
INLEDNING

Detta är ett examensarbete om 20 poäng vid
Institutionen för Fysisk planering, Blekinge
Tekniska Högskola. Arbetet följer i stort förut-
sättningarna som gäller för arkitekttävlingen
Europan 6 i Växjö, som syftar till att ge förslag
på hur ett område kan bebyggas med bostäder.
Längre fram i inledningen formuleras problem
och syfte.
Först följer en beskrivning av upplägget i arbetet
och därefter en kort beskrivning av Växjö och
det aktuella området

ARBETETS UPPLÄGG
Efter att kort ha beskrivit tävlingen och området
går jag i nästa kapitel igenom formella förutsätt-
ningar som finns i form av planer och program-
met för tävlingen.
För att få ett bra planeringsunderlag för arbetet
ska Växjö stad analyseras med hjälp av en
stadsanalysmetod. En lämplig metod diskuteras
fram som sedan används i kapitlet Realistisk
stadsanalys av Växjö.
Därefter gås områdets fysiska förutsättningar
igenom, det vill säga en inventering av området
tillsammans med en enkel landskapsanalys av
den delen som är obebyggd.
Kapitlena därpå, Planeringsfrågor – generella
och Planeringsfrågor - områdesbundna, är den
sista delen av bakgrundsmaterialet och innehål-
ler frågor som påverkar förslaget men inte har
tagits upp i någon av de andra kapitlena.
I sista kapitlet innan förslaget, Principer –
förklaring till förslaget, förklaras ställningstagan-
den mot bakgrund av tidigare kapitel och det
blir samtidigt en förklaring till varför förslaget är
utformat som det är.
Sist redovisas planförslaget tillsammans med
konsekvenser av detsamma.

KORT OM VÄXJÖ OCH PROJEKT-
OMRÅDET
Växjö ligger i Kronobergs län, i södra Sverige.
Även om inte staden är stor utgör den centrum
för ett relativt stort omland vad gäller handel,
kultur och nöje. Staden har goda kommunika-
tioner med flygplats och goda  järnvägs-
förbindelser och det är också relativt nära till
Europaväg 4.

Kommunen har ca 75 000 invånare och Växjö
stad ca 55 000 invånare. I staden finns ca 24
300 bostäder och av dom är ca 40% småhus.
Under 80- och 90-talet har bostadsproduktio-
nen i allmänhet legat på 300 – 400 lägenheter
per år, men en tilltro att staden kommer expan-
dera i en snabbare takt finns nu i samband
med att högskolan har fått universitetsstatus
och att det går bra inom näringslivet.
Därför uppstår krav på att planera för denna
väntade expansion och en del av denna plane-
ring utgörs av arkitekttävlingen för
Bäckaslövsgärdet väster om Växjö centrum.
Bäckaslövsgärdet är ett obebyggt naturområde
alldeles intill Bokhultets naturreservat. Vissa
delar av området är mycket vackert och upplevs
som ett kulturlandskap, men området utgörs
också av vanlig barrskog, en förrådstomt för
kommunen och en stor grusplan.

Fig. 1 Växjö stad med projektområdet inringat.
              0           5km
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TÄVLINGEN
Europan 6 är en internationell arkitekttävling
som består av flera tävlingar i hela Europa. I
Sverige finns det tre städer som deltar med
varsitt område; Karlskrona, Järfälla och Växjö.
Växjö kommun har tagit fram ett program för
tävlingen som i stort sett följs i detta arbete.

Området för tävlingen är alltså i huvudsak
Bäckaslövsgärdet men man antyder att området
in mot centrum också kan behandlas.
I detta arbetet behandlas både Bäckaslövs-
gärdet och området in mot centrum. Området in
mot centrum kallas hädanefter Kilen på grund
av dess form. Se figur 3.

