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Samhällsplaneringen har under lång tid 
styrts av separering mellan olika sam-
hällsfunktioner för att undvika konflikter. 
En tydlig separering som har ägt rum är 
funktionssepareringen mellan arbetsplat-
ser och bostäder. Den drevs fram under 
den industriella epoken och har över tiden 
inneburit att funktionellt sett allt fler och 
allt större ensartade bebyggelseområden 
har uppstått. Syftet med funktionsupp-
delningen har till stor del varit att und-
vika störningar och konflikter mellan olika 
funktioner för att skydda invånarnas hälsa 
och säkerhet. Rådande institutionella för-
hållanden såsom lagstiftning och finansie-
ringssystem tillsammans med planerings-
traditioner och principer för lokalisering av 
offentlig service kan hjälpa till att förklara 
uppkomst och omfattningen av funktions-
separering mellan arbetsplatser och bostä-
der men även mellan olika branscher inom 
näringslivet.

Det industriella sättet att separera sam-
hällsfunktioner ses delvis nu som föråld-
rat. Industrisamhället har övergått till ett 
kunskapssamhälle med nya behov och 
preferenser. Industrinäringen har effekti-
viserats och delvis minskat samtidigt som 
tjänstesektorn har ökat. Tjänstesektorn 
ställer nya krav på  den fysiska planeringen 
utifrån deras lokaliseringsbehov och prefe-

renser. Trenden går mot att allt fler män-
niskor och arbetsplatser väljer att lokali-
sera sig i centrala lägen. 

Inom samhällsplaneringen finns idag en 
strävan att skapa fler funktionsblandade 
områden. Detta för att minska städernas 
utglesning och för att använda marken 
på ett mer effektivt sätt. En integrering 
av fler funktioner kan samtidigt skapa ett 
mer levande stadsrum där bostäder, ar-
betsplatser och offentliga rum kan mötas. 
Integreringen innebär även möjligheter till 
att befolka våra städer under fler timmar 
av dygnet. Flera kommuner i Sverige har 
i sina översiktsplaner, detaljplaner samt 
andra viktiga strategiska dokument skapat 
riktlinjer och strategier för att möjliggöra 
detta. 

Ett begrepp som används allt mer frekvent 
inom den fysiska planeringen är bland-
stad. Begreppet används ibland synonymt 
med funktionsintegrering. Det är lätt att 
blanda ihop begreppen blandstad och 
funktionsintegrering men det är viktigt 
att påpeka att funktionsintegrering inte är 
synonymt med blandstad. Om blandstad 
är ett mål i planeringen så är funktionsin-
tegration snarare ett medel i planeringen. 
För att bedöma om en miljö är funktionsin-
tegrerad eller inte anger Göran Carlén, i sin 

licentialavhandling från 1997 att en levande 
stadsbild kan vara en ledbild på en relevant 
nivå. Med detta menar Carlén att det måste 
handla om ganska finskaliga rumsliga nivåer 
– en närmiljö som man vistas förhållande-
vis mycket i, där händelser, aktiviteter, miljö 
upplevs direkt med sinnena.  

För att studera möjligheten till funktions-
integrering och dess för- och nackdelar 
har  Värnamo stad utgjort mitt exempel. 
Värnamo ligger mitt i Småland och kan sägas 
tillhöra en del av den kända Gnosjöandan. 
Här har industrin haft stor betydelse för sta-
dens framväxt och speglar än idag stadens 
struktur. Värnamo stad är delvis funktions-
integrerat men har även behov av funk-
tionsseparerade områden då industriverk-
samheterna fortfarande är viktiga näringar 
i kommunen. 

Syftet med mitt planförslag är att utforma 
ett förslag till en funktionsintegrerad miljö 
i Värnamo stad. Genom att använda mig 
av funktionsintegrering som medel ska 
planförslaget skapa möjligheter till att för-
täta staden och samtidigt inrymma olika 
funktioner inom ett och samma område. 
Planområdets centrala läge motiverar till 
att öka attraktiviteten och finna använd-
ningar som är mer lämpliga för platsen än 
dagens. Markanvändningen inom området 

Sammanfattning
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styrs idag i huvudsak till industri samt, till 
en viss del bostäder. De stadsplaner och 
detaljplaner som reglerar markanvänd-
ningen för området idag är upprättade i 
början och mitten av 1900-talet. Delar av 
dessa planer är föråldrade och överens-
stämmer inte med dagens markanvänd-
ning. Nya detaljplaner bör upprättas som 
bättre stämmer överens med vilka funktio-
ner som finns på området i dag samt som 
tydligare visar på kommunens visioner och 
mål för området framöver. 

I mitt planförslag har jag undersökt i vilken 
skala och i vilka former funktionsintegrering 
är lämpligt. Jag har med hjälp av byggnads-
kroppar skapat fler slutna kvarter med va-
rierande placering och utformning av be-
byggelsen. Avsikten med planförslaget har 
varit att skapa en tätare och intressantare 
stadsbild samt att genom att förtäta om-
rådet med fler byggnader kunna använda 
marken på ett effektivare sätt. Det har 
varit viktigt att finna funktioner som kan 
samspela inom ett och samma område, 
samtidigt som det har varit angeläget att 
befintliga funktioner även ska kunna fin-
nas kvar.  Ambitionen har varit att inhysa, 
bostäder, kontor, handel och centrumverk-
samheter i området och skapa en levande 
och attraktiv stadsmiljö.
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Inom den fysiska planeringen har funk-
tionsseparering varit en bärande idé under 
en lång tid. Bostäder och arbetsplatser har 
placerats på skilda platser i samhället för 
att undvika konflikter och hälsoproblem. 
God tillgänglighet och nåbarhet med olika 
transportmedel har bidragit till att möjlig-
gör denna utglesning. 

Separeringen av funktioner fick sin start 
under industrialiseringen med de krav och 
behov som industrin hade under denna 
och nästkommande tidsepok. Vi står nu in-
för en ny epok där industrin har effektivise-
rats och industrisamhället har övergått till 
att bli ett kunskapssamhälle med nya krav 
och behov. En strukturomvandling sker 
inom näringslivet där tjänstsektorn ökar 
samtidigt som industrin minskar. Samhälls-
planeringen står inför en ny spelplan med 
nya funktioner och lokaliseringsbehov och 
en tydlig trend är att allt fler människor 
och verksamheter väljer att placerat sig i 
centrala lägen.

För att undvika en utglesning och ett större 
markanspråk finns det inom samhällspla-
neringen en strävan att skapa fler funk-
tionsblandade områden. Genom att förtäta 
städer och ge fler funktioner möjlighet att 
lokalisera sig i centrala områden finns möj-
lighet att skapa fler levande stadscentrum. 

Genom att låta bostäder, arbetsplatser och 
offentliga rum mötas inom ett och samma 
stadsrum kan platser befolkas under fler 
timmar och marken användas mer effektivt 
men detta ställer också höga krav på mark-
användningen. Samhällsplanering handlar 
i mångt och mycket om att lösa konflikter 
mellan olika intressen i samhället, men 
frågan är om en integrering av alla stadens 
olika funktioner är möjligt och/eller önsk-
värd?

Värnamo kommun är ett exempel på en 
kommun som står inför denna omvand-
ling men där industrin fortfarande har stor 
betydelse för tillväxten i kommunen. Vär-
namo stad står inför en befolkningstillväxt 
och god näringslivsutveckling vilket inne-
bär ett stort tryck på mark, både för bostä-
der men även för näringslivet. Likt andra 
städer är trycket störst i centralorten. Det 
största trycket för bostadsmark finns i sta-
dens centrala och södra delar men där är 
konflikterna många och ny mark behöver 
tas i anspråk för att möta efterfrågan. Frå-
gan är om det istället är möjligt att kom-
plettera befintligt områden i den norra 
delen av Värnamo, längs med Jönköpings-
vägen med ny bebyggelse för så väl bostä-
der som för näringslivet. Vilka konflikter 
kan uppstå och hur kan man med hjälp av 
den fysiska planeringen skapa en levande 

och attraktiv stadsdel med bostäder och 
verksamheter integrerat?

Bakgrund till arbetet
Det finns ett antal tydliga trender inom 
samhällsplaneringen som ger en viss för-
aning om vad som kommer att ske i framti-
den. En tydlig trend är urbaniseringen. Allt 
fler människor väljer att flytta in till städer-
nas centrala delar. Samtidigt sker en struk-
turomvandling inom näringslivet, vi går 
från den mer traditionella tillverkningsin-
dustrin till ett mer tjänsteorienterat nä-
ringsliv. Strukturomvandlingen sker både i 
centrala delar av städer samt i städernas 
ytterkanter. Fabrikslokaler byts ut mot 
kontor och bostäder medan andra fabriker 
fortsätter sina verksamheter i sina befint-
liga lokaler. Den tidigare funktionsuppde-
lade staden får allt mer karaktären av en 
funktionsblandad stad. Bostäder, industri-
er, kontor och handel samsas, alternativt 
konkurrerar om samma ytor. (Cars, 2006) 

De senaste åren har allt fler kommuner 
börjat planera för funktionsblandade 
områden för att undvika utglesning och 
minska markanspråket. Flera kommuner i 
Sverige har i sina översiktsplaner, detalj-
planer samt andra viktiga strategiska plan-
dokument skapat riktlinjer och strategier 
för att möjliggöra detta, Göteborgs stad 

Inledning
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är ett exempel på detta. I deras översikts-
plan (Göteborg stad ÖP 2009) poängteras 
tydligt att planeringen ska sträva efter 
att skapa en blandstad. Likt Göteborg lyf-
ter Stockholms stad i deras översiktsplan 

(Stockholms stad, Promenadstaden 2010) 
fram behovet funktionsblandade områ-
den men där de istället använder sig av 
begreppet ”Bygg staden inåt” som ett ut-
ryck för att skapa detta. Även i Skåne har 
länsstyrelsen tagit fram en skrift, I Bland-
staden  (Länsstyrelsen i Skåne, I Blandst-
aden, 2009) med strävan att få de skånska 
kommunerna att mer medvetet planera för 
blandstäder.  

Det är en utmaning för samhällplanerare 
att planera för en blandstad. Att skapa 
en stad med positiva möten och levande 
stadsrum men samtidiga eliminera negati-
va effekter som kan uppstå när olika funk-
tioner integreras. Frågan är dock hur och 
kan vi styra att konflikter inte uppstår? 
Kan vi med hjälp av gällande lagar, allmän-
na råd och riktlinjer, miljömål, miljökvali-
tetsnormer, olika normer och policys som 
finns att tillgå vid planläggning skapa funk-
tionsintegrerade städer och på vilket sätt? 

För att studera i vilken grad den funktions-
integrerade staden fungerar samt för att 
studera dess för- och nackdelar kommer 

Värnamo kommun utgöra mitt exempel. 
Värnamo ligger mitt i Småland och berörs 
av den kända Gnosjöandan. Här har indu-
strin haft stor betydelse för stadens fram-
växt och speglar än idag stadens struktur. 
Värnamo stad står inför en expansion och 
det råder brist på bostadsmark i de cen-
trala delarna av staden. Staden har svårt 
att växa utåt i och med det rika kulturland-
skapet som omringar staden, strandskyd-
det längs vattendragen framförallt i den 
södra delen men även längs Lagan som 
rinner genom staden. Värnamo korsas 
även av viktiga transportlänkar, E4: an och 
väg 27 samt järnvägen - Kust till kustba-
nan, som tillsammans bildar gränser/bar-
riärer för stadens utveckling.  I dag är det 
den södra delen som expanderar mest då 
flertal människor har en önskan att bo att-
raktivt och strandnära vid sjön Vidöstern. 
Konflikterna är dock många vid ny bebyg-
gelse här med Vidösterns strandskydd och 
E4:an i nära anslutning på sjöns östra sida. 
På senare tid har även översvämningsho-
ten blivit allt allvarligare och staden har 
vid ett flertal tillfällen blivit hårt drabbad. 
Utredningar bör nu göras om en utveckling 
av Värnamo stad norr ut kan komplettera 
den södra  delens expansionskrav. 

I mitt examensarbete kommer jag att ut-
reda om det finns utrymme för staden att 
växa norr ut och hur attraktiviteten i denna 
del av Värnamo kan öka. Frågan är även 
hur behovet av ny mark för bostäder i när-
heten av industriverksamheten kan mötas.
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Frågeställningar
Att skapa en stad med positiva möten och 
levande stadsrum men samtidigt eliminera 

Avgränsning
Planområdet omfattas av fem kvarter be-
lägna längs Jönköpingsvägen i Värnamo.

Problemformulering
Huvudproblemet i mitt examensarbete är 
att studera möjligheter till funktionsinte-
grering. Examensarbetet innefattar två de-
lar, en teoretisk del för att skapa förståelse 
av begreppet funktionsintegration och en 
mer praktisk del, del två. Den övergripan-
de uppgiften i del två kommer att bestå 
av, att studera var ny bebyggelse, för såväl 
bostäder som verksamheter kan placeras 
i den norra delen av Värnamo stad utifrån 
de problem och konflikter som finns. Hu-
vudproblemet är om det är möjligt att ta 
redan ianspråktagen industrimark i anspråk 
i centrala Värnamo för att skapa utrymme 
för, bostäder, service samt verksamheter. 
Är det möjligt att skapa en funktionsbland-
ning inom området med hänsyn till befint-
liga verksamheter, riskaspekter och infra-
struktur. Kan den norra del av Värnamo stad 
komplettera exploateringstrycket som finns 
i den södra delen? I samband med detta 
studeras i vilken utsträckning expansionen 
kan ske genom en funktionsintegrerad be-
byggelse.

För att avgränsa planområdet kommer 
mest fokus läggas på Jönköpingsvägen och 
dess närmaste omgivning. Vägen ses som 
ett problemområde i staden där det finns 
stora markkonflikter. Gatan ligger som en 
förlängning av stadens gågata men upplevs 

inte särskilt attraktiv idag. Närmast cen-
trala delarna av staden innefattas vägen av 
flerbostadshus som sedan övergår i radhus 
och villatomter längre norr ut. Bostäderna 
är placerade till största delen på den östra 
sidan och på den västra sidan finns lättare 
och tyngre verksamheter. Längst med vä-
gen finns idag tomma ytor, vissa används 
för parkering andra står i väntan på exploa-
tering. På både östra och västra sidan av 
vägen finns även riksintressen. På västra 
sidan av Jönköpingsvägen ligger järnvägen 
och öster om Lagan, som är ett riksintresse 
för naturvård. 

Syfte
Syftet med mitt examensarbete är att stu-
dera den funktionsintegrerade staden. I 
vilken grad är det möjligt och var är det 
önskvärt att planera för funktionsintegre-
ring. Syftet är att utifrån den erfarenhet 
och vetenskapliga kunskaper som finns om 
ämnet analysera begreppet funktionsinte-
gration och studera hur kan man planera 
för en funktionsintegrerad stad. Arbetet 
ska resultera i ett planförslag/en strategi, 
där jag lyfter fram den norra delen av Vär-
namo stad med fokus på Jönköpingsvägen.

negativa effekter som kan uppstå när olika 
funktioner integreras är en utmaning för 
samhällsplanerare. Frågan är hur och kan 
vi styra att konflikter inte uppstår? 

• Kan strukturomvandlingen inom närings-   
   livet innebära att fler funktionsblandade 
   områden kan skapas?

• Stödjer lagstiftningen och de nationella 
   riktlinjerna strävan mot funktions-
   integrering eller motverkar de den 
   funktionsblandade staden?

• Vilka alternativa styrmedel finns som   
   komplement till planeringsverktygen för 
   att möjliggöra funktionsintegrering?

• Hur kan norra delen av Värnamo stad 
   förtätas/kompletteras med nya bostads-
   områden alternativt verksamhetsområden 
   samt grönområden med hjälp av vad som 
   framkommit av ovanstående fråge-
   ställningarna?
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Jönköpingsvägen en förlängning av storgatan i Värnamo. 
De gråa fälten illustrera rena verksamhetsområden,kontra 
orangefärg som illustrerar i huvudsak bostadsområden 
med en viss andel verksamheter och service.
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DEL 1

”Den funktionsuppdelade staden speglar 
och motiveras av den tid som födde den, 
industrialismen. Eftersom varaktigheten 
i stadens byggda miljö utgör en väsentlig 
tröghet är det måhända just nu, när vi re-
dan menar oss vara inne i en annan tids-
epok, som stadens struktur är som mest 
uttalat funktionsuppdelad. Därmed är 
kanske också dess baksidor idag både som 
flest, och som mest uppenbara”(Carlén, 
1997, sid. 16). 

Industrialismen
Separeringen av olika funktioner i samhället 
fick sin början kring 1800-talet i samband 
med industrialismen. Allt fler näringar loka-
liserade sig i de framväxande städerna, där 
en bidragande orsakerna var den genom-
slagskraft som tekniken fick under denna 
tidsepok. Teknikens framfart kom att bidra 
till att städer övergick från jordbrukssam-
hällen till att bli industrisamhällen. Beho-
vet av arbetskraft förflyttade sig från jord-
bruken in till städernas växande industrier. 
(Boverket, 1995) 

I början av industrialiseringen lokalisera-
des flertalet funktioner inom stadskärnor-
na men allt eftersom människorna blev fler 
och industrierna blev större ökade konflik-
terna. Resultatet blev snabbt överbefolkade 

Bakgrunden till funktionsseparering och integrering
städer med stora miljö- och hälsoproblem 
som följd. (Book , Eskilsson , 1999)

1874- Byggnadsstadgan
De växande problemen i städerna föran-
ledde ett behov av hårdare reglering och 
strukturering, vilket kom att resultera i 1874 
byggnadsstadga. Stadgan hade som syfte 
att skapa en ordnad bebyggelse i städernas 
centrala delar. En strukturering inleddes 
och städer byggdes ut i rutnätskvarter efter 
identiska och enhetligt reglementen som 
endast avsåg byggnadsformen, inte funk-
tionen. Detta innebar att nya verksamheter 
kunde uppföras var som helst inom ett och 
samma planområde. (Boverket, 1995)

Stadgan hade även som syfte att tillgodo-
se allmänna intressen så som breda gator 
(delvis för att förhindra bränder), rym-
liga torg, allmänna planteringar (för att 
skapa mänskliga miljöer i staden) Stadgan 
innehöll även föreskrifter om de enskilda 
tomternas utformning. Däremot innehöll 
den inte några bestämmelser för hur man 
skulle lösa konflikter mellan enskilda och 
allmänna intressen. (Boverket, 1995) 

I de framväxande industristäderna präg-
lades staden av fabriksnäringar styrda av 
ordningen i 1874 års byggnadsstadga. Det 
som bestämde platsen för fabrikerna var 
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främst transport- och byggnadsekonomin. 
Verksamheterna placerades ofta på skilda 
områden där marken var billig men där 
transportmöjligheterna var goda. Inom 
stadskärnan där marken var planlagd blev 
stadsrummet intensivt och varierad och 
hyreshus och fabrikshallar konkurrerade 
om samma mark. Det var snarare bygg-
nadsformen än funktionen som bestämde 
platsen för verksamheten.

