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Buller

Planprojektet gäller förändring av en befintlig infartsled som löper genom ett område med verk-
samheter och handel. Tanken är att omdimensionera vägen samt att förtäta den kringliggande be-
byggelsen. En del av denna förtätning kommer att bestå av nya bostäder. Eftersom vägen idag har
ett trafikflöde om cirka 28 000 fordon per dygn, kan man förutsätta att bullerfrågor kommer att
spela en avgörande roll i omvandlingen. I detta kapitel beskrivs den grundläggande teorin om pla-
nering med buller och bulleråtgärder, för att det sedan ska kunna appliceras på planförslaget.

Vad är buller?

Begreppet buller är för många något oklart. Den enklaste definitionen är att ”buller är oönskat ljud
– inte allt ljud.” (Boverket, 2000:1) Man gör alltså skillnad på ljud och ljud. Om man har en positiv
uppfattning till ett ljud, kan ljudet vara förhållandevis starkt utan att uppfattas som störande, medan
man har en klart lägre tolerans för ljud man inte är särskilt förtjust i. Boverket ger ett exempel med
en villaägare och hans värmepump. Han står gärna ut med det extra ljud värmepumpen för, då han
vet att han sparar pengar på att använda den, istället för den tystare oljepannan. Han har däremot
svårt att tycka lika bra om trafikbullret på gatan, eftersom han inte har något att vinna på att andra
kör där när han ska sova.

Olika kategorier
Bullerstörningar i bebyggd miljö delas ofta upp i olika kategorier. De vanligaste är: buller från
trafik, från järnväg och från flygtrafik. Även lågfrekvent buller diskuteras numera i bostadssam-
anhang. De tre första kategorierna behandlas på liknande sätt. Det är vad man brukar kalla ”vanligt
oljud”. De uppfattas av örat och sprider sig ungefär likadant, skillnaden ligger i hur pass störande de
uppfattas av de drabbade och vilka regler och normer som gäller för dem, samt att de skiljer sig i hur
man bäst motverkar dem.

Lågfrekvent buller
Det lågfrekventa bullret är något annorlunda än det ”vanliga bullret”. Det uppfattas knappt av örat,
och kan knappast påstås vara ett ”störande oljud”, men kan ändå vara minst lika besvärande som
”vanligt buller”. Vanliga effekter av lågfrekvent buller är bl.a. sömnstörningar och huvudvärk. Det
lågfrekventa bullret har dessutom en förmåga att fortplanta sig mer effektivt i en byggnad, eftersom
det fortplantar sig lättare i ett hårt material än det ”vanliga” ljudet (Boverket 2000:2).  Lågfrekvent
buller i bostadsmiljöer uppstår främst från tekniska installationer i den egna eller omkringliggande
byggnader, såsom hissmaskinrum, värmepumpar och fläktar. Dessa ljud motverkas bäst genom
särskilda dämpningar inbyggda i huset eller på fläktar. Buller från trafik har ofta en relativt låg
frekvens, men inte så låg att den räknas in i denna kategorin. Då lågfrekvent buller alltså främst
beror på installationer i byggnaden, något som inte berörs i denna uppsats, kommer inte heller
denna bullerform beröras vidare. Denna korta utläggning i ämnet är dock nödvändig för att klargöra
begreppet.

Normalfrekvent buller
De tre andra bullerkategorierna trafikbuller, buller från spårbunden trafik och flygbuller utgör samma
typ av ljud, nämligen vanligt oönskat ljud. Skillnaden ligger som nämns ovan i att de behandlas
olika i planering och byggande på grund av de regler och rekommendationer, samt möjliga åtgärder
som gäller för de tre. Gällande spår- och flygbuller kan högre värden accepteras än för trafikbuller,
då det mellan tågen och planen är helt tyst.  Metoder för dämpning skiljer sig också, då det t.ex. är
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svårt att dämpa buller från ett flygplan med en bullerskärm. I detta kapitel kommer dock endast
trafikbuller att beskrivas, eftersom det är den enda bullerform som är aktuell inom planområdet.

Vad åstadkommer bullret?

Upphovet till bullret i vägtrafiken beror främst på trafikmängden och vilken hastighet den håller, i
samverkan med flera andra faktorer som andelen tung trafik, vägens lutning, körrytm och fordon-
ens skick. Klart störst betydelse har dock hastigheten (Boverket 2000:1). I farter under 30 km/h
dominerar ljudet från motor och avgassystem. I hastigheter runt 50 km/h fördelas ljudet ungefär lika
mellan motor / avgassystem och ljudet från däcken. I hastigheter från ca 70 km/h och uppåt domine-
rar däcksljudet klart.

Akustik

För att förstå hur buller i bebyggelsen fungerar behöver man veta lite om hur ljud fungerar och rör
sig. En lättbegriplig jämförelse är ringarna på ytan efter en sten kastad i en vattenspegel. Vågorna
representerar ljudet, och stenen ljudkällan. Vågorna rör sig sedan i konstant hastighet i en perfekt
cirkel ut från ljudkällan och mattas av efter hand. Längden mellan två vågtoppar kallas våglängd,
eller frekvens. Höjden på vågorna kallas amplitud. (Boverket 2000:1)

Frekvens och amplitud

Frekvensen avgör hur ljudet låter, en hög frekvens ger ett vasst ljud som t.ex. metallgnissel. En låg
frekvens ger ett dovt ljud som t.ex. en bastrumma.  Amplituden anger mängden energi i ljudet, alltså
hur mycket det låter. För att jämföra med en stereoanläggning innebär en hög amplitud att man har
skruvat upp volymen. (Därav det engelska ordet för förstärkare; Amplifier. ) Energimängden i ljudet
avtar med kvadratroten på sträckan det färdas, vilket som bekant medför att ju längre bort från
källan man befinner sig desto svagare upplevs det. Frekvensen är däremot konstant. Det mänskliga
örat uppfattar normalt frekvenser mellan ca 20 Hz (Hertz) upp till 20 000 Hz. Ljud i olika frekven-
ser uppför sig något olika. Höga frekvenser (vassa ljud) uppför sig på ungefär samma sätt som ljus.
Det rör sig i en rak linje och sprider sig inte runt hörn särskilt effektivt. Det färdas inte heller särskilt
bra genom fasta material, utan studsar, och är därför relativt enkelt att avskärma. Låga frekvenser
däremot har en större tendens att böja sig runt hörn och leta sig fram i springor. Det fortplantar sig
också bättre i fasta material, vilket kan illustreras med att man oftast bara hör basgången på gran-
nens nya hårdrocksplatta genom väggen. Dessa egenskaper hos ljud har betydelse i planprojektet då
trafikbuller håller en relativt låg frekvens och alltså tenderar att böja av och fortplanta sig i material
ganska väl.