Fig.2 Några viktiga namn i området som gör det lättare att föra en diskussion i det fortsatta arbetet. Skala 1:20 000.
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Fig.3 Planområdesgräns för arbetet och tävlingsområdet.
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PROBLEMFORMULERING
Uppgiften i tävlingen är att föreslå en bebyg-
gelse innehållande bostäder och diverse tillhö-
rande funktioner på Bäckaslövsgärdet i Växjö.
Det gäller då att koppla samman det nya områ-
det med centrum och resten av staden så att
det inte blir en isolerad stadsdel. Det gäller
således att klara av övergången genom industri-
området, Söderleden och det osammanhäng-
ande stråket österut mot centrum (Kilen), samt
själva mötet med stadens centrum. Barriärerna
måste överbryggas.
Mötet med befintlig bebyggelse och natur måste
också ske på ett lyckat sätt vad gäller arkitektur
och struktur, för att det ska kännas naturlig och
för att områdena ska kopplas ihop och berika
varandra.
Vidare ska bebyggelsen visa respekt och hänsyn
till Bäckaslövsgärdet, således måste man också
finna, och beskriva, områdets karaktär och
särart.

SYFTE
Att med hänsyn till estetiska, kulturhistoriska,
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer
finna ett bra sätt att exploatera det aktuella
området i Växjö med i huvudsak bostäder. Detta
görs med utgångspunkt i ett program för en
arkitekttävling för området i fråga.
Syftet är även att se hur ett lågt utnyttjat om-
råde in mot centrum kan utnyttjas på ett sätt
som gör området till en utvidgning av staden,
inte till ett särskilt område.

11



12



Detta kapitel beskriver de förutsättningarna för
projektet som formella planer och tävlings-
programmet ger. Ställningstaganden kan sedan
komma att tas som inte följer dessa förutsätt-
ningar men då medvetna prioriteringar.

ÖVERSIKTSPLANEN
Översiktsplanen som det nedan i första hand
refereraras till är Översiktsplan för Växjö stad.
(Växjö kommun, 1997) Den gäller enbart för
själva centralorten, för övriga kommunen gäller
Översiktsplan för Växjö kommun.
Översiktsplanen för staden är relativt aktuell,
den antogs 97-02-27 av kommunfullmäktige.
Planen främsta syfte är att lösa frågan om
utbyggnadsstrategi för staden, och detta ska
enligt planen ske enligt modellen ”den samman-
hållna staden”.

Som övergripande mål för planeringen av
staden har följande fyra ledstjärnor satts upp:
1. ”En stad för alla Social hänsyn ska ges hög
prioritet i stadsbyggandet. Stadsmiljön ska
utformas så att den blir trivsam och funktionell
för alla.”
2. ”Ekologisk uthållighet Utbyggnaden och
utvecklingen ska stå i överrensstämmelse med
de krav som ställs på ett från ekologisk synvin-
kel uthålligt och bärkraftigt samhälle.”
3. ”Universitetsstad och välutvecklat centrum i
södra Sverige Växjö ska vidareutvecklas som
utbildningsstad och betydelsefullt, välutvecklat
och attraktivt centrum i södra Sverige.”
4. ”Samhällsekonomiskt hållbar utveckling
Utbyggnaden och utvecklingen i övrigt ska ske
på ett från samhällsekonomisk synpunkt långsik-
tigt hållbart sätt.”

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER
ANGÅENDE BEBYGGELSEUTVECKLING.

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSE-
UTVECKLINGEN:
-    ”Växjö ska så långt som möjligt och i första

hand utvecklas som en sammanhållen
stad”.

-    ”Ny bebyggelse ska anknyta till stadens
karaktär. Särskild varsamhet ska iakttas
med färdiga och karaktärsfulla miljöer.”

-    ”Nya bebyggelseområden ska utformas i

enighet med de naturgivna förutsättning-
arna på platsen och med vikten av natur och
andra grönytor i närheten för ögonen.
Grönytorna i det nya området ska så långt
som möjligt anknyta till befintlig grön-
struktur i staden. Stor omsorg ska också
ägnas cykelförbindelserna.”

