi k är en viktig del i arbetet med 
K2020. Ett förslag är ett nytt stickspår till Bohusbanan som 
kan innebära pendeltågförbindelse från Göteborgs central till 
Kungälv. (K2020, 2005)

Bohusbanan
Bohusbanan trafi keras idag med godståg och persontåg på 
sträckan Göteborg – Uddevalla. Kapaciteten på Bohusbanan 
mellan Göteborg och Uddevalla är idag tidvis fullt utnyttjad. 
Kapacitetsförbättringar genomförs just nu och fram till år 
2010. (Banverket, 2008a)

SPÅR2050 är en studie över framtida tågsystem i Göteborgs-
regionen. Studien är framtagen av Banverket i samverkan 
med Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, Göteborgsre-
gionen GR, Västra Götalandsregionen och Banverket. Syftet 
har varit att hitta principer för ett framtida konkurrenskraftigt 
järnvägssystem med lämplig lokalisering av bostäder och 
verksamheter. Planeringshorisonten är cirka 50 år. (Banverket 
et al, 2006)

I SPÅR 2050 föreslås att dubbelspår byggs ut längs hela 
Bohusbanan samt att ett kompletterande spår byggs ut till 
Kungälv via östra Hisingen. Detta möjliggör lokaltåg till 
Stenungsund med två olika sträckningar samt omfattande 
nybyggnad på Hisingen. Lokaltåg Kungälv – Göteborg skulle 
ge en mycket tät trafi k. Backaplan kan bli en viktig station för 
matning till olika målpunkter i Göteborg då det redan idag är 
en viktig kollektivtrafi kknutpunkt. (Banverket et al, 2006)

I en idéskiss föreslås att pendeltåg ska gå var 10:e minut 
från Stenungsund förbi Bönered. Den nya Västlänken1 gör 
det möjligt att efter Göteborgs central fortsätta till Haga, 
Korsvägen och sedan exempelvis söderut mot Mölndal och 
Kungsbacka, eller österut mot Borås. En resa från Bönered 
till Göteborgs Central skulle ta ca 10 min och vidare mot 
Haga/Järntorget ytterligare ca 5 minuter Från Kungälv till 
Göteborg skulle det ta 20 min. (Banverket et al, 2006)

Planer  för  Östra Hisingen
Området på Östra Hisingen är idag i stort sett obebyggt . 
Här skulle en stor utbyggnad vara möjlig och därmed skapa 
underlag för en station för pendeltåget på Bohusbanan. Den 
mesta utbyggnaden av Göteborg sker idag utanför staden 
i små enheter. Det är därför unikt med ett stort obebyggt 
område där man har chansen att från början skapa god kol-
lektivtrafi kförsörjning. I teorin är det en fl erkärnig struktur 

1 Göteborgs Central är idag en säckstation. Västlänken är en 
planerad tågtunnel under Göteborg som skulle möjliggöra ef-
fektivare genomfart för tågtrafi k med lokala stationer vid Haga 
och Korsvägen. (Banverket, 2007)

Bönered och Kärra får 
med en pendeltågssta-
tion ett strategiskt läge 
i Göteborgsregionen 
utmed ett starkt kom-
munikationsstråk längs 
hela västkusten. 

Pendelstationen kan få 
ett stort upptagningsom-
råde. Kommunikationer-
na med Angered är bra 
och kan utvecklas med 
exempelvis stombussar.
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som lämpar sig bäst för kollektivtrafi k samt för en hållbar 
regionförstoring. (Vägverket et al, 2007) Göteborg är och vill 
se sig som de små stadsdelarnas stad vilket gör en fl erkärnig 
stadsstruktur naturlig att bygga vidare på. (HUR2050, 2006)

Planer  för  K är ra
En Fördjupad översiktsplan (FÖP) har tagits fram där en stor 
utbyggnad väster om Kärra föreslås. Bedömningen är att yt-
terligare 20-25 000 invånare skulle kunna rymmas i 10-12 000 
nya bostäder. (Stadsbyggnadskontoret 2007b)

Hela utbyggnaden föreslås ske i form av blandstad, dvs en 
stad där bostäder, bostadskomplement, handel och verksam-
heter tillåts blandas. Bebyggelsen uppförs normalt till 2 à 4 
våningar, eller kanske 3 våningar motsvarande den göteborg-
ska landshövdingehusbebyggelsen. En något större höjd kan 
vara lämplig i vissa stråk eller mindre centra. (Stadsbyggnads-
kontoret 2007b)

Första etappen (1, se karta t.v. för att följa etapperna) av 
utbyggnaden är tänkt att ske från Kärra och västerut. Detta 
kommer att bilda ett stadsmässigt stråk mellan befi ntliga 
Kärra och det nya området. Servicen i Kärra kan användas 
tills det nya centrat så småningom byggs ut. Då får Kärra 
rollen som ett mindre närcentra. Steg två blir utbyggnaden av 
Larsered (2) med en väganslutning från Larsered norrut mot 
Norrleden (3).

När så Bönereds centrum kan byggas ut (5), efter att Bo-
husbanans stickspår har anlagts (4), ansluts Nortagenevägen 
genom Bönered söderut (6) mot den nya tvärförbindelsen (7). 
Denna leder västerut mot Tuvevägen som har kapacitet att 
föra trafi k söderut mot Backaplan och vidare mot Göteborgs 
centrum. Ett reservat (8) fi nns söderut mot Backa som kan 
bli aktuellt för kollektivtrafi k från Göteborg och Backaplan. 
Omkring centrat planeras för centrumnära bostäder över 
stora områden. Mycket natur sparas också ut i planen. (Stads-
byggnadskontoret 2007b)

Fördjupning av översiktsplanen för Kärra. Stadsbyggnadskontorets föreslår 
en utbyggnad av en helt ny stadsdel väster om Kärra. Examensarbetet rör 
centrumområdet i mitten. Text och linjer är mina egna markeringar. Siffrorna 
visar utbyggnadsordningen. Karta: Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad
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Planer  för  Bönered
I FÖP Kärra anges att Kärraområdet på sikt behöver utveck-
la ett stadsdelscentrum dimensionerat för ett stort omland 
motsvarande hela norra och östra Hisingen. (Stadsbyggnads-
kontoret 2007b)

I FÖP Kärra föreslås en utveckling av ett centrum centralt i 
den nya planerade stadsdelen. Detta område är plant och an-
ses lämpa sig för tät bebyggelse. Bebyggelsen inom centrum-
området ska vara tätare och högre än bebyggelsen i övrigt. 
Centrumområdets drygt 40 ha kan rymma ca 2000 lägenheter 
(50 lgh/ha) integrerat med verksamheter och servicefunktio-
ner.  Den föreslagna täta bebyggelsen i de centrala delarna 
innebär rimliga gångavstånd till all service. (Stadsbyggnads-
kontoret 2007b)

En ny tillfartsväg krävs då Gamla Böneredsvägen har dålig 
standard och föreslås stängas av för biltrafi k. Istället får den 
användas som gång- och cykelväg samt tillfartsväg för boende 
kring Bönereds by. (Stadsbyggnadskontoret 2007b)

Spårdragningen av Bohusbanan över östra Hisingen har 
studerats av Sweco i en spårutredning. (Sweco, 2006) Flera 
alternativ har studerats och något beslut har ännu inte fattats. 
Den spårdragning som redovisas här är den som FÖP Kärra 
redovisar. Det innebär en station centralt i bebyggelsen.

Området kring Bönereds by sparas orört i planerna. Stora 
naturområden och stråk skyddas även de från exploatering. 
(Stadsbyggnadskontoret 2007b)

Vy från Böneredsvägen mot sydväst ut över området där det nya stadsdelcentrat  planeras

Centralt i den nya stadsdelen planeras ett cent rum 
kring den tänkta pendeltågsstationen.
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S . W . O . T .
SWOT är en analysmetod för att beskriva en organisation, 
eller som i detta fallet plats. SWOT är förkortningen för 
Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats. (Styrkor, 
Svagheter, Möjligheter och Hot)

Styrkor och svagheter beskriver den inre organisationens. 
Möjligheter och hot beskriver områdets relation till omgiv-
ningen.

Detta är min analys av examensarbetets planområde i Böne-
red utifrån den kunskap jag har idag.

A n a l y s  o c h  d i s k u s s i o n  
a v  p l a t s e n Styrkor

Identitet. Bönered och dess omgivningar är vackra kulturmil-
jöer med en lång historia. Här fi nns en identitet av landsbygd, 
jordbruksmarker och hästgårdar. 

Rekreationsmöjligheter. I Bönered fi nns goda rekreationsmöj-
ligheter med golfbana och stora sammanhängande naturom-
råden

Läget. Här fi nns naturen, friheten och lugnet som läget en bit 
utanför staden för med sig. Men storstaden fi nns så pass nära 
att det är enkelt att ta del av dess utbud.

Svagheter
Dålig service. Idag fi nns ingen kollektivtrafi k eller service 
att tala om i Bönered. Närmast är Kärra stadsdelscentrum. 
Många som bor här är bilberoende.

Möjl igheter
Stor obebyggd markresurs. Vilket är en styrka för kommunen  
och Göteborgsregionen.

Pendeltågsstation i Bönered. Planerna på spårbunden regional 
kollektivtrafi k med en station i Bönered skulle innebära en 
restid på 10 min till Göteborgs Central vilket skulle leda till 
miljövänligare transporter

Blandstad. Möjlighet fi nns att företag och service etablerar 
sig kring pendelstationen och att ett lokalt centrum med bas-
service etableras inom gångavstånd för de boende. Vardagsli-
vet skulle kunna klaras inom gångavstånd. En tät, resurssnål, 
varierad bebyggelse för en befolkning från olika socioekono-
miska grupper kan uppnås.

Hot
Sovstad. Om inga företag vill etablera sig kan området bli en 
sovstad med risk för segregation. Blir bebyggelsen för tät kan 
området bli oattraktivt. Blir bebyggelsen däremot för gles ges 
dåligt underlag för pendeltåg och service, vilket kommer att 
leda till ökat bilåkande.

Pendeltågsstationen uteblir. Om området ändå byggs ut kom-
mer bilen att bli det mest attraktiva transportmedlet.

Läget Ingen geografi sk stadsmässig koppling fi nns till Gö-
teborgs innerstad. Bönered ligger i inlandet och har ingen 
vattenkontakt.

Närhet till hästgårdar kan skapa problem vid bostadsbebyg-
gelse

Den vackra kulturmiljön bebyggs. Risk fi nns att indentiteten 
förloras.

Störning. Järnvägsspåret innebär störningar som kan ge en 
dålig livsmiljö i Bönered. Risk fi nns också för barriäreffekt 
med ett järnvägsspår.
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Bönered kommer att förändras radikalt vid en utbyggnad 
av ett nytt stadsdelscentrum för en ny stadsdel med 30 000 
invånare. I FÖP Kärra (Stadsbyggnadskontoret 2007b) har 
ställningstaganden kring bevarande av värdefulla natur och 
kulturmiljöer gjorts. Närmast kring centrumområdet är stora 
naturområden bevarade liksom den kulturhistoriskt intressan-
ta miljön kring Bönereds by. Närheten till denna kulturmiljö 
bör handskas med varsamt. Närmast byn bör den nya bebyg-
gelsen minska i volym och höjd för att få en mjuk övergång.

Inom planområdet fi nns idag till största delen åkermark. Om-
rådet är fl ackt förutom en kulle som är bebyggd. Denna bör 
märkas ut för sin avvikande geologiska formation. Bebyggel-
sen som fi nns där idag blir svår att bevara. 

En åkerholme skulle kunna utgöra grunden i en stadspark, 
men någon särskilt värdefull vegetation fi nns inte. 

Landskapsrummen utgörs av avgränsningar i åkermarken, 
fastighetsgränser. Det tydligaste rummet är hela planområdet 
som ligger i en sänka med höjder på alla sidor. Riktningarna 
går från nordöst till sydväst

B e v a r a n d e v ä r d e n
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I det här avsnittet utreder jag bl a 
hur resandets energi användning 
kan minskas och vad som egent-
ligen avgör valet mellan bil och 
kollektivtrafi k.

f ö r u t s ä t t n i n g a r

K O M M U N I K A T I O N E R



Ö k a d  m o b i l i t e t
Transport- och kommunikationsutvecklingen samt ett ökat 
välstånd gör att människor kan arbeta över större regioner. 
Fler människor har fl er än ett boende och har råd att resa 
längre för ett intressantare jobb eller alternativt bo längre 
ifrån sitt arbete. Järnvägen, och möjligheterna till tågpendling, 
har gjort att arbetsmarknadsregionerna växer och att männis-
kor kan ha hemmet allt längre ifrån arbets- eller studieorten. 
(Banverket et al, 2006). Genom historien har det visat sig att 
människor är beredda att pendla ungefär 80 min/dag till och 
från arbete. Ju snabbare transporterna blir, desto längre blir 
alltså pendlingsmöjligheterna och desto större blir arbets-
marknadsregionerna. Resandet ökar i ungefär samma takt 
som BNP och mobilitet har på gott och ont blivit en omistlig 
dimension i välfärden och i människors ambition att utveckla 
det goda livet. (TEM och Transportidé, 2007) Pendlingen 
över kommungränserna ökade åren 1997-2000 med 10-15% 
och det fi nns starka samband mellan en regions storlek och 
täthet och dess förmåga att generera tillväxt (HUR2050, 
2006). 

R e s a n d e t s 
 e n e r g i a n v ä n d n i n g
Energianvändningen inom transportsektorn i Sverige ökade 
under 1970 till 1999 med ca 60 %. Energin inom industri- 
och hushållssektorn har under samma period minskat.1 
Transportsektorn står idag för 34 % av Sveriges totala koldi-
oxidutsläpp (se diagram till vänster). Tittar man på de olika 
transportslagen ligger vägtrafi ken högst, långt efter följer 
sjötrafi k, fl ygtrafi k och sist järnväg.2 (Bolin, Liljelund, 2003)

1 Detta kan till viss del förklaras med utfl yttning av industri från 
Sverige till andra länder samt en övergång till ett tjänste- och 
kunskapssamhälle. 

2 Vilket delvis kan förklaras av att vägtrafi ken kraftigt dominerar 
persontrafi ken på över 100 miljarder personkilometer och år. 
Järnvägstrafi ken ligger på ca 10 miljarder personkilometer och 
år. (Bolin, Liljelund, 2003)

Transportsektorn står för 34% av 
Sveriges koldioxidutsläpp

Energianvändningen per km är dock olika för olika transport-
slag och reslängd (se diagram till vänster). Cykeln är det mest 
energieffektiva transportmedlet men har uppenbara begräns-
ningar vid längre sträckor. Tåg har visat sig vara effektivast 
både vid långa och korta resor. Bilen ger, ihop med fl yg och 
färjor, högst energianvändning. (Bolin, Liljelund, 2003)

Trots att teknisk utveckling minskar energianvändningen visar 
forskning att ökad välfärd och en ökande befolkning gör att 
energianvändningen totalt sett ökar. Tekniska lösningar räcker 
alltså inte till för att minska miljöpåverkan till acceptabla 
nivåer. Vi måste organisera våra liv så att vi kan leva gott utan 
att resa långt och snabbt. (Bolin, Liljelund, 2003)

•  I första hand bör vi resa mer sällan och i stället utnyttja 
IT och dyl. 

•  I andra hand bör vi resa kortare. Vi bör organisera sam-
hället så att de fl esta resor kan ske till fots eller med cykel. 

•  I tredje hand bör vi resa resurssnålare: byta väg mot järn-
väg, eller om inte det går, byta till bränslesnålare fordon. 