Inverkande faktorer

Ljud rör sig som nämnts ovan sfäriskt ut från källan, med en viss spridning runt hörn, över buller-
plank och andra hinder. Det finns dock vissa undantag. Vind kan böja ljudet och antingen reducera
eller t.o.m. ta bort ljud, eller föra det med sig och därmed förstärka ljudet. Även temperaturen kan
göra skillnad. En varm sommardag stiger ljud lättare upp i luften och avtar därför snabbare vid
marken, medan det på kalla vinternätter ligger kvar längre vid marken och därmed sprids längre



41

sträckor. (Se illustration.) Hur marken ser ut spelar också en ganska stor roll. Över en hård yta som
asfalt eller vatten fortplantar sig ljudet bra, medan ett mjukare underlag, som gräs eller ännu hellre
snö, bidrar med en ganska effektiv dämpning.

Decibel

Ljud som uppnår smärtgränsen för det mänskliga örat är ca 100 000 000 000 gånger starkare än det
svagaste ljud vi kan uppfatta. (Svenska kommunförbundet 1998) För att kunna mäta amplituder
utan att behöva använda jättetal används därför en logaritmisk skala, decibelskalan (dB). Den sträcker
sig mellan talen 0 och 194, vilket är det högsta ljud som kan uppstå. Ett normalt samtal förs på ca 65
dB(A) och ljudnivån på ett disco är ca 110 dB(A). Smärtgränsen ligger runt 125 dB(A). För att man
ska uppfatta en märkbar förändring av ett buller måste ljudet höjas eller sänkas med minst 3 dB(A).
Ljudstyrkan fördubblas med en höjning på 10 dB(A), men en upplevd fördubbling / halvering nås
redan vid en förändring på ca 8 dB(A). (Svenska kommunförbundet, 1998) Eftersom det mänskliga
örat inte uppfattar alla ljudfrekvenser lika bra, utan är optimerat för att höra de ljud som är mest
relevanta för oss, t.ex. tal (ca 1 000 Hz), måste decibelskalan frekvensvägas för att visa resultat som
motsvarar den upplevda ljudnivån. Det finns flera olika vägningskurvor, men den vanligast före-
kommande är kurva A. Det är också den som bäst motsvarar den mänskliga hörseln. Användandet
av denna kurva markeras i förkortningar med dB(A). (Svenska kommunförbundet, 1998)

           0    10     20                            60             80                   110           130    140         160

Illustration av olika ljuds decibelnivå

Ekvivalentnivå och maximalnivå

Decibeltal för buller anges oftast i antingen ekvivalentnivå eller maximalnivå. Den ekvivalenta
ljudnivån avser en medelljudnivå under en avgränsad tid, oftast ett dygn. Maximalnivån avser det
maxvärde som kan uppstå av en bullerkälla. Detta används oftast bara för mätningar nattetid samt
vid arbeten med järnvägs och flygbuller. (Boverket 2000:1)
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Normer och regler

Riksdagsbeslut
I mars 1997 antog riksdagen en proposition om ”Infrastruktursatsningar för framtida transporter”
(prop. 1996/97:53). Där anges följande riktvärden för trafikbuller:

”riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyg-
gelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.”

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus.
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

”Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt
ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.” (Planera för en god ljudmiljö,
Boverket 2000)

Ovan nämnda värden är alltså inte tvingande, utan det anges i propositionen att de är riktlinjer och
ett långsiktigt mål mot vilket man bör sträva. Vid nyprojektering är det dock praxis att åtminstone
inomhusnivåerna och helst också utomhusnivåerna uppnås. (Boverket 2000:1)

Boverkets rekommendation
I riksdagens beslut om ”Svenska miljömål – miljöpolitik för ett hållbart samhälle” (prop. 1997/
98:145) uppmärksammas bullerfrågan under miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö.”  Boverket
tolkar detta som att en god ljudmiljö innefattar att:

· Bullernivån i bostadsrum inte stör sömn eller dagliga sysselsättningar.
· Bostadslägenheter helst har tillgång till bostadsrum där det går att sova ostört med öppet

fönster, d.v.s. 45 dB(A) ekvivalentnivå eller lägre utomhus vid fasaden.
· Alla i sin vardag har uppehålls- och rekreationsytor utomhus inom räckhåll, där tystnaden

känns och ett avslappnat samtal inte störs.
· Ljudnivån i befintliga bostadsmiljöer inte tillåts försämras märkbart vid förändringar i infra-

struktur eller bebyggelse.
(Boverket 2000, Planera för en god ljudmiljö)

Naturvårdsverkets riktlinjer
Utöver ovan nämnda riktlinjer från riksdagen gäller enligt regeringsbeslut Naturvårdsverkets tidi-
gare förslag till riktvärden vad avser övriga lokaler och områden, d.v.s. inte bostäder.

Utomhus
· Vid vårdlokaler eller undervisningslokaler 55 dB(A)
· Rekreationsytor i tätbebyggelse 55 dB(A)
· Vid arbetslokaler 65 dB(A)

Inomhus
· Fritidsbostäder och vårdlokaler 30 dB(A) samt maximalnivå nattetid 45 dB(A)
· Undervisningslokaler 30 dB(A)
· Arbetslokaler 40 dB(A)
(Svenska kommunförbundet 1998)
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Värt att notera är att alla ovanstående värden endast är riktlinjer och inte fastställda regler. Att inte
följa dessa riktlinjer innebär dock ett brott mot allmän praxis och därför bör mycket goda motiv i
sådana fall redovisas.

Tyst sida

Riksdagens riktlinjer från 1997 angående bullernivåer vid fasad till bostadshus är flitigt diskuterad.
Riktlinjen säger att man ska uppnå en ekvivalentnivå på max 55 dB(A) vid fasad. I stadsmiljöer är
detta ofta omöjligt att göra på alla sidor av ett hus. 55 dB(A) är dessutom 10 dB(A) mer än vad som
krävs för att uppnå en ”god ljudmiljö” enligt Boverket. Man har därför börjat använda en annan
modell, nämligen den om en ”tyst sida”. Detta innebär att man tillåter en ljudnivå som överstiger
rekommendationerna vid fasaden mot gatan, förutsatt att man vid fasaden mot gården kan uppnå en
ljudnivå på 45 dB(A) eller lägre. Tanken är sedan att lägenheterna i huset ska disponeras så att
vardagsrum och sovrum vänder sig mot den tysta sidan, medan de mindre känsliga förrådsutrymmena
och köken ligger mot gatan. Härigenom skulle man uppnå en kompromiss som upplevs som en
fördel av de boende. Ett flertal undersökningar har nämligen visat att modellen med en ”tyst sida”
upplevs som en bättre ljudmiljö än rekommendationen om 55 dB(A) runt om huset. Denna teori har
utvecklats vidare av prof. Pelle Nilsson på institutionen för väg- och trafikplanering vid Chalmers
Tekniska Högskola i Göteborg.