ÖVRIGT:
Bäckaslövsområdet, som ses som en del av
Regementsstaden, beskrivs vad gäller östra
delen som aktuellt utbyggnadsområde, d v s
utbyggnad startar inom något eller några få år.
Västra området reserveras för utbyggnad på
medellång sikt, framför allt beroende på lukt-
störningar från Norra Bergundasjön.
Bäckaslöv anses vara lämpat för framför allt
bostadsbebyggelse, men även lokaler för kontor
och verksamheter kan bli aktuella.
Från Regementsstaden ska ett GC-nät med hög
standard mot centrum samt mellan kasern-
området och Värendsvallen och Samarkand
prioriteras.
Den södra delen av Bäckaslövsområdet ansluts
till en början från Söderleden men bör på sikt få
en direktutfart till Storgatan genom en ny gata i
väster.
Norra Bergundasjöns strandzon, som är ca 25 m
bred, är ur biologisk synvinkel mycket viktig och
ska bevaras i stort sett orörd.
Området byggs ut etappvis österifrån. Det anges
att nya skollokaler med stor sannolikhet kommer
att krävas.
Kvarteret mellan Västra torget och järnvägen
har ett mycket strategiskt läge och bör delvis
reserveras för regionalt viktiga funktioner. I
övrigt rekommenderas centrumfunktioner och
bostäder. (se figur 4)

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER
ANGÅENDE TRAFIK.

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR TRAFIK:
Målet är att andelen gång- cykel- och kollektiv-
trafikanter ska öka genom att förbättra GC-nätet
och kollektivtrafiken. Åtgärder för att höja
säkerheten för oskyddade trafikanter ska
prioriteras före investeringar i biltrafiksystemet.

FORMELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
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ÖVRIGT:
Angående cykelvägnätet anges att särskilt stor
omsorg ska ägnas cykelförbindelserna vid
planering av nya områden för bostäder och
verksamheter.

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER
ANGÅENDE GRÖNSTRUKTUR OCH
SJÖAR.

ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR GRÖNSTRUKTUR
OCH SJÖAR:
”Växtlighet och vatten med tillhörande djurliv
ska värnas, vårdas och utvecklas till en allt
rikare biologisk stadsmiljö”  ”Naturen i och kring
staden ska knytas samman till en fungerande
biologisk infrastruktur av rekreationsområden,
parker, trädgårdar, skogsdungar, stränder, sjöar,
vattendrag, planteringar, stadsträd etc.”

ÖVRIGT:
Angående anlagda parker anges att de om
möjligt ska knytas samman med grönstråk.
Angående grönstråk anges målet att ett nytt
stråk från järnvägsområdet förbi kvarteret
Mjölner och ut mot I 11-området och ett längs
Söderleden ska tillkomma. (se karta)
Angående sjöar anges att Norra Bergundasjöns
funktion som recipient för vatten från Växjös
avloppsreningsverk inte får äventyras. Det finns
nämligen ingen alternativ recipient.
På grund av utsläppen ruttnar ibland alger på
sommaren och det luktar illa, vilket gör att det
inte är lämpligt att bygga för nära. Zonen av
luktpåverkan bedöms vara ett par hundra meter
bred. (se figur 4)

DETALJPLANER
Vad detaljplanerna säger är av mer eller mindre
liten betydelse, eftersom deras syfte är att styra
byggnation på en detaljerad nivå. De ska såle-
des inte behöva påverka mer övergripande
förändringar som avses ske i ett längre tidsper-
spektiv, som det är frågan om i detta projekt.
I detaljplanerna kan man emellertid utläsa fakta
som kan vara viktiga att veta inför planeringen
av området i fråga.
Över Bäckaslövsgärdet finns inga detaljplaner.
Hela kilen däremot är planlagd och anger med
få undantag industri, småindustri respektive
järnvägsområde. Det man kan utläsa av vikt för
projektet är att det finns ett ledningsområde och

var det finns allmän parkmark. (se figur 4)
Det finns emellertid en liten detaljplan (laga
kraft 2001-02-09) som anger användningen
bostäder på en tomt vid järnvägen.(se fig. 4) Vad
som är intressant med planen är att den visar
att Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämn-
den i Växjö inte har ett speciellt restriktivt
förhållningssätt till bostäder i närheten till
järnvägen. Minsta avståndet från bostäder till
järnvägens mitt är ca 20 meter, för att klara
detta föreskrivs bullerplank och intentionerna är
att också carportar byggs mot järnvägen för att
skydda mot buller. Speciella krav ställs också på
ventilationssystmen i bostadshusen för att klara
läckage vid en eventuell järnvägsolycka.