Järnväg drivs på el, vilket är en fl exibel energikälla. Järnvägens 
elkonsumtion har  varit relativt konstant sedan 1950-talet, ca 
1,7 TWh per år. Den öppna elmarknaden gör att järnvägsbo-
lagen kan välja vart de vill ta elen ifrån, t ex genom bra miljö-
val eller dylikt. I Sverige levereras 95% av elen från vatten- el-
ler kärnkraft, energikällor utan koldioxidutsläpp. (Johansson, 
L,  Johansson, T, 2003)

F ä r d m e d e l s v a l e t
Valet mellan bil och kollektivtrafi k beror på många saker. Ex-
empel på faktorer som spelar in är huruvida man har tillgång 
till bra kollektivtrafi k eller tillgång till bil, hur lång tid resan 
med bil respektive kollektivt tar, kostnad för respektive resa, 
attityder till de olika färdsätten, socioekonomiska faktorer, 
utbildningsnivå etc. (TEM och Transportidé, 2007)

Energianvändning per personkilometer och transport-
slag (Bert Bolin, Lars-Erik Liljelund, 2003)

Cykel är det mest energisnåla 
transportmedlet.
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Faktorerna som påverkar valet mellan kollektivtrafi k och bil 
kan delas in i två kategorier; Fysiska och Individuella faktorer. 
(TEM och Transportidé, 2007)

- Fysiska faktorer innehåller de aspekter som beror på 
trafi ksystemets utformning, tillgängligheten till systemet, 
linjesträckning, trafi ksäkerhet och restid. 

- Individuella faktorer innehåller sådant som påverkar hur 
individen upplever situationen för den aktuella resan; hur 
socialt acceptabelt det är att åka buss, bilens symbolvärde, 
kunskap osv.

Fysiska faktorer kan påverkas av fysisk planering, planering 
av kollektivtrafi ken och teknisk utveckling av fordon och dyl. 
Individuella faktorer är svårare att påverka. Man jobbar idag 
med marknadsföring och andra sätt för att uppnå attitydför-
ändringar. (TEM och Transportidé, 2007)

I Köpenhamn har man undersökt hur lokaliseringen av 
kontor påverkar de anställdas färdmedelsval till arbetet (se 
diagram t.h.). Av anställda vid kontor i innerstaden valde 
10-25% bil; vid kontor i stationsnära lägen valde 40-60% bil 
och vid kontor i ej stationsnära lägen valde 75-85% av de 
anställda bil för att ta sig till jobbet. Detta ger 10 km kortare 
körsträcka med bil per anställd och dag vid kontor i innersta-
den eller stationsnära lägen. Liknande undersökningar gäl-
lande boende visar att boende i stationsnära lägen i genom-
snitt kör 5 km kortare per dag jämfört med de som bor i ej 
stationsnära lägen. (Vägverket et al, 2007)

Parkeringsrestriktioner kring stationen och då särskilt vid 
kontor ger än större effekt på tågresandet. I Köpenhamn har 
det visat sig att om anställda har tillgång till gratis parkering 
tar ca 75 % bilen till jobbet. Är parkeringen däremot avgifts-
belagd tar 35-55% bilen. Finns ingen parkering alls tar endast 
15% av de anställda bilen till jobbet. I Sverige har dock 
fastighetsägare skyldighet enligt PBL att ordna p-platser i den 
omfattningen som kommunen kräver. I England och Holland 
sätter man istället en gräns för maximalt antalet p-platser. 
(Vägverket et al, 2007)

Den faktor som har mest betydelse för valet mellan kol-
lektivtrafi k och bil är restiden. Restidskvot får man om man 
dividerar restiden från dörr till dörr med kollektivtrafi k med 
restiden för samma resa med bil. Ju mindre skillnad det är i 
tid att åka kollektivt jämfört med bil desto större andel åker 
kollektivt. I Stockholm har SL gjort en undersökning som 
visar på detta samband (se fi gur t.h.). Om faktorn är 1,5 (kol-
lektivtrafi kresan tar 1,5 gånger så lång tid som bilresan) reser 
ca 50% kollektivt. (TEM och Transportidé, 2007) 

Faktorer som påverkar restiden är bl a turtätheten, antalet 
byten och avstånd till och från station. En tät bebyggelse-
struktur gynnar således restiden genom kortare avstånd och 
en större resandevolym vilket ger underlag för tätare turer 
och fl er direkttåg. 

J ä r n v ä g
Järnvägen började i Sverige byggas ut under senare delen av 
1800-talet och tog då hand om alla transporter till land. Enda 
konkurrent på längre sträckor var sjöfarten. Järnvägen har 
genom åren påverkat utformningen av samhällets strukturer 
och varit anledningen till många samhällens uppkomst längs 
banorna.  

Under många år på 1900-talet ansågs järnvägen vara ett för-
åldrat transportmedel. Inga nya järnvägsspår byggdes i Sve-
rige under perioden mellan andra världskriget och 1990 och 
få rustades upp. På 1990-talet började man dock satsa på järn-
vägen igen, nu som ett alternativ för mer hållbara transporter. 
Under 90-talet började transporterna på järnväg öka och ökar 
idag med rekordfart. Från att ha varit ett färdmedel framfö-
rallt för längre resor, är dagens tågtrafi k också en viktig del i 
de regionala kollektivtrafi ksystemen. (Johansson, L,  Johans-
son, T, 2003). Många järnvägssträckor har nått kapacitetstaket 
och fl era spår är i stort behov av underhåll. SJ och Banverket 
menar att stora investeringar måste göras för att undgå en 
kollaps i järnvägstrafi ken. (Dokument Inifrån, 2008)

Restidskvoten är en av de mest betydelsefulla faktorerna i 
färdmedelsvalet. Bild: SL Stockholm

Anställda vid kontor i innerstaden eller i stationsnära lägen 
tar mer sällan bilen till jobbet.
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Det gäller alltså att möta denna vilja hos folk att åka tåg, 
genom investeringar och satsningar på spårtrafi ken. Många 
företag väljer exempelvis idag tåg för tjänsteresor framför 
fl yg för att uppnå sina interna miljömål. Klarar spårtrafi ken 
inte av att öka kapaciteten kommer resenärerna att välja 
andra färdmedel menar järnvägens förespråkare. (Dokument 
Inifrån, 2008)

I Spanien har staten satsat på sin järnväg. Där vill man i 
framtiden att 9 0% av befolkningen ska ha tillgång till snabba 
järnvägskommunikationer inom 5 mil. Mellan Madrid och 
Barcelona, tidigare en av Europas mest trafi kerade fl yglinjer, 
har en järnväg för höghastighetståg byggts upp. I Europa 
fi nns 550 mil spår för höghastighetståg vilket väntas tre-
dubblas inom 15 år. En tydlig trend visar på järnvägen som 
framtidens transportmedel på längre sträckor. (Dokument 
Inifrån, 2008)

J ä r n v ä g e n s  f ö r d e l a r
Spårtrafi k har många fördelar gentemot vägtrafi k med kom-
fort, mjuk acceleration och höga hastigheter. Man brukar 
prata om att det fi nns en spårtrafi kfaktor. Spårtrafi k kör of-
tast på egen bana vilket innebär hög framkomlighet och höga 
hastigheter. Bilen kommer p g a säkerhetsskäl troligen aldrig 
tillåtas högre hastigheter än 110 km/h medan lokaltåg idag 
kan komma upp i 160 km/h. Internationella högfartståg kan 
idag köra i upp till 500 km/h. Stationsuppehållen är korta p g 
a de många dörrarna och centrala stationslägen ger en närhet 
till attraktiva målpunkter. Goda utrymmen gör att man kan 
röra sig på tåget eller sitta och arbeta. (Vägverket et al, 2007)

Järnvägsspår och stationer är stora investeringar som skapar 
strukturer som ligger kvar hundratals år. Det ger en viss 
stabilitet och trygghet. 

S t a t i o n s n ä r h e t
I Köpenhamns omtalade fi ngerplan från år 1947 har stations-
närhetsprincipen sin grund. Planen innebar stadsutveckling i 
radiella stråk kring stationer längs det befi ntliga järnvägsnätet. 
Stationsnärhetsprincipen innebar att service lokaliserades 
nära stationen, arbetsplatser inom 500 m från stationen och 
bostäder inom 2 km från stationen. Arbetsplatser som loka-
liseras nära stationen har, som undersökningen från Köpen-
hamn visade i ett tidigare stycke, visat sig gynna tågresandet. 
Inom 2 km kan boende med enkelhet cykla till service, lokala 
arbetsplatser och till stationen. I en utvärdering konstaterades 
att under 15 år med utbyggnad enligt stationsnärhetsprinci-
pen har man minskat bilresorna med 800 000 km. (Vägverket 
et al, 2007)

Stationer har, tvärtemot vad många tror, ett relativt begränsat 
omland. Anslutningar till tåget sker vanligtvis med cykel eller 
till fots. Marken kring stationen bör därför utnyttjas effektivt.  

Tätare bebyggelse:
•  Ökar underlaget för stationen och ger en högre turtäthet
•  Fler människor får kortare till stationen
•  Fler boende nära stationen ökar tryggheten 

Att placera viktiga målpunkter mellan tågstationen och 
människors hem och kontor kan minska behovet att resa. 
Exempelvis kan folk hämta sina barn på dagis och handla 
mat på väg hem från jobbet och stationen. Köpcentran kan 
med fördel placeras invid stationen. Köpcentran kopplas ofta 
samman med bilresor men för de fl esta köp krävs egentligen 
ingen bil.

Vid planering för ökad kollektivtrafi k är det viktigt att tänka 
på hela resan. Kopplingen mellan den individuella resan och 
kollektivtrafi ken måste fungera väl. Detta kan innebära att 
det fi nns cykelparkering, bilpendelparkering, angöringsytor 
för taxi osv i anslutning till stationen. Eftersom de fl esta 
går och cyklar till stationen är det viktigt att planera för god Stationsnärhetsprincipen

SERVICE 
NÄRA STATIONEN

BOSTÄDER

ARBETSPLATSER

2km

500m
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framkomlighet och trygghet för fotgängare och cyklister 
kring stationsområdet. I Holland fi nns t ex en cykelverkstad i 
anslutning till en tågstation.

S a m m a n f a t t n i n g           
Järnväg innebär säkra miljövänliga transporter ur energi- och 
luftföroreningssynpunkt. En ökande välfärd och befolkning 
kan dock äta upp miljövinsten med det energisnålare färdsät-
tet om vi fortsätter resa längre och längre. Ju längre vi reser 
desto mer energi går ju åt. Vi behöver därför organisera 
samhället bättre för att minska resebehovet. 

Järnvägar är kostsamma inrättningar som är komplicerade att 
bygga. Den järnväg vi i Sverige har idag har byggts upp under 
drygt hundra år och fungerar än. Det är stabila strukturer 
som vi idag bygger vidare på. Många spår är dock dåligt 
underhållna och kapacitetsbrist råder på många håll. Menar 
vi allvar med miljömål om minskade koldioxidutsläpp och 
minskad energianvändning i transportsektorn gäller det att 
satsa rejält på järnvägen. Viljan hos resenärerna att åka med 
fi nns. I Göteborgsregionen menar man att långväga pendling-
en måste ske på järnväg vid en regionförstoring. (HUR2050, 
2006)

Faktorer som kan ge bättre kollektivtrafi kanvändande är att 
tillämpa stationsnärhetsprincipen med service och kontor vid 
station och bostäder inom 2 km. En tät bebyggelsestruktur 
ger kort avstånd till station och täta turer vilket kortar resti-
den och leder till ökad andel resenärer.  

Hur resandet kan påverkas kan sammanfattas med: organisera 
bebyggelsen, organisera trafi ken samt påverka beteenden.

•  ORGANISERA BEBYGGELSEN 

• ORGANISERA TRAFIKEN

• PÅVERKA BETEENDEN

Spårtrafik innebär energisnåla transporter
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Spårväg genom Hammarby Sjöstad, Stockholm
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f ö r u t s ä t t n i n g a r 

S T Ö R N I N G A R

Jag vill i detta stycke visa på vilka 
hinder en järnvägsdragning kan föra 
med sig i form av störningar, men 
också vad man kan göra åt dem. 



B u l l e r
Buller defi nieras som oönskat ljud. Ljud är rörelseenergi 
och sprider sig genom att sätta luftpartiklar i vågrörelser. 
Ljudvågor sprider sig sfäriskt kring ljudkällan. Det är alltså 
förtätningar och förtunningar i luften med egenskaper som 
kan jämföras med vattenvågor. Ljud kan liksom vattenvå-
gor ha olika långa och olika höga vågor. Hur lång vågen är 
avgör vilken frekvens ljudet får. Frekvens mäter antal vågor 
per sekund i hertz (Hz). Ljudvågor har i stort sett konstant 
hastighet (340 m/s). En lång våg, exempelvis 20 m får då en 
låg frekvens på ca 20 Hz. Låga frekvenser, med långa vågor, 
är svåra att skärma av. De kan liknas vid långa vattenvågor 
som om de stöter emot hinder fortsätter i stort sett oföränd-
rad på andra sidan. Höga frekvenser (korta vågor) är lättare 
att skärma av. De kan jämföras med ljusstrålar som träffar en 
spegel. Korta ljudvågor refl ekteras på liknande sätt av hårda 
material. Mjuka material förstör däremot energin i vågen och 
ljudet avtar. (Svenska kommunförbundet, 1998)

Buller från spårburen trafi k domineras av vibrationskrafterna 
i kontakten mellan hjul och räls. Spårtrafi k ger mer hög-
frekvent ljud än biltrafi k. Det är alltså lättare att skärma av 
spårtrafi k än vägtrafi k. (Svenska kommunförbundet, 1998)

Ljudnivån mäts i decibel A, dBA, vilket är en logaritmisk 
skala. 3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring 
medan en skillnad på 8-10 dBA uppfattas som en fördubbling 
eller halvering av ljudstyrkan. 

Som störningsmått används;
  ekvivalent ljudnivå (Leq) vilket anger medelljudnivån under 
en given tid, ofta ett dygn, och 
  maximal ljudnivå (Lmax) vilket anger den högsta förekom-
mande ljudnivån under en viss tid, ofta är nattetid (kl 22-06) 
mest relevant. När det gäller tågtrafi k har maxnivåerna mer 
betydelse än ekvivalentnivån då tågen kommer sporadiskt. 
(Svenska kommunförbundet, 1998)

Ljudets  spridning 
Ljudet avtar långsamt med avstånd. Ekvivalent ljudnivå 
minskar 3 dBA vid en fördubbling av avståndet och maximal 
ljudnivå minskar 6 dBA vid fördubbling av avståndet. Tempe-
raturen påverkar ljudets nivå. Sommartid viker ljudet av uppåt 
medan det vintertid böjs ned mot marken och alltså upplevs 
starkare och över större avstånd. Vinden kan öka ljudnivån 
med upp till 10-15 dBA.

Ljudstyrkan påverkas även av hastigheten. Ekv. nivån ökar 10 
dBA från 50 km/h till 150 km/h. Maxnivån ökar 10 dBA vid 
en fördubbling av hastigheten.

Olika material påverkar hur ljudet sprids. Mjuka material och 
mark (t ex gräs) minskar bullret med 3 dBA per fördubbling 
av avståndet. Tät skog kan minska buller med 1 dBA. Men 
då krävs det att den är riktigt tät. Hårda material, som asfalt, 
vatten, betong, ökar bullernivån genom refl ektion. Ljudet 
kan öka med refl ektion med upp till 3 dBA. Parkering med 
dränasfalt minskar buller med 3 dBA per fördubbling av 
avståndet. (Bullernätverket, 2008)

Konsekvenser  av bul ler
Vanligaste och allvarligaste indirekta effekten av högt trafi k-
buller är störning av sömn och vila. Vid 30 dBA kan man 
märka en viss störning i sömnen och vid 45 dBA kan man 
påvisa väckningseffekter. Andra följder av högt trafi kbuller är 
stress, försämrad uppmärksamhet, koncentrationssvårighe-
ter, försämrad inlärning, otrivsel och svårigheter att uppfatta 
samtal eller att använda telefon/radio/TV. Vid långvarig 
exponering kan det uppstå fysiologiska effekter på hjärt- och 
kärlsystemet. (ÅF-Ingemansson et al, 2006 samt Boverket, 
2004)

Högfrekvent ljud med kortare vågor skärmas lätare av.