Redan i slutet på 1800-talet kunde en viss zo-
nering (separering) av verksamheter skönjas 
utanför stadskärnan där marken ännu inte 
var planlagd. Där placerades mer skrym-
mande och hälsofarliga verksamheter och 
en bit därifrån, på gångavstånd hamnade 
bostadssamhällen ”förstäder” för arbe-
tarna. På ännu längre avstånd byggdes tek-
niskaverk, energiverk samt renhållnings-
verk. (Boverket, 1995)  

I början av 1900-talet väcktes reaktioner 
mot den strikta rutnätsplaneringen inne i 
städerna. Kvarteren var ofta trånga, mörka 
och olika verksamheter låg omlott. Mot-
ståndet kom att bidra till friare stadsplaner 
som tog större hänsyn till naturens förut-
sättningar. Vägar och hus anpassades mer 
efter platsernas förutsättningar. 

Reaktionerna mot stadsplaneringen fortsat-
te dock och i takt med att funktionalismen 
fick ett starkare fäste i början av 1900-talet 
ändrades även syn på staden. Funktionalis-
men kom att betona det hygieniska, hälso-
samma och det funktionella, vilket fick till 
följd att man mer konsekvent planerade 
särskilda områden för bostäder och avskilda 
områden för arbetsplatser.(Carlén, 1997 )

I samband med Stockholmsutställningen 
1930 blev förutsättningarna och synen 
på staden som arbetsort tydligare. Stock-
holmsutställningen blev ett paradigm för 
ett nytt byggande med nya ideal om ljusa 
och luftiga bostäder. Täta kvarter revs och 
utanför stadskärnan byggdes nya smala 
lamellhus där tillgången till ljus och frisk 
luft var av stor betydelse. (Björk & Reppen, 
2000)

Funktionalismens genombrott
Separering av stadens olika verksamheter 
inleddes under industrialismen men det 
riktiga verktyget till funktionsindelning 
som medel inom planering gavs det först 
möjlighet till i och med 1931 års lag. 1931 
års stadsplanelag påbjöd en särskild  plane-
ring för industriverksamhet, ett praktiskt 
utslag på funktionalismens zoneringstän-

kande. Lagen gav kommunerna möjlighet 
att genom särskilda bestämmelser preci-
sera hur marken skulle få användas. Lagen 
möjliggjorde en separering av funktioner, 
och gav som föjld att bostäder och indu-
strier placerades var för sig.

I 1947 års stadsbyggnadslag gick man några 
steg längre. I lagen angavs att markanvänd-
ningen skulle preciseras samtidigt som kom-
munerna fick planmonopol. Upprättande 
av kommunala generalplaner samt detalj-
planer påbörjades. Generalplanen skulle på 
ett övergripande sätt peka på en framtida 
markanvändning och tankarna skulle sedan 
förankras i detaljplaner(Bergdahl, 2004). 
1986 trädde Plan- och bygglag (1987:10) 
i kraft med syfte att skapa en samlad och 
överskådlig plan- och bygglagstiftning. 
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Reaktionerna mot samhällsplaneringen har 
dock fortsatt, samhällsutvecklingen från ett 
industrisamhälle till ett kunskapssamhälle 
ställer nya krav på utformningen, funktions-
blandning och effektivare markanvändning. 

Samhällsplaneringen i förändring 
Inom samhällsplaneringen kan olika typer 
av trender ses som ger föraningar om vad 
som kommer att ske inom samhällsutveck-
lingen. Några av de tydligaste trenderna 
är att urbaniseringen ökar, allt fler män-
niskor väljer att flytta in till städernas cen-
trala delar. Samtidigt sker en omvandling 
av näringslivet, från tillverkningsindustri 
till en ökad tjänstesektor. Som en kombi-
nation av näringslivet förändring och att 
människor söker sig till mer urbana miljöer 
ökar trycket på central mark (Cars, före-
läsning på Region Skåne december 2009). 
Fler funktioner söker sig till samma typ av 
områden samtidigt som omvandlingen av 
tillverkningsindustrin till ökad tjänstesektor 
ökar möjligheten till integration mellan olika 
funktioner.  

Enligt Göran Cars, professor inom regional 
planering på Kungliga Tekniska högskolan kan 
vissa aktuella trender inom forskningen ses 
vad gäller stadsutveckling:

•   Städernas centrala delar förtätas, antal 
     boende och verksamheter ökar. 

•   Tillväxt kännetecknar de flesta städerna 
     men inte alla. 

•   Kunskapsintensiva tjänsteföretag söker 
     sig till allt centralare (täta) lägen.

•   Människors värderingar förändras stän-   
     digt – idag efterfrågas ”stad” och ”stads
     miljö”.

•   I centrala stadslägen uppstår en tudelad 
    tjänstemarknad med högspecialiserade 
    företag samt service- och kulturföretag.

Ovanstående trender innebär nya förut-
sättningar för stadsutveckling och som 
Göran Cars uttrycker: ”vi står inför en ny 
spelplan”. Urbaniseringen innebär att fler 
människor söker sig till urbana miljöer det-
ta samtidigt som även fler företag söker 
sig till centrala delar. I korthet skulle man 
kunna uttrycka det som att: Förr flyttade 
människorna dit jobben fanns – idag flyt-
tar jobben dit människorna finns. Detta 
medför som Göran Cars påpekar nya för-
utsättningar för stadsutvecklingen. Den 
funktionsseparering som tidigare planerats 
för kan i vissa avseende ses som föråldrad 
(Region Skåne, 2010).   

Blandstaden
För att möta behov och framtida trender 
strävar allt fler stadsbyggnadskontor efter 
att skapa fler integrerade områden. Inom 
samhällsplaneringen används idag ett fler-
tal begrepp för att beskriva en sådan miljö. 
Begreppen kommer ofta till uttryck när 
man ska beskriva vad man vill uppnå med 
en viss handling eller när en stad står inför 
en förändring. Strävan efter att skapa en 
levande stadsmiljö, en blandstad, en funk-
tionsintegrerad miljö eller att skapa stads-
mässighet har tillsammans nästan bildat 
en ny begreppsfamilj. (Bergdahl, 2004)

Blandstad är ett av dessa begrepp som 
används allt mer frekvent inom samhälls-
planeringen. Det är lätt att blanda ihop 
begreppen blandstad och funktionsinte-
grering med det är viktigt att påpeka att 
funktionsintegrering inte är synonymt med 
blandstad. Om blandstad är ett mål i pla-
neringen så är funktionsintegration sna-
rare ett medel i planeringen. En blandstad 
är inte en kvartersstad eller ett evene-
mangstråk utan det är snarare en stadsmil-
jö. Det finns ingen regel som säger hur stor 
andel av en eller en annan funktion som 
ska finnas i en blandstad. (Bellander, 2005) 
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Blandstaden kan beskrivas som komplex 
till utformning och innehåll. Den är tät 
men med en förståelig bebyggelsestruktur 
och skapar närhet mellan verksamheter 
och människor. Den ger sammanhängande 
upplevelser och händelser i rummet och 
ger ett omväxlande och rörligt folkliv som 
ofta förknippas med stad. En blandstad 
ses även som en social och mångfaldig 
boendemiljö med närheten och ett minskat 
resande. En fördel med blandstaden är att 
den är befolkad hela dygnet och därige-
nom ger förutsättningar för ökad säkerhet 
och trygghet (Bellander, 2005). Eva Berg-
dahl har i sin avhandling (Om funktions-
integrering i detaljplaner, 2004) beskrivit 
blandstaden som ett paradigm ett nytt 
stadsbyggnadsideal, en eftersträvan efter 
oblandade städer. Fördelen med begrep-
pet blandstad, är enligt Bergdahl, att den 
håller fokus på staden som livsmiljön. 

Fler kommuner i Sverige har i sina över-
siktsplaner, detaljplaner samt andra viktiga 
strategiska plandokument skapat riktlinjer 
och strategier för att möjliggöra detta. Gö-
teborgs stad är ett exempel, i deras över-
siktsplan (Göteborg stad Översiktsplan 
2009) poängterar de tydligt att deras plane-
ring strävar efter att skapa blandstad. Likt 
Göteborg har även Stockholms stad gjort 
detta i deras översiktsplan (Promenadsta-

den - Översiktsplan för Stockholm 2010), 
där de istället använder sig av begreppet 
”Bygg staden inåt” som ett utryck för att 
skapa blandstad. Även i Skåne har länssty-
relsen tagit fram en skrift (Länsstyrelsen i 
Skåne, I Blandstaden, 2008), I Blandstaden 
med strävan att få de skånska kommuner-
na att mer medvetet planera för blandstä-
der. Begreppet blandstad är vagt eftersom 
det inte anges i vilken skala som funktions-
integrering skall införas. Jag föredrar därför 
att inte använda mig av begreppet bland-
stad utan konsekvent använda funktionsin-
tegrering, ett begrepp som jag söker preci-
sera i mitt arbete.

Till höger följer visioner och strategier från 
Stockholm och Göteborgs stad som visar 
strävan efter att skapa funktionsintegre-
rade miljöer.

Ur Promenadstaden – Översiktsplan för Stock-
holm 2010

Översiktsplanen ska peka på förändringar i 
den fysiska miljön som kan bidra till en god 
sociokonomisk utveckling i alla stadsdelar och 
möjliggöra en mer funktionsblandad stad och 
ett mer diversifierat bostadsutbud i stadsdelar 
med ensidigt bostadsbestånd. En utveckling 
mot ökad social hållbarhet innebär för över-
siktsplanen bland annat även att verka som ett 
stöd för sociala innovationer och socialt entre-
prenörskap, det vill säga företagande som med 
nytänkande och socialt engagemang bidrar till 
en positiv samhällsutveckling. 

Ur Göteborgs Översiktsplan 2009:

Visionen om blandstad rymmer mer än bara 
blandade funktioner. Här ryms önskan om en 
spännande och attraktiv stad, önskan om en 
spännande och attraktiv stad, om en hållbar 
och flexibel stad, en stad där alla får plats. 
Blandstadens kvaliteter skapas genom varia-
tion i stort och smått, på alla nivåer i plane-
ringen.
....
Variationen kan bestå av fin maskiga kvarter, 
funktionsblandning inom kvarteret, en bland-
ning mellan äldre och nyare bebyggelse och 
en variation av upplåtelseformer.
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Drivkrafterna bakom funktionsseparering
Vad är det för drivkrafter som påverkar att 
den funktionsseparerade staden håller på 
att förändras? Carlén (1997) har listat upp 
följande drivkrafter som syftar till de för-
ändringar som sker i vårt samhälle:

•   Postindustrialismen

•   Vertikal till horisontell integration, stor
     driftens död och födelsen av småskalig 
    ”flexibelt specialiserande”.

•   Större kontaktbehov mellan producent 
     och konsument.

•   Förändringar inom produktionssättet 
     och behovet av lokalisering

•   Specialisering och differentiering

•   Ny syn på kollektivtrafiken

•   IT och information, avstånden krymper 
      vilket innebär att omvärlden blir mindre, 
     möjligheter till att arbeta från olika        
     platser.

•   Näringslivet förändras

•   Förändringar i livsstilen, flexiblare, 
     hemarbete

•   Miljömedvetenheten

•    Segregation

Teknikens genomslagskraft har tagit ett 
steg längre och den mänskliga arbetskraf-
ten har på vissa områden bytts ut mot den 

tekniska. Vår samhällsutveckling står inför 
en förändring där andra förutsättningar 
gäller. Den tidigare funktionsuppdelade  
staden börjar sakteligen ändra utseende, 
tydliga arbets- och bostadsområden samt 
verksamheter byter användning och grän-
ser suddas ut. Utvecklingen går mot en 
flexiblare stad där kraven ökar på att ha en 
väl fungerande struktur och sammanhållen 
stad.

Ett tydligt exempel på detta kan ses i hur 
kollektivtrafiken blev strukturbildande i 
det tidigare industrisamhället. Samhället 
var uppbyggt efter att flertalet åkte till ar-
betet kl. 07. 00 och kom hem kl. 16.00. Kol-
lektivtrafiklinjer planerades efter dessa ti-
der och transportlänkar byggdes som knöt 
samman bostadsområden med verksam-
hetsområden. Idag har arbetstiderna blivit 
mer flexiblare och arbetsplatserna mer dif-
ferentierade. I städerna uppkommer fler 
kreativa arbetsplatser som är IT-baserade 
och verksamheterna är mer anpassade att 
finnas in en integrerad stadsmiljö. Mer små 
företag uppstår som kräver mindre lokaler 
och som är lättare att integrera. Arbetet 
kan ske hemifrån eller från kontor på hem-
maorten medan andra väljer att pendla till 
andra städer. Avstånden krymper med IT-
samhället och den lokala marknaden har 
bytts ut mot den regionala, nationella och 

Bilden ovan illustrerar bebyggelsestrukturen i 
norra delen av Värnamo stad. Villabebyggelsen 
i öster, stadsgatan, Storgatan i söder och verk-
samheterna i längst Jönköpingsvägen i väster
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jön och även dess närmiljö har blivit vikti-
gare. För att locka medarbetare till företag 
försöker man ofta skapa trevliga miljöer i 
anslutning till företaget och placera sig på 
sådana områden med liknande verksam-
heter.  ”Akademiska områden” - högtekno-
logiska områden. (Carlén, 1997)  

Företag väljer i större utsträckning än tidi-
gare att lokalisera sig där det finns ett hu-
mankapital som överensstämmer med de 
personalbehov som företaget har. Behovet 
av arbetskraft har alltid varit viktigt för fö-
retag vilket bidragit till lokaliseringar nära 
koncentrationer av människor. Det som 
dock kan ses är en förskjutning från ”hårda 
lokaliseringsfaktorerna” såsom finansiellt 
kapital, transportkostnader till mjuka fak-
torer som exempelvis humankapital och 
platsens image. Med anledning av att 
tjänstesektorn växer mer än den traditio-
nella tillverkningsindustrin uppstår en si-
tuation där human- snarare än råvarukapi-
tal blir en allt viktigare faktor att ta hänsyn 
till. (Region Skåne, 2010) 

Städernas förändring sker i olika takt vissa 
saker sker snabbare än andra. De föränd-
ringar som inte kan ske i samma takt som 
annat är det byggda: byggnader, infra-
struktur etc. är svåra att förändra snabbt. 
Förändringarna tar ofta lång tid och är 

kostsamma. Vår byggda miljö är ett resul-
tat av tidigare samhällsplanering, lagstift-
ning och av ekonomiska krafter. 

globala. Näringslivet förändras och beho-
vet av snabba leveranser, just-in-time har 
blivit allt viktigare. Dessa förändringar kan 
tänkas innebära en viss omstrukturering 
av våra städer. 

I samband med dessa förändringarna har 
även människors miljömedvetenhet och 
den ekologiska långsiktiga uthålligheten 
med ett mer kretsloppsanpassat samhälle 
stärkts. Här kan konflikter uppstå med ex-
empelvis ett ökat transportbehov i centrala 
delar vid behov av fler snabba leveranser.  

Samhället håller på att bli mer individan-
passat och livsmiljön får större betydelse. 
Gränsen mellan arbetstid och fritidtid blir 
mindre skarp, vilket även förändrar trans-
portmönstren i staden. Vad gäller det mer 
individanpassade samhället lyfter Carlén 
upp segregationen som ett eventuellt pro-
blem som kan uppstå och förstärkas i bo-
stadsområden med många resursvaga och/
eller invandrargrupper. Ofta sammanfaller 
dessa områden med stor arbetslöshet och 
här blir då funktionsuppdelningen påtagli-
gen när bristen på närliggande arbetsplat-
ser ökar och den naturliga inkörsporten till 
ett arbete minskar.

Den enskilda människan har även satts 
mer i fokus på arbetsplatserna. Arbetsmil-

Inspirationsbild på tillbyggnad på gammal industri-
byggnad.
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Funktionsseparering som 
handling
Att funktionsseparering som handling har 
uppstått beror både på spontana proces-
ser (individuella beslut) och på planering 
(kollektiva beslut). Funktionsseparering 
mellan arbete och boende drevs fram un-
der den industriella epoken och har över 
tiden inneburit att funktionellt sett allt fler 
och allt större ensartade bebyggelseom-
råden har uppstått. Syftet med funktions-
uppdelningen har till stor del varit att und-
vika störningar och konflikter mellan olika 
funktionerna, exempelvis mellan bostäder 
och arbetsplatser för att skydda invånar-
nas hälsa och säkerhet (Carlén, 1997). I 
den rådande planeringstraditionen fram-
trädde och framträder än i dag konfliktlös-
ning genom specialisering av olika funktio-
ner och zonering av markens användning 
i stadsrummet som bärande idéer (Berg-
dahl, 2004).  