PROGRAMMET FÖR ARKITEKT-
TÄVLINGEN
Programmet ger förutsättningar utöver vad som
anges i översiktsplanen. Det innehåller en hel
del åsikter om hur området ska exploateras,
nedan redovisas det viktigaste och mest kon-
kreta.

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER:
Ett av de främsta målen för den kommande
utvecklingen anses vara att bryta upp de barriä-
rer som Söderleden, järnvägen och regementets
slutenhet utgör.
Vidare bör marken utnyttjas väl med hänsyn till
det goda läget. Bebyggelsen bör dock hållas till
främst två våningar men om efterfrågan finns
och där topografin medger så kan högre bebyg-
gelse tänkas.
Området innehåller ett forntida gravfält som är
bevuxet med stora hagmarksekar, det får inte
exploateras. (se figur 4)
Enligt programmet uppstår i regel behovet av
daghemsplatser omedelbart och lokaler för
dessa bör ordnas i närområdet. På sikt kommer
även undervisningslokaler för 1-9 års verksam-
het liksom vårdboende att behövas i området.
Tomt för denna verksamhet skall föreslås inom
tävlingsområdet.
Tävlingsförslaget skall även innehålla möjliga
platser för placeringar av butiker.
I 11-området angörs i första hand från Storga-
tan och Bäckaslövsområdet från Söderleden.
Den västra järnvägsbron avses vara öppen för all
trafik och fungera som en länk mellan de båda
områdena medan östra järnvägsbron endast
avses för gång- och cykeltrafikanter. (se figur 4)
Grusvägen som utgör gräns mot Bokhultets
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naturreservat planeras som cykelled mot
centrum via tunnel under Söderleden.
Ambitionen är att nya busslinjer ska gå in i
området, både norr och söder om järnvägen när
resunderlaget blir stort nog. Vad gäller transpor-
ter är kommunens ambition även att öka insla-
get av bilpooler i nya bostadsområden. Detta bör
komma till uttryck i planarbetet.
För avledning av spillvatten från de västra
delarna av Bäckaslövsgärdet erfordras pump-
ning.
Fjärrvärmenätet från stadens bioenergi-
anläggning för värme och kraft kommer att
byggas ut och vara tillgänglig för hela området.

TÄVLINGENS FYRA DIMENSIONER
Under rubriken ”tävlingens fyra dimensioner”
anges vad man ser som de viktigaste uppgif-
terna i tävlingen.

1.   ”att lyckas med området så att dess förhål-
lande och sammanhang till stadskärnan
möter befintlig bebyggelse och natur i en
arkitektur och struktur som samtidigt ger de
naturliga mötena mellan människor. Det
gäller att klara av övergången genom
industriområdet, Söderleden och det
osammanhängande stråket österut, samt
själva mötet med stadens centrum.”

2.   ”att finna lösningar hur Bäckaslövsgärdet
ansluter i sina övergångar till dess när-

områden. Hur områdena går i vart annat,
möter varandra, berikar varandra på sätt
som känns naturliga för områdets funktion i
sig och för människan.”

3.   Att finna Bäckaslövsgärdets karaktär och
särart för att exploateringen ska kunna visa
respekt och hänsyn men också utvecklas
tillsammans med landskapet.

4.   Att finna hur bostadshusen ska gestalta sig
på tomten och hur området ska spegla de
ideal som är på väg in i det sociala och
kulturella livet. Växjö har en ung befolkning
som ska känna sig hemma i hela den fysiska
miljön.

Ett krav som ställs av tävlingen Europan 6 som
inte klart framgår av programmet är de fyra
faktorer som måste införlivas i projektet: minne
och bevarande, social blandning, urban moder-
nisering och stimulerandet av förändring vad
gäller kvalitet på strukturen för liv och miljö.