Lågfrekvent ljud med långa våglängder är svårare att skärma. 
De ”smiter” lättare förbi hinder 

Buller från spårbunden trafik alstras i kontakten mellan hjul 
och räls. Ljudvågor sprider sig sfäriskt.
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Avstegsfall i planskedet får enligt Plan- och Bygglagen (PBL) 
göras från utomhusvärdena om:

1) påtagliga fördelar för samhällsutvecklingen kan påvisas
eller om
2) behov av bostäder som ej kan tillgodoses på annan mindre bullerut-
satt plats tillgodoses

Riktvärdena inomhus ska dock alltid uppfyllas. 30 resp 45 
dBA är, som vi sett tidigare, gränsen för god sömn. (Bover-
ket, 2004)

Enligt Boverkets avstegsfall kan bostäder accepteras där ekv. 
nivån vid fasad är mellan 55 - 65 dBA förutsatt en tystare sida 
med max 45 -50 dBA i fasad. Bostäder bör dock inte accep-
teras där ekv. nivån vid fasad överstiger 65 dBA. (Boverket, 
2004)

Defi nition på tyst sida:
”Tyst sida i urban bostadsbebyggelse är en sida med en dygnsekvivalent 
ljudnivå som är lägre än 45 dBA [...] Den tysta sidan bör därutöver 
vara visuellt och akustiskt attraktiv att vistas på.” (Boverket 2004, 
s 13)

Störningsgraden har visat sig minska vid tillgång till en tyst 
sida. Av personer som utsätts för 55 dBA i sin bostad störs 
20 %. Vid 55 dBA, men med tillgång till tyst sida, störs 10%. 
(ÅF-Ingemansson et al, 2006)

Göteborgs stad (2006) har antagit Boverkets riktvärden för 
maximala nivåer för trafi kbuller och avstegsfall.

Konsekvens av   avstegsfal l  i  PBL
Störning av byggda objekt faller under Miljöbalken där verk-
samhetsutövaren är åtgärdsskyldig. Man kan alltså göra avsteg 
från PBL i plan- och byggskedet och förlägga bostäder i 
bullriga miljöer, men när personer fl yttat in är det Miljöbalken 
som gäller. Om de boende klagar och riktvärdena är över-
skridna blir verksamhetsutövaren skyldig att åtgärda bullret. 

Upplevelsen av bul ler
Effekterna av bullerstörning är mer relaterade till den per-
sonliga störningsgraden än till själva bullernivån. Hur mycket 
man störs av en viss bullernivå är individuell och beror på 
typen av buller, frekvensen på ljudet, vilken situation perso-
nen befi nner sig i, osv. (ÅF-Ingemansson et al, 2006)
 
Närvaron av positiva ljud (porlande vatten, fåglar) har även-
betydelse vid upplevelsen av buller. En vacker gårdsmiljö kan 
exempelvis minska känslan av bullerstörning. (Hult, Johans-
son, 2007)

I Stockholm har ett projekt om Trafi kbuller och Planering 
genomförts  (ÅF-Ingemansson et al, 2006) där man bl a har 
arbetat fram ett system för ljudkvalitetspoäng. Olika faktorer 
viktas, efter hur stor roll de har i störningsupplevelsen, och 
läggs sedan ihop till en poäng (se tabell t.h.). Denna poäng 
ska visa den samlade störningen. 

Riktvärden 
Riksdagen har fastställt riktvärden för trafi kbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder 
(prop.1996/97:53):

Bostäder
 Leq Lmax
Inne  30 45
Ute* 55 70

*privat eller gemensam uteplats i bostadens närhet, ej endast 
inglasad balkong (Boverket, 2004)

Banverket och Naturvårdsverket har även satt upp riktlinjer 
för arbetslokaler  och undervisning (Banverket et al, 2006):

Arbetsplatser för tyst verksamhet: Inomhus 60 dBA (Lmax)
Undervisning under lektionstid:    Inomhus 45 dBA (Lmax)

Med en ljuddämpad sida (nedre huset) har det visat sig 
att mindre störning upplevs. (Boverket, 2004)

LjudkvalitetskvalitetspoängLjudkvalitetskvalitetspoäng
Faktorerna och deras viktning:Faktorerna och deras viktning:

Buller på trafi ksida  1Buller på trafi ksida  1
Buller på gård  4Buller på gård  4
Buller mot entré  1Buller mot entré  1
Buller inomhus  6 Buller inomhus  6 
 (ju högre det är ute, vid fasad, desto  (ju högre det är ute, vid fasad, desto 

lägre bör det vara inne)lägre bör det vara inne)
Flera bullerkällor  3Flera bullerkällor  3
Planlösning  4 Planlösning  4 
 (Tillgång till tyst sida) (Tillgång till tyst sida)
Balkong   2 Balkong   2 
 (Bättre med en bullrig balkong än ingen  (Bättre med en bullrig balkong än ingen 

balkong alls.)balkong alls.)
Grannskapet  1 Grannskapet  1 
 (Är det nära till tysta rekreationsområden  (Är det nära till tysta rekreationsområden 

minskar störningsgraden)minskar störningsgraden)

En hög poäng innebär stor vikt vid den samlade bedöm-
ningen av störning. (ÅF-Ingemansson et al, 2006)

60 dBA

<45 dBA

57 dBA57 dBA

58 dBA

55 dBA55 dBA
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Fönster, fasad och ventilation kan med rätt konstruktion ge 
ca 45 dBA dämpning. Buller från spårtrafi k kan med samma 
åtgärder skärmas av 5 dBA ytterligare. (Bullernätverket, 
2008). Energieffektiva hus med mycket isolering och styrd 
ventilation tenderar att bli standard vid nybyggnad vilket ”på 
köpet” ger tysta inomhusmiljöer. Mjuka material inne i rum-
men kan sänka bullernivåerna ytterligare med upp till 10 dBA, 
sk. rumsabsorption (Vägverket et al. 2007). 

Buller dämpas annars mest effektivt vid källan. Gällande 
järnväg då ljud uppstår p g a ojämnheter mellan räls och 
hjul kan mycket göras just där. Rälsen kan underhållas bättre 
och ljud dämpande material kan användas kring spåret. Över 
hjulen kan på vagnen hängas s k boggikjolar för att skärma 
bullret direkt på plats. Andra sätt att skärma bullret är att 
lägga spåret i skärning eller som i ett tråg. Vid en brokon-
struktion avger spår i ett betongtråg mindre buller än spår på 
en stålbro. (Stadsbyggnadskontoret, 2000)

V i b r a t i o n e r
Människor är mycket känsliga för vibrationer. Det kan vara 
svårt att skilja på störning från buller och vibrationer. Till-
sammans med vibrationer förstärks dock känslan av störning 
från buller. Hur mycket det vibrerar beror på grundförhål-
landena och konstruktionen hos byggnad och spår eller väg. 
Om både banvall och byggnad ligger på lera fi nns störst risk 
för vibrationer. Tågens massa och hastighet påverkar också 
graden av vibration, liksom tiden på året. Tjäle i marken ger 
mindre vibrationer. 

Nivån där man kan känna en vibration ligger på 0,1-0,3 
mm/s vid frekvenser 10-100 Hz. 0,5 mm/s upplevs som klart 
kännbart och vid 1,5 - 2,0 mm/s vaknar de fl esta. Hur van 
man är vid vibrationen spelar in i störningsgraden. 

Vibrationsstörning ger upphov till bl a sömnstörningar och 
koncentrationssvårigheter. Kraftigare vibrationer ger även oro 
för skador på byggnader och människor. Det är dock ovanligt 

Miljöbalken tar inte hänsyn till vem som var först. Verk-
samhetsutövaren, den som orsakar störningen, får bekosta 
åtgärderna. (Boverket, 2004)

Det gynnar alltså alla inblandade om bullerfrågorna tas på 
allvar från början och kan åtgärdas direkt vid anläggandet av 
nytt spår eller planerandet av ny bebyggelsen. 

Åtgärder
Generella skyddsavstånd gällande buller från järnväg är svåra 
att sätta. Banverket och Naturvårdsverket (2006) menar att, 
om inga skyddsåtgärder vidtas, krävs ett avstånd på 150 meter 
för att vara säker på att störningarna blir ringa. Som vi sett i 
tidigare stycke dämpas bullret 3 dBA vid en fördubbling av 
avståndet, lite olika beroende på material i omgivningarna. 

Vill man göra avsteg från Banverkets rekommenderade 
avstånd kan bullret dock skärmas av med plank, vallar eller 
byggnader. Det fi nns magnetiska skärmar att fästa på rälsen 
som är mycket effektiva. Ur arbetsmiljösynpunkt är dessa 
dock besvärliga enligt Banverket. Skärmar med ljudabsorbe-
rande material dämpar buller ännu mer. Skärmar ger bättre 
dämpning vid höga frekvenser. Eftersom man värnar om 
tågresenärens upplevelse av resan sätts skärmar oftast upp till 
en begränsad höjd och dämpar buller endast upp till en viss 
höjd. De översta våningarna i höga hus skärmas således inte 
av. 

Skärmande bebyggelse brukar användas invid stationsområ-
dena. Bullertålig bebyggelse i höga långa byggnadskroppar 
skapar en skärmande mur. Vid ny bebyggelse är det viktigt att 
de skärmande byggnaderna kommer till först. (Vägverket et 
al, 2007)

Det är ofta inte nivåerna på bullersidan som begränsar 
möjligheten till ny bebyggelse utan tillgången till en tyst sida, 
se tidigare stycke, med en ljuddämpad sida för sovrum och 
vardagsrum. Olika byggnadstyper har olika förutsättningar att 
klara en tyst sida (se fi guren t.v.). 
 

Snedställda skärmar (45o) med 
ljudabsorberande material, dämpar 
ljudet och reflekterar det uppåt.

Sluten gårdsbildning kan ge mycket kan ge mycket 
goda ljudnivåer på innergården trots goda ljudnivåer på innergården trots 
bullriga miljöer runt om. Klurigt blir att bullriga miljöer runt om. Klurigt blir att 
utforma hörnlägenheterna då hälften utforma hörnlägenheterna då hälften 
av boningsrummen ska ligga mot tyst av boningsrummen ska ligga mot tyst 
fasad. En lösning är att förlägga kontor fasad. En lösning är att förlägga kontor 
i hörnen.i hörnen.

LamellhusLamellhus ger bra resultat för god ljud- ger bra resultat för god ljud-
miljö på sidan som vetter från bullret. miljö på sidan som vetter från bullret. 
Vid fl era rader ska man dock tänka Vid fl era rader ska man dock tänka 
på att ljudet refl ekteras. Tvärställda på att ljudet refl ekteras. Tvärställda 
lameller mot bullerkällan geringen god lameller mot bullerkällan geringen god 
ljudmiljö.ljudmiljö.

PunkthusPunkthus är den svåraste typen av  är den svåraste typen av 
bebyggelse att använda i bullerstörda bebyggelse att använda i bullerstörda 
lägen. Med en T-form eller inglasade lägen. Med en T-form eller inglasade 
balkonger kan man dock få skyddade balkonger kan man dock få skyddade 
miljöer från bullret.miljöer från bullret.

Olika bebyggelsetyper som bullerutsatta har olika förutsättningar att klara 
en tyst sida (Boverket 2004 samt ÅF-Ingemansson 2007)
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Exempel  på bul lerskyddsåtgärder

Första Långgatan, Göteborg. Glasväggen skyddar gården mot buller, 
trots tvärställda lameller mot bullersidan.

Hammarby Sjöstad, Stockholm. t.v. Glasväggen skyddar gården mot buller och ger ljusa balkonger som är öppna mot gårdssidan. 
Tysta uteplatser bildas med en hög byggnadskropp mot bullerkällan. t.v. Trafiksidan, t.h. Gårdssidan

Exempel där man har klarat riktvärdena gällande buller utmed spår genom 
att tyst sida tillämpas. På bullersidan (mot järnväg med 45 tåg /dygn) är 
ekvivalent nivån 60-65 dBA. På gårdssidan är den 45 dBA och man klarar 
då riktvärdena för tyst sida. (Boverket, 2004)

Ett förslag på ny järnvägsstation i Norrköping. Upplyft och inglasad Ett förslag på ny järnvägsstation i Norrköping. Upplyft och inglasad 
för att minska barriäreffekt och störning av omgivningen. (Norrköpings för att minska barriäreffekt och störning av omgivningen. (Norrköpings 
kommun, 2007)kommun, 2007)

Slooterdijk, Amsterdam. Inglasad per-
rong innanför och utanför stationshuset 
minskar bullret även för resenärerna. 
Bild: Sven-Allan Bjerkemo
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att järnvägsvibrationer har skadat byggnader. Om så har skett 
är det i samband med att grundförhållandena varit dåliga, 
vilket ändå skulle ha skadat byggnaden.

Vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av järnväg får vi-
brationsnivån ej överskrida 0,4 mm/s vägd RMS. (Banverket 
et al, 2006)

 Åtgärder
Störst möjlighet att åtgärda vibrationer är vid nyanläggning av 
bana. Buller och vibrationer bör åtgärdas gemensamt. Kvar-
står bullerstörningen ger vibrationsåtgärden en mindre effekt. 
Grundförstärkningsåtgärder minskar vibrationer. Genom 
sk. slitsmurar som fylls med vibrationsdämpande material 
kan vibrationer skärmas av. (Vägverket et al, 2007) I Partille 
utmed Stambanan har man grävt ner kalkcementpelarskärmar 
kring järnvägen, vilket har gett 50% minskning av vibrationer. 
(Hallberg, 2006) 

P a r t i k l a r
Partikelspridning kring järnväg består främst av metaller från 
slitage av räls, bromsar och hjul samt kontaktledning . Vid in-
bromsning av tåg kan lukt uppmärksammas. Om partiklarna 
är större än en tiondels millimeter fångas de upp av fl im-
merhåren i våra luftvägar. De partiklar som är mindre orsakar 
hälsoproblem hos oss människor. De påverkar våra andnings-
vägar och misstänks vara cancerframkallande. I städer och 
tätorter råder det ofta en förhöjning av partikelhalter i luften. 
Samtidigt sprids partiklar långväga, i Sverige fi nns partiklar 
från Central- och Östeuropa. (Banverket, 2008d)

Partiklar kan också orsaka försurning och övergödning samt 
skymma sikten och smutsa ner. 

Banverket menar att normal järnvägsverksamhet inte ger 
höga partikelhalter. (Banverket, 2008d)

Gabioner är ståltrådskorgar fyllda med stenar. 
Gabioner fungerar som buller- och avkörnings-
skydd då de består av så mycket luft och rörliga 
stenar.

O l y c k o r
I Bönered är det endast tal om persontåg varför risker vid transporter av 
farligt gods inte tas upp här.

Väldigt få olyckor sker på järnväg. Vanligast bland de som 
sker är påkörning av människor som av olika anledningar 
befi nner sig på rälsen. I en tät stad är det risken för att 
urspårade vagnar ska skada byggnader och människor som 
i första hand ska minimeras. Vid en urspårning hamnar den 
urspårade vagnen sällan längre bort än 25 meter från spåret. I 
95 % av olyckorna hamnar tåget inte längre än 10 meter från 
spårmitt. Vid lägre hastighet och med moderna spår mins-
kar risken för att en urspårning överhuvudtaget ska inträffa. 
(Tyréns, 2005) 

Länsstyrelsen i Stockholm (2000) menar att en riskanalys 
måste utföras om byggnader ska placeras inom 100 meter 
från järnväg. De rekommenderar att ingen bebyggelse för-
läggs inom 25 meter från spåret. Mellan 25 och 50 meter kan 
parkering och kontor placeras och från 50 meter är bostäder 
godtagbara (se bild t.v.). 

Byggnader utmed spår får heller inte placeras så nära rälsen 
att de försvårar räddningsinsatser vid en ev. olycka. Banverket 
och Räddningsverket (2008e) förespråkar en zon på minst 2,2 
meter längs varje spår.  