Bullerbarriärmodellen 65/55/45
Metoden är utvecklad främst för att användas i ytterområden från 1960- och 70-talen, men många
av tankarna och idéerna går att använda på annan befintlig bebyggelse och även vid nybyggnation.
De metoder han föreslår att man använder är ny bebyggelse, omdragning av lokalgator samt kon-
ventionella bullervallar och plank. Modellen grundar sig på tankarna om en ”tyst sida”, d.v.s. att
man kan acceptera en något högre ljudnivå mot gatan om man lyckas uppnå en god ljudmiljö på
gårdssidan (<45dB(A)).

När man planerade nya bostadsområden på 60- och 70-talen var det ofta på jungfrulig mark. Områ-
dena ligger inte sällan nära stora trafikleder, och eftersom markpriset ofta var lågt när man byggde,
tog man till rejäla ytor för att klara av de krav på trafikseparering och bullerskydd som man arbetade
efter. Det är till stor del dessa skyddsområden mellan huvudleden och bostäderna modellen arbetar
med. Förtätning mellan de befintliga husen för att få en tät fasad mot gatan och därmed skydda
gårdarna från buller är en annan viktig del i modellen.

Bullerbarriärmodellen 65/55/45 tillämpas i fem steg, vilket ger en kontrollerad sänkning av ljudni-
vån. Man utför inte heller fler åtgärder än nödvändigt. Man kan därför begränsa kostnader och
negativa effekter i boendemiljön.

Steg 1. Installation av traditionella bullerskydd längs huvudtrafikleden.

Steg 2. Lokaltrafiknätets utformning. Lokalgatorna går ofta nära fasaderna och genererar ofta en hel
del smittrafik. Flödena och hastigheten på lokalgatan bör därför regleras och lokalgatan om möjligt
flyttas bort från husen. Eventuellt bör den också avskärmas.

Steg 3. I skyddszonen vid trafikleden uppförs bullerskyddande sammanhängande bebyggelse, inne-
hållande verksamheter som inte är bullerkänslig.

Steg 4. Komplettering av den nya bullerskyddande bebyggelsen med höga tunna skärmar mellan
byggnaderna. Detta ger ofta ett ljudvärde på  <55dB(A) mellan verksamheterna och bostäderna.
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Steg 5. Om nödvändigt bör man försöka förtäta den befintliga bostadsbebyggelsen för att få täta
fasader runt gårdarna och därmed uppnå en god ljudmiljö inne på gårdarna.

Illustration Bullerbarriärmodellen genomförd till fullo.
Svarta byggnader representerar nybyggnation.

Bullerdämpningsåtgärder

Efter vad som kan framtydas av den refererade litteraturen finns det egentligen bara tre olika sätt att
dämpa trafikbuller på. De är väldigt enkla att förstå. Det första är att förhindra uppkomsten, d.v.s.
att angripa källan. Det andra är att ställa något i vägen för bullret. Det tredje är att skydda mottaga-
ren. De tre kan naturligtvis göras på flera olika sätt, och dessutom kombineras med varandra, men
detta är ändå grundprinciperna för bullerdämpning. De olika åtgärderna och dess effekter presente-
ras därför med den indelningen.

Åtgärder på källan
 Källan till trafikbuller är trafiken som färdas längs en väg. Exakt vad som låter är som beskrivs i
avsnittet ” Vad åstadkommer bullret?” beroende på hur fort trafiken rör sig o.s.v. I farter under 30
km/h och även delvis upp till 50 km/h är det ljudet från motorn och avgassystemet som bullrar mest.
Den effektivaste dämpningen på de källorna ligger utanför planerarens kontroll, då det är rent tek-
niska lösningar på fordonen. En del saker kan dock göras för att påverka även dessa ljud. Man kan
ge förutsättningar för en jämn körning utan onödig retardation och acceleration samt minimera
lutningen på vägen vid känsliga passager för att minska ansträngningen på motorerna. Vägbelägg-
ning och vindens inverkan kan också justeras för att dämpa bullret.

Andelen tung trafik är också särskilt viktig i dessa hastigheter, då stora dieselmotorer bullrar klart
mer än vanliga bensinmotorer. Detta är något som ofta går att påverka i planeringen. Även underla-
get, d.v.s. beläggningen, spelar viss roll. En nylagd asfalt av dränerande modell kan sänka buller-
nivån med upp till 3 dB(A), men den effekten försvinner när asfalten blir sliten, vilket oftast är inom
1-5 år beroende på trafikmängd. Att minska trafikmängden på en väg är ett annat sätt att minska

Illustration ”Tyst sida”
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bullret. Minskningen måste dock vara relativt kraftig för att det ska få en märkbar effekt, vilket
redovisas i tabellen nedan.

Förändring i buller beroende på trafikmängd:

Ny trafikmängd i relation till den ursprungliga Förändringar i ekvivalentnivån dB(A)
35-45% -4
45-60% -3
60-70% -2
70-90% -1
90-110%  0
110-140% +1
140-180% +2
180-220% +3
(Svenska Kommunförbundet, 1998)

som framgår i tabellen ovan måste man alltså i det närmaste halvera trafikmängden för att uppnå en
klart märkbar effekt (-3dB(A)) i bullret. En mindre förändring är visserligen inte bortkastad, men
måste kombineras med andra åtgärder för att ge märkbar effekt.

Bullerhinder
Att ställa något i vägen för bullret är den mest kända och påtagligaste metoden och även den vanli-
gaste planeringsåtgärden vid bullerhantering. Man anlägger en bullervall eller ett bullerplank.
Detta är ofta en mycket effektiv dämpning som bygger på att ljudet färdas i stort sett linjärt ut från
källan. Om man placerar ett plank mellan ljudkällan och mottagaren och därmed bryter linjen, har
man lyckats hindra en stor del av ljudet från att komma fram. Endast den del som fortplantar sig
genom planket, böjer av vid sidorna eller ovanför planket når fram till mottagaren. Det är därför
viktigt hur man utformar och dimensionerar sitt plank. (Svenska kommunförbundet 1998)