ÖVRIGA PLANER/FÖRSLAG
Ett förslag till utbyggnad västerut av I 11 områ-
det har upprättats av Stadsbyggnadskontoret.
(se figur 4)

Fig.4 Karta med förklaringar till texten ovan.
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STADSANALYSMETODER –EN KORT GENOMGÅNG

För att få ett bra underlag till att lösa problemet
på ett bra sätt ska en stadsanalys göras.
Stadsanalys är ett övergripande begrepp som
kan utföras med ett flertal metoder beroende på
vilket syfte den ska fylla och i vilket område den
ska användas.
För att hitta en analysmetod som är lämplig för
det här projektet beskrivs nedan vad analysen
ska tillföra. Sedan gås ett antal relativt kända
metoder kort igenom som kan vara aktuella, för
att se vilka som kan passa syftet.
I arbetet med detta har den norska skriften
Stedsanalyse – inhold og gjennomforing
(Mvdep, 1993) varit till stor hjälp, en skrift som
beskriver ortsanalys/stadsanalys i allmänhet
och därefter går igenom ett antal metoder.
För att undvika missuppfattningar klargörs att
begreppet stadsanalys nedan används synonymt
med stedsanalys, även om ”sted” egentligen är
norska för ort eller plats.

SYFTE
Ett mer övergripande syfte med stadsanalysen
framgår av följande definition: Stadsanalys är en
systematisering av kunskap för att förstå sta-
dens/platsens historia, situation och framtids-
möjligheter. (Mvdep, 1993)
Men i övrigt, på en mer detaljerad nivå, önskas
en metod som inriktar sig på:

-     Att hitta principer för utformning.
-     Anpassning till platsen och förnyelse istället

för bevarande och upprepning av staden.
-     Att förstå stadens historia och se dess

värden för att inte göra misstag som påver-
kar kvalitéer negativt.

-     Att hitta problem och brister för att eventu-
ellt kunna lösa eller motverka dom.

-     Både estetiska faktorer/stadens fysiska form
och kulturhistoriska faktorer.

-     Objektivitet, staden tillhör alla vilket gör det
viktigt att subjektiva värderingar minimeras.

NÅGRA METODER AV OLIKA
KARAKTÄR
Metoder som kan vara aktuella att använda för
att nå syftet med analysen.

ESTETISKT STADSFORMNING
En metod av Thiis-Evensen vars syfte är att få en
översikt över platsens visuella särdrag, som
vidare bearbetas till utformningsriktlinjer vid
planläggning av ny bebyggelse. Meningen är
alltså att det befintligt visuella ska användas
som grund och motiv för utformning av ny
bebyggelse. Analysen bygger på att det finns
vissa gestaltningslagar och med utgångspunkt i
dessa byggs ett typredskap upp för att förstå
bebyggelsens visuella egenskaper. (Mvdep,
1993)
Metoden är objektiv i beskrivning och analys,
men subjektiv i urval av riktlinjer för utformning.
Den lägger ingen större vikt vid kulturhistoria
etcetera, och den är således inte heller
bevarandeinriktad. Det finns emellertid möjlig-
het att välja var tonvikten ska ligga beroende på
projektet, exempelvis kan då historiska aspekter
ges större utrymme. (Björkman, 1998)