Åtgärder
Om man ändå vill placera hus närmare än 25 m kan dessa 
uppföras med rasdämpande stomme där en seghet i kon-
struktionen klarar en viss deformation. Obrännbara material i 
fasader och fönster eller helt fönsterlösa fasader kan användas 
mot spåret. Området närmast spåret bör dock inte utformas 
för att uppmuntra till vistelse under längre perioder. Byggna-
dernas inre organisation bör också anpassas så att personin-
tensiva lokaler inte placeras närmast spåret. (Tyréns, 2005)

Minsta avstånd för att tillåta olika verksamheter 
enligt Länsstyrelsen i Stocholm

25 m 50 m 100 m

kontor

park-
ering

bostäder

Riskanalys krävs
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Gabioner (se bild t.h), används i Örestad utanför Köpen-
hamn längs metron som avkörnings- och bullerskydd. 
Stenarna är rörliga och fungerar som en mjuk fi lt. Luftigheten 
gör dessutom att bullret tas upp och dämpas. 

White har gjort ett förslag till resecentrum i Linköping där 
de föreslår en upplyft järnväg som ligger inbyggd i stadskvar-
teren. White föreslår byggnader tätt inpå spåret och anger 
som minsta avstånd 5 m pga närhet till strömförande ledning. 
Byggnaderna inom 50 m från spåret kan utformas för att 
klara olyckor (utrymmen, ventilation och påkörning). De 
planeras med enkelsidiga lokaler/lgh eller som en kammar 
med en tät vägg mot järnvägen. Se bild t.h. samt även sid. 50. 
(White, 2006)

Moderna typer av spårväg medför betydligt mindre risker än 
dagens pendeltåg. En kombination av spårvagn och regio-
naltåg, s k duospårväg, klarar att växla mellan olika spänning 
i elförsörjningen. Inne i tätbebyggda samhällen kan den 
fungera som spårvagn, medan när den snabbt ska ta sig mel-
lan orter regionalt kan köra på vanlig högspänningsjärnväg. 
Detta minskar olycksrisken och konsekvenserna av en olycka 
inne i tätorten och därmed behovet av skyddsavstånd och 
skyddsåtgärder. 

E l s ä k e r h e t
Kontaktledningen som försörjer loken med elkraft har en 
spänning på 15 000 volt. Dessa är livsfarliga att komma när-
mare än 1,4 meter. Järnvägsområdet omfattas därför av område 
för elsäkerhetsbestämmelse 9 m från spårmitt på den sida som 
kontaktledning sitter och 6 m från spårmitt på den andra. 
Inom detta område får man inte bygga hus eller plantera träd. 
(Banverket, 2008e) 

E l e k t r o m a g n e t i s k 
 s t r å l n i n g
Kring alla elektriska apparater och ledningar alstras elektriska 
fält och magnetiska fält. Elektriska fält skärmas av byggnader 
och vegetation medan magnetiska fält är svårare att skärma 
av. Järnvägens kontaktledningar alstrar hela tiden elektriska 
fält. Magnetiska fält skapas när tågen passerar. Fältet är 
starkast närmast källan och avtar snabbt när avståndet ökar. 
20 meter från järnvägen är magnetfältet generellt så svagt att 
störningar är ovanliga. Det är osäkert om magnetiska fält har 
en negativ hälsopåverkan men Banverket tillämpar försiktig-
hetsprincipen och utför åtgärder som kan minska strålningen 
då det anses rimligt. (Banverket, 2008b). Exempelvis har 5 
mm aluminiumplåt använts för att skärma bebyggelse som 
ligger ovanför järnväg. (Vägverket et al 2007, s.131)

Många hushållsapparater, som t ex. hårtorkar, avger ett större 
elektromagnetiskt fält än vad järnvägen gör när tåget passerar. 

B a r r i ä r e f f e k t
Det är förbjudet att beträda spårområden kring järnvägs-
spåren. En järnväg innebär således en stor barriär i landskapet 
för människor och djur. Korsningar mellan järnväg och bil-, 
gång- eller cykelväg sker antingen i samma plan, ofta med 
bommar som extra skydd, eller planskilt. Banverket jobbar 
med att ta bort alla plankorsningar och ersätta dem med 
planskilda korsningar. Vid nybyggnad av bana eller passage 
bygger man endast planskilt. (Banverket, 2008c)

Planskildhet innebär oftast att bil-, gång- och cykelvägar 
passerar under spåret i en tunnel eller över spåret på en bro. 
Ibland höjer man upp eller sänker spåret något för att minska 
höjdskillnaden för de passerande.

Ekodukt i Hammarby Sjöstad, Stockholm gör pas-
sagen över trafikleden trevligare och tryggare.

Förslag till järnvägsspår inbyggt i kvarter  
(White, 2006)
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Ett upplyft spår innebär en större kostnad än ett spår i mar-
kläge då en brokonstruktion eller vall måste byggas upp. Ett 
spår på en brokonstruktion innebär dock en mindre barriär 
än ett spår i markläge. Marken under spåret kan utnyttjas för 
verksamheter och människor och fordon kan röra sig friare 
under spåret. Ett upplyft spår kan dock upplevas som en 
visuell barriär. Genom att  utforma järnvägsbron estetiskt 
tilltalande kan den dock bli ett tillskott i stadsmiljön. En stål-
konstruktruktion kan bära mer än en betongkontruktion och 
kan därför utformas ”nättare”.

Minst störning innebär ett spår i tunnel vilket också medför 
den största kostnaden p g a den kraftiga konstruktion som 
krävs för att klara trycket från grundvattnet samt utrymnings-
vägar och dyl. I Bönered är en sådan lösning inte aktuell av 
ekonomiska skäl menar kommunen. (Stadsbyggnadskontoret 
2007b)

Örestad utanför Köpenhamn. Vatten under bron för Metron gör miljön 
trevligare och mer användbar. Öppna ytor behövs ju i vilket fall i en 
stad.. (Foto: SvenAllan Bjerkemo)

S a m m a n f a t t n i n g
Buller är den vanligaste och allvarligaste miljöstörningen från 
järnväg. Det leder till sömnstörningar och på sikt hjärt- och 
kärlproblem. Buller kan exempelvis åtgärdas genom skär-
mande bebyggelse och tillämpning av tyst sida. Mest effektivt 
åtgärdas bullret vid källan med bättre räls, hjul eller skärmar 
nära rälsen.

Vibrationer beror på grundförhållanden, tågets hastighet och 
massa. Vibrationer åtgärdas genom grundförstärkningar.

Banverket menar att normal järnvägsverksamhet inte ger 
några höga partikelhalter. 

Vid olyckor på järnväg där tåget spårar ur hamnar vagnen 
sällan mer än 10 m ifrån spåret. Länsstyrelsen i Stockholm 
rekommenderar att ingen bebyggelse sker inom 25 m från 
spåret. Med fasadförstärkningar, ensidiga byggnader och 
moderna tåg och räls kan man dock komma närmare.

Järnvägsområdet omfattas av område för elsäkerhetsbestäm-
melse 9 m från spårmitt på den sida som kontaktledning 
sitter och 6 m från spårmitt på den andra. Inom detta område 
får man inte bygga hus eller plantera träd. 

Järnväg avger elektromagnetisk strålning när tåget passerar. 
Detta innebär troligen ingen hälsorisk men kan åtgärdas med 
aluminiumplåt som skydd för byggnader.

Järnvägar innebär stora barriärer. Idag bygger Banverket en-
dast planskilda korsningar där det oftast är bilar och fotgäng-
are som får ta sig över eller under spåret. Detta kan upplevas 
omständligt och otryggt. Genom att istället lyfta upp eller 
gräva ner spåret motverkas detta. I Bönered är det inte aktuellt 
med ett nedgrävt spår. 

Gamlestan, Göteborg. Belysning och vitt grus gör miljön under trafikbroarna 
trevligare och tryggare.

3 6  -  S t ö r n i n g a r  S t a t i o n  B ö n e r e d 



3 7



Blandad bebyggelse i OsloBlandad bebyggelse i Oslo

”För att nya bostäder skall bli kon-kurrenskraftiga krävs förutom goda kommunikationer även mervärden som goda boendekvaliteter och ett gott socialt liv” 

(Stadsbyggnadskontoret 2007a)



f ö r u t s ä t t n i n g a r

B L A N D S T A D

Området i Bönered planeras på i 
stort sett jungfrulig mark. Det fi nns 
inte några befi ntliga strukturer att 
bygga vidare på. Kommunen anger i 
fördjupningen av översiktsplanen för 
Kärra att de vill ha Blandstad i hela 
området. Hur kan då denna bland-
stad se ut och hur kan den uppnås? 
Jag kommer i det här stycket att 
presentera vad några förespråkare 
av en stadsmässig och blandad 
stad menar, liksom Göteborgs stads 
egen defi nition av blandstaden. 
Slutligen diskuterar jag min slutsats 
av en god blandad stad samt förut-
sättningarna för detta i Bönered.



S t a d s b y g g n a d s t e o r i e r
Jane Jacobs 
I Den amerikanska storstadens liv och förfall (1961) har Jane Ja-
cobs analyserat sin närmiljö i Greenwich Village i New York. 
Jacobs kopplar människors sociala nätverk till stadens form 
och innehåll. 

Jane Jacobs argumenterar för en blandad stad då det enligt 
henne underlättar vardagslivet, ökar säkerheten och trygg-
heten, förbättrar valmöjligheterna samt stödjer ett levande 
kulturliv.

Jacobs nämner fyra punkter som måste uppfyllas för en god 
stad:

• Blandade primärfunktioner.  Jacobs menar att en stadsdel 
bör ha minst två primärfunktioner med syftet att människor 
ska röra sig ute i det offentliga rummet vid olika tider på 
dygnet. Detta skapar säkerhet och trygghet men är också 
ekonomiskt gynnsamt. Boende och arbetande i en stadsdel 
dubblar stödet till det lokala serviceutbudet (den sekundära 
mångfalden); butiker och restauranger mm.
• Korta kvarter med tätt mellan gathörn. Små (korta) kvarter 
ger många gatukorsningar och många alternativa vägar att nå 
sitt mål. Fler gatukorsningar ger fl er möjliga bra verksamhets-
lokaler.
• Blandning av hus. En blandning i byggnadernas ålder och 
skick med en stor andel gamla hus i en fi nkornig mix ger en 
bättre möjlighet för ett varierat utbud av bostäder och verk-
samheter. Bara företag med mycket pengar kan hyra lokaler i 
nya byggnader vilket bara de mycket lönsamma, standardise-
rade eller subventionerade företag har råd med det.
• Hög koncentration människor i rörelse. Jacobs pekar på 
kopplingen mellan koncentrationen människor och det utbud 
de kan försörja. Jane Jacobs menar att det självförsörjande 
grannskapet inte fungerar i en storstad. Det enda utbud 
som fungerar i små grannskap är majoritetens. För ett mer 
diversifi erat utbud krävs en större och tätare befolkning som 

underlag. Det är detta som är storstädernas dragningskraft, de 
smala verksamheterna som inte kan fi nnas någon annanstans. 
Ju mindre ett samhälle är desto mer begränsat blir utbud. 
Kundunderlaget räcker helt enkelt inte till för mer speciali-
serade verksamheter. I den större täta staden blir även den 
sociala mångfalden större.

Jane Jacobs (1961) menade att det bara fi nns två fungerande 
alternativ; den täta innerstaden (250 lgh per ha) eller glest 
lummiga villaförorter (5-10 lgh per ha). Alternativ där emel-
lan ansåg hon som skadliga kompromisser. Hon menar att 
när koncentrationen människor når en viss nivå kommer 
människor bo grannar med främlingar och röra sig utanför 
sin bostad bland främlingar. För en stabil social samvaro 
ställer detta andra krav än glesare miljöer gör. En ström av 
människor måste fi nnas på gatorna jämt fördelat över dagen. 
Trottoaren är således en väsentlig del för Jane Jacobs. Det är 
blandningen av folk som är på genomfart och folk från när-
miljön som är bekanta som gör platsen trygg. Hon menar att 
det skapas en speciell social gemenskap och kontroll; gatan 
får ögon. (Jacobs, 1961) 

Jerker  Söder l ind 
Stadens uppkomst och nyckelroll bygger på att människor 
och verksamheter som behöver samverka placeras intill 
varandra, den sk närhetsprincipen (Söderlind, 1997). Idag är 
betydelsen av avstånd minskad p g a snabba transporter och 
stadens funktioner skulle teoretiskt sett kunna vara utspridda 
över hela stadsområdet. Men det skulle ur många hänseenden 
vara en ohållbar situation. 

Jerker Söderlind menar att man sedan 1930-talet har byggt 
Analysen av Staden (alltså; bostäder, arbete, transporter, re-
kreation, service, handel e t c var och en för sig) men att upp-
levelsen inte blir Stad. Han jämför det med att äta analysen av 
en sockerkaka; socker, ägg, mjöl osv. Äter man alla de olika 
ingredienserna kommer de ändå aldrig att smaka sockerkaka. 
Den modernistiska staden vi, i Söderlinds mening, planerar 
för än idag kallar han för en icke-stad.

Jane Jacobs menade att det bara finns två 
fungerande exploateringsgrader: den täta 
innerstaden och den glesa villaförorten.
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Gata del i ett kontinuerligt stadsnät, Berlin.

Söderlind skriver om Stadens Renässans (1997) i boken med 
samma namn. Han jämför den glesa funktionsuppdelade sta-
den med den täta blandade staden och pekar på den senares 
överlägsenhet; ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Den täta 
staden tar mindre plats vilket sparar pengar och natur. Den 
täta staden skapar möjlighet till fl er möten mellan människor. 
Den täta och blandade staden sparar också resor då avstån-
den inte är stora. 

I många förortscentra strax utanför staden kan det vara svårt 
att få till en fungerande service utöver små dyra servicebuti-
ker och offentliga platser som folk använder. Små orter nära 
en centralort tenderar att hamna i centralortens s k funktions-
skugga, som Söderlind förklarar det. Med detta begreppet me-
nas att ett fungerande handels- och serviceutbud i en stad har 
ett större omland än sitt eget geografi ska område för att få 
den kritiska massa som krävs som underlag. De verksamheter 
som ligger inom detta omland påverkas i sin tur av stadens 
handels- och serviceutbud. En mindre centrumbildning som 
ligger för nära det större centrumet får svårare att behålla sin 
egen identitet. ”Små kompletta stadsdelar nära en större stad är en 
omöjlighet” menar Söderlind (1997, s. 57)

Söderlind önskar en fl exibel, kontinuerlig stad. Han menar 
att stadsplaneraren har störst uppgift i att lägga goda struk-
turer för en kontinuerlig stad där fl öden av människor skapar 
folkliv, trygghet och handel, på ungefär samma sätt som Jane 
Jacobs. 

Söderlind vill ha en förändring i den svenska stadsplane-
ringen. 
Han önskar dela in planprocessen i tre planer på olika nivåer: 
• Stadsplan, vilken drar upp strukturen men är neutral mot 
innehållet.
• Byggnadsstadga, som berör ett mindre område. Beslutar om 
form och utseende på byggnader och eventuellt även innehål-
let om konsekvenser som bullerstörning och dylikt gör en 
viss användning opassande. 
• Bygglov styr hur enskilda hus uppförs. Här kan innehållet 
styras om det behövs för en blandning i bebyggelsen.

Jan Gehl 
Jan Gehl pekar på vikten av ett välgestaltat offentligt rum för 
uppkomsten av möten människor emellan i boken Life between 
buildings (2001).

Gehl menar att utformningen av det offentliga rummet på-
verkar användandet av utemiljön. Han menar att de aktiviteter 
människor utför utomhus kan delas in i tre kategorier. Det är 
nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter: 
• Nödvändiga aktiviteter utförs oavsett hur den fysiska miljön 
ser ut; man går till jobbet, man handlar mat osv.
• Frivilliga aktiviteter utförs endast om förutsättningarna är 
tillräckligt goda; ta en promenad, sitta och sola etc.. Dessa 
aktiviteter är beroende av att den yttre miljön är trivsam. 
• Sociala aktiviteter är beroende av andra människor i den 
fysiska miljön; lekande barn, konversation på gatan, över 
balkongerna. Sociala aktiviteter hänger samman med de båda 
andra aktiviteterna. Genom förbättringar för nödvändiga och 
frivilliga uteaktiviteter förbättras även förutsättningarna för 
Sociala aktiviteter.