Rådande institutionella förhållanden så-
som lagstiftning och finansieringssystem 
tillsammans med planeringstraditioner 
och principer för lokalisering av offentlig 
service kan hjälpa till att förklara upp-
komst och omfattningen av funktions-
separering mellan arbetsplatser och bo-
städer men även mellan olika branscher 

inom näringslivet. (Carlén, 1997)

Ekonomiska drivkrafter
Ekonomin har varit en av de största driv-
krafterna bakom funktionssepareringen. 
Strävan efter att nå nyttomaximering vad 
gäller lokalisering av verksamheter har bi-
dragit till att olika verksamheter valt att lo-
kalisera sig på specifika områden. De mest 
resursstarka kontors- och handelsverksam-
heterna har placerat sig i de centrala strå-
ken medan verksamheter med stora trans-
portbehov har lokaliserat sig längs viktiga 
transportlänkar. Ett tydligt mönster kan 
även ses mellan producenter/konsumenter 
vid deras val av placering samt mellan fö-
retag med liknande verksamheter. Ofta 
väljer man att placera sig vid likasinnade. 
Detta är en av anledningarna till att stora 
industriparker, kontorslandskap och exter-
na handelsplatser uppstår. De drar nytta av 
varandra och kan på så sätt få ekonomisk 
vinning. En motsatts effekt kan dock upp-
komma om för många liknande verksam-
heter finns inom samma område då risken 
finns att de istället konkurrerar ut varan-
dra. (Carlén, 1997) 

Ett annat tydligt exempel på hur ekonomin 
styr markanvändningen är lokaliseringen 
av miljöfarliga industriverksamheter. Det 
kan bli för kostsamt för en miljöfarlig indu-

stri att placera sig för centralt och för nära 
andra verksamheter. Kostnader vad gäller 
produktions- och teknikutveckling samt 
skadestånd kan föreligga att en annan pla-
cering mindre centralt eftersträvas. (Car-
lén, 1997) 

Lokalisering av bostäder
Även vid lokaliseringen av bostäder har 
ekonomin haft en betydande roll. I bör-
jan av industrialiseringen bodde de flesta i 
nära anslutning till sina arbetsplaster men 
redan i början av 1900-talet började ut-
flyttningen från städerna. Människor valde 
att bosätta sig en bit utanför stadskärnan 
för att undvika de miljöstörande verksam-
heterna. Nya bostadsområden byggdes en 
bit utanför staden och med hjälp av kol-
lektivtrafik kunde man sedan ta sig mellan 
bostaden och arbetsplatsen. I samband 
med bilismens genombrott möjliggjordes 
sedan en ännu friare lokalisering vilket har 
varit en bidragande orsak till städernas ut-
glesning.(Carlén, 1997) 

Kostnader
Ju centralare boendet är placerat desto 
mer kostar det. Mer resursstarka verksam-
heter som kontor och handel kan betala 
mer för attraktiva lägen inne i staden vil-
ket har inneburit att bostadsbebyggelsen 
på vissa ställen har koncentrerats till andra 



16

lägen. Vid val av bostadslokalisering finns 
ett antal avvägningar där resekostnaderna 
och avståndet till arbetet för många är 
viktiga parametrar. Ofta innebär detta att 
man bosätter sig på halvcentrala lägen, 
där boende och resekostnaderna hamnar 
i jämviktsläge. (Carlén, 1997)

Hantverksgården i den förind. staden: 
integration i kvarter, ibland i samma 
rum, mellan arbete och bostad

Industriepoken: Arbete och 
bostad i samma kvarter

Sen industrialism.
Arbetsomr. & bostadsomr.

Skisserna ovan visar på utvecklingen av funktionsuppdelningens rumsliga skala under industrialismen, avseende 
arbetsplatser och bostäder. (Carlén,1997) 

Zonering
”Zonering/zonindelning betecknar den fysis-
ka planeringens indelning av marken för olika 
ändamål” (Carlén, 1997, s. 13).

Zonering är ett medel/verktyg till handling 
och blev tidigt ett redskap för separering 
mellan olika funktioner inom samhälls-
planeringen. Zonering är sammankopplat 
med funktionseparering men har haft sitt 
ursprung tidigare. Den fick sin början un-
der industrialismen när det blev nödvän-
digt att separera olika funktioner på grund 
av omfattande miljöstörningar i städerna. 
Ursprunget till zonering var hygieniskt 
samt funktionellt. 1907 års byggnadslag 
gavs det för första gången möjlighet till zo-

nering enligt lag, då staten gavs möjlighe-
ter att ingripa för att hålla ordning mellan 
tomtägare. Den stora genomslagskraften 
för zonering kom i samband med 1931 års 
stadsplanelag. Lagen gav kommunerna 
möjlighet att genom särskilda bestämmel-
ser precisera hur marken skulle få använ-
das vilket i sin tur möjliggjorde en separe-
ring av funktioner. 

Zonering är ett av flera instrument för att 
nå funktionsseparering och inom samhälls-
planeringen har zoneringsinstrumentet an-
vänts på följande sätt:

•   Undanröja negativa externa effekter
•   Tillskapa positiva externa effekter
•   Fördelningspolitik
•   Undanröja informationsbrister
•   Upprätthålla konkurrens
     (Carlén, 1997).

Zonering på mikro- och makronivå
Zonering förekommer i två olika nivåer. 
Översiktlig (hela staden) makro och de-
taljerad (kvarters/fastighetsvis) mikro. De 
samhälliga motiven för att separera mark-
användningen efter funktioner kan katego-
riseras i dessa två nivåer. På båda nivåerna 
handlar det främst om att undanröja risker 
för negativa externa effekter. På mikroni-
vå, inbegriper den närmaste omgivningen 
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av en markanvändares verksamhet/beslut. 
På makronivå, att undanröja negativa ris-
ker på en övergripande stadsnivå. (Carlén, 
1997)

Makronivån kan beskrivas som att delar 
av en hel stad delas upp i olika zoner för 
att få staden att fungera som en helhet. 
Zonering på makronivå kan hänföras till 
den kommunala översiktsplanen som ska 
fungera som vägledande för den framtida 
markanvändningen. 

För att förankra tankarna i översiktspla-
nen görs detaljplaner för att juridiskt sty-
ra markanvändningen på mer detaljerad 
nivå, vilket utgör en mikronivå inom zone-
ring. På mikronivå, den detaljerade nivån 

handlar det om att strukturera ett mindre 
enskilt markområde eller enskilda fastig-
heter. Markanvändningssätt specificeras 
tydligare både rumsligt och funktionellt 
med avsikten att vissa allmänna ändamål 
rörande den lokala miljön skall uppnås. 
(Carlén, 1997)

Med hjälp av markanvändningsbestäm-
melser i detaljplaner styrs zonindelningen.  
Användningsbestämmelserna som nyttjas 
i dagens samhällsplanering är de bestäm-
melserna som anges i Boverkets bok om 
Detaljplaner och områdesbestämmelser  
(Boverket, 1993) som gavs ut i samband 
med Plan och bygglagen 1987. Få bestäm-
melser har ändrats efter detta. Visst ut-
rymme finns för nya bestämmelser men 
i huvudsak är det dessa som används än 
idag. (Carlén, 1997)  

Zoneringens styrkor
Zoneringen har sin stora styrka och ge-
nomslagskraft på mikronivå.  Det handlar 
ofta om att flera detaljplaner med likarta-
de användningsbestämmelser bildar stör-
re sammanhängande monofunktionella 
områden, till exempel industriområden el-
ler bostadsområden.

Zonering är ett precist instrument för att 
upprätthålla viss stabilitet i användningen 

av stadsmiljön. Därmed fungerar det också 
bra som undanröjare av informationsbrist. 
Zoneringsverktyget används även för att 
skapa positiva externa effekter exempelvis 
kan verktyget användas för att säkra of-
fentliga platser så som gator, torg, parker 
etc., kollektiva nyttigheter, vilka antagligen 
inte skulle skapas i den utsträckning som 
är önskvärd utan fysisk planering och sä-
kerställandet i detaljplaner.(Carlén, 1997)

Zoneringens svagheter
Verktyget har vissa brister som styrmedel 
för negativa externa effekter. Olika verk-
samheter kategoriseras och antaganden 
görs som ofta bygger på bedömningar. 
Detta gör att verktyget kan bli oprecist när 
det gäller störningsnivåer, vilket innebär 
att det kan bli ineffektivt och förhindrar 
markanvändningen samtidigt som pro-
blem eller störningar ändå kan uppkomma 
trots att markanvändningen följer zonbe-
stämmelsen. För att uppnå önskad effekt 
bör zoneringsverktyget användas tillsam-
mans med andra styrmedel.  

Ett övergripande problem med zonbestäm-
melser är att det kan vara svårt att fördela 
bestämmelserna över stadsrummet.  Om 
zonering ska fungera menar Carlén att det 
är avhängigt politiska vägvalsfrågor. Dels 
handlar det om hur man i framtiden kom-

Funktionsuppdelning på övergripande nivå. Nord-
västra Värnamo stad, villabebyggelse i söder 
verksamehter i norr.
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mer att väga betydelsen av levande när-
miljöer och lokal samhörighet gentemot 
att hålla samman stadens gemensamma 
marknader. Det handlar även om synen 
på rörlighet och dess utveckling. (Carlén, 
1997)

Alternativa styrmedel
För att undvika negativa effekter av funk-
tionsintegrering finns ett antal olika styr-
medel förutom de lagstadgade verktygen 
och de nationella riktlinjerna. Ett av de 
enklaste sätten för att undvika negativa ef-
fekter är att förhandla med den närmaste 
grannen, exempelvis genom att betala sig 
fri och på så sätt få möjlighet till en viss typ 
av störning. Det är väldigt sällan en sådan 
lösning är fruktbar i ett längre perspektiv 
och det kan försvåras när det är fler parter 
än två som ska komma överens. 

Ett annat exempel där zonering inte fung-
erar effektivt är på platser för kommersiell 
service. En viss konkurrens har exempelvis 
uppstått vid etableringen av lågprishan-
del. Där har verktyget inte varit tillräckligt 
precist utan medfört att närhandeln istäl-
let har försvunnit. (Carlén, 1997)

Performance zoning och marknads-
system 
För att avhjälpa negativa externa effekter 
kan performance zoning fungera som ett 
alternativt styrmedel exempelvis genom 
att sätta restriktioner/tak, på högsta stör-
ningsnivå, reglera trafiken till vissa tid-
punkter etc. Ett sätt är att regler hur mycket 
trafik som får förekomma till ett visst om-
råde baserat på bullernivåer, avgaser eller 
vibrationer över dygnet, per timme alter-
nativt hur många fordon som får trafikera 
området per timme. På mikronivå ges möj-
ligheter till denna typ av reglering i detalj-
planer genom att ange högsta störnings-
nivå på exempelvis buller. (Carlén, 1997)

Ett alternativt sätt att komma tillrätta med 
negativa externa effekter som Carlén lyfter 
är att från samhällets sida ge störningar en 
korrigerande skatt. En korrigerande skatt 
skulle innebära att varje enhet störning 
är lika med den marginella kostnaden av 

Performance zoning:
Sätta skilda normer i olika zoner, exempelvis 
hur mycket en verksamhet får bullra eller luk-
ta, hur mycket trafik som får genereras från 
en viss fastighet etc. (Carlén, 1997)

Inspirationsbild
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störningen för de berörda grannarna.  En 
samhälleligt effektiv fördelning skulle då 
kunna åstadkommas till skillnad mot ett 
marknadssystem där parterna direkt för-
handlar med varandra. De intäkter sam-
hället skulle få in av skatten skulle kunna 
satsas på projekt som ger mest samhälls-
nytta. (Carlén, 1997)

På makronivå skulle transaktionskostna-
derna bli för höga vid ett marknadssystem 

då det ofta är många parter inblandade.  
Det är svårt att förutse de externa effek-
terna i förväg samt antalet berörda per-
soner. Det skulle kunna innebära mycket 
stora kostnader för företagen att betala 
alla personer som upplever sig störda av 
verksamheten. En sådan lösning skulle bli 
orimlig och svår att kartlägga. 

Ett sätt att komma ifrån denna problematik 
kan vara att använda performance zoning 

genom att tydliga punktutsläpp inte adderas 
upp till farliga nivåer samt bidra till att mil-
jöfarliga verksamheter lokaliseras på plat-
ser där de gör minst skada. Ett annat sätt 
att göra detta på kan vara handel med ut-
släppsrättigheter samt korrigering av skatt 
som nämnts tidigare. (Carlén, 1997) Det 
kan handla om att införa trängselskatt som 
man har gjort i Stockholm för att minska 
trängseln i hårt trafikbelastade områden 
och därmed förbättra miljön men det kan 
även handla om utsläppshandel. Utsläpps-
handel innebär att ett ”tak” sätts för den 
mängd koldioxid som en eller flera anlägg-
ningar får tillåtelse att släppa ut. Varje fö-
retag får en viss mängd utsläppsrätter som 
det bifogar över. Om företaget släpper ut 
mer koldioxid än taket anger måste före-
taget köpa fler rätter av ett annat företag 
som i sin tur har ett överskott på utsläpps-
rätter. Detta kan bli väldigt kostsamt för 
enskilda företag men samtidigt bidra till en 
effektivisering och bättre samhällsmiljö. 
(http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-
och-andra-styrmedel/Styrmedel-for-miljovan-
liga-val/Olika-typer-av-styrmedel)2011.

Nytta för verksamhets-
idkaren

Skadekostander för 
grannar

Störningskostnader

Nytta resp kostnad

Samhällsnytta, dvs 
nytta - skadekostnad

Vid denna grad av 
störning maximeras 
samhällsnyttan

Grafen ovan visar på korrigerad skatt för negativa externa effekter, (Carlén, 1997). s. 71
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Granskning av zonering och funktions-
uppdelning
Carlén har i sin avhandling (Carlén, 1997) 
valt att diskutera ett antal kritiska syn-
punkter på zoneringen och dess avsedda 
konekvens, funktionsseparering. Han har 
delat upp dessa i tre delar:

1) Frågor som berör besluts- och kontroll   
     processen
Politiker kan komma att påverkas att fatta 
beslut om olika typer av markanvändning. 
Markägare vill ha ut max. För snälla för-
hållningssätt kan leda till att det blir brist 
på annan typ av mark. De rika har störst 
chans att styra, små markägare med lite 
mark har svårare att ta sig fram. Zonerings-
systemets administrativa kostnader är 
dyra. Mycket arbete krävs innan en färdig 
plan finns framme. Långa processer, myck-
et information och underlag etc. måste tas 
fram.

Planerare och politiker gör misstag. Det är 
svårt att alltid i förväg veta vilka konsekven-
ser planförslaget kommer att ge i framti-
den. Planer är tröga och när det väl finns en 
fastställd plan är de svåra att ändra den. I 
vissa fall tillåts mindre avvikelser men det 
fungerar inte alltid. Skulle man se det lite 
mer långsiktigt så kanske det ändå i slutän-

dan skulle bli mer ekonomiskt lönsamt att 
göra om vissa planer. (Carlén, 1997)

2) Instrumentets styrförmåga och precision:
Planbestämmelserna har varit effektiva i 
Sverige och man har följt dessa i en lång ut-
sträckning. Vi har fått fungerande områden 
med ibland endast en användning vilket vi-
sar på att även tankarna i makronivån har 
förverkligats.

Carlén ställer sig negativ till om zoneringen 
fungerar på mikronivå vad gäller negativa 
externa effekter, exempelvis störningar 
mellan grannar. Carlén menar att instru-
mentet har dålig precision. Man utgår från 
en viss störningsnivå och hur mycket stör-
ning varje verksamhet tål och hur mycket 
den kan tåla av sina grannar. Industrier kan 
tåla varandras störningar vilket kan bidra 
till att skyddsavstånd kan minskas. Dessa 
saker regleras även i andra lagar så som 
miljölagstiftningen MB. 

På makronivå gäller delvis detsamma som 
för mikronivå. Om störningsnivåerna är un-
danröjda på lokalnivå uppstår inte onödig 
gleshet i stadsmiljön då en enskild aktör 
inte behöver minimera störningsrisken från 
sin verksamhet genom att ha stora tom-
ter. Likt ovan kan zonering som verktyg bli 
oprecist i ett sådant läge. Samma resone-

mang som ovan gäller även vid transport-
leder, där zoneringsverktyget kan fungera 
bra på makronivå för att hantera vissa ex-
terna effekter. Genom att placera mindre 
känsliga verksamheter längs trafikerade 
transportleder minska störningsnivåerna 
men likt tidigare resonemang gäller här att 
indelningen av markanvändningsätt inte di-
rekt avspeglar störningståligheten. (Carlén, 
1997)  

3) Frågor om mer fundamental kritik mot   
     funktionsuppdelning:
Ett problem med att använda zonerings-
verktyget vid planering av verksamhets-
områden kan vara att i förväg veta hur den 
optimala mixen av verksamhetstyper ska 
se ut, det är svårt att veta vilka typer, stor-
lekar och antal verksamheter man planera 
för. Detta gäller även när man ska fördela 
verksamheterna över skilda områden i sta-
den.  Däremot har zonering som verktyg 
fungerat bra för att säkerställa att det en-
dast blir verksamheter inom sådana om-
råden. Risken att det kommer in bostäder 
i ett sådant område är mindre sannolikt. 
Zoneringsverktyget blir dock ganska opre-
cist och kräver ofta alternativa styrmedel 
för reglering av verksamhetsområdet, ex-
empelvis utformning av infrastruktur, för-
delning av offentliga servicefunktioner och 
genom upplåtelse av utrymme i de olika 
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zonerna. Ett annat sätt att reglera detta på 
är exempelvis genom att kommuner äger 
mark och upplåter marken endast till en 
viss typ av verksamhet eller genom att en 
privat entreprenör agerar på liknande sätt.  
Carlén lyfter ett specialfall när detta sys-
tem kan vara väldigt effektivt och det är i 
tät bebyggelseområden som ska innehålla 
offentliga verksamheter. Ofta har markä-
garen/kommun kontroll över vad området 
ska innehålla för verksamheter så som för-
skolor, skolor och äldreboenden.  

För att tillhandahålla allmänna platser, 
inkludera transportinfrastruktur fungerar 
zoneringsverktyget precist enligt Carlén. 
Det samma gäller för att hålla ihop sta-
den som en huvudsaklig arbetsmarknad 
genom att lägga zoner för arbetsplatser i 
lägen med god regional tillgänglighet och 
hålla samman staden så att tillgänglighe-
ten fungerar.

Där zoneringsverktyget inte fungerar lika 
precist enligt Carlén är när man vill åstad-
komma ett fördelningsmässigt system av 
kommersiella centrum. Snabba struktur-
förändringar inom servicebranscherna 
har inneburit snabba förändringar av lo-
kaliseringsbetingelser och tröskelnivåer. 
Flera mindre kommersiella centrum har 
konkurrerats ut av större. Dessa snabba 

förändringar skapar även följdeffekter då 
närservicen riskerar försvinna vid bostads-
områden och försvårar inköpen för män-
niskor som är beroende av service i närhe-
ten av deras boendemiljö.

För att upprätthålla en viss stabilitet i an-
vändningen av en stadsmiljö är zoneringen 
ett precist instrument och fungerar därför 
också bra som undanröjare av informa-
tionsbrist  Dessa två egenskaper kan enligt 
Carlén vara väsentliga i tider som för aktö-
rer i stadsmiljön präglas av osäkerhet om 
hur förhållandena i omgivningen utvecklas 
och svårigheter att få information kring 
omvärldsförhållanden.  