Illustration bullerplank

När man bygger ett plank eller en vall måste man vara klar över vissa nödvändiga krav på dess
utformning.
· Planket måste vara tillräckligt högt för att blockera ljudets räta linje.
· Planket måste vara absolut tätt. Inga springor får förekomma eftersom ljudet letar sig in ige-
nom dem och mycket av effekten går förlorad.
· Planket måste sticka ner minst 20 cm i marken för att hindra att ljudet ”kryper” under.
· Planket måste sträcka sig minst lika långt åt varje sida som avståndet mellan skyddsobjektet
och vägen.
· Om det finns skyddsobjekt på båda sidorna om en väg bör man ha i åtanke att ljudet kan
reflekteras i bullerskärmen och ledas tvärs över gatan och besvära bebyggelsen där. Detta kan av-
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hjälpas genom att montera ljudabsorbenter på skärmen.
(Svenska kommunförbundet 1998)

En bullervall eller ett bullerplank kan se ut på många olika sätt. Vallarna konstrueras ofta så att de
ser ut att vara en del av den naturliga terrängen, för att inte upplevas som ett nytt störande element.
Vallarna planteras ofta och kan ibland armeras för att få en brantare lutning än den naturliga inre
erosionsvinkeln för jordmaterialet i fråga. Ett bullerplank kan även det se ut på många olika sätt.
Det kan vara allt ifrån ett enmeters träplank till en hög stenmur. Till och med byggnader används
ibland för att dämpa buller. Utformning och material kan väljas i stort sett fritt utefter vad man anser
passa på just den plats man arbetar med.

Hur effektivt ett bullerplank är beror helt på de gällande förutsättningarna och hur man bygger
planket. Ett litet och tunt plank som är precis så högt som krävs dämpar givetvis klart sämre än om
man väljer att bygga ett högt och långt hus som skydd. Vilken effekt olika åtgärder får måste beräk-
nas i varje enskilt fall.

Den här sortens bulleråtgärder är trots sin effektivitet inte något man ska använda i första hand när
man ställs inför ett problem med buller. Plank och vallar kan ofta vara ett negativt tillskott i den
befintliga miljön eftersom de bryter siktlinjer och förhindrar både upplevd och fysisk kontakt mel-
lan de olika sidorna av planket. Man bör alltså i första hand undersöka andra möjligheter att dämpa
bullret, t.ex. genom att använda sig av någon av de andra planeringslösningarna som finns att tillgå.

Skydd av mottagaren
Att skydda mottagaren innebär oftast byggnadstekniska åtgärder, på en fasad eller inne i en bygg-
nad, för att uppnå en acceptabel inomhusmiljö trots för höga värden utomhus. De vanligaste åtgär-
derna är bullerdämpande fönster och annan ventilationsutrustning. Det är nämligen oftast här ljudet
kommer in i byggnaden. Utan att gå in för mycket på olika fönstermodeller kan man konstatera att
det finns särskilda fönster som dämpar  från 30 dB(A) upp till 45 dB(A). De senare är dock inte
särskilt angenäma att behöva använda då dess totala tjocklek blir ca 20 cm. En acceptabel lösning är
oftast fönster som dämpar ca 35dB(A).
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Genomförande

Då det kommande planförslaget innefattar en kraftig stadsomvandling av befintliga verksamhets-
områden är det på sin plats att kort beskriva hur en sådan omvandling kan ske i realiteten. I delar av
planområdet, främst delområde 2, finns ett flertal olika verksamheter och småindustrier. I stort sett
varje verksamhetsutövare äger sin tomt. För att kunna genomföra en stadsomvandling här är det
nödvändigt att behandla hela området samtidigt, främst för att kunna klara bullerskydd och eventu-
ella förändringar i gatunätet. Det går inte att angripa området en tomt i taget. I praktiken kan detta
lösas på två sätt, nämligen genom inlösen eller genom ett avtal om exploateringssamverkan.

Inlösen

Inlösen innebär i det här fallet att en stor fastighetsägare, Kommunal eller privat, köper upp alla
fastigheter i området. Man blir då ofta tvingad att betala ett pris som motsvarar det fulla marknads-
värdet på fastigheterna, samtidigt som man måste hjälpa till med att finna nya lokaler eller tomter
till de företag som man köper ut. Detta är den vanligaste och enklaste metoden att förändra ett stort
område med många fastighetsägare.

Exploateringssamverkan

Lagen om exploateringssamverkan (ESL) trädde i kraft samtidigt med PBL 1987-07-01. Syftet med
lagen är att markägare frivilligt ska kunna gå ihop för att exploatera ett område, utan att behöva ta
hänsyn till fastighetsgränser. I enkelhet innebär det att man skriver ett avtal som innebär att all mark
deltagarna skjuter till behandlas som en stor samfällighet. Ägarandelarna i denna fördelas efter
värdet på den mark varje fastighetsägare bidrog med. Därefter detaljplanläggs området utan hänsyn
till de gamla fastighetsgränserna. Detta ger ofta ett bättre resultat än en plan där man tvingas ta
hänsyn till gamla fastighetsgränser. När planen är klar tilldelas varje fastighetsägare en ny del
bebyggbar mark vars värde står i proportion till den mark han ursprungligen bidrog med. Eventuell
vinst i markvärdesökning delas därmed rättvist mellan markägarna. Exploateringssamverkan är ett
frivilligt avtal mellan privata intressenter och ingen kan tvingas att delta mot sin vilja. Om en
markbit är nödvändig för att kunna genomföra projektet och ägaren ifråga inte är intresserad är
expropriering eller inlösen den enda framkomliga vägen. Beslut om exploateringssamverkan ska
godkännas av kommunen och beslutet ska behandlas i detaljplan. (Lantmäteriverket 1988)

Kommunens roll

I just det här planprojektet har kommunen en något speciell roll eftersom idén om omvandling
kommer därifrån, och fördelarna av den till viss del kan anses vara till allmänhetens nytta. Författa-
ren anser därför att det kan vara lämpligt att kommunen går in som en av flera markägare i ett
eventuellt exploateringssamverkansavtal eller är den som köper upp de andra fastigheterna. Det
finns två stora anledningar till detta. Den första är att kommunen är en stor markägare i området då
den äger gatumarken, vilken kan bli aktuell att exploatera. Om kommunen deltar i projektet blir den
marken mer lättillgänglig. Den andra fördelen är ekonomisk. Om projektet går med vinst kan kom-
munen vara med och dela på kakan och därmed göra en rent företagsekonomisk förtjänst. Om det
går med förlust ur företagsekonomisk synvinkel, men man ändå vill genomföra det av samhällseko-
nomiska skäl, är det lättare för kommunen att ta på sig vissa delar av kostnaderna. Det innebär i så
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fall att man gör en bedömning att det finns en samhällsekonomisk vinst i projektet genom att man
uppnår vissa positiva externa effekter, såsom t.ex. förbättrad stadsbild eller förbättring av stadens
bostadssituation. Man kan då ta ett politiskt beslut om att det får kosta X antal kronor för att få
projektet genomfört. De sätt kommunen kan bära kostnader på i ett exploateringsavtal är t.ex. att
avstå från sin del av vinsten till förmån för övriga avtalsmedlemmar, eller att i avtalet ta på sig
huvudmannaskap för allmänna platser och vägar, en kostnad som annars ska bäras av samfälligheten.
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Trafiksäkerhet

Inom området trafiksäkerhet finns stor mängd l forskning och kunskap. Därför beskrivs här bara de
mest elementära och påtagliga faktorerna och åtgärderna som är aktuella i planprojektet. Planförslaget
kommer att utformas med aktuella trafiksäkerhetsstrategier i åtanke och då främst Vägverkets Noll-
vision som beskrivs nedan.