En visuell variation krävs i byggnader för att människan för 
sin utveckling och i sin vardag behöver en viss komplexitet, i 
estetik och funktion.

Mats Lundström 
I sitt examensarbete Jakten på den försvunna stadsmässigheten 
(2002) utreder Mats Lundström begreppet stadsmässighet. 
Han pekar på problem och hot men tar även upp faktorer 
som ändå talar för en stadsmässighet. 

Mats Lundström radar upp faktorer som talar för en mer 
blandad stad:  Urban trend, caffe latte och dyl; Ändrade hus-
hållsstrukturer. Fler ensamhushåll skapar större behov av att 
träffas; Segregationen måste motverkas.

Däremot fi nns många hot mot en blandad stad. Idag lever 
många ett regionalt liv. Pendlingen ökar, marknadskrafterna 
styr mer, barn går i friskolor som kan ligga långt från bosta-
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En mix av ”storskalig” handel och bostäder finns i Amhult. Affären vetter mot 
den genomgående stadsgatan och på andra sidan finns de stora parke-
ringsytorna.

den. Idén om grannskapet som platsen där man lever hela 
sitt liv, bor arbetar och handlar, går i skolan o s v är förlegad. 
(Lundström 2002)

Mats Lundström (2002) pekar på strukturen i byggföretag 
som ett hinder för blandstaden. Ofta specialiserar sig ett före-
tag, eller olika divisioner inom företaget, på att bygga anting-
en kontor, handelslokaler eller bostäder. De få stora bolagen 
vill gärna bygga storskaligt för att pressa upp lönsamheten, de 
vill bygga stora enheter på samma sätt för att få god ekonomi 
i byggena, vilket ofta ger alltför homogena områden. 

Företag vill heller inte alltid blandas med bostäder. De vill 
ofta ligga nära andra företag och ha stora ytor till godo för att 
kunna expandera och för att använda till parkering. 

Vi bor glesare idag, p g a större boendeyta per person, vilket 
gör att den befolkningstäthet som krävs för ett livligt gatuliv, 
eller väl fungerande service är svårare att få till. 

Teknisk utveckling, såsom internet - bloggar o s v gör att 
behovet av det offentliga rummet för demokratiska uttryck, 
eller för samtal och möten mellan människor inte fyller ett 
lika stort behov idag. Bilen fungerar som en social bur, vi 
träffar, eller ser, inte folk som när vi promenerar eller cyklar, 
eller åker kollektivt. Genom att få ut människor ur bilarna 
befolkas gatorna av fl er fotgängare och cyklister.

Mats Lundström tar upp det Jerker Söderlind också talar om 
med mindre orters problem att få till ett fungerande stadsliv 
i större orters funktionsskugga, se föregående stycke Jerker 
Söderlind.

Vad Mats Lundström kommer fram till är att en stad eller 
stadsdel på ytan kan se ut som en stad (gaturum, hustyper, 
material mm) men att mångfunktionella, levande stadsdelar 
inte uppstår om det inte fi nns förutsättningar på en högre 
strukturell nivå. Om stadsmässighet ska uppnås måste det 
fi nnas en anledning för människor att röra sig i de offentliga 
rummen/på gatan. Det kan vara ett stråk mellan punkter 

eller att fl era målpunkter fi nns i området, vilket kräver mer 
service än bara den ”vanliga förortsservicen”. Mats Lund-
ström menar att man inte kan bygga blandat, eller stadsmäs-
sigt som han kallar det, överallt, man får välja sina platser. 
Om underlaget för blandstad är knappt kan det vara idé att 
satsa på ett huvudstråk, ett intensivare mer urbant stråk som 
klingar av mot lugnare bostadskvarter längre ut i området. 
Genomströmning av människor krävs för ett visst utbud av 
service. Kanalisering av rörelser till vissa stråk kan öka antalet 
människor där, vilket gynnar mer specialiserad kommersiell 
service. (Lundström, 2002)

Lundström förespråkar att arbeta med variationen över tiden, 
och pekar på vikten av billigare lokaler och bostäder. Han 
föreslår temporära byggnader i nybyggda områden som kan 
erbjuda just billigare lokaler och som kan förnyas i en annan 
takt än resten av byggnadsbeståndet. 

Stadsbyggnadskontoret 
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad har tagit fram en 
skrift som ett steg i att defi niera blandstad: Blandstad - Planer-
ing av den komplexa staden (2004) .

Stadsbyggnadskontoret defi nierar blandstad som ”ett för-
hållningssätt där den goda staden inte skapas genom uppdelning och 
separering, utan genom att hantera motstridiga intressen och störningar 
på ett lokalt plan i syfte att varje plats i staden ska bli en bra plats att 
vistas på” (Stadsbyggnadskontoret, 2004 sid. 7) 

Stadsbyggnadskontoret menar att målet med blandstad är 
att vända modernismens negativa sidor till positiva egenska-
per: Levande, trygga befolkade platser, korta avstånd, mer 
miljövänligt trafi karbete, effektivt resursanvändande, minskad 
segregation, möjlighet till kvarboende, lokal boendekarriär 
och generationsboende.

Göteborgs stad har tagit fram 8 aspekter som kan användas i 
en värderos för att analysera hur olika projekt eller befi ntliga 
miljöer uppfyller kriterierna för Blandstaden (se exempel t.h.). 
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Dessa är: 

• Mångfald. I blandstaden ska fi nnas en mix av olika sorters 
bostäder, en mix av funktioner samt ett lokalt fungerande 
näringsliv. Här ska fi nnas offentliga, halvprivata och privata 
rum. Man ska kunna välja alternativa vägar till sitt mål, inga 
säckgator alltså. 

• Närhet. Invånarna ska kunna välja att ha sitt vardagsliv 
inom rimligt avstånd. Blandstaden ska i första hand vara fot-
gängarnas, cyklisternas och kollektivtrafi kresenärernas stad. 
Gatorna ska vara för alla trafi kslag. 

• Tid. Blandstadens stabilitet är att den kan förändras. Man 
bör planera strukturer som håller för förändring och bygga 
på befi ntliga strukturer. Medel att uppnå variation över tiden 
kan vara småskaligt ägande, att lämna vissa tomter tomma för 
att utvecklas senare, samt att inte riva och bygga allt nytt på 
en gång.  

• Funktioner. Genom att blanda stadens funktioner befolkas 
staden vid olika tidpunkter. Gäster är viktiga för folklivet, 
exempelvis med tillfälliga funktioner. Bostäder, arbetsplatser, 
kommersiell och offentlig service ska fi nnas inom gångav-
stånd från varandra. 

• Byggnader. Flexibilitet och rika upplevelser eftersträvas. Sta-
den är tät för att utnyttja infrastruktur och ge bättre förutsätt-
ningar för folkliv. Olika fastighetsägare ger fortsatt blandning 
över tiden. Olika upplåtelseformer, stilar, åldrar möjliggör 
olika prisklasser i hyressättning samt olika livscykler och 
bland ning över tiden. Byggnaderna ska inte vara för långa, de 
bör variera i höjd och bredd och anknyta till gatan. 

• Gator ska utformas till levande, trygga offentliga platser. 
Gaturummen ska vara tydliga med olika karaktärer. Gatorna 
ska bidra till god orienterbarhet, sambanden med övriga delar 
av staden ska förstärkas. Gatunätet ska möjliggöra många 
olika vägval med genomgående gator utan att vara barriärer. 
Inga återvändsgränder. 

• Grönska bidrar till ökad livskvalitet och en mer hälsosam 
livsstil. Grönska gör staden attraktiv att vistas i och att besöka 
och ger välbehövlig rekreation och lugn. Växtlighet ger invån-
arna rika naturupplevelser. I parkerna kan man träffas och 
uppehålla sig utan att vara konsument eller höra dit. Parker är 
kollektiv vara och tillgänglig för alla socioekonomiska grup-
per. Grönskan ger fysisk, psykisk och social stimulans. Grön-
skan stimulerar viktiga grundläggande behov; naturkontakt 
och rörelse. Natur i staden ger minskad dagvattenhantering 
och bättre mikroklimat. 

• Rum. Trygghet kan skapas genom avvägning mellan privata 
och offentliga rum. För befolkade gator ska rummen vara 
tydligt utformade. 

 

D i s k u s s i o n
Ambitionen med den goda blandade staden är alltså att 
planera för en bättre stad än den funktionsuppdelade och 
monotona. Blandstaden ska vara motsatsen till denna. 
Förhoppningen är en mer levande stad, som leder till ökad 
trygghet och minskad segregation; en mer hälsosam stad som 
uppmuntrar till att gå och cykla och leder till mindre trafi k-
arbete och därigenom mindre miljöbelastning. En blandad 
stad skulle också utnyttja samhällets infrastruktur bättre vilket 
blir samhällsekonomiskt lönsamt. 

Ett evigt svar om hur den goda staden ska se ut kan såklart 
inte ges. Alla städer har olika förutsättningar och alla män-
niskor har olika önskemål om sitt boende. Vissa stadsmiljöer 
och boendeformer är mer attraktiva än andra, men en sorts 
bebyggelse som är överlägsen andra går inte att defi niera, 
och bör heller inte defi nieras. Stadsbyggande bör inte vara ett 
majoritetsbygge utan ett prov på mångfald. Något för alla ska 
fi nnas.

Värderos för Blandstaden framtagen av Stadsbygg-
nadskontoret Göteborgs stad.

Mångfald

Grönska

Rum

Funktioner

Tid

Närhet

Gator

Byggnader
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Blandad bebyggelse ger en 
variationrik och intressant miljö.

Studentboende, Oslo

Järla Sjö, Stockholm

 Oslo

Oslo

Fristående lameller, Göteborg

OsloOslo

Radhus, Göteborg

Jag har utifrån litteraturen delat in stadens uppbyggnad i 4 
delar för att ta reda på vad en god stad/blandstaden skulle 
kunna innebära mer specifi kt i fysisk form:
• Struktur. Hur bebyggelsen hänger ihop i sig självt och med 

omgivande bebyggd miljö.
• Bebyggelse. Hur byggnader ska utformas, förvaltas, ägas etc.
• Funktion. Hur funktioner ska blandas samt hur man uppnår 

detta.
• Offentliga rum: Hur platser, gator och parker ska utformas 

och ordnas i strukturen. 

Str uktur
Diskussionen om stadens övergripande struktur är en stor 
diskussion som jag inte kan föra fullt ut här. Vissa tror på en 
fl erkärnig stad som den mest hållbara där kollektivtrafi k ofta 
fungerar bättre. Nya stadsdelar utanför staden kan tänkas 
möjliggöra fl er typer av boenden än vad som är möjligt i 
kärnan. Det kan innebära markbostäder och boende med 
närhet till natur. Söderlind och Jacobs tror inte på en sådan 
stad. Motivet och målet med deras stad är rörelse på gatorna 
jämt under dygnet, för att skapa trygghet och ekonomisk bär-
kraftighet. En stadsdel en bit utanför staden (i en fl erkärnig 
struktur) skulle teoretiskt sett kunna erbjuda denna rörelse 
jämt över dygnet. Men i en mindre bebyggelsegrupp går det 
inte att förlita sig enbart på de korta kvarteren och det konti-
nuerliga gatunätet som bärare av denna rörelse. Andra källor 
eller medel bör säkra rörelsen över dygnet. Något som lockar 
företag och service och gäster. Ett sätt som jag tror fungerar 
är att kanalisera fl ödet av människor till ett bestämt stråk som 
Mats Lundström skriver. Utifrån detta kan sedan intensiteten 
och funktionsblandningen avta utifrån efterfrågan. För att 
uppnå rörelse ska staden även vara tät. 

Man kan även diskutera var det ska vara blandstad. Göte-
borgs stad beskriver det som att det ska uppnås överallt. Att 
hela stadsområdet ska vara blandat, men på olika nivåer. Alla 
delar ska inte vara stadsmässiga, alla ska inte vara funktions-
blandade men ingen stadsdel får vara monoton. Kanske 

urholkas begreppet om det ska var blandstad överallt. Kanske 
skulle man säga att man bygger stad och att detta automatiskt 
innebär blandning och inte monotoni. 

Genom en rutnätsstruktur blir staden mer fl exibel över tid 
och mer tillgänglig.

Bebyggelse
Variation i gestaltningen av olika byggnader skapar mer 
komplexa och intressanta upplevelser i det offentliga rummet. 
Den estetiska kvalitén i byggnaderna kan enligt Gehls reso-
nemang leda till större trygghet. Genom gestaltningsprogram 
kan man försöka hävda byggnadernas variation och estetiska 
kvalitet. Olika byggare och typologi kan också ge en variation 
i uttrycket.

Målen med blandning i bebyggelsen var olika prissättning på 
hyror för bostäder eller lokaler, möjlighet till kvarboende och 
lokal boendekarriär, social blandning och tolerans. Upplåtel-
seform och typologi påverkar prissättning och möjlighet till 
kvarboende.

Svårheten är att i totalt nybyggda områden skapa en variation 
om allt byggs vid samma tid med samma ideal. Lundström 
svarar på detta med att spara lucktomter eller luckkvarter 
samt tillfälliga byggnader för billigare lokaler. Blandningen 
och den goda staden kan inte uppstå med en gång. Den 
måste byggas i etapper och få ta tid. Man kan få acceptera en 
glesare stad från början med mycket parker och öppna platser 
som med tiden kan byggas igen. Tillfälliga byggnader kan sät-
tas upp på dessa utsparade platser för att möjliggöra enklare 
billigare lokaler. 

Genom att bygga ut ett samhälle snabbare får man dock ett 
underlag för verksamheter och kollektivtrafi k snabbare. Detta 
är en avvägning man får göra. Jag tror dock på en långsamt 
utvecklande stad, där det får ta tid.
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Funktion
Funktionsblandning är det som de fl esta kopplar samman 
med begreppet blandstad. Göteborgs stad menar att funk-
tionsblandning inte krävs överallt. Jacobs menar att funk-
tionsblandningen är grunden i stadens trygghet. Funktions-
blandning på en viss nivå bör nog vara en förutsättning för 
att staden ska anses blandad. 

De intensivt blandade stråken, till exempel en huvudgata 
behöver omland som kan vara mer homogena till funktionen, 
till exempel bostadsområden. Det viktiga är att de områdena 
inte är för stora eller avskärmade, utan att stadens delar har 
koppling med varann och att en kontinuitet fi nns i stadsnätet. 

En undersökning från Köpenhamn (se kapitel Kommuni-
kationer) visade att företag nära stationen gav stor andel 
kollektivtrafi kresenärer. Företag kan vara svåra att locka, om 
man inte specialinriktar sig på företag från början. Kanske är 
lösningen därför att planera en inriktning mot företag inom 
vissa delar av den nya staden. Kanske väldigt centralt. Det är i 
vilket fall viktigt att försöka locka till sig företag för en trygg, 
blandad stad som Jacobs menar när hon pläderar för minst 
två primärfunktioner. 

Blandning är inget man kan bestämma, bara ge förutsätt-
ningar för. 

Offent l iga r um
Det offentliga rummet är våra gator, platser och parker. 
Blandningen i de offentliga rummen är viktigare än bland-
ningen i kvarteret då det är här, mellan de privata byggna-
derna som upplevelsen av miljön tar plats. Där träffar man på 
de andra som håller till i området av olika anledningar. Dessa 
olika anledningar, de funktioner som fi nns, vilken typ av 
bostäder som fi nns osv., speglar av sig i livet på gatan. Möter 
man människor från samma samhällsgrupper som en själv 
eller får man en bredare bild av hur samhället egentligen ser 
ut? Upplevelsen av det offentliga rummet är viktigt då det är 

här människor rör sig och här de möts. I mötet på gatan kan 
tolerans uppstå mellan olika samhällsgrupper. Utformning 
påverkar användningen. Genom välutformade platser kan fl er 
sociala möten inträffa som Gehl skriver.

Parker och öppna platser är viktiga i staden. Dessa är till för 
människor att vistas i och uppleva eller bara titta på. Grönska 
är bra för hälsan och för medvetenheten om naturen och de 
ekologiska kretsloppen som vi lever mitt ibland. I de offent-
liga rummen kan alla vistas utan att behöva höra dit.