Som en av sina slutsatser poängterar Car-
lén att zonering kan vara ett bra verktyg för 
att planera för allmänna plaster och för att 
hålla ihop staden men samtidigt kan verk-
tyget vara ganska trögt. Exempel på när 
verktyget inte känns lika relevant och där 
det borde finnas bättre styrmedel är när 
det gäller negativa externa effekter. Car-
lén anser att zoneringsverktyget bör finnas 
kvar både på makro och mikronivån men 
att man kanske borde se över praxis istäl-
let.
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Lagar och praxis
Samhällsplaneringen styrs av lagar där 
Plan- och Bygglagen (PBL) tillsammans 
med Miljöbalken har stor påverkan på 
markanvändningen. Förutom dessa två 
lagstiftningar styrs samhällsplaneringen av 
lagar som rör infrastruktur och fastighets-
bildning men även av miljö- och klimatmål 
på nationell och regional nivå etc.

En ny plan- och bygglag träder i kraft den 
2 maj 2011 med syfte att skapa en enk-
lare hantering av plan- och byggärenden. 
Förändringarna i samhället har bidragit till 
att nya frågor och behov har uppkommit 
när det gäller planering och prövning för 
byggande. Detta har bidragit till att det har 

funnits ett behov av att förenkla och effek-
tivisera lagen.  De grundlägganden syftena 
i lagen förändras dock inte. Det kommu-
nala självstyret och kommunernas ansvar 
för planeringen ligger fast.  En nyhet i la-
gen är att kommunala planärenden till viss 
del ska kunna samköras med miljöbalken 
och trafiklagarna, med syfte att förenkla 
planeringen för verksamheter som prövas 
enligt andra lagsystem exempel en ny järn-
väg.(http://www.regeringen.se/content/1/
c6/14/21/64/51ff5f74.pdf) 2011

Verktyg inom samhällsplaneringen 
Det finns ett antal planeringsverktyg som 
styr utformning och användning av mark. Vil-
ka planeringsverktyg samt hur kommunerna 
använder de skiljer mellan kommuner. Ge-
mensamt för de flesta kommuner är att det 

finns en övergripande översiktsplan och att 
detaljplaner upprättas för att reglar markens 
användning. Utöver dessa verktyg jobbar 
kommuner olika med exempelvis fördjupade 
översiktsplaner, policys och program. 

Översiktsplanens roll
Översiktsplanen är kommunernas övergri-
pande planeringsverktyg och utgör en väg-
ledning vid upprättande av detaljplaner 
och områdesbestämmelser samt prövar 
bygglov enligt Plan och bygglagen. Enligt 
Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha 
en aktuell översiktsplan som ska behandla 
frågor om mark- och vattenanvändning 
och byggande i hela kommunen. Minst en 
gång varje mandatperiod ska kommunen 
ta ställning till om den antagna översikts-
planen fortfarande är aktuell. Planen är 
inte juridiskt bindande. I översiktsplanen 
redovisas avvägningar mellan olika allmän-
na intressen samt ska miljökonsekvenserna 
redovisas enligt bestämmelserna i miljö-
balken om miljöbedömningar. Syftet med 
konsekvensbeskrivningen är att förstärka 
översiktsplanens funktion som beslutsun-
derlag. 

Översiktsplanerna behöver ses över konti-
nuerligt för att behålla sin funktion som ett 
strategiskt vägledande beslutsunderlag för 
att möta nya planeringsanspråk och intres-

Inledande kapitlet i Plan och bygglagen 
är som följer
1 § Denna lag innehåller bestämmel-
ser om planläggning av mark och vat-
ten och om byggande. Bestämmelserna 
syftar till att med beaktande av den en-
skilda människans frihet främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för män-
niskorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer. Lag (1 993:419). 

Miljöbalken 3 kap. 
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar 
till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande ge-
nerationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde 
och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar 
för att förvalta naturen väl. Miljöbalk 
(1998:808)
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Detaljplanen, ett juridiskt dokument
Detaljplaner är kommunernas verktyg för 
att reglerar markanvändningen och be-
byggelseutformningen inom ett avgränsat 
område. De är juridiskt bindande enligt 
plan- och bygglagen (PBL) och ska upprät-
tas inför ny bebyggelseexploatering eller 
vid ändrad användning av befintlig bebyg-
gelse. Planerna är genomförande inriktade 
och ska ange vad marken får användas till 
samt dess begränsningar och utformning.  
Enligt PBL ska detaljplanerna inte göras 
mer detaljerade än vad som är nödvändigt 
med hänsyn till dess syfte. Detaljplanerna 
ska ge möjlighet att förverkliga kommu-
nernas visioner och mål exempelvis vad 
gäller sociala ambitioner att integrera olika 
boende- och upplåtelseformer och bebyg-
gelsetyper samt genom en blandning av 
olika slags markanvändning skapa en sti-
mulerande och livfull miljö. 

Processen att ta fram en ny detaljplan är 
dyr och tidskrävande och kräver ofta di-
verse undersökningar och utredningar i 
samband med upprättandet. Det kan ex-
empelvis handla om geotekniska under-
sökningar, bullerutredningar, riskanalyser 
eller framtagande av miljökonsekvensbe-
skrivning om planen bedöms få en bety-
dande miljöpåverkan enligt Miljöbalken. 
Ett normalt planförfarande tar ofta minst 

ett år och genomförandetiden för en de-
taljplan är mellan 5, 10 eller 15 år. Pla-
nens genomförande tid innebär att mark-
användningen fastställs under en relativt 
lång tid vilket kan stå i konflikt då stadsmil-
jöerna förändras och önskemål om kom-
pletterande inslag uppstår. Dessa föränd-
ringar kan ske fort vilket gör det viktigt att 
kunna möta de förändringskrav som ställs. 
Vid snabba förändringar kan detaljplaner i 
vissa fall ses som stelbenta eftersom mark-
användningen låses under en lång tid.  

I och med att detaljplanerna är genomför-
ande inriktade har de haft en stor påver-
kan i förverkligandet av funktionssepa-
rering. Vid upprättandet av detaljplaner 
används Boverkets handbok: Boken om 
detaljplan och områdesbestämmelser 
(Boken om allmänna råd 1 993:3). Bo-
ken har sin utgångspunkt kring funktion, 
miljökonsekvenser och praxis. Den anger 
rekommendationer kring användning av 
allmänplatsmark samt kvartsmark där an-
vändningsändamålen hålls isär i 22 olika 
kategorier. Genom att precisera markan-
vändningen i detaljplanerna minskar an-
passningsförmågan till förändring. 

Strävan finns inom planeringen att bryta 
mönstret av funktionsuppdelning och 
därmed ge möjligheter till variationsrika 

sen. Detta kan göras genom att exempelvis 
arbeta med fördjupningar av och tillägg till 
översiktsplanen som underlätta arbetet 
med ändringar och kompletteringar utan 
att hela planen måste göras om. (www.bo-
verket.se, 2010) 

I samband med nya PBL som trädde i kraft 
2011 har översiktsplanerna fått en tyd-
ligare strategisk funktion. I planerna ska 
det framgå hur kommunerna i den fysiska 
planeringen avser ta hänsyn till och sam-
ordna översiktsplanerna till nationella och 
regionala mål, planer och program av be-
tydelse för en hållbar utveckling. Översikts-
planerna bör grundas på omvärldsanalyser 
och övergripande mål om utvecklingen 
både i ett nationellt och regionalt perspek-
tiv. (http://www.regeringen.se/content/1/
c6/14/21/64/51ff5f74.pdf) 2011.
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stadsmiljöer med blandning av boende 
och verksamheter. (SOU 1 996:168) Denna 
strävan efter en mer blandad stadsmiljö 
kommer till uttryck i 2 kap. 2 § PBL, där 
det inte längre allmänt talas om att plan-
läggning ska främja god bostads-, arbets-, 
trafik-, och fritidsmiljö utan istället sägs 
att planläggning skall, med beaktande av 
natur- och kulturvärden, främja en ända-
målsenlig struktur och en estetiskt tillta-
lande utformning av bebyggelse, grönom-
råden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar. Även en från social synpunkt 
god livsmiljö, goda miljöförhållanden i        
övrigt samt en långsiktigt god hushållning 
med mark och vatten och med energi och 
råvaror skall främjas. En god ekonomisk 
tillväxt och en effektiv konkurrens skall 
främjas. 

Riktlinjer och rekommendationer
I framtagandet av översiktsplaner och de-
taljplaner finns riktlinjer, normer och poli-
cys gällande buller och riskhänsyn, miljö-
kvalitetsnormer gällande vatten och luft, 
nationella och lokala miljömål etc. Hänsyn 
bör tas till frågor som berör vibrationer, 
radonhalter, risk för ras och skred etc. Jag 
har inte möjlighet att fördjupa mig i alla 
dessa utan jag har valt titta närmare på 
buller och risk men hänsyn till att dessa 
ofta är omdiskuterade vid just funktions-
integrering. 

Riktlinjer för buller
Buller är ett oönskat ljud och är ett utbrett 
miljö- och folkhälsoproblem. Inom sam-
hällsplaneringer brukar man tala om såväl 
industri- som trafikbuller. Bullernivåerna 
är viktiga att ta hänsyn till i den fysiska pla-
neringen för att skapa goda boende- och 
vistelsemiljöer. Det finns ett antal framtag-
na riktvärden att ta hänsyn till bland annat 
har Socialstyrelsen, Boverket, Trafikverket 
och Naturvårdsverket utpekade värden. I 
stort sätt följer riktvärdena Boverkets All-
männa råd 2008:1 – ”Planera för bostäder 
i områden utsatta för buller från väg- och 
spårtrafik” och därför har jag valt att preci-
sera dessa på nästa sida:

Inspirationsbild
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Boverkets huvudregler vid planering av 
nya bostäder gäller att bebyggelsens pla-
cering och utformning samt med hjälp av 
skyddsåtgärder som bullervallar, trafikom-
läggningar, tyst asfalt etc. uppfyller kraven 
nedan vad gäller riktvärden. Följande rikt-
värden bör efterföljas:

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

Avsteg från dessa värden kan i vissa sär-
skilda fall göras. Avvägningar mellan kra-
ven på ljudmiljön och andra intressen kan 
övervägas enligt Boverkets allmänna råd:
”- i centrala delar av städer och större tät-
orter med bebyggelse av stadskaraktär, till 
exempel ordnad kvartersstruktur.

Avsteg kan också motiveras vid komplet-
tering:
• av befintlig tät bebyggelse längs kollek-
    tivtrafikstråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, till exempel 
   ordnad kvartersstruktur, längs kollektiv-
   trafikstråk i större städer.”  

Riskhantering i samhällsplanering
När det kommer till riskhantering i samhälls-
planeringen styrs placeringen av verksam-
heter till stor del av allmänna råd. Bover-
kets (Bättre plats för arbete, BPA, Boverkets 
allmänna råd 1 995:5) utgör allmänna råd 
för skyddsavstånd mellan verksamheter 
och bostäder. I boken anges riktvärden för 
skyddsavstånd för olika verksamheter som 
ett samlat uttryck för störningar och risker 
med avseende på miljö, hälsa och säker-
het. De allmänna råden anger även förslag 
till indelning av olika typer av arbetsom-
råden utifrån verksamheternas störningar 
och risker. 

I samband med planläggande ska kommu-
nen i ett tidigt skede i planprocessen peka 
ut riskkällor i staden. Utifrån säkerhetssyn-
punkt är lokaliseringen av verksamheter 
en grundläggande princip som alltid skall 
beaktas vid planering. Genom att pla-
cera verksamheter på lämpliga områden 
kan eventuella olyckor undvikas och/eller 
konsekvenser av olyckor begränsas. Det 
finns olika principer för hur riskhänsyn kan 
åstadkommas i samband med den fysiska 
planeringen. En viktig del i hänsynstagan-
det är att säkerhetsfrågorna behandlas i 
samtliga skeden av planeringsprocessen. 

Detta kan ske genom att bland annat:
•  Bebyggelsen placeras till lämpliga områden
•  Bevara skyddsavstånd mellan bebyggelse 
     som skall skyddas och den verksamhet som 
    medför olycksrisk.
•  Byggnadernas placering, utformingen av 
    tomten men även utformningen av trafik-
    miljöerna. 
•  Design och utformingen av byggnader, 
    val av byggmaterial samt val av särskild
    säkerhetsutrustning kan också ha en av-
    görande roll. 

Riskhänsynen kan delas in på två sätt; 
olycksförebyggande åtgärder och skade-
begränsande åtgärder. Olycksförebyggan-
deåtgärder utgår ifrån att minska sanno-
likheten för att en olycka skall ske och det 
kan till exempel vara tekniska lösningar 
som förbättrar tillförlitligheten hos de sys-
tem som genererar riskerna. Skadebegrän-
sande åtgärder handlar mer om att minska 
konsekvenserna av en eventuell olycka 
genom av byggnadstekniska lösningar se 
till att skadorna till följd av en olycka be-
gränsas. Ett ytterligt sätt att minska konse-
kvenserna av en olycka är att använda sig 
av skyddsavstånd mellan en planerad verk-
samhet och den aktuella riskkällan.  
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På översiktlig nivå kan man i ett tidigt ske-
de peka på lämpliga och mindre lämpliga 
områden för störande verksamheter och 
skyddsavstånden kan alltså vara ett under-
lag tidigt i planeringsprocessen. Avstånden 
kan användas för att säkerställa avstånd 
mellan farliga verksamheter och annan 
bebyggelse och kan då ge en trygghet för 
både verksamhetsutövare och för övrig 
bebyggelse.  

I samband med detaljplaner upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om 
detaljplanen innebär en betydande påver-
kan på människors hälsa och säkerhet, på 
miljön eller hushållning med naturresur-
ser enligt MB. En MKB påvisar vilka konse-
kvenser planläggning kan komma att inne-
bära. Miljöbedömningen ligger som grund 
vid bedömningen om upprättandet av de-
taljplanen kan anses vara lämplig för den i 
detaljplanen föreslagna markanvändning. 

För att bedöma risker med en planlägg-
ning förespråkas även riskanalyser när 
planeringen sker inom 150 m från farligt 
godsled.  En riskanalys kan utgöra ett bra 
planeringsunderlag i samband med upp-
rättandet av detaljplanearbetet och kan 
ligga till grund för åtgärder i planen. I en 
riskanalys görs analyser på vilka risker som 
planförslaget kan komma att utsättas för 

samt hur sannolikt det är att en olycka kan 
ske och vilka konsekvenser den kan ge. I 
en detaljplan finns det möjligheter att fö-
reskriva att byggnader och anläggningar 
ska utformas och utföras på ett sätt som 
minskar olycksrisker, t.ex. brand, skred, 
översvämning. En riskanalys kan även ingå 
som en del i en MKB. 

Det finns inga nationellt fastställda riktlin-
jer i Sverige för hur risker och farligt gods 
ska bedömas inom samhällsplaneringen. 
Ett antal riktlinjer finns dock som flera 
regioner, länsstyrelser och kommuner an-
vänder sig av. Dessa riktlinjer är främst 
framtagna för att utgöra vägledning och 
stöd, snarare än att vara bindande. 

Några exempel på riktlinjer är:
• Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods, länssty-
relserna i Skåne, Stockholms och Västra 
Götalands län, 2006. Riskpolicyn är ett ge-
mensamt paraplydokument, utarbetat av 
storstadslänen.
•  RIKTSAM, Riktlinjer för riskhänsyn i sam-
hällsplanering-bebyggelseplanering
intill väg och järnväg med transport av far-
ligt gods, Länsstyrelsen i Skåne, 2007. 
•  Översiktsplan för Göteborg – fördjupad 
för sektorn transporter av farligt

gods (ÖP 99). Transporter av farligt gods 
SKL

I Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplane-
ringen (RIKTSAM) framtagen av Länsstyrel-
sen i Skåne 2007 anges exempelvis risktal 
att ta hänsyn till. Områden mellan 0-30 m 
från en transportled ska begränsas så att 
det inte uppmuntrar till stadigvarande vis-
telse. Vid järnväg gäller lägre avstånd i in-
tervallet. Som lämplig markanvändning 
anges bland annat parkering. 

Nedan följer rekommenderade skyddsav-
stånd:
0 – 30 meter
Exempel på markanvändning:
•  P – Parkering (ytparkering)
•  T – Trafik
•  L – Odling
•  N – Friluftsområde (t.ex. motionsspår)
•  E – Tekniska anläggningar (som ej orsa- 
           kar skada på avåkande fordon)
Hårda konstruktioner eller motsvarande 
som kan orsaka skada på eventuellt avå-
kande fordon bör undvikas.

Andra lagar och myndigheter kan av andra 
skäl än hanteringen av farligt gods ställa 
krav på skyddsavstånd, se bl.a. Väglagen 
och Lagen om byggande av järnväg.
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30 – 70 meter
Exempel på markanvändning:
•  H – Handel (sällanköpshandel) 
•  J – Industri
•  G – Bilservice
•  U – Lager (utan betydande handel)
•  E – Tekniska anläggningar (övriga an-
           läggningar)
•  P – Parkering (övrig parkering)

70 – 150 meter
Exempel på markanvändning:
•  B – Bostäder (småhusbebyggelse)
•  H – Handel (övrig handel)
•  K – Kontor (i ett plan, dock ej hotell)
•  U – Lager (även med betydande handel)
•  Y – Idrotts- och sportanläggningar (utan 
           betydande åskådarplats)
•  C – Centrum
•  R – Kultur
Beräkningsförutsättningarna bygger på en 
befolkningstäthet om ca fyra (4) personer 
per tusen (1000) kvadratmeter tomt.

150 – meter 
Exempel på markanvändning:
•  B – Bostäder (flerbostadshus i flera plan)
•  K – Kontor (i flera plan, inkl. hotell)
•  D – Vård
•  S – Skola
•  Y – Idrotts- och sportanläggningar (med 
           betydande åskådarplats) Bild ovan kopierad ur rapporten: Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning 

intill transportleder för farligt gods 2006. 
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”Funktionsintegrering kan ses som en hand-
ling i planeringen när ”någon gör något 
med en viss avsikt som grund” (Bergdahl 
2004. s 6). Resultatet av att använda sig av 
denna handling skulle kunna bli en funk-
tionsintegrerad miljö. En funktionsintegre-
rad stadsmiljö är ett område i en tätort där 
företag, boende och service var för sig ut-
gör tydliga funktioner inom ett avgränsat 
område, t.ex. inom ett och samma kvarter. 
(Bergdahl, 2004).

Mot funktionsseparering står funktionsin-
tegrering, vilket skulle innebära att mar-
ken inom ett område används på flera 
olika sätt. Det kan till exempelvis vara ett 
kvarter där bostäder och arbetsplatser är 
integrerade.