Olycksstatistik

Enligt vägverkets statistik dör idag ca 600 människor om året i den svenska trafiken. Därtill kan
läggas ca 4 000 svårt skadade. Av de dödade är omkring 100 personer så kallade oskyddade trafi-
kanter, d.v.s. fotgängare och cyklister / mopedister. Antalet svårt skadade oskyddade trafikanter är
omkring 750 personer.  (http://www.vv.se/traf_sak/statistik/nationell/aktuell_typ.htm 2001-12-18).
Den största delen av de dödade och svårt skadade är  med andra ord bilister. Av de olyckor som har
dödlig eller allvarlig skadeutgång är det enbart 41 % som inträffar i tätbebyggda områden.

Den slutsats man kan dra av detta är att de allra flesta allvarliga olyckor drabbar bilister utanför
tätbebyggda områden, på landsvägar. Anledningen till detta är i stort sett enbart den högre hastighet
i vilken olyckorna inträffar. Sambandet mellan hastigheten och olyckans konsekvenser redovisas
nedan. Kunskapen om ovanstående statistik och orsakerna bakom den är särskilt viktig i det kom-
mande planförslaget, då det befinner sig i gränsen mellan tätbebyggt område och landsväg. Det
finns därför en risk att bilisterna får ett körbeteende som motsvarar landsväg, men i närheten av
tätbebyggda områden, vilket skulle vara ännu mer riskfullt. Det är därför viktigt att vara medveten
om hur man utformar vägen för att tydligt signalera vilken miljö det är man befinner sig i. Att på ett
riktigt sätt styra bilisternas uppfattning om vägen kan alltså vara avgörande för konsekvenserna av
de olyckor som sker på vägen.

Inne i tätbebyggda områden sker naturligtvis ett mångdubbelt större antal olyckor, men  sällan med
allvarliga konsekvenser. Det handlar oftast om rena egendomsskador eller lättare personskador.
Enligt Vägverkets statistik för år 2001 inträffade 33 400 olyckor med klassningen ”lindrigt ska-
dade” eller ”olyckor med personskada”. Hur många olyckor med enbart egendomsskada som inträf-
fade redovisas inte, men man kan anta att det är en klart högre siffra än personskadorna.

 För mer ingående olycksstatistik hänvisas till Vägverkets hemsida (www.vv.se).

Nollvisionen

Vägverkets mål för trafiksäkerhet  antogs i Riksdagens proposition 1996/97:137, den så kallade
Nollvisionen. Den lyder som följer:

”Ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet, samt
att vägsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta”
(A. Englund m.fl. 1998)

Innebörden av nollvisionen är alltså att man ska försöka att bygga bort alla allvarliga trafikolyckor
i den svenska trafiken. Nollvisionen ses ofta som en förändring i Vägverkets tidigare policy som
tidigare varit att försöka minska alla sorters trafikolyckor, alltså även de mindre allvarliga. Det är
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nämligen ofta så att åtgärder som minskar antalet allvarliga olyckor istället kan öka risken för smärre
olyckor med plåtskador och lindriga personskador som följd. Anledningen till det är att man ofta
dämpar hastigheten i tätbebyggda områden genom att minska bilarnas utrymme och blanda olika
trafikantslag med varandra. Det kan ge en mer komplicerad men säkrare trafikmiljö, även om smärre
olyckor lätt kan uppstå. Genom att göra trafiksituationen mer komplicerad för trafikanterna tvingas
de sänka sina hastigheter och öka sin uppmärksamhet, vilket leder till att färre riskerar att dödas.

Vad dödar?

Den i stort sett enda avgörande faktorn för en olyckas utgång, förutom slumpen eller ”otur”, är de
inblandade fordonens hastighet. (svenska kommunförbundet, 1998) en hel del andra faktorer kan
förstås föras fram, såsom inkörsvinkel i olyckan, fordonstyper, väglag m.m. i olyckor med oskyddade
trafikanter spelar givetvis dennes ålder och fysiska kondition en viss roll. Dessa faktorer är dock
mycket svåra att reglera, och dess betydan för olyckans utgång är mycket liten om man jämför den
med hastigheten. Se diagram nedan.

Hastighet

När man planerar vägar och gator ska man vara medveten om att det inte är självklart att den
hastighet man sätter på skyltarna är densamma som den hastighet bilisterna kommer att hålla. I
trafikforskningen talar man om ”skyltad hastighet” och ”verklig hastighet” (A. Englund m.fl. 1998).
Den skyltade hastigheten är den hastighet som regleras genom vägskyltning och därmed den hastig-
hetsbegränsning lagen säger gäller. På större vägar, såsom en infartsled är det dock mycket vanligt
att den skyltade hastigheten inte följs. man beräknar att ca 50% av alla bilister  på vägar av
Ängelholmsvägens karaktär kör fortare än den skyltade hastigheten. (P. Hyllenius 1995)

I boken ”Lugna gatan!” (1998) skriver svenska kommunförbundet att en lämplig ”verklig hastig-
het” för bilister är 30 km/h på de punkter där risk för konflikt med oskyddade trafikanter föreligger.
En sådan gata kallas i ”Lugna gatan!” för en 50/30 gata och är enligt dem en lämplig dimensione-
ring på mer centralare delar av en infart. Man rekommenderar här en skyltad hastighet på 50 km/h
och en hastighetssäkring till 30 km/h där oskyddade trafikanter korsar vägen. Dessa övergångar bör
styras till särskilda passager för att säkra både bilisternas framkomlighet och de oskyddade trafikan-
ternas säkerhet. Innebörden av den rekommendationen är alltså inte att man ska skylta ner till 30 vid
varje övergångsställe, utan att trafikmiljön ska vara utformad så att det ändå blir den naturliga
hastigheten för bilisterna.