Slutsats
Struktur: Nät av gator. Många gathörn. Kanalisera rörelse till 
ett stråk

Bebyggelse: Variation i höjd, utseende, typologi, upplåtel-
seform, byggherrar och över tid. Bygga i etapper. Spara ut 
kvarter. Ha tålamod med blandningen.

Funktion: Få till en koncentration av människor genom 
kanalisering av rörelse. Locka till sig företag. Bestämma vissa 
platser som ska blandas.

Offentliga rum: Olika karaktär på olika rum och platser. 
Viktigt med platser där alla kan uppehålla sig. Viktigt med 
grönska.

S t a d e n  i  B ö n e r e d 
Vilken sorts blandning är önskvärd i Bönered och vilken 
sorts blandstad kan uppnås? Stadsbyggnadskontoret anger att 
en så självförsörjande enhet som möjligt ska uppnås. Detta 
innebär ett stort och brett utbud av service. Kan Bönered 
locka verksamheter till sig i sitt läge med närhet till E6 och 
konkurrens från Bäckebols externhandelsområden?

Järla Sjö, Stockholm

Järla Sjö, Stockholm

Hammarby Sjöstad,  Stockholm

Hammarby Sjöstad,  Stockholm

Hammarby Sjöstad,  Stockholm

Skarpnäck, Stockholm

Väl utformade offentliga rum 
i staden skapar trygghet och 

positiv social kontroll.
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Grönska och natur är till för alla människor 
och gör staden trivsam.

Trädgård utanför Oslo
Blommande stängsel, Oslo

Hammarby Sjöstad,  Stockholm

Hus i natur, Oslo

Grön bostadsgård, Oslo

Vatten på en bostadsgård i Oslo

Str ukturen i  Bönered
Bönered är inte en kontinuerlig del av stadsbebyggelsen i 
Göteborg. Bönered ligger över en mil utanför centrala Göte-
borg. Mellan Göteborg och Bönered ligger Backa som är ett 
miljonprogramsområde som till största delen består av bostä-
der. Risken fi nns att den nya stadsdelen blir en ensam enklav 
som ligger utanför staden och inte kan locka till sig alla de 
verksamheter som krävs för blandning och variation. Böne-
red blir dock en ny kärna i en fl erkärnig Göteborgsregion. 
Detta anses vara den mest hållbara strukturen miljömässigt 
sett. Bönered kommer även att kunna erbjuda företagslokaler 
och bostäder nära naturen och strax utanför centrumområdet 
kommer markbostäder bli möjligt. 

Syftet som blandstadens förespråkare vill uppnå med bland-
stadens strukturer är att skapa ett fl öde av människor och en 
koncentration av folk. Syftet är också att få en fl exibilitet över 
tiden och ett bättre utnyttjande av infrastrukturen. Flöde av 
människor kan i Bönered uppnås med den nya pendeltågs-
stationen. Stationen kommer att skapa rörelse i området och 
kommer att öka viljan att etablera företag i området. Ett sätt 
att uppnå rörelse är även att kanalisera fl ödet av människor 
till en huvudgata genom området och området kring statio-
nen. Utifrån denna kan sedan intensiteten och funktions-
blandningen avta utifrån efterfrågan. Området kring Böne-
reds station är 500 m i radie som mest. Att fl era kvarter en 
bit ifrån huvudstråket bara innehåller bostäder är acceptabelt. 
Flexibilitet kan uppnås genom ett fast gatunät, ett kvartersnät 
utan att specifi cera innehållet. Utnyttjande av infrastruktur 
och koncentration av människor kan ske genom en hög täthet 
i bebyggelsen.

Bebyggelsen i  Bönered
Risken fi nns att Bönered blir alltför homogent då mycket 
kommer att bebyggas vid samma tillfälle. Man får vara upp-
märksam på detta och bygga ut samhället i etapper. Som jag 
skrivit tidigare kan tomter eller kvarter sparas ut som parker 
eller parkering till en början.

Funktionen i  Bönered
Bönered kommer att bli en satellit till Göteborg. Där kan fi n-
nas många av de funktioner som utgör en stad, men önskan 
om att Bönered ska bli så självförsörjande som möjligt kom-
mer att bli svår att uppfylla i en tid då regionerna blir större 
och innerstaden har en stark attraktionskraft. Även om vi vill 
bygga kompletta små samhällen är människors urvalsområde 
så mycket större. Bönered blir alltså en stadsdel som ound-
vikligen blir beroende av och kommer att ta del i Göteborgs 
kulturella, juridiska och kommersiella liv, storstadens specia-
liserade utbud. Bönered ligger i Göteborgs funktionsskugga 
för att använda Jerker Söderlinds uttryck, se tidigare stycke. 
I Bönered kan dock en god stadsdel med fullgod närservice 
för boende och arbetande uppnås. Förhoppningsvis även en 
stor andel kontor. En stadsdel i det stora Göteborg, de små 
stadsdelarnas stad. Bönered kan ta del av Göteborgs utbud 
men övriga Göteborg kommer troligen inte ta del av Böne-
reds utbud. Bönered kan inte utveckla den blandade staden 
som Jane Jacobs menar med ett fi nmaskigt nät av gator med 
sprudlande specialiserat näringsliv där de olika stadsdelarnas 
invånare rör sig fritt mellan stadens alla delar och utnyttjar 
service och verksamheter överallt. Bönered kommer att bli 
beroende av Göteborgs mer diversifi erade utbud - med håll-
bara transporter.

Offent l iga r ummen i  Bönered
Närhet till naturen är en viktig del i Bönered. Många män-
niskor kommer att vilja fl ytta ut hit för närhet till naturen. 
Stadsparker och stora grönområden i närheten av centrum 
ökar attraktiviteten. Attraktiviteten och identiteten i området 
är viktig för att locka till sig människor som vill bo just här. 
Som kan identifi era sig med platsen som känner samhörighet 
med Bönered. För att skapa kontinuitet och social stabilitet är 
det viktigt att folk trivs!
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U p p l y f t  j ä r n v ä g
Göteborgs stad anger i FÖP Kärra (Stadsbyggnadskontoret, 
2007b) att man önskar att stationen i Bönered är delvis upp-
lyft för att underlätta för passage under spåret. Jag föreslår 
istället en upplyft järnväg genom hela centrumområdet. 
Anledningarna är fl era. 

Terrängen är sådan att ett upplyft spår känns naturligt. Spåret 
kommer söderifrån från en höjd på ca +60,  och ska ner till 
stationen i en sänka på ca +38.  Från stationen i sänkan ska 
spåret vidare upp för en höjd norrut. Järnvägsspår kan inte 
luta med än 3,5% (Sweco), varför spårets lutningarna blir 
väldigt långa och kräver långa skärningar i berget.

En av de viktigaste anledningarna till ett upplyft spår är att 
minska barriäreffekten av ett spår rakt genom centrum av en 
ny stadsdel. Att gräva ner spåret blir för dyrt och ett spår i 
markplan innebär passage vid endast ett fåtal passager i form 
av tunnlar eller broar. Vid en sådan här satsning på kollektiv-
trafi ken med investeringar i ett nytt järnvägsspår och en ny 
station tycker jag att man ska göra allt för att spåret blir ett 
positivt inslag i miljön.

Om spåret läggs på en brokonstruktion kan man röra sig 
fritt där under, helt i linje med blandstadens gatunät där man 
ska kunna röra sig fritt och välja alternativa vägar till sitt mål. 
Stadsstrukturen hålls obruten. Järnvägen har ingen koppling 
till den övriga stadsstrukturen. Det är därför logiskt att lyfta 
den istället för staden.

Barriäreffekten minskas kraftigt men en viss visuell barriäref-
fekt kan uppkomma beroende på hur man utformar järnvägs-
bron. En stålkonstruktion kan bära mer än en betongkon-
struktion och kan därför utformas ”nättare” och ge ett lättare 
intryck, se bilder nästa sida. En möjlighet är också att dra 
fördel av detta speciella inslag i stadsmiljön och göra det till 
en identitetsskapare för ett hållbart samhället.

Ett samhälle som har en tydlig profi l av att värna om fotgäng-
are, cyklister och kollektivtrafi kresenärer framför bil borde 
vara attraktivt för de fl esta men kommer säkert locka till sig 
människor som vill leva ett mer miljövänligt liv. Detta kan 
vara Bönereds nisch.

I Örestad, Köpenhamn, har man byggt ut spårbunden kollek-
tivtrafi k allra först och sedan exploaterat området. Närhet till 
spårbunden kollektivtrafi k hjälper då till att sälja in byggpro-
jekt och bostäder. Arkitekterna BIG har gjort ett förslag till 
bebyggelse nära spåret med parkeringsgarage närmast spåret 
och terrasserade bostäder åt motsatt håll som är under bygg-
nad just nu, se bild till vänster. (BIG, 2005)

White har gjort ett förslag till ett nytt resecentrum i Linkö-
ping där man föreslår ett upplyft spår genom stadskvarteren. 
Motivet är att järnvägen inte har någon koppling med stadsli-
vet i övrigt och att stadslivet inte ska behöva lyftas över eller 
sänkas ner under järnvägen, utan kunna fortgå som vanligt. 
Se bild t.h. samt även sid. 35. (White, 2006)

Mitt förslag är att bygga ut det upplyfta spåret först även i 
Bönered för att säkra att den stora utbyggnaden verkligen blir 
försörjd av spårbunden trafi k.

Örestad, Köpenhamn (Örestad, 2008)

Växjö  (Kjessel, 1993)Växjö  (Kjessel, 1993)

Örestad, Köpenhamn. Parkeringsgarage närmast 
spåret, bostäder åt motsatt håll.  (Big, 2005)

Örestad (Örestad, 2008)
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Förslag till spårdragningen av Bohusbanan genom Bönered
I London utnyttjas platsen under en brokonstruktion som skateparkI London utnyttjas platsen under en brokonstruktion som skatepark

I Berlin har man verksamheter under den upplyfta järnvägen

Whites förslag i parallella 
uppdrag för nytt resecen-
trum i Linköping (White, 
2006) 

Överst tv. Järnväg i mark-
plan blir en barriär.

Överst t.h. Upplyft järnväg 
med möjliga kopplingar

Nederst. Sektion genom 
kvarter med inbyggd, 
upplyft järnväg, 

Upplyft spår i stålkonstruktion ger ett lättare 
intryck, här i Växjö (Kjessel, 1993) 

Upplyft spår i stålkonstruktion gör att man kan 
röra sig fritt under spåret (Kjessel, 1993) 

Brokonstruktruktion

Brokonstruktruktion

Skärning
Skärning

Markläge / SkärningMarkläge / Skärning

N

+60+60

+38+38
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Lokala centrumgatan 
går öster om spåret

Spåret kan upplevas som en Spåret kan upplevas som en 
barriär, känslomässigt och barriär, känslomässigt och 
visuellt. De två sidorna om visuellt. De två sidorna om 
spåret kan upplevas som två spåret kan upplevas som två 
olika platser, inte som ett helt olika platser, inte som ett helt 
samhälle.samhälle.

Intensivt stråk Intensivt stråk 
nära Bönereds nära Bönereds 
byby

Lokala centrumgatan 
passerar under spåret 

mot Tuvevägenmot Tuvevägen

mot Kärra mot Kärra 
och E6och E6

mot Norrleden och mot Norrleden och 
AngeredAngered

mot bebyggelse områden mot bebyggelse områden 
på berget på berget 

mot Backamot Backa

Lokala centrumgatan passerar under spåret Lokala centrumgatan passerar under spåret 

mot Kärra mot Kärra 
och E6och E6

mot Norrleden mot Norrleden 
och Angeredoch Angered

mot Backamot Backamot Tuvevägenmot Tuvevägen

mot bebyggelseområden mot bebyggelseområden 
på berget på berget 

Spåret kan eventuellt Spåret kan eventuellt 
visuellt störa det visuellt störa det 
offentliga stråket; offentliga stråket; 
”fi nrummet””fi nrummet”

Integrerar båda sidor om Integrerar båda sidor om 
spåret i centrumgatan. spåret i centrumgatan. 
Bönered upplevs som ett Bönered upplevs som ett 
samhällesamhälle

Lokala centrumgatan går öster om spåretLokala centrumgatan går öster om spåret

Koncentration kring ett huvudstråk kan underlätta till komst-
en av blandstad, visade genomgången av litteraturen kapitlet 
om Blandstad. Genom att planera för en lätt framkomlig 
centrumgata kanaliseras den mesta rörelsen till denna. Rörel-
sen genererar sedan förhoppningsvis gatuliv och möjlighet 
för verksamhetslokaler. I Bönered bör en sådan gata passera 
pendeltågsstationen vilken i sig också kommer att generera 
rörelse. 

Jag analyserar i detta stycke två olika vägdragningar: passage 
under spåret eller öster om spåret. Jag visar schematiskt på 
potentiell rörelse/ intensitet (röd färg) kring huvudväg arna, 
störning kring spåret (gul färg), samt de områden som för-
väntas bli lugnare (grön färg). 

De röda stråken kännetecknas av rörelse; människor, bilar, 
cyklar och bussar kanaliseras hit för transport. Mängden 
människor som rör sig genererar goda lägen för handel och 
offentliga verksamheter. Tillgängligheten är hög längs dessa 
stråk varför även kontor lämpar sig bra här. 

Gula stråk är de områden som ligger närmast järnvägen, 
i vilka störning kan förekomma. Här fungerar kontor och 
verksamheter bra, vilka är störningståliga eller har resurser att 
motverka störningar.

Gröna områden är de lugnare områdena utanför rörelsestrå-
ken. Här kan det bli svårare att få till stadsmässig blandstad, 
men lämpar sig därför bättre för bostäder, skolor, vårdlokaler 
mm.   

I förslaget med passage under spåret skapas en bättre inte-
gration av båda sidor om spåret i centrumgatan. Bönered 
upplevs som ett samhälle. Spåret kan eventuellt visuellt störa 
det offentliga stråket; ”fi nrummet”, men troligen upplevs 
spåret som en naturlig del i stadsmiljön när man naturligt leds 
under det på den största gatan.

I förslaget med en centrumgata öster om spåret kan spåret 
upplevas som en barriär, känslomässigt och visuellt. De två 
sidorna om spåret kan upplevas som två olika platser och inte 
som ett helt samhälle. Det intensiva stråket kring centrum-
gatan ligger nära Bönereds by.

Närheten till Bönereds by och integrationen av de båda 
sidorna om spåret är det som skiljer förslagen åt. En passage 
under spåret ter sig mest positivt i mina ögon och får ligga till 
grund för fortsatt förslag  

C e n t r u m g a t a n s  s t r ä c k n i n g
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AlbatrossAlbatross
golfbanagolfbana

Bönereds byBönereds by

vattnets 
vattnets v

ägväg

stenmurarstenmurar

grönstråk kring grönstråk kring 
områdetområdet

K o m m u n i k a t i o n e r
Bruna områden visar utbyggnadsområden enligt FÖP Kärra. 
Biltrafi k (röd streckad linje) respektive gång- och cykeltrafi k 
(grön prickad linje) är min analys av kopplingar som behövs. 
I förra avsnittet slog jag fast centrumgatans sträckning under 
spåret. Centrumgatan kommer att förbinda E6 i öster med 
den nya tvärförbindelsen från E6 till Tuve i sydväst. Mindre 
vägar men ändå viktiga tranportvägar leder nordväst mot be-
byggelseområden på berget och en viktigt koppling förbinder 
centrumgatan med Norrleden norrut. 