Storlek på rum/områden
Beroende på valet av hur stort område 
som studeras i staden kan de flesta städer 
ses som funktionsintegrerade. I varje stad 
finns bostäder och arbetsplatser men det 
intressanta är hur de är placerade i förhål-
lande till varandra. 

Staden kan delas upp i olika stora rum, 
områden, stadsdelar, kvarter, gator etc. 
Det är valet av storlek på dessa som är vik-
tigt för att urskilja graden av funktionsin-

tegrering. Om för stora rum iakttas ter sig 
staden relativt monoton och då uppträder 
tydliga industri - och bostadsområden. 
Detta kan ställas i relation till om för små 
rum studeras, då blir frågan; är ett hus, där 
de översta våningarna innefattar bostäder 
och nedervåningen arbetsplatser, en funk-
tionsintegrerad miljö?  

För att bedöma om en miljö är funktions-
integrerad eller inte, anger Carlén, att en 
levande stadsbild kan vara en ledbild på 
en relevant nivå. Med detta menar Carlén 
att det måste handla om ganska finskaliga 
rumsliga nivåer – en närmiljö som man vis-
tas förhållandevis mycket i, där händelser, 
aktiviteter, miljön upplevs direkt med sin-
nena.  

Denna närmiljö definierar Carlén grovt som 
”det område som individen överblickar, 
promenerar i, är bekant med utifrån en 
bas i form av bostaden, arbetsplatsen el-
ler annan fast punkt i tillvaron”. Han menar 
vidare att det är, det fysiska och psykolo-
giska avståndet samt topografin och be-
byggelsestrukturen som sätter gränserna. 
Ett ytterligare sätt att definiera områdes-
gränserna enligt honom kan vara att utgå 
ifrån tillgängligheten, att se på hur många 
arbetsplatser nås inom en 10 minuters 
promenad. För att få en relevant indelning 

Utmärkande för en funktionsintegrerad miljö

Inspirationsbild, levande stadsbild
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har Carlén i sina studier valt att använda 
sig av den rumsliga indelning som utveck-
lats i samband med folk- och bostadsräk-
ningarna (FoB- områden). Dessa områden 
är oftast större än kvarter men inte större 
än stadsdelar.

Likt Carlén anser Bergdahl (2004) att alla 
städer är funktionsintegrerade om man 
ser på de som en helhet men studeras stä-
derna stadsdels- eller kvartersvis ter sig de 
annorlunda. Om staden endast studeras 
uppifrån kan en viss bild fås men studeras 
den från ögonhöjd och betraktaren reflek-
terar över vad som kan ses, ter sig staden 
på ett helt annat sätt.

En fråga som Bergdahl prövar i sin avhand-
ling (2004) är vad som utmärker en funk-
tionsintegrerad miljö. Det som utmärker 
en funktionsintegrerad miljö måste kunna 
upplevas från ögonhöjd menar hon. Från 
detta perspektiv och med begränsad rörel-
se ska, enligt hennes mening, följande ele-
ment i det fysiska rummet gå att urskilja i 
närmiljön:

Utmärkande för en funktionsintegrerad miljö:

• Bostäder
• Lokaler för arbetsplatser och service
• Offentliga rum med platser/målpunkter

• En struktur av allmän platsmark som ger 
fotgängaren en upplevelse av kontinuitet 
och samband med omgivande områden.

Perspektivet förutsätter att det finns män-
niskor som handlar utifrån att de bor, ar-
betar och besöker miljön. Utgångspunkten 
är att en funktionsintegrerad miljö är en av 
flera närmiljöer som det finns goda motiv 
att kunna planera för. (Bergdahl, 2004)

När graden har funktionsintegrering analy-
seras poängterar även Bergdahl graden av 
tillgänglighet. Det är viktigt hur olika stråk 
sammanfaller i samhället, hur man leds i 
staden, hur man själv ser på staden som 
funktionsintegrerad och hur man upple-
ver platserna tillgängliga. Likt Carlén anser 
Bergdahl att för stora topografiska skillna-
der eller andra barriärer spelar en stor roll 
vid upplevelsen på vad som är funktionsin-
tegrerat eller inte.

Mått på funktionsintegrering
Göran Carlén har arbetat fram en metod 
för att mäta funktionsintegrering. Han 
söker ett sätt att för stadsdelar och hela 
stadsområden mäta homogeniteten i an-
vändningen av bebyggelsens omfattning 
och utveckling.  För detta finns olika me-
toder, både schematiska och matematiska. 
Carlén själv har valt att med hjälp av ma-

tematiska formler räkna på funktionsin-
tegrering. För att använda sig av formeln 
måste graden av homogeniteten mätas 
schematiskt. Detta görs t.ex. genom studier 
av markanvändning eller genom att ett rut-
nät av olika maskstorlekar läggas över sta-
den/stadsdelen. 

Carlén har gjort en övergripande studie 
över Stockholm, där han har studerat sepa-
reringen dels mellan bostäder och arbets-
platser och dels mellan näringslivsgrenar. 
Han har använt sig av en relativ grov rums-
lig nivå, där samma områden som FoB 
(folk- och bostadsberäkningarna) använts. 
Den uppmätta separationsgraden bygger 
på fyra tidpunkter mellan åren 1975 och 
1990. 

Utöver denna studie har Carlén även gjort 
en mindre delstudie på kvartersnivå, på 
Södermalm. Där har han studerat fram-
förallt separationen mellan bostäder och 
arbetsplatser. Förutom FoB områden stu-
derade han även gällande detaljplaner. I 
delstudie använde han sig av tidsinterval-
let 1985-1994.

Resultatet av Carléns studier
Hans studier resulterade på övergripande 
nivå i att funktionssepareringen under en 
15 års period varit relativt stabil i Stock-
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holm. En viss ökning kunde skönjas av an-
talet ökade renodlade bostadsområden 
medan en marginell minskning av renod-
lade arbetsområden kunde ses. Carléns 
tolkning är att separeringen har passerat 
sin kulmen i Stockholm och att efter mil-
jonprogrammets slut går staden mot en, 
som han uttrycker det ”mindre storskalig 
rumslig renodling av funktionerna bostä-
der och arbeten”.

Vad gäller södermalmstudien skiljde sig 
resultatet något. Separationsgraden mel-
lan bostad och arbete hade minskat yt-
terst lite på FoB-områdesnivå men ökat på 
kvartersnivå. Resultat visar att stadsdelens 
funktionella byggstenar är snarare kvarter, 
än större områden. Även detaljplanerna 
över området underströk detta.

Carléns resultat på både övergripande 
och kvarternivå visar att funktionssepa-
reringen är ganska stabil över tiden. För-
ändringen mot en minskning skulle med 
dagens hastighet ta uppemot 200 år innan 
ett fullständigt jämviktsläge skulle uppnås. 

Utöver separationen bostäder och arbets-
platser visade Carléns studier på närings-
livets förändringar. Han poängterade valet 
av lokalisering av nya verksamheten som 
ofta hamnar i lokaler för tidigare verksam-

heter. Karaktären på näringsverksamheter 
inom bostadsområden har skiljt sig något 
över tiden, utvecklingen går mot mer skif-
tande näringsverksamheter. Det är inte 
endast de traditionella serviceverksamhe-
terna som placerar sig där längre.

Ett annat mycket intressant resultat som 
Carlén lyfter fram i sina studier, gäller lo-
kaliseringen av ” offentlig förvaltning” och 
”hälso- och sjukvård”. De visar sig vara 
mest separerade och som han poängte-
rar är dessa bägge samhällskontrollerande 
vilket kan tolkas som ett resultat för funk-
tionsuppdelning som planeringsprincip. 
(Carlén, 1997)

Funktionsintegrering som handling
För att uppnå en funktionsintegrerad mil-
jö är detaljplanerna ett av fler medel och 
kanske nödvändigt men inte tillräckligt. 
Det krävs även andra typer av styrmedel 
som behandlas på nästkommande sida un-
der rubriken alternativa styrmedel. 

På en övergripande nivå är det svårt att 
tala om funktionsintegrering utan som ti-
digare nämnts handlar funktionsintegre-
ring om att förverkliga integration inom 
lägre rumsliga nivåer.  Detta gör det dock 
inte mindre viktigt att funktionsintegre-
ring finns med som handling i andra vik-
tiga styrdokument i kommunen. Genom 

Inspirationsbild
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att ha en tydlig riktning i Översiktsplanen 
som följs av andra kvalitetsprogram/hand-
lingar kan större stöd fås i detaljplanerna 
att förverkliga kommunens visioner och 
strategier. 

Funktionsintegrering i detaljplaner
Eva Bergdahl har i sin avhandling Om funk-
tionsintegrering i detaljplaner, uppmärk-
sammat brister i detaljplaner som visar 
på behovet av att få stöd av andra styrme-
del – i exemplet Fall Karlstad, Barkassen 
– Kommunen hade satt upp som mål att 
skapa en funktionsintegrerad och socialt 
levande stadsdel. Under planprocessen 
uppstod dock konflikter där bland annat 
länsstyrelsen i Värmland upplevde att det 
fanns för många störningar i planområdet. 
Hårda restriktioner vad gäller bullernivåer 
sattes för att klara hälsa och säkerhet vil-
ket försvårade möjligheten till uppförande 
av bostäder i anslutning till nöjeslokaler i 
detaljplanen.

Målet med att skapa en funktionsintegre-
rad miljö hamnade i skymundan och det 
blev viktigare för politikerna att få planen 
genomförd än att sträva mot den vision 
och det mål som sattes upp i början av 
planprocessen. För att få planen genom-
förd lyfts konfliktområden ut ur detaljpla-

nen. I detta fall blev det viktigare att und-
vika störningar istället för att plocka fram 
viktiga kvaliteter som kunde ha skapat ge-
nom att flera markanvändningar mötes. 

Detta leder till enfunktionella miljöer och 
en utglesning av städerna – inte mångfald 
i livsmiljön och funktionsintegrering. Ett 
förhållande som sedan får en långsiktig ju-
ridisk verkan i detaljplanernas ändamåls-
bestämmelser.  

Bergdahl och Rönn (2001) refererar till 
delbetänkandet Miljö och fysisk planering 
granskning av regleringen av markanvänd-
ningen i 715 detaljplaner, SOU 1 994:36. Av 
alla detaljplaner som granskats anger 79 % 
endast ett användningssätt, 14 % anger två 
användningssätt och endast 7% av detalj-
planera anger fler än två användningssätt 
inom kvartersmark. De detaljplaner som 
tillåter flera användningar domineras i för-
sta hand av bostäder och handel. I andra 
hand förekommer bostäder tillsammans 
med kontorsändamål. Det har konsta-
terats i PBL-översynen att preciseringar 
av markanvändningen ger låsningar och 
minskad anpassningsförmåga. Vidare lyfter 
Bergdahl m.fl. att i SOU 1 996:168, nr 5 på-
pekas att planeringen bör bryta mönstret 
av funktionsuppdelning och ge möjlighet 

till variationsrika stadsmiljöer med bland-
ning av boende och verksamheter. Det 
finns dock gränser för hur beslut om mark-
användningen kan förenklas med hänsyn 
till krav på rättssäkerhet, medborgarnas 
möjlighet till insyn i planeringen och av-
vägningen mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplaneringen bestäms dock 
i sista hand av hur mötet mellan politiken  
och marknad ser ut i samhället.(Bergdahl 
och Rönn, 2001) 

Inspirationsbild
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Analys
Den separering av samhällsfunktioner som 
pågått under lång tid har haft till syfte att 
säkra miljöer för människors hälsa och 
välmående samt att effektivisera tillgäng-
ligheten mellan olika funktioner. Samhälls-
strukturerna har blivit tydligt uppdelade 
i olika ytor för bostäder, arbetsplatser och 
service. Dessa områden har förbundits med 
goda kommunikationsleder och transport-
systemet anpassats efter flödet av män-
niskor och varor. Denna separering av olika 
funktioner har blivit allt mer frågesatt av 
flera olika anledningar. En stor bidragande 
orsak är den strukturomvandling som sker 
inom näringslivet. Vi går från ett industri-
samhälle till ett kunskapssamhälle som 
ställer nya krav på samhällsutvecklingen. 
Nya förhållningsätt och nya lokaliserings-
behov eftersträvas för verksamheter. 

En annan tydlig trend är urbaniseringen,  
då allt fler människor väljer att bostätta sig 
i städer. Trycket på central mark ökar och 
genererar höga markpriser. Det ställs höga 
krav på en effektivare markanvändning då 
konkurransen om marken hårdnar och fler 
funktioner samlas inom ett och samma 
område.   

Den strukturomvandling som sker inom 
näringslivet tyder på att industrierna blir 
färre samtidigt som tjänstesektorn ökar. 

Ökningen av tjänstesektorn ställer nya 
krav på den fysiska planeringen då bland 
annat fler små företag uppkommer och 
allt fler centrala kontorslokaler eftersöks. 
Den ökade andelen IT-baserade tjänster-
verksamheter krymper även avstånden 
och den lokala marknaden byts ut mot den 
regionala, nationella och globala och där-
med förändras även transportmönstren. I 
samband med denna strukturomvandling 
inom näringslivet blir samhället samtidigt 
mer individanpassat och livsmiljön får en 
större betydelse. Gränsen mellan arbets- 
och fritidtid blir mindre skarp. 

I och med dessa förändringar minskar be-
hovet av den tidigare funktionsuppdelade 
staden samtidigt som gamla strukturer och 
behov fortfarande behöver beaktas och 
planeras för, exempelvis tyngre industri-
områden. Vår lagstiftning, Plan- och bygg-
lagen samt miljöbalken är delvis utformade 
utifrån tidigare rådande planeringsideal 
med fokus på funktionsuppdelning. Struk-
turomvandlingen inom näringslivet och ur-
baniseringstrenden ställer nya krav på den 
fysiska planeringen när de äldre strukturer-
na löses upp. Förändringar har dock gjorts 
i Plan- och bygglagen och senast 2011 fick 
vi en ny Plan- och bygglag som gör det 
enklare att skapa fler funktionsintegrerade 
miljöer och följa trenderna. Problematiken 

Inspirationsbild
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med att skapa funktionsintegrerade miljöer 
tror jag inte endast ligger i lagstiftningens 
utformning utan snarare i hur vi väljer att 
precisera våra planer och vilka alternativa 
styrmedel vi väljer att använda oss av.  

Mycket kritik har riktats mot zonering som 
verktyg både på övergripande nivå genom 
våra översiktsplaner men även på mikro-
nivå i våra detaljplaner. Detaljplanerna lå-
ser markanvändningen under en lång tid 
genom att de precisera markanvändning-
en. Det finns både för- och nackdelar med 
detta. Både på makro- och på mikronivå ges 
tydlig information om vad som ska ske inom 
ett visst område genom att just  använda sig 
av zoneringsprincipen. Det är också ett sätt 
att på makronivå fördela olika funktioner 
jämt över en stadsmiljö. Detta fungerar vad 
gäller offentliga verksamheter där markä-
garen i många fall är kommunen men det 
fungerar mindre bra vad gäller exempelvis 
kommersiell handel där förändringar sker 
snabbt och där marknaden är konjunktur-
känslig. Andra kompletterande styrmedel 
krävs då. Exempel på när zoneringsverkty-
get behöver kompletteras med andra styr-
medel är vid reglering av negativa externa 
effekter och det är just detta som ofta ham-
nar i fokus när funktionsintegrerade planer 
ska tas fram.

Där konflikter ofta uppstår mellan olika 
funktioner är i områden som är bullerut-
satta eller områden med närhet till riskkäl-
lor som exempelvis järnväg och väg. Nor-
mer, allmänna råd och riktlinjer har stor 
påverkan då avvägningar ska göras var ny 
bebyggelse lämpligen ska placeras. Dessa 
råd och riktlinjer är viktiga att ta hänsyn till 
för att skapa attraktiva och trygga miljöer 
för människor men även för att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle.  Det är samti-
digt också dessa normer och riktlinjer som 
ställs på sin spets när funktionsintegrerade 
miljöer ska skapas. 

För att skapa funktionsintegrerade miljöer 
tror jag att vi behöver bli tydligare i våra 
visioner och strategier vad kommunerna 
vill med sina specifika områden. Det krävs 
enighet bland politiker, tjänstemän och an-
dra aktörer för att förverkliga planer med 
syfte att skapa en funktionsblandning. 
Som Bergdahl lyfter fram i sin avhandling 
utifrån de detaljplaneexemplen hon har 
studerat belyser hon svårigheterna i att 
skapa funktionsblandade områden när fler 
intressen står mot vartannat. Ett sätt att 
undgå detta kan vara att i ett tidigt skede 
informera och samråda med berörda par-
ter samt se på alternativa lösningar. Det är 
viktigt att utreda riskerna samt bedöma 
vilka effekter ett plangenomförande kan 

innebära både vad gäller samhällsekono-
miska kostnader men även bedöma hur 
planområdet kan berika och förstärka en 
attraktiv och levande livsmiljö.  

Genom att redan i översiktsplanerna visa 
på kommunens vilja och använda över-
siktsplanerna som strategiska verktyg kan 
en bra mix av bostäder, näringsliv, kultur 
och mötesplatser skapas. Strategiska över-
siktsplaner utgör även ett bra verktyg som 
visar kommunens viljeinriktning och ger 
stöd för kommande detaljplaner. Tydliga 
mål och strategier för områden ger och 
också andra intressenter en tydligare bild 
av vad kommunen avser ska ske inom ett 
visst område samt kommunens ambition. 
Här har zoneringsverktyget en styrka på ett 
övergripande plan för att ge information 
om vad som planeras inom ett område men 
även för att hålla ihop staden och fördela 
offentliga funktioner som förskolor, skolor 
och äldreboende jämnt i staden. 

Jag tror att vi kommer se fler översiktspla-
ner i framtiden som istället för att peka ut 
rena bostads/verksamhetsområden kom-
mer peka ut utvecklingsområden som kan 
innehålla såväl bostäder som verksamhe-
ter. En separering av den tyngre industrin 
kommer dock ändå krävas. 
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Där jag tror att funktionsintegrering kan 
ha sin största genomslagskraft är i städers 
centrala delar. Det finns ofta outnyttjade 
områden centralt i de flesta städer: ned-
lagda fabriker med tomma lokaler, skydds-
områden, lucktomter och parkeringsytor. 
Ytorna utgör stora outnyttjade resurser i 
samhället. Istället för att dra nya vägar och 
bygga i periferin bör dessa ytor användas 
för att hålla ihop staden. Den tekniska ut-
vecklingen, hårdare miljökrav samt struk-
turomvandlingen inom näringslivet skapar 
större möjligheter att integrera arbetsplat-
ser och bostäder. Tidigare skyddsavstånd 
till verksamheter centralt lokaliserade som 
bytt användning eller effektiviserat pro-
duktionen, kan i vissa fall ifrågasättas och 
samtidigt frigöra exploaterbar mark. 