Diagram ur ”Lugna gatan!”
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Åtgärder

Trafiksäkerhetsåtgärder i planering och byggande kan enligt vad författaren kommit fram till i den
aktuella litteraturen delas upp i två grupper. Den ena är översiktliga planerings- och stadsbyggnads-
åtgärder och den andra gruppen är mer handfasta åtgärder i gatumiljön. Syftet med detta avsnitt är
ge en inblick i vilka principer som är de vanligast förekommande och i den mån de förekommer
visa på dess motargument.

De direkta och handfasta trafiksäkerhetsåtgärderna innefattar åtgärder som fartgupp, sidoför-
skjutningar, skyltning med mera. I Svenska kommunförbundets bok ”Åtgärdskatalogen” från 1996
beskrivs ett trettiotal sådana åtgärder och dess olika effekter med mera. Då den är mycket konkret
och lättanvänd, hänvisas här direkt till denna.

De översiktliga trafiksäkerhetsprinciper som nämns ovan och som bör utformas samtidigt som den
byggda miljön och finnas inbyggd i de större strukturerna är enligt Englund m.fl. 1996:

1. God hastighetsanpassning
Hastighetsanpassning innebär att när en trafikant uppfattar en möjlig konflikt anpassar denne sin
hastighet så att konflikten undviks. För att detta ska fungera måste miljön vara utformad så att
trafikanten klart uppfattar risken för konflikter. Detta ställer stora krav på utformningen av den
omgivande miljön, då det är svårt att få bilister att sänka sin hastighet inför en möjlig konflikt, om
de tycker sig köra på en väg som borde tillåta högre hastigheter. Det gäller alltså att utforma omgiv-
ningen så att de konflikter som kan uppstå känns naturliga i den miljö man befinner sig. Ett exempel
är konflikten med fotgängare som korsar vägen / gatan. För att en bilist ska vara villig och beredd att
sakta ner och släppa förbi fotgängaren måste bilisten uppfatta att han befinner sig i en miljö där
fotgängaren har lika stor rätt att komma fram som han själv. Det bör alltså vara en tätbebyggd miljö
där det är rimligt att fotgängare rör sig längs med och korsar gatan och där det är tydligt att bilisternas
framkomlighet inte självklart är högst prioriterad. Ett tydligt sätt att signalera detta är att man lägger
trottoarer med cykelbanor i direkt anslutning till eller t.o.m. i körbanan för att bilisterna ska bli
medvetna om dess närvaro innan de närmar sig punkter och sträckor där konflikter kan uppstå.

2. Ej företräde
En bilist på väg in i en korsning ska inte vara övertygad om att det alltid är han som har företräde.
Korsningar som tvingar bilisten att sakta ner är effektiva här, t.ex. trånga cirkulationsplatser. Denna
lösning är effektiv på vägar med något mindre trafikmängder, men på en infartsled som den i plan-
området är det en omöjlighet, då den är alltför kapacitetssänkande. Risken för kraftiga köbildningar
är alltför stor.

3. Tillräckligt bra siktförhållanden
Med god sikt minskar antalet möjliga konflikter och därmed antalet olyckor. Man bör dock vara
medveten om att de olyckor som ändå inträffar oftast blir allvarligare på grund av den högre hastig-
het som den goda sikten automatiskt medför. Denna metod är alltså inte förenlig med ”Nollvisionen”.

4. Enkelhet och Klarhet
Man ska med lätthet kunna tyda både sin trafikmiljö och andra trafikanters avsikter. För att kunna
göra detta måste vägrummet utformas med stor tyngd på trafikens villkor. Effekten kan lätt bli en
torftig miljö med breda körfält och få distraktioner. En alltför enkel och tydlig miljö kan dessutom
få en motsatt effekt på samma sätt som siktförhållandena. Om man hela tiden vet exakt var man
själv ska ta vägen och ser vad andra trafikanter är på väg, innebär det at man kan slappna av och
släppa på uppmärksamheten samtidigt som man ökar farten. Även här sker alltså en förskjutning
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från ett stort antal smärre tillbud till ett färre antal, men allvarligare olyckor. Det kan istället ibland
vara lämpligt med en viss osäkerhet i trafikmiljön, då det automatiskt gör att man sänker hastighe-
ten och därmed undviker allvarliga olyckor.

5. Integrering av trafikslag
Integrering mellan de olika trafikslagen gör att man hela tiden är medveten om varandras närvaro.
Risken är därför mindre att t.ex. en bilist blir plötsligt överraskad av en uppdykande cyklist. Enligt
Englund bör detta dock endast göras i tätbebyggda områden, där bilisten kan vänta sig oskyddade
trafikanter och hastigheterna inte är farligt höga.

6. Trygghet / osäkerhet
Det finns en teori som grundas direkt på resonemanget om enkelhet och klarhet, men där slutsatsen
är helt motsatt. I det här fallet resonerar man att om man är osäker på vart man ska ta vägen och vad
som sker runt omkring en, saktar man ner och kör försiktigare för att undvika olyckor. Följderna
kan visserligen bli ett något förhöjt antal smärre olyckor, men man undviker de allvarligaste olyck-
orna. När man tillämpar den här teorin är det mycket viktigt att man gör skillnad på en miljö som
gör att bilisterna blir tveksamma, och därmed får dem att sänka farten, och en miljö som inte är
säker. Med det senare menas att man faktiskt ökar den reella risken för olyckor, istället för att bara
förstärka upplevelsen av risken för dem.
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Infartsleders utformning

Forskningen kring städers infartsleder och dess utformning i olika stadier är relativt begränsad. Den
enda källan som kunnat hittas är  NVF:s (Nordiska Vägtekniska Förbundet) bok ”Från väg till gata”
från 1996. I den prövas en ny metod att analysera infarters funktion och utformning. Man jämför
den upplevelse trafikanterna har av vägens och den angränsande bebyggelsens funktion med den
faktiska funktionen. Exempel på detta redovisas i examensarbeten från tre nordiska tekniska hög-
skolor, varav ett faktiskt berör Helsingborgs båda infarter, alltså bl.a. denna uppsats planområde.
Idéer för hur man ska omvandla en infartsled presenteras, samt ett avsnitt om hur hastigheten påver-
kar uppfattninen av en vägsträcka.

Teorin bakom metoden

En av de grundläggande tankarna bakom NVF:s rapport är sambandet mellan en vägs trafikala
funktion och omgivningens kvaliteter. Man påstår att det råder ett tydligt motsatsförhållande mellan
de två. En väg med hög trafikal funktion kräver som regel ett avkall på de estetiska kraven i omgiv-
ningen. Tvärtom gäller ofta att höga estetiska krav på miljön omöjliggör stor trafikal kapacitet.
Utrymme finns dock för miljöförändringar vid en given trafikal kapacitet, se bild nedan.