Bönered StationBönered Station

G r ö n s t r u k t u r
Jag anser att centrumbebyggelsen kan byggas tätt utan större 
grönområden då större naturområden sparas i FÖP Kärra 
(de gröna fälten på kartan till höger). Ett promenadstråk 
i mestadels natur runt hela centrumområdet skulle kunna 
skapas. Inne i centrum måste fi nnas öppna platser och jag 
tycker att ett stadsmässigt grönstråk, ett parkstråk bör skapas 
genom centrumområdet i östvästlig riktning förbi stationen. 
Stråket kan förbinda naturområdena på var sin sida om pla-
nområdet. En liten bäck genom området utnyttjas på något 
sätt i dagvattenhanteringen. Denna bäck kan dock ledas om. 
Stenmurarna är inte så värdefullt kulturhistoriskt inslag att de 
bör sparas ut i bebyggelsen. Området kommer att förändra 
karaktär så mycket ändå.
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S l u t s a t s e r  i n f ö r  u t f o r m n i n g e n
Jag tar med mig följande begrepp till utformningsdelen och 
försöker i de olika gestaltningsdelarna att återkoppla hur jag 
uppfyller vad jag kommit fram till i förutsättningsdelen. Alla 
punkter är inte relevanta på alla platser varför några ibland 
utelämnas. 

KommunikationerKommunikationer
Satsa på järnväg för miljövänligare transporter! Satsa på järnväg för miljövänligare transporter! 
Stationsnärhesprincipen: mycket kontor och service kring stationenStationsnärhesprincipen: mycket kontor och service kring stationen

StörningarStörningar
Upplyft järnvägsspår minksar barriär effekten. Upplyft järnvägsspår minksar barriär effekten. 
Bebyggelse som bullerskärm längs spåret. Bebyggelse som bullerskärm längs spåret. 
Fasadförstärkningar mot olyckorFasadförstärkningar mot olyckor

Blandstaden - StrukturBlandstaden - Struktur
Kanalisera transporter och folkliv i ett stråk. Kanalisera transporter och folkliv i ett stråk. 
Avtagande intensitet längre ifrån stråket.Avtagande intensitet längre ifrån stråket.

Blandstaden - Bebyggelse Blandstaden - Bebyggelse 
Variation i höjd, utformning, upplåtelseform och tid.Variation i höjd, utformning, upplåtelseform och tid.

Blandstaden - FunktionBlandstaden - Funktion
Viktigt att försöka locka till sig företag för en stabilare service och tryggare miljö. 

Blandstaden - Offentliga rumBlandstaden - Offentliga rum
Viktigt med utformningen av de offentliga rummen och gaturummen liksom tydliga Viktigt med utformningen av de offentliga rummen och gaturummen liksom tydliga 
gränser mellan privat och offentligt. gränser mellan privat och offentligt. 
Parker är viktiga för människor att vistas i utan att Parker är viktiga för människor att vistas i utan att höra dithöra dit..

5 4  -  S t ä l l n i n g s t a g a n d e  S t a t i o n  B ö n e r e d 



5 5



förslag till verksamheter under en upplyft spårväg genom Bönereds centrum
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S t r u k t u r
Förslaget till kvartersstrukturen i Bönereds centrum utgår 
från pendeltågsstationen och spårets läge i mitten liksom 
centrumgatans sträckning från Kärra och söderut mot Tuve. 
Utifrån dessa har ett rutnät lagts ut och brutits upp något för 
att ge intressantare gaturum. Gatunätet är kontinuerligt och 
utformat som ett nät för att möjliggöra stor framkomlighet 
för alla trafi kslag och öka fl exibiliteten i vägvalen. Alla trafi k-
slag blandas på alla gator. Huvudvägnätet visas med röda 
pilar på planen till höger. Centrumgatan är tänkt som en 30 m 
bred esplanad med breda möblerbara trottoarer. 

Genom Bönereds centrum föreslås den nya järnvägen gå på 
en bro genom större delen av samhället. Söder om stationen 
gör detta att stadsstrukturen löper fritt under spåret och 
staden hålls samman på spårets båda sidor. Rutnätsstrukturen 
fungerar utan att störas av järnvägsspåret. 

Vid stationsområdet löper ett park- och torgstråk tvärs 
genom centrumområdet och binder samman naturområdena 
utanför den planerade bebyggelsen. 

Planområdet i övrigt exploateras ganska kraftigt. De stora 
naturområdena utanför centrumområdet samt ett önskat högt 
utnyttjande i läget närmast stationen gör att bebyggelsen i 
centrum kan vara tät. 

Th. Förslag till struktur i Bönereds centrum

Återkoppling

Kommunikationer: Kommunikationer: Pendeltågsstation mitt i Pendeltågsstation mitt i 
centrum - stationsnärhetcentrum - stationsnärhet

Störningar: Störningar: Barriäreffekten avhjälps med ett Barriäreffekten avhjälps med ett 
upplyft spår.upplyft spår.

Blandstaden - struktur: Blandstaden - struktur: Kontinuerligt gatunät i Kontinuerligt gatunät i 
rutnät med ett huvudstråk i centrumgatan. rutnät med ett huvudstråk i centrumgatan. 

BlandstadenBlandstaden - bebyggelse:  - bebyggelse: Inom kvarteren ges Inom kvarteren ges 
utrymme för en varierad bebyggelse.utrymme för en varierad bebyggelse.

Blandstaden - funktion: Blandstaden - funktion: En stor andel kontor, En stor andel kontor, 
handel och offentlig verksamhet utmed handel och offentlig verksamhet utmed 
centrumgatancentrumgatan

Blandstaden - offentliga rum: Blandstaden - offentliga rum: Ett parkstråk Ett parkstråk 
genom centrum förbi stationen. Stora naturom-genom centrum förbi stationen. Stora naturom-
råden kring centrum.råden kring centrum.

Omgivningar na
I nordväst visas på planen den första etappen så som Göte-
borgs kommun har tänkt det. Denna första etapp ska binda 
samman bebyggelsen i Kärra med den planerade bebyggelsen 
i Bönered. Söder om planområdet planeras centrumnära 
bebyggelse samt en del natur. Väster om området ligger 
Albatross golfbana. En ny klubbstuga på höjden ovanför 
bebyggelsen i öster skulle få ett fi nt läge. Denna slänt tycker 
jag i övrigt kan bebyggas med enstaka mindre hus utefter 
vägen upp på berget där större områden med centrumnära 
bebyggelse planeras av kommunen. (Stadsbyggnadskontoret, 
2007b)

I öster sparas området oförändrat, med Bönereds by uppe 
på Böneredsåsen och öppna ängar öster ut. Från Böneredsby 
ner mot centrumbebyggelsen tycker jag att småhusbebyggelse 
i liten skala kan tillåtas. 
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Gångväg till Gångväg till 
områdena på bergetområdena på berget

Parkstråk genom centrum förbi sta-Parkstråk genom centrum förbi sta-
tionsområdettionsområdet

Öppna ytor kring stationsom-Öppna ytor kring stationsom-
rådetrådetHöjden utnyttjas för någon Höjden utnyttjas för någon 

solitär offentlig verksamhetsolitär offentlig verksamhet

mot Tuvemot Tuve mot Backamot Backa

mot mot 
KärraKärra

Albatross golfbanaAlbatross golfbana

1:30001:3000

Bönereds byBönereds by
Stycktomter får tillkommaStycktomter får tillkomma

Småhus på stycktomter får Småhus på stycktomter får 
tillkommatillkomma

Ny golfstuga?Ny golfstuga?

första etappenförsta etappen

mot Norrledenmot Norrleden
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Illustration av bebyggelsen sedd från nordost, se karta på motsatt sida 
för perspektivpunkt. Centrum gatan  löper in i bebyggelsen mot det öppna 
parkstråket invid stationen. I vänsterkanten ser man Böneredsåsen och 
Bönereds by. Till höger  skymtar den höga branten. Längs bort i bilden ser vi 
hur landskapet höjer sig i söder. Bebyggelsen höjer sig inte någonstans över 
landskapets terräng.

bebyggelse i 3-5 vånbebyggelse i 3-5 vån

högt berghögt berg

Sektionen visar från nordväst till sydost att bebyggelse i 3-5 våningar inte inverkar negativt på landskapet. 1:1000

centrumgatancentrumgatan

B e b y g g e l s e
Bönereds centrum planeras i ett kuperat landskap där bebyg-
gelsen ligger i en fl ack sänka. På alla sidor höjer sig branter el-
ler höjder. Idag är landskapet ett vackert kulturlandskap med 
åkrar, ängar och jordbruksgårdar. Hur den nya bebyggelsen 
ska passas in utan att förstöra dessa värden kan te sig svårt 
med en samtidig önskan om hög exploatering för att utnyttja 
pendeltåget. Väljer man att exploatera Bönered väljer man 
något annat än det som fi nns där idag. Det behöver dock inte 
betyda till det sämre. Bra, välgestaltade, byggda miljöer kan 
ge estetiska upplevelser det med. Stora områden sparas också 
som de är idag runt centrumområdet; naturområdena i norr, 
den branta höjden i väster, Bönereds by i öster och Albatross 
golfbana. Detta har gjort att jag har valt att föreslå en kraftig-
are exploatering av centrumområdet. 

I och med den dramatiska terrängen kan husen få lite höjd 
utan att inkräkta på landskapet. I väster och kring spåret kan 
byggnaderna vara upp till 5 våningar med toppar som är 6 
våningar. I öster mot Bönereds by bör bebyggelsen i de när-
maste kvarteren dock inte överskrida tre våningar.

Övergången till det sparade jordbruks- och naturland skapet, Övergången till det sparade jordbruks- och naturland skapet, 
framför allt i öster, bör göras medvetet. Jag föreslår att framför allt i öster, bör göras medvetet. Jag föreslår att 
bebyggelsen i kvarteren närmast ”kanten” uppförs i mindre bebyggelsen i kvarteren närmast ”kanten” uppförs i mindre 
enheter, i uppluckrade kvartersformer med mer fristående enheter, i uppluckrade kvartersformer med mer fristående 
byggnader. byggnader. 

perspektiv, perspektiv, 
motsatt sidamotsatt sida

sektion, sektion, 
detta uppslagdetta uppslag

Återkoppling 
Kommunikationer: Kommunikationer: Hög exploatering, med högre, Hög exploatering, med högre, 
tätare bebyggelse ger bättre underlag för pende-tätare bebyggelse ger bättre underlag för pende-
tågsstationen.tågsstationen.

Störningar: Störningar: Bebyggelsen kring spåret måste vara Bebyggelsen kring spåret måste vara 
hög för att skärma av buller för kringliggande hus.hög för att skärma av buller för kringliggande hus.

Blandstaden - bebyggelse: Blandstaden - bebyggelse: en var ierad bebyg-en var ierad bebyg-
gelse i höjd och form ger intressanta komplexa gelse i höjd och form ger intressanta komplexa 
miljöer i samhället. miljöer i samhället. 

Blandstaden - funktion: Blandstaden - funktion: högre exploatering ger högre exploatering ger 
fl er människor i rörelse vilket ger bättre underlag fl er människor i rörelse vilket ger bättre underlag 
butik er och service.butik er och service.
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centrumgatan

BöneredsåsenBöneredsåsen
PendeltågsstaationenPendeltågsstaationen

F u n k t i o n
Bönered planeras i en ambition om blandstad. Angående 
funktioner gäller samma sak - blandning. Jag kommer därför 
inte peka ut vissa kvarter som ska vara handel, kontor eller 
bostäder. Funktionerna ska blandas fritt. Vissa faktorer gör 
dock några områden mer lämpade för verksamheter och 
handel än bostäder. 

I avsnittet om Kommunikationer skriver jag att kontor lokali-
serade nära stationer ger högre andel kollektivtrafi kanvändare 
bland de anställda. Bostäder nära stationen hade också effekt, 
dock inte lika stor. Jag önskar därför att verksamheter av olika 
slag skulle vilja lokalisera sig nära stationen och utmed spåret. 
Utmed spåret krävs skyddsåtgärder av olika slag i byggnader-
na för att klara bl a bullerstörning och risken för urspårning. 
Detta är lägen där riktvärdena för en god bostadsmiljö nog 
blir svårt att uppnå. Byggnaderna runtomkring skyddas från 
olycksrisk och buller av kvarteren kring spåret och ska därför 
lämpa sig för bostäder.

I analysen av centrumgatan (i kapitel ställningstagande) kom jag 
fram till att centrumgatan kommer generera rörelse och i viss 
mån störning i form av buller. Kvarteren längs centrumgatan 
är bra lägen för handel och publika verksamheter. 

På höjden mitt emot stationen föreslår jag en solitär byggnad 
för någon offentlig verksamhet.

Återkoppling
KommunikationerKommunikationer: Mycket företag nära statio-: Mycket företag nära statio-
nen ger många resenärer.nen ger många resenärer.

StörningarStörningar: Byggnader längs spåret kräver : Byggnader längs spåret kräver 
skyddsåtgärder och lämpar sig bäst för skyddsåtgärder och lämpar sig bäst för 
verksamheter  verksamheter  

Blandstaden - struktur: Blandstaden - struktur: Ett kontinuerligt Ett kontinuerligt 
gatunät med korta kvarter ökar rörelsen av folk gatunät med korta kvarter ökar rörelsen av folk 
- gynnar verksamheter- gynnar verksamheter

Blandstaden - funktion:Blandstaden - funktion: Funktioner bör blan- Funktioner bör blan-
das. Minst två funktioner bör fi nnas överallt.das. Minst två funktioner bör fi nnas överallt.

Blandstaden - offentliga rum: Blandstaden - offentliga rum: Tillfälliga Tillfälliga 
byggnader är möjliga vid stationsområdets byggnader är möjliga vid stationsområdets 
öppna ytor.öppna ytor.
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Återkoppling 
Blandstaden - struktur: Blandstaden - struktur: Genomfartsgata som kanali-Genomfartsgata som kanali-
serar rörelsenserar rörelsen

Blandstaden - funktion: Blandstaden - funktion: Flödet av människor gör Flödet av människor gör 
centrumgatan lämplig för handel och service.centrumgatan lämplig för handel och service.

Blandstaden - offentliga rum:Blandstaden - offentliga rum: En välutformad miljö  En välutformad miljö 
kan skapa fl er sociala möten. Staden måste erbjuda kan skapa fl er sociala möten. Staden måste erbjuda 
platser att vistas på - parker, torg.platser att vistas på - parker, torg.

O f f e n t l i g a  r u m
Genom Bönereds centrum föreslås en större gata för genom-
fart. Gatan ska vara framkomlig för att den mesta trafi ken ska 
ta sig genom området här. Den större mängden människor 
som kommer att röra sig här ger underlag för verksamheter 
längs gatan och kan skapa ett livfullt offentligt rum med 
möjlighet till möten människor emellan. Jag föreslår att gatan 
utformas som en 30 m bred esplanad med gång- och cykelväg 
i mitten omgärdade av träd på båda sidor. Gatan föreslås 
få ett körfält i varje riktning samt parkering längs gatan. 
Trottoarerna blir ca 6,5 m breda och kan då möbleras med 
uteserveringar eller försäljning utanför butikerna. På bilden 
här bredvid ser man hur gatan kan se ut. Längre fram längs 
gatan skymtar det inglasade spåret som korsar gatan.

Ett stråk med offentliga platser planeras tvärs över området 
förbi stationen. De olika kvarteren av allmänna platser är 
tänkta att få olika karaktär: öppna hårdgjorda ytor och gröna 
lummiga. Ett av dessa parkkvarter är en höjd i den annars 
ganska fl acka terrängen. Här föreslås en solitär byggnad ligga, 
i fonden på centrumgatan från Kärra sett. 

Centrumgatan sedd från öster, se karta på motsatt sida för perspektivpunkt. En esplanad med breda möblerbara trottoarer. 
Längre fram skymtar det inglasade spåret som korsar gatan.

2,52,56,56,5 3,03,0 2,52,5 6,56,53,03,02,02,01,01,0 2,02,0 1,01,0 metermeter
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U t b y g g n a d s e t a p p e r
Bönered kommer att byggas ut ifrån öster. En första etapp 
har skissats på av kommunen (som ser ut ungefär som på kar-
tan till höger) och planeras att bli en stadsmässig länk mellan 
befi ntliga Kärra och det nya Bönereds centrum. Jag tänker 
mig att bebyggelsen fortsätter att byggas ut längs centrumga-
tan en bit, stationen och spåret byggs ut och områdena norr 
och söder om den första utbyggnaden av centrumgatan kom-
mer till i nästa skede.