Det är fortfarande detaljplanerna som har 
störst genomförandekraft och genom att 
tillåta flera användningar inom ett område 
kan fler funktioner integreras, exempelvis 
genom att använda några av markanvänd-
ningsbestämmelserna, C, B, H, K, S, Y (cen-
trum, bostäder, handel, kontor, service, 
kultur/idrott) inom en och samma använd-
ningsyta i detaljplaner. Dessa funktioner 
går i stor utsträckning att kombinerar och 
genom att fokusera på egenskapsbestäm-
melser kan störningar och risker minskas, 
exempelvis genom att använda alterna-

tiva styrmedel och därigenom reglera bul-
lernivåer, trafikmängd, vibrationer och 
liknande.  Ett planeringsmässigt enklare 
sätt är att effektivisera markanvändningen 
genom att med hjälp av byggnadskroppar 
innehållande mindre personintensiva och 
icke sovande människor skapa skydd mot 
resterande byggnader t.ex. i närheten av 
en hårt trafikerad väg, järnväg eller industri. 
Skyddszonerna kan användas för parkering 
eller för att få in grönska, i stället för som 
idag ligga som tomma outnyttjade ytor. I 
centrala delar, exempelvis nära kollektiv-
trafikstråk och där marken redan är ian-
språktagen kan vissa avsteg från allmänna 
råd och riktlinjer görs med hänsyn till vad 
Boverket och länsstyrelserna hänvisar till i 
sina allmänna råd.  

För att skapa en god bebyggd miljö bör bul-
ler och riskfrågor lyftas tidigt i processerna 
för att kunna anpassa bebyggelse efter 
gällande riktlinjer. Ekonomiskt försvarbara 
lösningar och i de mest centrala områden 
ibland tillåta avsteg men då påvisa hur man 
jobbar med förebyggande åtgärder för att 
skapa ljuddämpade och säkra områden.  
Lösningarna ska vägas gentemot andra 
intressen. I detaljplanerna kan krav stäl-
las vilka funktioner fasader etc. ska skydda 
mot då det finns en fara att precisera bygg-
nadstekniska lösningar då utvecklingen 

går framåt och än bättre lösningar kan 
komma. Viktigare i sådana fall är att skriva 
in vad skyddet avser att skydda mot. Ett 
annat sätt är även att ställa högra krav på 
buller-/riskkällan.

Genom att skapa möjligheter att inrym-
ma flera funktioner inom ett närområde, 
krymper avstånden mellan arbetsplatser, 
bostäder och service. Ökad tillgänglighet 
för gående, cyklister skapas och kollek-
tivtrafiken bör prioriteras inne i städerna 
vilket kan göras genom att skapa tydliga 
stråk och kopplingar. Trafikreglering inne 
i de centrala delarna kan ske genom att 
exempelvis styra varutransporter till vissa 
tidpunkter på dygnet för att minska trafik-
belastningarna men även genom att regle-
ra trafikmängden. En avgörande betydelse 
för att skapa en funktionsintegrerad miljö 
är graden av tillgänglighet.  I större städer 
likt Stockholm och Göteborg kan vägtullar 
fungera för att minska trafiken i centrala 
delar. 

Tydligt är dock att det även i framtiden 
kommer finnas behov av en viss grad av 
funktionsseparering. Den tyngre industri-
sektorn är fortfarande stark i Sverige och 
ytor för dessa kommer fortfarande krävas 
och där fungerar funktionsseparering som 
handling. För att exempelvis nå uppsatta 
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miljö- och klimatmål kan man förutom 
styrmedel enligt Plan- och Bygglagen an-
vända sig alternativa/kompletterande styr-
medel i form av bland annat utsläppsrättig-
heter för att minska miljöpåverkan. 

Likt Carlén tror jag att zonering kan vara 
ett bra verktyg för att planera för allmänna 
platser och för att hålla ihop staden men 
samtidigt kan verktyget vara ganska trögt. 
Exempel på när verktyget inte känns lika 
relevant och där det borde finnas bättre 
styrmedel är när det gäller negativa exter-
na effekter. Jag anser vidare som Carlén att 
zoneringsverktyget bör finnas kvar både 
på makro och mikronivån men att man 
borde se över praxis istället.

Sammanfattande punkter - hur funktionsintegrering kan skapas inom ett avgränsat område:
Nedan följer ett antal punkter utifrån teo-
ridelen som är viktigt att beakta i samband 
med framtagandet av del två i mitt examens-
arbetet. Del två innefattar ett planförslag där 
fokus är att skapa en funktionsblandad miljö.

• Det krävs en långsiktig planering och 
   helhetslösningar för hela kommunen, där 
   man aktivt arbetar med en strategisk 
   översiktsplan och tydligt visar på kommu-
   nens ambitioner inom olika områden.
• Tydligt ställningstagande från kom-
   munala politiker att våga satsa på funk-
   tionsintegrerade miljöer.
• I samband med detaljplaneläggning i 
   centrala delar möjliggöra för flera mark-
   användningar inom ett och samma område 
   med hänsyn till omkringliggande funktio
   ner. Se detaljplanerna i ett större samman
   hang. 
• Tidig dialog och samverkan mellan olika 
   aktörer i samhället.
• Genom att strategiskt placera byggnader 
   och verksamheter kan marken användas 
   på ett effektivare sätt.
• Placera offentliga lokaler strategiskt i 
   stadsrummet för att öka flödet av män-
   niskor mellan två viktiga platser. 
• Flytta på mindre lämpligt lokaliserade 
   verksamheter.
 

• Parkeringsytor och mindre publika loka-

   ler placeras mot riskkälla som skydd för   
   resterande bebyggelse.
• Bygga igen luckor som tidigare utgjort 
   skyddszoner
• Skapa fler offentliga platser och torg
• Skapa en överblickbarhet över området 
   som inbjuder människor att röra sig och 
   vistats inom området.
• Tillföra området mer grönska och tydlig-
   göra stråk.
• Skapa offentliga lokaler i bottenvåningar      
• Underlätta för gående och cyklister, för-
   svåra för bilen i vissa områden.
• Minska trafikflödet genom att reglera varu-
    distributioner till vissa tider på dygnet 
• Skapa kvartersstrukturer som bidrar till  
   goda boendemiljöer genom tysta eller 
   ljuddämpade innegårdar. 
 

• Skapa en måttfull skala på bebyggelsen 
   som samspelar med kringliggande kvar-
   ter men som ändå har en viss täthet och 
   höjd för att förstärka stadsmässigheten 
   inom området. 
• Med hjälp av byggnadstekniska åtgärder 
   möjliggöra funktionsintegrering i bygg-
   nadskroppar exempelvis genom att styra  
   utformning, placering av ventilation och 
   fönster etc.
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DEL 2 

Illustration, planförslag för Jönköpingsvägen
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Utifrån resonemanget i del ett, ska jag i 
denna del studera i vilken grad det är möj-
ligt och var det är önskvärt att planera för 
funktionsintegrering. Syftet är att utifrån 
den erfarenhet och vetenskapliga kunska-
per som finns om ämnet planera för ny be-
byggelse, såväl bostäder som arbetsplatser 
inom ett planområde. Kan en funktionsin-
tegrerad miljö skapas, utifrån de problem 
och konflikter som finns inom området? 
Hur kan norra delen av Värnamo stad för-
tätas/kompletteras med nya bostadsområ-
den alternativt verksamhetsområden och 
grönområden med hjälp av vad som fram-
kommit del ett är utgångspunkter i mitt 
planförslag.

Värnamo kommun
Innan jag går närmare in på mitt planför-
slag vill jag först ge en bild av Värnamo 
kommun. Värnamo kommun ligger mitt i 
Småland där Värnamo stad utgör huvud-
orten. Värnamo med sitt goda kommuni-
kationsläge vid Lagan, blev tidigt en plats 
för bebyggelse. Stenåldersboplatser vitt-
nar om ett samhälle som funnits mer än 
4000 år tillbaka. Stora delar av kommu-
nens yta låg då under vatten (dåvarande 
Fornholmen). Lagan och Vidöstern sjönk 
undan till nuvarande nivå, varvid en grun-
dare övergång uppstod, ett vadställe. Vid 

vadstället uppkom en naturlig mötesplats. 
Här började den handel som lagt grunden 
till samhällets utveckling. 

1620 blev Värnamo lydköping under Jön-
köping och inte förrän 1859 förklarades 
orten vara en oberoende köping. Järnvägs-
byggen mellan åren 1877-1902 mot bland 
annat Halmstad, Nässjö, Alvesta och Borås 
kom att främja stadens industriella tillväxt 
och 1920 erhölls Värnamo stadsprivilegier. 

Inom kommunen bor det ungefär 30 000 
invånare vara av i staden Värnamo ca 18 000. 
Värnamo kan sägas tillhöra en del av den kän-
da Gnosjöandan och industrin har haft stor 
betydelse för stadens framväxt vilket tydligt 
kan ses i stadens struktur. Inom kommunen 
finns ett stort antal större industriföretag 
som är fortsatt viktig för kommunens till-
växt.  Staden ligger strategiskt till längs E 4, 
väg 27 samt järnvägen - kust till kust (Gö-
teborg - Kalmar/Karlskrona). 

Värnamo står inför en expansion och det är 
stor brist på bostadsmark i de centrala de-
larna. Staden har även svårt att växa utåt i och 
med det rika kulturlandskapet som omringar 
den, strandskyddet längs vattendragen fram-
förallt i den södra delen men även längs La-
gan som rinner genom staden. Staden korsas 
även av viktiga transportlänkarna, E4: an, väg 

PLANFÖRSLAGET 

Värnamo kommun

Värnamo stads placering i södra Sverige



38

27 samt järnvägen och dessa tillsammans bil-
dar gränser/barriärer för stadens utveckling.

Värnamo kommunens mål:
Värnamo kommun har en kommunomfat-
tande översiktsplan som togs fram 2002 
där det övergripande lokala målet är: Vär-
namo ska bli ännu attraktivare som kom-
mun, att bo och arbete i. Här ska även i 
framtiden finnas väl utbyggd samhällsser-
vice, goda kommunikationer, rikt kulturliv 
och möjligheter till en aktiv fritid. Detta 
tillsammans med ett blomstrande närings-
liv samt en trygg och säker miljö ska ge in-
vånarna och omvärlden en fortsatt positiv 
bild av Värnamo.

Kommen har även tagit fram ett regionalt 
mål: Värnamo tillhör en av de starkaste till-
växtregionerna i Sverige (GGVV ) och har 
haft en positiv utveckling sysselsättnings-
mässigt, befolkningsmässigt och inkomst-
mässigt. Objektiva bedömare har pekat 
ut vår region som en av flera regioner där 
tillväxten även i framtiden kommer att vara 
stark. Gemensamt med Gislaved, Gnosjö, 
Vaggeryd och länet arbetar kommunen för 
tillväxt med målsättning att:

”GGVV-regionen* ska vara en livskraftig 
region med ett huvudsakligt karaktärsdrag 
av expansiva och starka små och medel-

stora företag, en region som är nationellt 
och internationellt (er)känd för att ligga i 
framkanten bland industriella distrikt. En 
region som erbjuder en attraktiv livsmiljö 
att leva och arbeta i för såväl män som 
kvinnor.”

Det finns även en fördjupad översiktsplan 
för Värnamo stad som antogs 2006. I den 
fördjupade översiktsplanen pekas även 
några övergripande mål ut för staden:

• Kommunens alla invånare ska kunna er-
   bjudas en god bostad och en god boen-
   demiljö
• Möjlighet ska ges till en varierad bostads-
   bebyggelse, både vad avser utformning 
   och upplåtelseform.
• Kommunen ska verka för ett kretslopps-
   anpassat boende genom till exempel 
   energisnålt byggande, användande av 
   förnyelsebara energikällor vid uppvärm-
   ning, källsortering, kompostering och 
   återförande av närsalter i kretsloppet.
• Det ska finnas 15 ha byggklar industri-
   mark och total 25 ha detaljplanelagd in-
   dustrimark i Värnamo. 

Kommen ska förbereda sig på en och arbeta 
för att klara en kraftig tillväxt. Tre olika visio-
ner ska vara utgångspunkt för detta arbete:

• om kommunens befolkning ökar till   
    35.000 invånare till år 2025,
• om kommunens befolkning ökat till    
    40.000 invånare till år 2025,
• om kommunens befolkning ökar till 
    45.000 invånare till år 2025.

Merparten av denna folkökning antas ske 
i Värnamo stad. I dessa visioner finns en 
viljeinriktning att staden ska utvecklas till 
ett tydligt regionalt centrum med attrak-
tiva miljöer för alla som bor i, arbetar i och 
besöker Värnamo.

*GGVV – Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
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Funktionsintegrering i Värnamo
Värnamo är en förhållandevis liten stad 
där närheten till olika funktioner är rela-
tivt korta men genom att tydliggöra var de 
olika funktionerna i staden finns, ses ett 
tydligt mönster. Likt andra städer ligger ar-
betsplatserna samlade och till största del 
placerade längs viktiga transportleder.

 (De gråa fälten på kartan längts bort till 
höger visar var industriområdena är be-
lägna i staden. Kartan direkt till höger il-
lustrerar med röd färg var offentlig ser-
vice är placerad. De mer orangefärgade 
områdena visar var det finns en viss grad 
av funktionsintegrering. Dessa områdena 
finns främst längs med de större vägarna 
inne i centrala Värnamo men där funktio-
nerna till övervägande del är uppdelade 
på olika byggnader. Det är främst stadens 
”stadsgatan” där en funktionsintegrering 
inom en och samma byggnadskropp finns. 
Gatan illustreras med en röd färg.) 

Stadsbebyggelse har under de senaste 
åren expanderat, främst då det gäller villa-
områden i stadens västra delar men också 
med avseende på industrimark. Förutom 
stadsbebyggelsen kan man se att de öpp-
na markerna runt staden främst finns kring 
Vidöstern och Värnamo stad bebyggs. I öv-

rigt finns rikligt med skogsmark och myr-
mark runt staden. 

Den fördjupade översiktsplanen för Vär-
namo stad har en tydlig funktionsuppde-
lad struktur där uppdelning har gjorts på 
områden som bedömts vara mer lämpliga 
för bostäder alternativt verksamheter. Det 
finns även områden som endast är utpe-
kade som utredningsområden. 

I den fördjupade översiktsplanen poängte-
ras att kommunen ska sträva efter att bli 
en ekokommun där kretsloppsanpassning 
sätts i fokus, vilket kan ses som ett försök 
att skapa en sammanhållen stad. Som mål 

nämns att bra boendemiljöer ska byggas 
med varierad bostadsupplåtelse.

Kommunen påvisar i sin fördjupade över-
siktsplan även behovet av ny industrimark. 
Ett 10 ha stor industriområde, Bredasten, 
har planlagts utanför Värnamo i anknyt-
ning till E 4 och riksväg 27. Området är även 
tänkt att innehålla en del handel. Lokalise-
ring av området kan ses som strategiskt 
då tillgängligheten är god både nationellt, 
regionalt och lokalt. Det blir dock viktigt 
att skapa goda förbindelser med staden 
i övrigt så att Bredasten inte blir en egen 

Kartan ovan illustrerar med grå färg var verksam-
hetsområden är koncentrarade

Kartan ovan illustrerar bebyggelseområden i 
Värnamo stad

E 
4

Väg 27

E 
4

Väg 27

Breda-
sten
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Snedbildsfoto: Fotokälla Bergslagsbild AB, via Värnamo kommun 2007
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Farligt gods och riskhantering
Järnvägen delar staden i en västlig och en 
östlig del och utgör en barriär i samhäl-
let som är svår att ta sig över. Under- och 
övergångar finns men frågan är om det 
finns möjlighet att skapa fler stråk för att 
på så sätt integrera områdena ännu bätt-
re. Järnvägen utgör inte endast en barriär 
rent geografiskt utan även riskmässigt. På 
järnvägen går det dagligen en stor mängd 
farligt gods. Det råder en viss oklarhet vad 
gäller skyddsavstånd till järnvägen, det 
mesta är rekommendationer. De rekom-
mendationerna som fått styra i många av-
seenden är Boverkets rekommendationer 
gällande skyddsavstånd till industri, vilket 
skulle innebära en zon på ca 100 meter 
mellan bostad och järnväg. Idag finns det 
bebyggelse betydligt närmare järnvägen 
än så. 

Detaljplanen för Knekten 16 m fl. har fått 
bli en riktlinje för ny och befintlig bebyg-
gelse inom mitt planområde. Kommunen 
har i samband med antagandet av detalj-
planen och framtagandet av en riskanalys 
i samband med planarbetet tagit ställning 

omvandlingen av den gamla fabriken för 
att öka attraktiviteten på platsen samt för 
att skapa en effektivare markanvändning. 
Förändringen av markanvändningen för-
anledde en detaljplaneändring, detaljplan 
för Knekten 16 m fl. Enligt tidigare plan var 
marken planlagd för industri. Markanvänd-
ningen i den nya detaljplanen har reglerats 
till C – centrumverksamhet, S – Skola, K – 
kontor. Under planförfarandet togs även 
en riskanalys fram för att bedöma riskerna 
med att etablera en offentlig byggnad i an-
slutning till järnvägsspåret. 

Omvandlingen av gummifabriken har till 
viss del blivit utgångspunkten i mitt plan-
förslag. Antagandet av detaljplanen visar 
på kommunens vilja att skapa en funk-
tionsblandad miljö, trots de konflikter och 
barriärer som finns i området.  Samtidigt 
som jag kan se faran i att inte ta ett hel-
hetsgrepp på hela området. Just avsak-
naden av helhetsgrepp för området längs 
med Jönköpingsvägen har bidragit till att 
tillfälliga bygglov har givits när verksamhe-
ter lagts ner och istället ersatts med andra 
funktioner. Detta kan vara en bidragande 
orsak till att området som helhet inte upp-
levs som en levande och attraktiv stadsdel. 

