
I kilenområdet görs en inventering av de fysiska
förutsättningar som är viktiga att ta hänsyn till i
planeringen.
Stadsanalysen omfattar knappast Bäckaslöv-
sområdet, därför fördjupas inventeringen i detta

område till en landskapsanalys som komple-
ment. Landskapsanalys innebär i det här fallet
dels en inventering av områdets fysiska förut-
sättningar, dels en beskrivning av landskapet.

OMRÅDETS FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

INVENTERING AV KILEN

Värderingen av byggnader på kartan ovan är en
enkel bedömning som visar byggnadens värde i
förhållande till marken den upptar. Det innebär
att en värdefull byggnad kan vara lågt värderad
om den tar upp en förhållandevis stor och

värdefull tomt.
Värderingen har för övrigt gjorts med hänsyn till
ekonomiskt-, kulturhistoriskt-, och estetiskt
värde. Privata hus värderas högre på grund av
dess förmodade affektionsvärde för ägaren.

Fig. 47 Värdering och risker

Mycket värdefulla byggnader, bör absolut ej rivas
Värdefulla, bör ej rivas utan goda skäl
Lägre värde, kan om skäl finns rivas
Mycket lågt värde, kan rivas
Värdefull trädrad
Risk, förvaring av explosiva vätskor och alstring av
farliga godstransporter
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DISKUSSION
Hur stora ingrepp man kan göra beror givetvis
på hur stora vinster det ger. Ju större vinster
planen ger desto större ingrepp är det värt att
göra. Det går därför inte i detta läge att säga
vilka och hur många hus man kan tänka sig att
offra.
De lägst värderade byggnaderna ger emellertid
redan nu ett dåligt markutnyttjande och det
råder knappast tveksamhet om att man kan
bortse från dessa i samband med en ny plan för
området.
I ett längre tidsperspektiv, där man antar att
Växjö expanderar, anser jag också att man kan

bortse från de näst lägst värderade byggna-
derna, framför allt om det blir aktuellt med en
mer övergripande plan.
Områdena som har markerats som risker är
verksamheter som bör flyttas om man bygger
bostäder i dess närhet.
Stråken och barriärerna kommer till viss del att
förändras beroende på hur området exploateras.
Befintliga stråk bör emellertid användas som en
viktig utgångspunkt i planeringen av bebyggelse
och gatustruktur. Barriärerna har negativa
konsekvenser exempelvis vad gäller trivsel,
gång- och cykeltrafik och grönstruktur och
därför är målet självklart att minska dessa.

 

Fig. 48 Stråk och barriärer

Stora stråk med målpunkter utanför kartområdet
Stråk inom planområdet
Barriärer (kraftiga barriärer inom planområdet)
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INVENTERING OCH LANDSKAPS-
ANALYS AV BÄCKASLÖV

 ����������������Ängsmark
Ädellövskog
Lövridå, björk och asp
Fuktstråk/fuktäng
Barrblandskog

Hårdgjorda grusytor
Berg i dagen
Gravfältsområde
Stengärdsgård

Fig. 49 Vegetation och fysiska element

Höjd
Sänka
Brant slänt
Gräns mellan olika miljöer
Gräns mot likadan miljö
Siktlinje/vy

Fig. 50 Landskapsform - upplevelsen
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BESKRIVNING
Beskrivningen nedan av landskapet har gjorts
mot bakgrund av boken Landskapsbildsanalys
(Elfström, 1991) och liksom i Elfströms analyser
utgör de 8 miljöpsykologiska faktorerna stom-
men i beskrivningen. De 8 miljöpsykologiska
faktorerna är egenskaper hos miljön som
människan fäster vikt vid när hon bedömer den,
medvetet eller omedvetet. Faktorerna är:

Trivselvärden
Huruvida landskapet tilltalar eller väcker olust.

Komplexitet
Utbudet av mångfald och variation.

Helhet
Samspelet mellan de olika elementen i landska-
pet. Ju högre komplexitet desto högre grad av
samspel mellan olika element krävs för att
landskapet ska vara tilltalande.

Rumslighet
Olika landskapsrum och graden av öppenhet/
slutenhet. Avgörande för förmågan att orientera
sig i landskapet.

Social status
Vad som vårdas respektive förfaller. Hög social
status sammanfaller ofta med möjligheten att se
det historiska djupet.

Kraftfullhet
Huruvida landskapet uttrycker mjukhet och
ömtålighet eller dominans och kraftfullhet.