I nästa steg byggs kvarteren kring den södra delen av spåret 
ut. När detta är klart kan områdena öster och väster ut byg-
gas ut. Med fördel bebyggs inte alla kvarter ut samtidigt utan 
några lucktomter sparas för att skapa en tidsmässig variation 
i bebyggelsen. Kvarteren längs spåret är tänkta att skärma av 
buller från bakomliggande bebyggelse och bör alltså byggas 
ut först. 

Ett rimligt antagande är ca 200 lgh/år enligt FÖP Kärra 
(Stadsbyggnadskontoret 2007b). Med drygt 2000 lägenhe-
ter totalt i området skulle utbyggnaden ske på 10 år. Sedan 
följer en fortsatt utbyggnad av stadsdelen med centrumnära 
bostäder. Med fördel byggs dessa centrumnära bostäder ut 
parallellt med centrumområdet i olika etapper det med.

Exempel av kvarter 
där 60% av tomtytan 
är bebygd

E x p l o a t e r i n g s g r a d
Planområdet är ca 36 ha stort. Av detta är ca 20 ha kvarter-
mark (blandstad) och 16 ha allmän platsmark (gator, natur 
och park). Bebyggs 60% av all kvartersmark i tre våningar blir 
våningsytan 36 ha. Bebyggs sedan hälften av dessa byggnader 
i fyra våningar blir våningsytan 42 ha och om hälften av det 
(en fjärdedel av alla byggnader) i fem våningar blir den totala 
våningsytan 45 ha. Om vi antar att den allmänna platsmar-
ken inte bebyggs får vi ett exploateringstal för hela Bönereds 
centrum på 1,25.  

45 ha våningayta rymmer 225 000 kvm lokaler och 225 000 
kvm bostäder = ca 2250 lgh 
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1:5000

järnvägsspårjärnvägsspår

Grön bro över spåretGrön bro över spåret

StationsområdetStationsområdet
se mer på sid. 69se mer på sid. 69

Spår i marklägeSpår i markläge
se mer på sid. 70se mer på sid. 70

Järnvägsbro inkapslad i kvarterJärnvägsbro inkapslad i kvarter
se mer på sid. 72 se mer på sid. 72 

Rutnätet bryts av för att Rutnätet bryts av för att 
leda av bullret från tvär-leda av bullret från tvär-
gatorna under spåretgatorna under spåret

S t r u k t u r  k r i n g  s p å r e t
Stationen är belägen centralt i samhället utmed centrumgatan. 
Kring stationsområdet är spåret inglasat för att minska stör-
ningar på de öppna offentliga ytorna som löper tvärs genom 
centrum.

Kvarteren närmast spåret omsluter spåret helt. Inom kvarte-
ren kan marken närmast spåret användas på olika sätt; man 
kan välja att bygga in spåret helt i kvarteret, eller dela upp 
kvarteret med parkeringsplatser under och omkring spåret. 
Detta behandlas vidare i senare stycken.

Söder om stationen går järnvägsbron genom kvarteren, se 
bild t.h. Störningstålig bebyggelse med förstärkta fasader 
mot olyckor och buller kan kapsla in spåret och fungera som 
skärm mot bakomliggande bebyggelse. Parkeringsgarage eller 
annan lokal under spåret.

Alternativt lägger man störningstålig bebyggelse 25 m från 
spåret som ett enklare, billigare alternativ än ovan, i och med 
färre skyddsåtgärder krävs. Under och omkring spåret kan 
marken vara fri till parkering, eller annan passande aktivitet.

Ett upphöjt spår skiljer av järnvägen från den övriga stads-
strukturen. Rutnätsstaden kan fortsätta utan avbrott undet 
spåret. På tvärgatorna upplever man järnvägen som en enkel 
bro, se elevation här nedan.

Norr om stationen höjer sig marken och spåret läggs i mar-
kläge. Norr om gränsen för bebyggelsen höjer sig terrängen 
på båda sidor om spåret och en förbindelse över spåret är 
lämpligt.

inzoomning av elevation på nästa sidainzoomning av elevation på nästa sida

StationsområdetStationsområdetJärnvägsbro inkapslad i kvarterJärnvägsbro inkapslad i kvarter
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Återkoppling 
Kommunikationer: Kommunikationer: Järnvägen kan få en stark Järnvägen kan få en stark 
roll i samhällets struktur. Ett centralt beläget roll i samhällets struktur. Ett centralt beläget 
spår kan visa på kollektivtrafi kens viktiga roll spår kan visa på kollektivtrafi kens viktiga roll 
i samhället.i samhället.

Störningar: Störningar: Bebyggelsen nära spåret skärmar Bebyggelsen nära spåret skärmar 
av bullerstörningar för omgivande kvarter.av bullerstörningar för omgivande kvarter.

Blandstaden - struktur:Blandstaden - struktur: Den upplyfta järnvägen  Den upplyfta järnvägen 
tillåter ett kontinuerligt gatunät under.tillåter ett kontinuerligt gatunät under.

Fasadelevation längs kvarteren närmast spåret, se föregående sida.  1:500

Elevation längs kvarteren närmast spåret. Från söder till norr. 1:2000

Spår i marklägeSpår i markläge

Upplyft Metro i Örestad utanför Köpenhamn med bebyggelse nära inpå. Byggnaden på 
bilden är ett förslag till bostadshus med parkering närmast metron och bostäder åt motsatt 
håll. (Big, 2005)
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Jag har gjort ett förslag med olika disposition av 
kvarteren närmast spåret. Det är generella förslag 
och de olika typerna av kvarter kan i många fall byta 
plats med varann. På följande sidor redovisas de olika 
typkvarteren mer ingående.

1) Spår i markläge 

2) Stationsområdet. Inglasad perrong och spår. Öppna 
ytor kring station. Bitvis verksamheter under spåret

3) Parkkvarter nära stationen. Inglasat spår fungerar 
som bullerskydd. Bitvis verksamheter under spår, 
öppna ytor och park omkring.

4) Järnvägsbro byggs in i kvarter med verksamheter 
under. ex. busstation eller parkeringsgarage.

5) Järnvägen går på bro genom kvarteret. Marken 
under är öppen för exempelvis parkering. 

6) Under järnvägsbron byggs verksamhetslokaler. 

K v a r t e r e n  k r i n g  s p å r e t

1:50001:5000

3)3)

1)1)

4)4)

5)5)

6)6)

2)2)

5)5)

4)4)
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1)  Jär nväg i  markläge

I norra delen av området höjer sig marken och spåret 
måste p g a av dess maximalt tillåtna lutning gå i 
markplan. Detta gör att de olika sidorna av spåret 
förlorar direktkontakt på en sträcka av 100 m. Här 
lämpar sig mindre besöksintensiva verksamheter.

Byggnaderna skulle kunna bygga in spåret under sig i 
en tunnel eller låta marken vara öppen, som i det re-
dovisade förslaget, med parkering, uthus eller lummig 
grönska närmast spåret. 

Vid ett tunnelbygge krävs förstärkning i stommen 
samt ökade säkerhets, och störningsåtgärder.

aaaa

1:20001:2000

Sektion a - a. 1:500
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2)  Stat ionsområdet
Stationsområdet utformas som en öppen yta, vilken 
är del i det större stråk med allmänna platser genom 
samhället. Centrumgatan löper förbi och detta för-
väntas bli samhällets verkliga centrum. Nära stations-
området glasas spåret in och ytorna kring spåret kan 
användas utan störning. På torget fi nns utrymme för 
mindre tillfälliga lokaler, eller torgstånd. Järnvägs-
spåret kommer att vara inglasat kring stationsområdet 
för att minska bullerstörning och olycksrisk. Spåret 
och perrongen ska från torget upplevas som lätt och 
genomsläppligt.

Under spåret ska marken vara mestadels öppen för att 
folk lätt ska kunna passera. Någon del kan dock vara 
igenbyggd för att skapa lokaler för någon verksam-
het som kan ha koppling till stationen eller torgytan. 
Stommen konstrueras för att vara särskilt vibrations-
tålig.

Stationshuset blir en viktig byggnad i Bönered och 
bör gestaltas på ett spännande sätt. Stationshuset kan 
inhysa även andra verksamheter för att få en större 
volym och större tyngd i stadsmiljön.

Återkoppling 
Kommunikationer: Kommunikationer: Pendeltågsstationens arki-Pendeltågsstationens arki-
tektur kan visa på att tågresandets betydelsetektur kan visa på att tågresandets betydelse

Störningar: Störningar: Området kring stationen glasas in.
Lokaler under spåret bör konstrueras med 
vibrationstålig stomme.

Blandstaden - struktur: Blandstaden - struktur: Stationen kommer att Stationen kommer att 
skapa rörelse av människor.skapa rörelse av människor.

Blandstaden - funktion: Blandstaden - funktion: Tillfälliga mindre Tillfälliga mindre 
byggnader kan tillåtas på torgytorna utanför byggnader kan tillåtas på torgytorna utanför 
stationen.stationen.

Blandstaden - offentliga rum: Blandstaden - offentliga rum: Del i ett stråk 
med öppna och gröna allmänna platser.

sektion c-c 1:500. Spåret och perrongen ska kännas lätt, luftigt och genomsläppligt

plan för stationsområdet skala 1:2000

cc

cc

bb

bb
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3)  Parkkvar ter  nära stat ion
Kvarteret närmast söder om stationen är del i ett 
parkstråk genom samhället. Spåret är inglasat och 
under spåret är en del bebyggd och en del utfor-
mad som park med en damm direkt under spåret. 

Kvarteren i parkstråket bör utformas med olika 
karaktär för att skapa variation, från hårda torgytor 
till lummiga grönskande parker.

Återkoppling 

Störningar: Störningar: Inglasat spår minskar störningen 
från tåget

Blandstaden - offentliga rum: Blandstaden - offentliga rum: Parkstråk genom Parkstråk genom 
centrum förbi stationencentrum förbi stationen

Exempel på små enkla lokaler för caféverk-
samheter på torgyta. Kungsträdgården, 
Stockholm.

Exempel på 
inglasad perrong 
i stationshuset 
i Slooterdijk, 
Amsterdam. Foto: 
Sven-Allaan 
Bjerkemo 

dd

dd

sektion d-d. 1:500

plan för parkkvarteret nära stationen. 1:2000

Upphöjd metro i Örestad utanför Köpenhamn. 
(Örestad, 2008)
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4)  Inbyggd jär nvägsbro
Söder och norr om stations- och parkkvarteret byggs 
järnvägsspåret in i kvarteret. Detta kräver förstärkning 
av byggnadens stomme. Stommen måste vara seg för 
att tåla urspårning. Fasaden måste vara bullerdämpan-
de samt bör verksamheten i byggnaden vetta åt mot-
satt håll. Under spåret kan parkeringsgarage eller lager 
förläggas eller annan ej-dagsljuskrävande verksamhet.

Detta ger ett väl utnyttjande av marken kring spåret. 
Bebyggelsen skärmar av buller för bakomliggande 
bebyggelse.

1:12501:1250

Återkoppling 
Kommunikationer: Kommunikationer: Området nära stationen Området nära stationen 
utnyttjas till max utnyttjas till max 

Störningar: Störningar: Bebyggelsen nära spåret skärmar Bebyggelsen nära spåret skärmar 
av för resten av samhälletav för resten av samhället

Blandstaden - struktur: Blandstaden - struktur: Kontinuerligt gatunät i Kontinuerligt gatunät i 
rutnät är möjligt under spåret mellan kvarterenrutnät är möjligt under spåret mellan kvarteren

Bebyggelse:Bebyggelse: Byggnaderna bör ha en sådan  Byggnaderna bör ha en sådan 
höjd att de skärmar av buller för bakomlig-höjd att de skärmar av buller för bakomlig-
gande bebyggelsegande bebyggelse

Blandstaden - funktion: Blandstaden - funktion: Förstärkt fasad krävs Förstärkt fasad krävs 
närmast spåret samt att inga verksamheter närmast spåret samt att inga verksamheter 
bedrivs alldeles inpå fasaden. Troligen passar bedrivs alldeles inpå fasaden. Troligen passar 
detta någon verksamhet framför bostäder.detta någon verksamhet framför bostäder.

Blandstaden - offentliga rum: Blandstaden - offentliga rum: Från tvärgatorna Från tvärgatorna 
utmed kvarteret uppfattas spåret endast som utmed kvarteret uppfattas spåret endast som 
en bro, se bild s.73. en bro, se bild s.73. 

eeee

sektion e - e  1:500
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Sektion f - f  1:500

1:12501:1250

Bullertålig fasadBullertålig fasad

Skärm med ljudabsor-Skärm med ljudabsor-
berade material i 45 berade material i 45 
graders lutninggraders lutning

Återkoppling 
Störningar: Störningar: Bebyggelse nära spåret Bebyggelse nära spåret 
skärmar av buller för resten av sam-skärmar av buller för resten av sam-
hället. Bullerdämpade fasader krävs hället. Bullerdämpade fasader krävs 
och tyst sida tillämpas, om bostäder. och tyst sida tillämpas, om bostäder. 

Blandstaden - bebyggelse: Blandstaden - bebyggelse: Bebyg-Bebyg-
gelsen bör vara så pass hög att den gelsen bör vara så pass hög att den 
skärmar av bullret.skärmar av bullret.

5)  Jär nvägsbro genom kvar ter

ffff

I vissa kvarter önskas kanske inte lika hög exploat-
ering. Spåret kan då passera genom kvarteret på en 
öppen bro. I exemplet visas ett slutet kvarter där 
spåret går genom bebyggelsen närmast tvärgatorna 
men där gården är öppen. Byggnaderna kräver bul-
lerdämpande fasader.

Skärmar längs spåret tar bort en del buller. Mellan 
spåren på bron fi nns öppningar som släpper igenom 
ljus och gör miljön under bron trivsammare.

Byggnaderna har takterasser för att kompensera att 
en bullrig gårdsmiljö. Gården kan dock planteras och 
skapa trivsel även inifrån. Gården kan användas till 
parkering och lagerlokaler.
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En kombination av föregående två kvarterslösningar 
kan vara att förlägga verksamheter under spåret men 
också få öppen gårdsmark för grönska som släpper 
in ljus i lokalerna. Fasaderna mot spåret kräver bul-
lerdämpning och stommen i lokalerna under spåret 
konstrueras för att vara extra vibrationstålig.

Lokalerna under spåret förväntas bli billigare och möj-
liggör en större variation i utbudet av verksamheter, 
vilket möjliggör för även mindre företag att etablera 
sig.

I detta exemplet ligger spåret på en sådan höjd att två 
våningar blir möjliga under spåret. Översta våningen 
kan då användas för lager eller dyl. p g a buller och 
vibrationsrisk.

6)Verksamhetslokaler  under jär nvägsspåret

1:12501:1250

Bullertålig fasad för de Bullertålig fasad för de 
översta våningarna.översta våningarna.

Skärm med ljudabsorberade Skärm med ljudabsorberade 
material i 45 graders lutningmaterial i 45 graders lutning

Återkoppling 
KommunikationerKommunikationer: Marken nära spåret och : Marken nära spåret och 
stationen utnyttjas till max.stationen utnyttjas till max.

Störningar: Störningar: Bebyggelse nära stationen skär-Bebyggelse nära stationen skär-
mar av buller för övrig bebyggelse. Tyst sida mar av buller för övrig bebyggelse. Tyst sida 
kan tillämpas.kan tillämpas.

Blandstaden - struktur: Blandstaden - struktur: Slutna kvarter kring Slutna kvarter kring 
spåret ger upplevelsen av en kontinuerlig stad spåret ger upplevelsen av en kontinuerlig stad 
där spåret smälter in utan att märkas.där spåret smälter in utan att märkas.

Blandstaden - bebyggelse: Blandstaden - bebyggelse: Hög bebyggelse, Hög bebyggelse, 
5 vån.5 vån.

Blandstaden - funktion: Blandstaden - funktion: Billigare lokaler Billigare lokaler 
erbjuds under spåreterbjuds under spåret

I Berlin används ytan under 
upplyfta spår för verksamheter, 

här exempelvis restauranger.

gg
gg

sektion g-g. 1:500
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10 m10 m

Exempel på hur järnvägsbron upplevs från en av tvärgatorna under spåret.
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