Trycket på exploaterbar mark är stor i Vär-
namo stad och inom planområdet finns 

till hur nära och vilken typ av verksamheter 
som kan lokaliseras längs med järnvägen.
Utklipp från detaljplan för Knekten 16: 

Räddningstjänsten i Värnamo har tagit fram 
en ”Riskanalys 2004 över Värnamo kommun”. 
I denna behandlas bland annat transport av 
farligt gods. Planområdet berörs främst av ett 
fåtal risktransporter på järnvägen väster om 
fastigheten. Antalet godstransporter på Jönkö-
pings-vägen är begränsad. En mindre mängd 
processkemikalier går till närliggande ets-
ningsföretag, strax söder om Knekten 16 (däri-
bland järnklorid, en frätande lösning). Utöver 
hos Mikroponent AB finns inga uppgifter om 
annan hantering av farliga ämnen eller avfall 
intill det aktuella planområdet. 

Enligt uppgifter från Räddningsverket uppskat-
tas mängden farligt gods på järnvägen årligen 
till sammanlagt ca. 1.500 vagnar med upptill 
100.000 ton brandfarlig vätska (klass 3) samt 
upptill 35.000 ton oxiderande ämnen (klass 5). 

Riskerna vid transport av farliga ämnen på 
järnväg är generellt sett mindre än vid trans-
porter på lastbil. Tågtrafiken inom planområ-
det håller dessutom en mycket låg hastighet 
förbi området. Risken för en allvarlig urspår-
ning med brand eller läckage av gas etc. beräk-
nas vara extremt låg. I samband med planar-
betet har riskfrågor i förhållande till järnvägen 
utretts särskilt.  Skyddsavstånd för nybyggna-
tion är i allmänhet större jämfört med befintlig 

lucktomter samt nerlagda verksamheter 
som kan få en ny användning mer lämplig 
för platsen.
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bebyggelse. Den aktuella detaljplanen gäller 
ombyggnation och verksamheter som förläggs 
inom en befintlig byggnad. 

Den västra fastighetsgränsen (och nuvarande 
yttervägg) ligger ca 45 m från spår med ge-
nomgående trafik. Ett stickspår för parkering 
av personvagnar finns på närmare avstånd, 
men det används idag endast för uppställning 
av lokaltåg.

I Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering-
en framtagen av Länsstyrelsen i Skåne 2007 
anges risktal att ta hänsyn till. Områden mel-
lan 0-30 m från en transportled ska begränsas 
så att det inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse. Vid järnväg gäller lägre avstånd i in-
tervallet. Som lämplig markanvändning anges 
bland annat parkering. 

Förändringar
Ett plank/skydd ska uppföras på lämpligt av-
stånd från spårområdet. I detaljplanen ut-
nyttjas zonen 0-30 meter från järnvägen till 
parkeringsändamål. Persontäta verksamheter 
undviks i området mellan byggnad och järn-
väg.( Detaljplan för Knekten 16 m fl, laga kraft 
vunnen 2008-11-26)

Detaljplan för Knekten 16 m fl. Laga kraft 2008-11-26
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Syftet med mitt planförslag är att skapa en 
funktionsintegrerad miljö längs med Jön-
köpingsvägen i Värnamo. Platsens centrala 
läge motivera till att öka attraktiviteten och 
finna användningar som är mer lämpliga 
för platsen än dagens. Markanvändningen 
inom området styrs idag i huvudsak till 
industri samt, till en viss del bostäder. De 
stadsplaner och detaljplaner som reglerar 
markanvändning för området är gjorda 
i början och i mitten av 1900-talet. Delar 
av dessa planer är föråldrade och överens-
stämmer inte med dagens markanvänd-
ning. Nya detaljplaner bör upprättas som 
bättre stämmer överens med vilka funktio-
ner som finns på området i dag samt som 
på ett tydligare sätt visar vad kommunen 
har för mål och ambitioner med området.

I mitt planförslag har jag slutit vissa kvarter 
med hjälp av byggnadskroppar för att däri-
genom skapa en tätare struktur. Marken 
kan på så sätt användas på ett effektivare 
sätt och fler funktioner kan få möjlighet 
att inrymmas i området. Det är viktigt att 
finna funktioner som kan samspela inom 
ett och samma område, samtidigt som det 
är av vikt att befintliga funktioner även ska 
kunna finnas kvar framöver.  Ambitionen 
är att inhysa, bostäder, kontor, handel och 
centrumverksamheter i området, vilket 

Planförslag för Jönköpingsvägen

Orototo över planområdet. Fotokälla: Värnamo 
kommun 2007
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kan innebära att vissa verksamheter som 
finns inom området idag bör få nya loka-
liseringar på lämpligare ställen i staden, 
exempelvis ute på Bredasten. 

Som tidigare nämnts har en av mina ut-
gångspunkter i mitt planförslag varit den 
gamla gummifabriken som finns direkt sö-
der om mitt planområde. Omvandling av 
gummifabriken från industri till centrum-
verksamhet skapar möjligheter för kring-
liggande kvarter. Högskolan lockar till sig 
nya verksamheter som i sin tur behöver 
försörjas vilket motiverar en helhets lös-
ning för hela området.

Min andra utgångspunkt vid utformandet 
av planförslaget har varit mötet mellan 
de olika funktionerna: järnväg, industri, 
konst, bostäder, centrumverksamhet och 
allmänna plaster i form av grönområden, 
gator och torg. Att skapa möten mellan 
olika funktioner i samhället och göra de 
mer tillgängliga för fler i staden, att helt 
enkelt försöka skapa en funktionsintegre-
rad miljö.

En funktionsintegrerad miljö definierar 
Carlén som ens närmiljö: ”det område som 
individen överblickar, promenerar i, är be-
kant med utifrån en bas i form av bosta-
den, arbetsplatsen eller annan fast punkt 

i tillvaron”. Han menar vidare att det är, 
det fysiska och psykologiska avstånd samt 
topografi och bebyggelsestruktur som sät-
ter gränserna. Vad gäller det aktuella pla-
nområdet är det en utmaning att jobba 
med tillgängligheten till området och de 
kvaliteter som finns i och i direkt anslut-
ning till Jönköpingsvägen. Järnvägen ut-
gör en barriär samt finns det relativt stora 
topografiska nivåskillnader norr om järn-
vägen vilket förstärker både den mentala 
och fysiska tillgängligheten till området. 
En utmaning är att skapa en god nåbarhet 
för alla trafikanter till och inom området. 
De topografiska nivåskillnaderna söder om 
järnvägen är relativt små.

Kv. I

Kv.II

Kv. III

Kv. V

Kv.IV

Kvartersindelning av planområdet. 
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Fakta kring planförslaget

• Det aktuella planområdet omfattar ca: 86 700 kvm och är upp 
    delat på fem kvarter. 

Kvarter 1: utgör ca 15 000 kvm och av denna yta bebyggs ca 37 % 

Kvarter 2: utgör ca 14 500 kvm och av denna yta bebyggs ca 42 % 

Kvarter 3: utgör ca 16 200 kvm och ca 37% av marken bebyggs

Kvarter 4: utgör ca 10 400 kvm och ca 33 % av marken bebyggs

Kvarter 5: utgör ca 21 700 kvm och 24 % av marken bebyggs 

Ca 8900 kvm utgör gatumark.

• Bebyggelsefritt område 30 m från järnväg. Mellan 30-80 m från   
   järnvägen föreslås främst parkering samt mindre personinten-
   siva verksamheter. Kontor och institutioner placeras i vissa fall   
   inom detta område men då med beaktande att människor inte 
   vistas i dessa lokaler nattetid.

• Bostäder föreslås i huvudsak 80 meter från järnväg.

• Bebyggelsen varierar mellan 5-2 våningar och anpassas till 
   kringliggande kvarter. Närmast Jönköpingsvägen och Lagastigen 
   högre bebyggelse för att skapa ett tydligare stadsrum.

• Offentliga lokaler och service placeras i bottenplan längs Jönköp-        
    ingsvägen.

Illustrationsplan för planområdet
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Bebyggelsestruktur
Enligt mitt planförslag får området en ny 
karaktär som ska få området att kännas mer 
stadsmässigt. Jönköpingsvägen ska fungera 
som ett koncentrerat, överblickbart stråk i 
syd nordlig riktning genom området. Längs 
vägen inrättas handel alternativt restau-
ranger i bottenplan för att öka områdets of-
fentliga karaktär. Kvarteren i anslutning till 
vägen byggs med tydliga siktlinjer och stråk 
och varje kvarter får sin egen identitet och 
funktion. 

Huskropparna tillsammans med gårdsmiljö-
erna bidrar till rumslighet inom kvarteren. 
För att skapa variation utformas huskrop-
parna olika men med ett sammanhållet 
formspråk.

Huskropparna längs Jönköpingsvägen öpp-
nas upp i bottenvåningarna och vissa hus 
får indragna bottenvåningar. I dessa lokaler 
ges möjlighet till handel alternativt restau-
rangverksamhet. Vissa hus får en förhöjd 
sockelnivå för att även kunna inrymma 
bostäder på denna nivå. Även indragna 
vindsvåningar finns på vissa hus, detta för 
att skapa ett mer varierande gaturum men 
även för att öppna upp gatan. Takhöjderna 
varierar på huskropparna för att på så sätt 
skapa variation men även ge en känsla av 
topografiska nivåskillnader. Bebyggelsen 

är som högst mot Jönköpingsvägen och 
Lagastigen med 5 till 6 våningar. Öster och 
väster om denna bebyggelse sänker sig vå-
ningshöjderna successivt ner till 2 våningar.

Mot järnvägen i den sydvästra delen av 
planområdet byggs bland annat ett parke-
ringsgarage i tre till fyra plan för att möta 
delar av det parkeringsbehov som förslaget 
innebär. Placeringen av parkeringsgaraget 
innebär även en effektiv markanvändning 
på en yta som annars kan vara svår att be-
bygga. Parkeringshusets placering skapar 
ett risk- och bullerskydd för bebyggelsen 
mot spårområdet.

Inspirationsbild: Tyst innegård för bostäder

Inspirationsbild: Parkeringsgarage i kvartersbebyggelse

Inspirationsbild:Stadsgata med parkeringar längs vägen
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Kvartersdisponering
Områdets placering i staden har stor bety-
delse för hur bebyggelsen kan disponeras.  
Hänsyn bör tas till olika verksamheter och 
de skyddskrav som finns. Järnvägen i öst 
och industrierna i norr kan uppfattas som 
barriärer i samhället. Dessa kan ändå ses 
som möjligheter istället för problem och 
med hjälp av byggnadsutformning och pla-
cering samt val av verksamheter kan nya 
exploaterbara ytor skapas och befintliga 
bättre förvaltas. Bensinstationer samt logis-
tikföretag inom området bör dock flyttas och 
få lämpligare och mer strategiska placeringar 
i staden. Andra verksamheter kan istället ges 
möjlighet till etablissemang inom området. 

Genom att placera skydd mot järnvägen i 
form av mindre personintensiva byggnader 
men även med hjälp av staket/plank kan 
tidigare outnyttjade ytor längs med järnvä-
gen användas. På dessa ytor kan t.ex. par-
keringshus och teknikverkstäder uppföras 
samt kan ytor för markparkering/ grönom-
råden skapas. Dessa utgör skydd för andra 
byggnader och möjliggör mer publika verk-
samheter relativt nära järnvägen. 

Högskolan i söder och konstarkivet i norr är 
utgångspunkterna i dispositionen av mina 
kvarter. I bebyggelsen i direkt anslutning 
till högskola föreslås institutioner samt stu-

dentlägenheter. I de närmaste kvarteren 
ges möjligheter till kontorsverksamheter, 
då högskolor ofta lockar till sig kringverk-
samheter. 

Då det inte är önskvärt att ha sovande 
människor i direkt anslutning till järnvägen 
föreslås att bostäder koncentreras till om-
rådets östra del samt närmast Jönköpings-
vägen. För att möta bostadsbebyggelsen 
i öster skapas lägre bostadsbebyggelse i 
form av rad-/parhus i anslutning till dessa.  
Kontorsverksamheter placeras i huvudsak 
i de västra delarna samt längs med Jönkö-
pingsvägen. 

Kvarteren runt cirkulationsplatsen Gal-
gaplan får mer karaktären av en handels-
plats. Den bilförsäljning som finns där idag 
kan eventuell få finnas kvar men inrymmas 
i en ny byggnad. Förutom bilförsäljning fö-
reslås att handeln hålls på detaljnivå och 
här kan då mindre specialiserade butiker 
inrättas. Förslagsvis kan en närbutik inrym-
mas i nått kvarter. 

Kvarteret i norr där konstarkivet idag finns 
utvecklas till att inrymma mer konstverk-
samheter. En utställningshall samt ateljéer 
föreslås här. En liknande funktion föreslås 
teknikverkstaden få. Denna byggnad ligger 
norr om parkeringshuset på andra sidan 

REPGATAN

NY GATA

NY GATA
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Lagastigen. I byggnaden ges möjligheter 
att inrätta små verkstäder som symbolise-
ra den industriort som Värnamo är. Genom 
att skapa möjligheter till verksamhetsbo-
dar skapas möjligheter till att utföra sitt 
hantverk genom att hyra in sig i lokalen. 
Norr om denna byggnad föreslås markpar-
kering samt parkmark.

Galgaplan (cirkulationsplatsen) är en stor 
öppen plats centralt placerad inom områ-
det. I mitt förslag vill jag visa på att platsen 
tål olika byggnadsformer. Platsens stora yta 
göra att byggnadskropparna inte konkurre-
rar med varandra utan varje byggnad får 
möjlighet till sin egen identitet. 

Centralt i området intill Galgaplan byggs ett 
antal kubformade bostadshus i olika höjder 
som förskjuts i förhållande till varandra. 
Byggnadskropparna placering ska symbo-
lisera lekfullhet och skapa ett spännande 
gaturum som en kontrast till den annars 
strikta kvartersstruktur som finns i områ-
det. I husen föreslås studentlägenheter. 

I norr skapas en mötesplats där fyra olika 
funktioner möts: konsten, industrin, bostä-
derna och järnvägen. Ett torg skapas med 
hjälp av byggnadskroppar på båda sidor av 
Jönköping och får symbolisera övergången 
mellan stadskärnan och verksamhets- och 
det mer småskaliga bostadsområdet i norr. Illustrationsplan för planområdet
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Trafik
Huvudgatan genom området är Jönkö-
pingsvägen som fungerar som en matar-
gata in till flera kvarter. Även Lagastigen 
utgör ett viktigt stråk i området. Lagasti-
gen har tidigare varit hårt trafikbelastad 
med mycket tunga transporter men i och 
med att Ljussevekaleden som ligger öster 
om planområdet nu är byggd kommer tra-
fikflödet på Lagastigen att minska. Detta 
öppnar upp möjligheter att inrymma an-
dra typer av verksamheter längs vägen än 
det som tidigare har varit möjligt. För att 
än mer minska trafikbelastningen inom 
området skulle man kunna styra varutran-
sporter till vissa tider på dygnet.

Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i 
området. Parallellt på båda sidor av Jönkö-
pingsvägen går gång- och cykelvägar som 
jag ämnar ha kvar i mitt förslag.

Parallellt med Lagastigen finns även en 
gång- och cykelväg som binder samman 
området med andra sidan av järnvägen. 
Kopplingarna borde stärkas än mer mellan 
den västra och östra sidan av järnvägen 
så att inte järnvägen känns som en så stor 
barriär som den gör idag.

Parkering
Parkeringsproblematiken är alltid en cen-
tral fråga när ett område står inför ex-
ploatering. En del parkering löses i par-
keringshuset i den sydvästra delen av 
planförslaget. Utöver denna parkering 
skapas ytor längs med järnvägen som möj-
liggör markparkering. Även inne på går-
darna kan en del markparkering ske. Sta-
den Värnamo är idag ganska främmande 
för parkering längs med gatorna men jag 
ser att detta är ett alternativ. Gatorna upp-
levs mer stadslika samt skapas mer liv och 
rörelse på dessa. En del parkering föreslås 
även under mark, under kvarteren vilket 
effektiviserar utnyttjande av marken 
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Lagastigen

Finngatan

Repgatan

Oxtorgsgatan

Flintgatan

Ny gata

Ny gata

Galga-
plan

Stråk
Det är viktigt att skapa tydliga kopplingar 
i området. Det ska vara lätt att ledas till 
Storgatan som ligger strax söder om pla-
nområdet men det ska även var lätt att ta 
sig ner till Lagan och grönområdena runt 
omkring. Lagan är en stor kvalité i staden 
som borde lyftas fram än mer och få en 
större betydelse i stadsrummet. Ån ligger 
utanför mitt planområde men koppling-
arna och ledstråken ner till ån bör stärkas, 
exempelvis har jag i mitt planförslag före-
slagit ett tydligare stråk från konsttorget 
ner till ån.

Illustration av gator inom planområdet
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Gårdar
Funktionsintegrering handlar om att kän-
na tillgänglighet. Det är därför viktigt att 
det finnas platser där alla känner sig väl-
komna. Kvarterens storlek möjliggör att 
både offentliga och privata gårdar kan 
inrymmas inom kvarteren. Olika typer av 
rum kan skapas med växter, utemöbler och 
andra element. Viss markparkering kan ske 
inne på gårdarna.

Grönytor
Närparken i den sydvästra delen av områ-
det ska fungera som en mindre park. Här 
ska möjlighet ges till lek och rekreation. 

En grönyta skapas även längs järnvägsom-
rådet i den norra delen vid konstkvarteret.  
Parken får en friare form men olika rum 
skapas för olika upplevelser med hjälp av 
växter, konstföremål och andra element. 
Närheten till järnvägen innebär att ett 
skydd mot spårområdet måste uppföras 
för människor i alla åldrar ska kunna an-
vända sig av platsen.

Torg
Två torg skapas längs huvudstråket, ett 
mötestorg i den södra delen och ett konst-
torg i den norra delen. Torgen har olika 
funktioner. Mötestorget ska som namnet 
antyder skapa möten och få en friare roll.

Torget i norr ska även detta skapa möten 
men med en annan dignitet/betydelse. 
Platsen ska symbolisera de olika funktio-
nernas möten i staden. Kontrasterna och 
sambanden mellan bostad, järnväg, kon-
tor och industri. Torget ska tydliggöra plat-
sen. Torget ska även visa på den offentliga 
stadens avslut och övergången till verk-
samhetsområdet norr om.