NVF konstaterar i rapporten att det ofta är så att infartsleder har en mycket hög trafikal funktion
långt in i städerna. Man menar att detta är onödigt ur trafiksynpunkt och dessutom medför en sämre
miljö för de områden som ligger längs infartslederna. Man förordar därför att man försöker hitta en
”funktionsbalans”, där man försöker hitta det värde på den trafikala funktionen som är nödvändig,
och därefter maximerar omgivningens kvaliteter efter detta.

Begreppen ”trafikal funktion” och ”omgivningskvalitet” är något vida och odefinierade. Trafikal
funktion innefattar enligt NVF egentligen all trafik längs gatan och dessutom för korsande trafik.
Konsekvensen blir att begreppet ofta motsäger sig självt, då god funktion för bilar ofta medför
sämre funktion för gående och cyklister. Begreppet används därför främst om motorfordonstrafik,
som är den klart mest störande faktorn, och gående och cyklisters situation kan istället räknas som
en omgivningskvalitetsfråga. Det andra begreppet, omgivningskvalitet, innebär frånvaro av stör-
ningar som inte hör hemma i den aktuella miljön samt ”…kvaliteten i den visuella helhetsbild som
väg / gaturummet uttrycker och som upplevs relevant ur betraktarens synvinkel.” (NVF 1996)

Sambandet mellan den byggda miljön längs vägen och vägens utformning är enligt NVF mer avgö-
rande än regler och påbud när det gäller trafikanternas val av hastighet. På infartsleder håller trafi-
ken ofta en klart högre hastighet än den skyltade, vilket alltså till stor del skulle bero på omgivning-
ens utformning.

Illustration över förhållandet trafikal
funktion / omgivningskvalitet enligt NVF
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Analysmetoden

Analysen av infartslederna är en experimentell metod som är något luddig i sin definition. Man
poängsätter olika egenskaper i närområdets stadsbyggnad och i de olika trafikytorna. De
stadsbyggnadsmässiga egenskaperna är : gaturummet, bebyggelsen, fasader, grönskan och land-
märken. Trafikytorna värderas efter följande tre egenskaper: inpassning i gaturummet, form och
funktion, trafikanordningar. Dessa vägs sedan samman och jämförs med de olika krav som ställs på
vägsträckan, för att kunna hitta en funktionsbalans.

Examensarbetet i Helsingborg
I NTF:s rapport refereras ett examensarbete gjort av Pernilla Hyllenius på Instutitionen för trafik-
teknik, Lunds tekniska högskola. Arbetet har titeln ”Från väg till gata – utveckling av en analysmo-
dell med tillämpning på två infarter i Helsingborg.” Pernilla har undersökt hur väl trafikanternas
uppfattning av infartsvägens omgivningar överensstämmer med verkligheten samt dess estetiska
och funktionella kvaliteter ur olika perspektiv. Valda delar ur analysen på norra infarten redovisas
här.

Trafikanters upplevelse av infartsleden jämfört med verkligheten enligt Pernilla. (Bild ur Hyllenius 1996

Efter en grundlig analys av Helsingborgs båda infartsleder gör Pernilla en bedömning av de båda
vägarnas kvalitéer sett ur olika aspekter, både ur trafikanternas och omgivningens synvinkel. Be-
dömningarna görs uppdelade på delsträckor som anses vara relativt homogena i sin utformning.
Indelningen på den norra infarten är för övrigt den samma som i denna uppsats, fast sträcker sig i
Pernillas fall något längre in mot centrum. Denna uppsats planområde innefattar Pernillas delsträcka
N1-N4.

Värdering av de olika delsträckornas egenskaper ur olika synvinklar:

Egenskap N1 N2 N3 N4 N5 N6
Snabb
Lätt att lämna
Säker

Hög
Låg
Mkt hög

Mkt hög
Låg
Hög

Hög
Hög
Hög

Mkt hög
Mkt hög
Låg

Mkt hög
Mkt hög
Mkt låg

Mkt hög
Medel
Medel

Sammanvägning Hög Hög Hög Medel Medel Medel

Trafikanters krav (bilister på Ängelholmsvägen)
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Pernillas slutsats är att analysmodellen var användbar men något opålitlig och subjektiv. Hon var
ofta tvungen att själv göra bedömningar utifrån sunt förnuft. Denna uppsats författare håller dock i
huvudsak med om hennes slutsatser angående gatans nuvarande funktion och utformning. Tyvärr
saknar Pernillas arbete helt en förslagsdel, då det i huvudsak gjordes för att pröva en analysmetod,
inte att föreslå några förändringar.

Åtgärder för omvandling av väg till gata

Som nämnts ovan är den trafikala funktionen, vilket innebär framför allt fordonens hastighet men
även dess mängd, den klart avgörande faktorn för hur god miljö man kan uppnå i området. NVF
hävdar att fordons hastighet beror mer på förares beteende och uppfattning av vägen de kör på, än
den skyltade hastigheten. Beteendet varierar beroende på om de anser sig köra på en stadsgata eller
en landsväg. Nedan refereras därför NVF:s råd för hur man genom ombyggnation av vägen och
bebyggelsen intill uppnår en sänkt fordonshastighet.

Planteringar
I de yttre delarna av infarten, där det inte är lämpligt att bygga intill vägen men man ändå vill
signalera att man närmar sig en tätort är det lämpligt att plantera vegetation på ett mer stadsmässigt
sätt, med raka och klart ordnade former. Detta ger en optisk signal till trafikanterna att det är dags att
bli observant, då trafikmiljön håller på att förändras.

Avsmalning av körbanan
För att signalera att man kör på en tätortsinfart kan man smalna av körfälten. Detta bör först bara
göras med hjälp av de målade linjerna. För att förstärka känslan av en smalare väg kan man därefter
lägga till s.k. ”knappar” i linjerna. Dessa gör att en obehaglig vibration uppstår i fordonet när man
kör på dem. En sådan åtgräd medför att bilisterna sänker hastigheten för att kunna hålla sig i de
smalare fälten utan obehaget. Skulle man råka hamna utanför linjerna på denna sträcka får det dock
inga allvarliga konsekvenser.