Affektionsvärden
Tecken på förfluten tid i landskapet, värdet är
oberoende av den sociala statusen.

Originalitet
Känns landskapet bekant eller obekant, man
minns lättare platser som skiljer sig från andra
och de gör det lättare att orientera sig.

BESKRIVNING AV BÄCKASLÖV
Landskapet har tydliga avgränsningar mot norr
genom järnvägen och mot öster genom att
bebyggelsen med hårdgjorda ytor abrupt börjar.
Mot söder och väster upplever man inga klara
avgränsningar.
I stort sett upplevs området som mycket trivsamt
och tilltalande. Det är dock stor skillnad inom

Fig. 51 Bilder från Bäckaslöv
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området och i rummet mot järnvägen i norr finns
mycket störande element i form av en plansch-
aktad grusyta som för tillfället används som
stenupplag. I de andra två rummen i söder finns
däremot inga störande element och söder om
Gamla Bäckaslövsvägen heller ingen större
variation. I den andra delen av det stora rummet
i söder, norr om vägen, är variationen däremot
stor, det är småskaligare, mer varierad topografi
och mindre landskapselement i form av stenar
och buskar.

Trots skillnaderna finns en stark känsla av
helhet i landskapet, förutom i den norra delen.
Den rumsliga avgränsningen i det öppna partiet
i norr är stark, detta förstärks ytterligare av att
det ligger i en sänka.
I söder är avgränsningen av de öppna partierna
mer diffus och består av två rum, varav det stora
är svagt uppdelat i mindre. (se karta nedan)
Trots att det stora rummet har diffusa avgräns-
ningar och dessutom ligger på en höjd kan man
emellertid klart känna rumslighet. Det stora
rummet ger naturligt ett mer horisontellt intryck
än de mindre.

Området kan indelas i tre kategorier med
hänsyn till social status (se karta nedan).
1.   Upplevs som mycket välvårdat och väl

omhändertaget.
2.   Upplevs som välvårdat och extra omhänder-

taget.
3.   Upplevs vara normalt omhändertaget.
4.   Upplevs vara mycket negativt påverkat.

Fig. 52 Landskapets olika rumsbildningar, tjockleken på
linjerna illustrerar hur tydlig rumskänslan är.

Fig. 53 Landskapet sociala status.

Områdets topografi och skala göra att det i
allmänhet upplevs som ganska mjukt, även om
det från höjden i mitten på kartan ger en viss
känsla av kraftfullhet. Kraftfullheten beror även
på den vyn som sträcker sig över staden.

Landskapet har högt affektionsvärde genom att
det finns gamla grusvägar, stengärdsgårdar,
stenrösen och gamla ekar etcetera som ger
området intryck av att vara ett kulturlandskap.
Detta gäller det område som är klassat till hög
social status. (Framför allt klass 1, men också 2
på kartan ovan) Just detta område präglas av
originalitet, inte för att man inte känner igen
det, utan för att landskapet är av det slag av
vilka det inte finns så många kvar.
Vissa av elementen som ger detta höga affek-
tionsvärde är dock svagt framhävda och vår-
dade, det gäller framför allt stengärdsgårdar.

Sammanfattningsvis kan man säga att landska-
pet är värdefullt, men att störande element
starkt drar ner intrycket i norr. Det stora
landskapsrummet är lite diffust avgränsat och
består av flera diffusa mindre rum. Större delen
av området upplevs vara väl omhändertaget och
har högt affektionsvärde.

 

1. 

2. 
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3. 

 3.
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DISKUSSION
Eftersom landskapet har stora kvaliteter bör
man i stor utsträckning försöka bevara dessa
värden. Målet är att en exploatering av området
förstärker kvaliteter och minskar bristerna. Detta
förutsätter en varsam behandlig av landskapet.

I denna del av landet är det absolut vanligast
med barrskog och därmed ses lövskog ofta som
en stor kvalitet. Därför är det viktigt att försöka
bevara mycket av lövbeståndet i området. Det är
emellertid inte heller vanligt med öppna ytor,
särskilt inte med kulturmiljöuttryck, och därför
uppstår en konflikt mellan vad som ska exploa-
teras – lövskogsmark  eller ängsmark.

Båda dessa typer av vegetation, och även
fuktäng, är dessutom mycket värdefulla ur
ekologisk synpunkt eftersom de i allmänhet
innehåller en artrik flora och fauna. (Gustavs-
son, 1994)

Mer exakt hur jag ska förhålla mig till landska-
pet och dess förutsättningar redovisas i kapitlet
Principer.
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