NATUR- OCH LANDSKAPSANALYS
Metoden fokuserar på landskapet som natur,
form och kultur. Analysen ska dokumentera och
förmedla landskapskaraktären genom att ge en
totalbild av dessa skilda teman. Landskaps-
analyser innehåller element från flera andra
metoder, men det speciella är just att det
visuella, funktionella och meningsbärande
analyseras tillsammans. Det kan gälla ekolo-
giska fakta, hydrologiska förhållanden, vegeta-
tion, djurliv, landskapsbild etcetera. Metoden
lägger sin tyngdpunkt på de delar av landskapet
som är mer eller mindre obebyggda och behand-
lar oftast inte bebyggelse i någon högre grad.
Därmed kan den inte heller hjälpa att förstå
stadens historia. Den har inte heller förmågan
att i någon större utsträckning ge principer för
bebyggelseutformning. Däremot kan den ge
riktlinjer på ett mer övergripande plan, som
exempelvis vilka områden som ej bör bebyggas,
hur grönstrukturen kan förbättras eller vilka
områden som bör bevaras för speciella syften.
(Mvdep, 1993)
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KEVIN LYNCH
Lynch är en känd stadsbyggnadsteoretiker som
med sin metod undersöker hur människor
upplever miljön genom att intervjua invånare. I
intervjuerna lät han bland annat personerna rita
kartor över sin stad för att finna ”the image of
the city”, det vill säga inte hur staden faktiskt
ser ut, utan den tolkning olika människor gör.
Målet är att upptäcka de enskilda element som
staden ur denna synvinkel är sammansatt av så
att de kan framhävas i stadsgestaltningen. Med
det ökar således möjligheterna till orientering,
något som Lynch likställer med stadskvalitet. En
beskrivning görs av stadens föreställningsbild,
det vill säga den tolkning människor gör av
staden, inte stadens faktiska utseende.
Föreställningsbilden beskrivs med stadens
element, dessa är enligt Lynch: stråk, avgräns-
ningar, distrikt, knutpunkter och landmärken.
(Eckhardt, 1998) (Lynch 1961)
Det är en systematisk metod och beskrivningen
av staden med ett fåtal element förtydligar och
förenklar och gör det lättare att förstå den
komplexa verkligheten. Metoden lägger inte stor
vikt på historien vilket gör att den inte heller är
inriktad på bevarande. Metoden är i hög grad
objektiv i och med att den bygger på hur invå-
narna uppfattar sin omgivning.

KVALITATIV ORTSANALYS
En metod av Anne Marit Vagstein, i samarbete
med Christian Norberg-Schulz.
Det är en subjektiv och intuitiv metod som
försöker beskriva platser som man uppfattar
dom, som de faktiskt framträder. Det är alltså
inte platsens enskilda element som man försö-
ker förklara utan snarare dess relationer och
platsens helhet. I och med detta går man också
ett steg vidare, bortom det visuella, det är
nämligen också meningen att man ska försöka
gripa tag i platsens själ, genius loci. (Mvdep
1993) och (Vagstein, 1993)
Genius loci är ett komplicerat begrepp, men det
handlar om att platsen inte endast är ett fysiskt
rum. Plats och liv är en enhet, de kan inte skiljas
åt utan utgör tillsammans tillvaron. Talesättet
”äga rum” visar detta; livet försiggår inte i
tomrum, det ”äger rum”. (Norberg-Schultz,
1992) Således räcker det inte att enbart analy-
sera platsen utifrån det visuella.
Den kvalitativa analysen tar främst utgångs-
punkt i landskapet och anser också att det först
och främst är landskapet som måste förstås och
respekteras. Förr fanns denna förståelse och

respekt och metoden ska ersätta dessa traditio-
ner eftersom de enligt författarna har gått
förlorade.
Metoden ger ledning för lokalisering, gruppering
och utformning av ny bebyggelse och även för
bevarande av landskapsmässiga och arkitekto-
niska element. (Mvdep, 1993)

KULTURMILJÖANALYS
En metod, mest känd genom Michael Trieb, som
lägger vikt på bevarande och historisk insikt.
Även om huvudmålet är att hitta det kulturhisto-
riska bevaringsvärda, så är syftet också att ge
grunder för anpassning till det existerande. Det
är dock en metod som snarare visar staden
utvecklingsmöjligheter än ger gestaltnings-
förutsättningar. (Mvdep, 1993)
Eftersom staden enligt Trieb bör utvecklas med
kontinuitet, så fångar man stadens karaktär
genom att analysera vilka kännetecken som
kontinuerligt återkommit i den historiska utveck-
lingen. Detta utgör sedan grunden för att visa
vilka särdrag som är bevarandevärda och vilka
gestaltningsprinciper som ska användas vid
byggnation. (Eckhardt, 1998)
Metoden bör kunna genomföras relativt objek-
tivt i och med att det i analysen till stor del
handlar om att samla fakta. Att i nästa moment
välja gestaltningsprinciper bör dock kräva en
viss subjektivitet.