Omgivningens krav

Trafikanter tvärs infarten:
Egenskap N1 N2 N3 N4 N5 N6
Lätt att korsa
Säker att korsa

Medel
Medel

Hög
Låg

Hög
Låg

Hög
Mkt låg

Hög
Låg

Medel
Mkt låg

Boende:
Egenskap N1 N2 N3 N4 N5 N6
Liten störning
Säker, trygg
Lätt att korsa

Medel
Hög
Låg

Medel
Mkt hög
Medel

-
-
-

Medel
Mkt låg
Hög

Mkt låg
Mkt låg
Mkt hög

Låg
Mkt låg
Hög

Verksamheter:
Egenskap N1 N2 N3 N4 N5 N6
Tillgänglighet
Reklam (skyltläge)

Mkt låg
Medel

Medel
Medel

Hög
Mkt hög

Medel
Mkt hög

Mkt hög
Mkt hög

-
-

Sammanvägning Medel Medel Hög Medel Medel Medel
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Portar
En infart går ofta att dela upp i flera mindre delsträckor som är homogent utformade. Till varje
sådan sträcka bör en viss typ av bebyggelse utformas, som tydligt signalerar vilken sorts miljö man
befinner sig i och därmed vilken hastighet som är lämplig.

”Stöt”
En stöt eller otäck känsla uppstår varje gång man kör för fort. Ett påtagligt exempel är fartgupp, där
en faktiskt stöt uppstår vid för höga hastigheter. Detta är dock olämpligt på infarter. Man bör istället
förmedla en känsla av att man inte är beredd eller har full kontroll, och därför måste sakta ner. Dessa
åtgärder får inte vara för kraftiga och plötsliga, då man inte kan acceptera att trafikanterna blir
livrädda och drabbas av panik varje gång de passerar en viss punkt. De får inte heller vara för svaga
eller utdragna då de i så fall förlorar sin effekt. Man måste alltså hitta rätt nyans för varje tillfälle.

Innan det första mötet med oskyddade trafikanter på gatunivå bör bilisternas beteende vara helt
inställt på att man kör i stadstrafik, inte på landsväg. Den reella hastigheten bör därefter vara max
50 km/h på sträckorna och inte mer än 30km/h i de punkter där konflikter med oskyddade trafikan-
ter riskerar att uppstå.

Ett sätt att uppnå ”stöt”-effeken utan att använda fysiska hinder i vägbanan är att använda sig av
förarnas visuella intryck av omgivningen vid olika hastigheter. Vid höga hastigheter har man ett
mer tunnelliknande seende, med blickpunkten fästad långt fram och mycket låg uppfattning om
periferin. I lägre hastigheter har man istället ett bredare synfält och god kontroll på händelserna i sin
närhet, både framför sig och vid sidorna. Därför råder bl.a. Vägverket till att man ska vara sparsam
med informationen vid motorvägar och placera den i vägens närhet och därmed i det smala synfält
trafikanterna har. I områden med låga hastigheter såsom stadskärnor och bostadsområden kan man
däremot placera information och vyer mera vid sidan av vägen då bilisterna har ett bredare synfält
och kan ta sig tid att vrida lite på huvudet.

Det här sambandet mellan seende och hastighet kan användas på ett ”omvänt” sätt för att tvinga
fram en god hastighetsanpassning. Om man på en vägsträcka där det finns en risk för höga hastighe-
ter, t.ex. en infartsled, ger trafikanterna en stor mängd visuella intryck nära vägen, tvingar man fram
en hastighetssänkning. Detta beror på att man översköljs av intryck som man inte hinner bearbeta
om man håller för hög hastighet, vilket i sin tur leder till en obehaglig känsla av brist på kontroll och
man sänker därför sin hastighet. Hur mycket information och hur den ska doseras är svårt att gene-
ralisera. Det beror mycket på lokala förhållanden som trafikens tidigare hastighet, vägens utform-
ning, trafikmängder och omgivningens förutsättningar.
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Stadsbyggnadsprinciper

Vid ett utformande av ett planförslag över ett område som är så komplicerat och varierat som
Ängelholmsvägen med omgivning, snurrar otaliga tankar och teorier in i varandra. Efter mycket
tänkande, funderande och övervägande leder de tillsammans fram till de båda ritade förslagen. Här
redogörs för några av de viktigaste grundläggande principer bör användas vid utformningen av
förslagen.

1. Bullerbarriärmodellen
Allt buller tas i beaktande och alla bostäder ska garanteras minst en tyst sida. Bebyggelsen ska
utformas därefter.
Fasader
För att undvika monotoni i stadsmiljön bör ingen fasad överstiga en längd på 100 meter utan att
delas eller på annat sätt brytas upp.

2. Kontinuitet
Det ska finnas en kontinuitet i bebyggelsen som gör att man känner att den ”hänger ihop”. Kravet på
byggnaders utformning och placering i korsningar är därför särskilt viktigt. Det ska kännas naturligt
att gå över en gata och fortsätta vidare på andra sidan. Man bör därför placera byggnaderna tätt inpå
korsningen och utforma dem på ett sammanhängande sätt. Om bebyggelsen har en god kontinuitet
och hänger samman på ett bra sätt gör det att den upplevda barriäreffekt som stora vägar kan utgöra
minskas kraftigt.

3. Definierat gaturum
Gaturummet i en miljö där en viss typ av miljö eftersträvas bör vara väl definierat och klart signa-
lera vilken sorts miljö man rör sig i, stadsmiljö, halvcentral gata eller infartsled. Grönska bör använ-
das på ett passande sätt som ett av flera element i gaturummet. Den bör aldrig tillåtas dominera ett
rum som är avsett att vara stadsmässigt. Att ha flera parallella vägar i samma gaturum, som fallet är
i planområdet idag bör undvikas så långt möjligt.

   

4. Funktionsblandning
Så långt möjligt bör arbetsplatser, verksamheter, handel och boende samlokaliseras.

Exempel på hårt trafikerad men mycket urban stadsgata. (Järnvägsgatan i Helsingborg)
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5. Blandade trafikslag
Längs de vägavsnitt som avses utformas som gata är det lämpligt att blanda alla trafikslag i samma
gaturum, dock separerade från varandra med cykelbana och trottoar. Så länge korsningar mellan G/
C och motorfordon är planskilda är det mycket svårt att få bilisternas körbeteende att ändras till
stadstrafik. Människor i gatuplan är därför ett måste för stadskänslan.

6. Arkitektur
De nya byggnaderna bör harmoniera med omkringliggande områden. Det innebär bl.a. att lamell-
formen och höjden på byggnaderna i Stattena och Fredriksdal till viss del kan tas upp. Slutna kvar-
ter bör undvikas så långt möjligt då det inte finns någon liknande bebyggelse i närheten.

De enskilda byggnadernas utformning bör vara moderna och välkomnande. Helsingborg har flera
nyare byggnader av hög kvalitet som kan användas som inspiration för utformningen av de nya
kvarteren. Har kan nämnas bl.a. Norra hamnen och Dunkers kulturhus. På strategiska platser i
området bör särskild tyngd läggas på arkitekturen. Sådana punkter kan vara korsningar eller andra
platser som hamnar i många människors blickfång.