REALISTISK STADSANALYS
En metod av Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde.
Den realistiska metoden försöker, mot bakgrund
av en historisk förståelse av platsens framväxt,
att beskriva arkitekturens ordningsprinciper som
dom framstår i dag. Författarna menar att yttre
form bör förstås i förhållande till de strukturella
sammanhang som den ingår i.
Metoden är speciell på så sätt att den försöker
förstå processen som ligger bakom framväxten
av staden, man ser arkitekturen som en upp-
summering av gångna tiders kulturella värde-
ringar och förhållningssätt.
Metoden kallas realistisk dels för att den
försöker beskriva verkligheten som den visuellt
faktiskt framträder, dels för att den griper tag i
de grundläggande ordningsprinciperna bakom
fysisk form.
Det är en beskrivande, relativt objektiv metod
som ska bygga på fakta istället för subjektiva
bedömningar. (Mvdep, 1993)
Författarna vill motverka att bevara staden som
en statisk bild. Detta görs genom att man i
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analysen dokumenterar den historiska transfor-
mation som staden har genomgått, därmed kan
man påvisa att denna förändring är en naturlig
del av stadens utveckling. (Ellefsen & Tvilde,
1991)

DISKUSSION
Den estetiska metoden verkar passa väl med
vad jag vill att analysen ska ge, att den främst är
inriktad på estetik och kanske inte tar så stor
hänsyn till kulturhistoriska faktorer kan visserli-
gen vara en brist. Men det finns möjlighet att
betona exempelvis kulturhistoriska faktorer mer,
så det bör ändå vara ett bra alternativ.
Natur- och landskapsanalysen kan vara lämplig
på så sätt att området för tävlingen är ett
obebyggt naturområde och att det inte omges av
bebyggelse. Att metoden inte analyserar bebyg-
gelsen gör det dock omöjligt att få hjälp med att
anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga
staden, metoden är alltså ensam inte tillräcklig.
Dessutom upplever jag att en fullständig
landskapsanalys är överflödig på grund av att
lokaliseringen redan är vald i och med tävlings-
programmet. Emellertid krävs det förmodligen
någon typ av landskapsanalys som ett komple-
ment.
Kevin Lynch metod kan tyckas vara lämplig, men
den har i tidigare studentprojekt visat sig vara
svår att applicera på mindre områden, vissa
delar av metoden kan dock vara användbara. Till
exempel kan elementen som Lynch har definie-
rat vara ett bra sätt att hjälpa till att beskriva
staden.
Den kvalitativa metoden har enligt författarna
förmågan att tillföra allt som jag i mitt syfte
önskar. På så sätt passar den detta projektet,
men att den är uttalat subjektiv, intuitiv och
även ovetenskaplig gör att jag tror den skulle ge
för svagt stöd och framför allt att den inte ger
legitimitet.
Kulturmiljöanalysen uppfyller inte mina krav
främst på grund av att den är inriktad på beva-
rande, men även i och med att den endast i
begränsad omfattning ger gestaltningsgrunder.
Den realistiska metoden har fördelen att den
beskriver den historiska betydelsen för stadens
nuvarande form. Genom att förstå och känna till
formernas ursprung bör man också på ett bra
sätt kunna förstå vad som hör till den lokala
identiteten. I övrigt så stämmer den även bra
överens med vad jag ser som analysens syfte
och det verkar således vara en av de bästa
metoderna för detta projektet.

SLUTSATS – AKTUELLA METODER
Det är således två metoder som i sin helhet
verkar vara aktuella, Realistisk stadsanalys och
Estetisk stadsformning. Deras syfte stämmer bra
överens med målet över vad analysen ska
tillföra.
Dessa två metoder ska därför studeras närmare
för att jämföras och för att se hur det skulle gå
att applicera dom på det aktuella projektet.
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