Offentlig service
En del av Värnamos offentliga service lig-
ger i närheten av planområdet. Biblioteket 
ligger c:a 500 meter från högskolan och 
Arbetsförmedlingen finns inrymd i köpcen-
trat Flanaden, c:a 600 m från planområdets 
sydöstra hörn. I närområdet finns även ett 

antal sociala serviceinrättningar. Inom en 
radie av 1 km finns apotek, vård- och un-
dervisningslokaler, såsom Enehagsskolan, 
Finnvedens Gymnasium, Värnamo Folkhög-
skola samt John Bauergymnasiet. Närmaste 
daghem finns i Allianskyrkan samt Ängens 
daghem, ca:500 m från kvarter ett. Ett antal 
av Värnamos kyrkolokaler ligger i närheten 
av fastigheten. Närmast ligger Allianskyrkan 
intill den gamla gummifabriken samt Ka-
tolska kyrkan ett par hundra meter längre 
norrut, utmed Jönköpingsvägen.

En flyttning av servicefunktioner till plan-
området kan innebära att vissa verksam-
heter flyttar från centrum. Det är viktigt 
att samplanering sker. Ombyggnationen av 
kvarteren längs Jönköpingsvägen kan bli en 
värdefull komplettering till centrum. 

Inspirationsbild på gårdsmiljö Inspirationsbild på  hur en lekplats kan integreras
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Kommersiell service
En stor del av stadens varierade utbud av 
detaljhandel och service ligger koncentre-
rad mellan Storgatsbacken och Åbron, c:a 
200-700 m söder om planområdet. Kom-
mersiell service finns också lokaliserad 
norrut, längs Jönköpingsvägen. Planförsla-
get möjliggör för kommersiell service exem-
pelvis caféer och/eller restaurangverksam-
heter samt etableringar av mindre butiker. 
En dagligvaruhandel inom området skulle 
öka attraktiviteten inom området samt till-
föra platsen mer människor under fler tim-
mar av dygnet.

En blandning av olika funktioner inom 
samma byggnad/kvarter kommer att kräva 
en noggrann planering avseende byggna-
dernas invändiga disposition samt tekniska 
lösningar. Nedan följer antal bestämmel-
ser som kommer gälla för de fem kvarteren  
inom mitt planförslag:

För samtliga kvarter föresläs bestämmel-
sen: 

SKYDDSBESTÄMMELSER:
Skyddsåtgärder skall vidtas så att järnvägs- 
och trafikbullernivån klara 35 dBA som ek-
vivalent ljudnivå inomhus i bostäder och 
skola. 

För kvarteren närmast järnvägen - Jönkö-
pingsvägens västra sida föreslås en bestäm-
melse avseende risk, likande den som finns 
i detaljplanen för den gamla gummifabriken 
Knekten 16 mfl. 

PLACERING; UTFORMNING, UTFÖRANDE
b  Fasad mot järnväg skall vara obrännbar. 
 Fönster mot järnväg skall skydda mot 
 tryck från explosion och utformas för 
 att minska värmestrålning. Centrala 
 nödavstängning av ventilation skall fin-
 nas och friskluftintag liksom utrym-
 ningsvägar skall placeras i fasad som  
 inte vetter mot järnväg.

Ovanstående bestämmelse bör finnas på be-
byggelse som inrymmer mycket folk men även 
på parkeringsgaragen närmast järnvägen med 
hänsyn till närheten till riskkällan. 

För samtliga kvarter i anslutning till järnvä-
gen bör en riskutredning göras för att beakta 
risken tidigt i planeringen och på så vis hitta 
lämpliga lösningar på bebyggelsens placering 
och innehåll.

Genomgående planbestämmelser för planområdet:

Skyddsavstånd från spårmitt

llustration på hur ny bebyggelse kompletterar befintlig. 
Snedbildsfoto som underlag: Fotokälla Bergslagsbild AB via 
Värnamo kommun 2007
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Kvarter I 
IDAG:
Kvarteret inrymmer idag olika typer av verk-
samheter, vissa mindre lämpligt placerade 
med hänsyn till det centrala läget i staden. 
Markanvändningen är reglerad till industri i 
en gammal stadsplan från början av 1900- ta-
let. Här har tidigare bland annat funnits ett 
mejeri.

Tillfälliga bygglov har getts inom området 
som idag inrymmer en bensinstation, bilverk-
stad samt Mekonomen. I mejeriets gamla lo-
kaler finns Fyndlagret och Nöjesmejeriet som 
utgör ett nöjesställe för ungdomar.

Direkt söder om kvarteret finns den gamla 
gummifabriken vars lokaler idag delvis används 
för högskolans verksamheter. Ambitioner finns 
att även inrymma  andra centrumrelaterade 
verksamheter såsom, kontor, detaljhandel, 
café etc. Diskussioner förs även om stadsbiblio-
teket ska flytta hit. 

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Det finns goda förutsättningar att omvandla 
kvarteret till att bli mer stadslikt.  De verk-
samheter som finns här idag bör få en ny lo-
kalisering som är mer lämplig för exempelvis 
bilservice. Det centrala läget motiverar till att 
istället placera kontor, handel samt bostäder 
inom området.

Närheten till järnvägen ställer dock krav på 
den nya bebyggelsen samt bör ett  skydd mot 
järnvägen uppförs om mer personintensiva 
verksamheter och bostäder ska tillåtas inom 
området. 

IMORGON:
Befintliga hus inom området föreslås rivs 
och en ny kvartersstruktur skapas. Kvarteret 
sluts stadsmässigt och blir en del av högsko-
leverksamheten. De nya husen rymmer in-
stitutioner, kontor samt studentlägenheter. 
Studentlägenheterna föreslås i byggnads-
kropparna närmast Galgaplan (cirkulations-
platsen). Utmed Jönköpingsvägen föreslås 
centrumverksamheter samt skola med 
handel alternativt restaurangverksamhe-
ter i bottenplan för att skapa liv och rörelse 
längs med stadsgatan. 

Närmast järnvägen föreslås ett parkerings-
garage som även ska fungerar som ett skydd 
mot järnvägen både vad gäller risk för urspå-
rande tåg som för buller. 

Kvarteret delas upp i olika rum, både offent-
liga och privata som tillsammans bildar olika 
gårdsmiljöer. Genom kvarteret skapas även 
tydliga siktlinjer och stråk som göra att miljön 
känns inbjudande. För att öka tillgänglighet 
för allmänheten genom kvarteret skapas ett 
stråk som förbinder parkeringsgaraget med 
Jönköpingsvägen. Den slutna kvartersstruk-
turen bidrar även till tysta/bullerdämpande 

Ortofoto kvarter I. Källa Värnamo kommun

Vy från Gaglaplan mot kvarter I

Gamla gummifabrikens lokaler, direkt söder om kvarter1
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innegårdar vilket möjliggöra bostadshusens 
placering inom området. Sovrummen pla-
ceras in mot gårdsytan. 

Kvarter 1: Utgör en yta av ca: 15 000 kvm,  
ca 37 % av denna yta föreslås bebyggas.

PLANBESTÄMMELSER
Användning av allmän platsmark
HUVUDGATA Huvudgata
LOKALGATA Lokalgata
GC  Gång-och cykelväg
Användning av kvartersmark
C  Centrum
B  Bostäder
K  Kontor
H  Handel
S  Skola
P  Parkering
Egenskapsbestämmelser
II-V   Antal våningar
b  Byggnadstekniska åtgär
  der med hänsyn till risk, 
  innefattar hela kvarteret
Skyddsbestämmelser avseende buller 
gäller för hela kvarteret.

Ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse som före-
slås rivas

Trafik:
Trafikmatningen sker via Jönköpingsvägen 
in till parkeringsgaraget. En ny väg byggs 
mellan gamla gummifabriken och det nya 
området.

Inspirationsbild på nya kontorshus Inspirationsbild på studentlägenheter Vy över föreslagen bebyggelse
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Kvarter II
IDAG:
Delar av kvartersområdet utgörs idag av tom-
ma ytor som används för parkering. Inom 
området finns även en del bostadshus samt 
en bensinmack. Den sydvästra delen av kvar-
teret har tidigare utgjort en tom exploaterbar 
yta men  i samband med iordningställandet 
av högskolan har provisoriska studentlägen-
heter uppförts inom området (Flygfotot till 
höger är taget innan dessa hus uppfördes). 
Direkt öster om kvarteret finns en grönyta 
som används för lek och rekreation.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Likt kvarter 1 utgör detta område en viktig 
pusselbit för att skapa ett sammanhängan-
de stadsrum längs med Jönköpingsvägen.  
Området utgör en viktig koppling mellan 
stadens gågata och utvecklingen av Jönkö-
pingsvägen. För att skapa en stadmässighet 
krävs en tydligare kvartsstruktur med en 
funktionsblandning för att skapa en attrak-
tivare miljö för människor att vistas och bo i. 

Området står redan i väntan på en exploa-
tering och kommunen har som avsikt att 
exploatera delar av kvarteret med bostäder. 

För att möjliggöra en exploatering av om-
rådet bör bensinmacken få en annan loka-
lisering med hänsyn till närheten till bostä-

derna. En omlokalisering av macken skulle 
möjliggöra en större exploatering av hela 
kvarteret och en bättre helhets lösning. En 
exploatering av området kräver att hänsyn 
tas till trafikbuller från såväl Jönköpingsvä-
gen som från Lagastigen. Sovrum placeras 
om möjligt in mot gårdsytan. 

IMORGON:
För att tillvara ta platsens centrala läge och 
för att öka skalan och tätheten inom områ-
det föreslås att befintlig bebyggelse rivs.

Området föreslås istället inrymma kontor, 
bostäder och handel. Likt kvarter 1 rekom-
menderas handel/restauranger i bottenplan 
längs Jönköpingsvägen för att skapa ett of-
fentligt stadsrum. Bostadsbebyggelsen kon-
centreras mestadels till den östra delen för 
att möta upp den befintliga bebyggelsen.  
Förslagsvis byggs rad- eller parhus här. Högre 
bebyggelse  med olika funktioner föreslås 
längs med Jönköpingsvägen samt mot Gal-

Benfintlig bensinmack i anslutning till Jönköpingsvägen Gammalt bostadshus inom området

Ortofoto kvarter II. Källa Värnamo kommun
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gaplan för att skapa stadsmässighet. Inom 
kvarteret inryms gårdsmiljöer, både offent-
liga och privata. 

Trafik:
Trafikmatningen sker från Jönköpingsvägen 
samt Flintgatan. Parkering sker delvis i garage 
under marken samt finns det plats för mark-
parkering på innergården. Möjlighet till kort-
tidsparkering skapas längs med Jönköpings-
vägen.

Kvarter 2: Utgör en yta av ca 14 500 kvm 
och av denna yta bebyggs ca 42 %. 

PLANBESTÄMMELSER
Användning av allmän platsmark
HUVUDGATA Huvudgata
LOKALGATA Lokalgata
GC-VÄG  Gång- och cykelväg 
PARK  Parkmark
Användning av kvartersmark
C  Centrum
H  Handel
K  Kontor
B  Bostäder
P  Parkering
Egenskapsbestämmelser
II - V    Antal våningar
Skyddsbestämmelser avseende buller 
gäller för hela kvarteret.

Ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse som föreslås rivas

Inspirationsbild på uteplats för bostäder

Vy över föreslagen bebyggelse

Inspirationsbild på öppna lokaler i bottenplan och 
kontor/bostäder ovan
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Kvarter III
IDAG:
Inom kvarteret finns idag ett logistikföretag 
samt en bilfirma. Logistikföretaget är pla-
cerat närmast järnvägen och alstrar tunga 
transporer till och från området. Bilfirma 
ligger längs med Jönköpingsvägen och har 
ett bra skyltläge invid cirkulationsplatsen 
Galgaplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Området har god tillgänglighet och goda 
förutsättningar att inrymma verksamheter. 
Områdets placering invid järnvägen be-
gränsar dock markanvändningen. Logistik-
företaget bör få en lämpligare placering och 
den yta som frigörs skulle kunna användas 
till någon verksamhet som inte alstrar lika 
mycket tung trafik. Med fördel placeras istäl-
let logistikverksamheten ute vid Bredasten 
med hänsyn till det strategiska läget i an-
slutning till väg 27 och E4.

IMORGON:
Logistikfirman flyttar och placeras på Bredas-
ten och som skydd mot järnvägen föreslås 
istället en teknikverkstad. Möjligheter skall 
ges för boende i och omkring området att 
utföra sina hantverk här. Inom kvarteret före-
slås även kontor och handel. Inom området 
skulle exempelvis en dagligvaruhandel kun-
na inrymmas. Behovet av parkeringsplatser 

skulle kunna uppfyllas mot järnvägen. En 
dagligvaruhandel skulle tillföra området fler 
människor och flödet av människor längs 
Jönköpingsvägen skulle öka. En dagligvaru-
handel skulle även befolka området under 
fler timmar av dygnet och därmed öka upp-
levelsen av en levande stadsmiljö. 

En viss del bostäder kan tillåtas i den norra 
delen av kvarteret i anslutning till Jönkö-
pingsvägen och i skydd av parkeringsgara-
get. Hänsyn till risk och buller bör tas inom 
hela området där bostäder och mer publika 
funktioner placeras. 

Vy från Galgaplan 

Befintlig bilhandel inom området. 

Ortofoto kvarter III. Källa Värnamo kommun

Förslag på offentliga lokaler i bottenplan
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Trafik:
Trafikmatningen till området sker via Lagman-
stigen och Jönköpingsvägen. Vid placering av 
dagligvaruhandel inom området bör trafiken 
särskilt studeras med syfte att minska trafik-
belastningarna. Med fördel byggs ett parke-
ringsgarage i anslutning till teknikverkstaden 
närmast järnvägen för att skapa ett skydd 
mot buller och risk från järnvägen. 

PLANBESTÄMMELSER
Användning av allmän platsmark
HUVUDGATA Huvudgata
LOKALGATA Lokalgata
GC-VÄG  Gång-och cykelväg
Användning av kvartersmark
C  Centrum
H  Handel
J1  Verksamheter, ej störande
K  Kontor
B  Bostäder
P  Parkering
R  Kultur
Egenskapsbestämmelser
II - V    Antal våningar
b  Byggnadstekniska åtgärder   
  med hänsyn till risk, inne-  
  fattar hela kvarteret
Skyddsbestämmelser avseende buller gäller 
för hela kvarteret.

Kvarter 3: Utgör en yta av ca 16 200 kvm 
och ca 37% av marken bebyggs.

Ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse som föreslås rivas
Befintlig bebyggelse som föreslås bli kvar, 
(Bilhandeln kan ev. byggas på med fler 
våningar)

Vy över föreslagen bebyggelse

Möjligheter finns att inrymma ett café på en innergård
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Kvarter IV
IDAG:
Inom kvarteret finns ett antal flerbostads-
hus samt en färghandel. Här finns även en 
outnyttjad grönyta direkt invid cirkulations-
platsen Galgaplan. Kvarteret saknar en tyd-
lig kvarterstruktur.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Kvarteret fungerar i sin helhet bra men 
känns något uppsplittrad. Ett grönområde 
inom området är önskvärt men placeringen 
invid Galgaplan gör att den inte används i 
någon större utsträckning. Ytan skulle istäl-
let kunna bebyggas och på så sätt skapa ett 
tydligare stadsrum vid cirkulationsplatsen. 
Området gränsar i väster mot villabebyg-
gelse och flerbostadshus.

IMORGON:
Platsen mot Galgaplan förstärks och kvar-
teret får en tydligare struktur. Inom kvar-
teret föreslås i första hand, bostäder och 
handel. I detta kvarter har jag valt att visa 
på två alternativ med tanke på att kvarte-
ret som helhet fungerar. Det första alterna-
tivet grundar sig på befintlig markanvänd-
ningen med den skillnaden att ytan vid 
cirkulationsplatsen har kompletterats med 
en byggnad. Det andra alternativet frångår 
befintlig kvartersstruktur. Kvarteret sluts 
längs med gatorna och en större skyddad 

grönyta skapas inom kvarteret. Med tanke 
på kvarterets yta kan på gården skapas så 
väl offentliga gröna rum som privata. Det 
kan även bli aktuellt att inrymma parke-
ringsplatser på gården. I förslag två är det 
viktigt att de nya husen längs Nygatan mö-
ter upp husen mittemot i skala och utform-
ning.

I båda förslagen föreslås en ny byggnad 
i anslutning till cirkulationsplatser. Bygg-
nadskroppen skulle kunna få en spännande 
form och arkitektur och ge platsen en tydlig 
identitet.

Ortofoto kvarter IV. Källa Värnamo kommun

Ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse som föreslås rivas
Befintlig bebyggelse som föreslås bli kvar 

Utifrån Alt 2.

Vy från Galgaplan med Färghandeln i fronten

Befintliga flerbostadshus inom området
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PLANBESTÄMMELSER
Användning av allmän plats
HUVUDGATA Huvudgata
LOKALGATA Lokalgata
GC-VÄG  Gång- och cykelväg
P  Parkering
Användning av kvartersmark
C  Centrum
K  Kontor
B  Bostäder
P  Parkering
Egenskapsbestämmelser
II - V    Antal våningar
Skyddsbestämmelser avseende buller 
gäller för hela kvarteret.

Trafik: 
Trafikmatningen till områ-
det sker såväl från Finnga-
tan som från Nygatan. Längs 
Jönköpingsvägen placeras ett 
fåtal längsgående kortidspar-
keringsplatser. Huvudsaklig 
parkering till bostadshusen 
placeras under gårdsytan. 
Möjlighet till kundparkering 
skapas även på gården. 

Kvarter 4: Utgör en yta ca: 10 400 kvm, 
och ca 33 % avses bebyggas enligt nytt 
förslag.

Alt1, Utifrån befintliga förhållanden

Alt2

Vy över föreslagen bebyggelse

Inspirationsbild på innergård
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Kvarter V
IDAG:
Inom området ryms idag Smålands kon-
starkiv, flerbostadshus, kontor, veterinär-
mottagning samt en träningsanläggning. 
Funktionerna inom området riktar sig till en 
bred grupp av människor och aktiviteterna 
är många. Funktionsblandningen bidrar till 
ett stort flöde av människor under många 
timmar av dygnet. Detta ställer stora krav 
på tillgängligheten och logistiken inom och 
till området. 

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Den funktionsblandning som finns inom-
rådet bör förstärkas och lyftas. Platsen är 
välbesökt vilket är en styrka för att få hela 
planområdet längs med Jönköpingsvägen 
att leva. Området utgör en viktigt målpunkt 
och blir en viktig kopplingspunkt mellan sta-
dens gågatan och Jönköpingsvägen. Områ-
dets västra del har en mer offentlig karaktär 
än den östra, där befintliga bostäder finns 
och nya planeras. 

Flerbostadshusen kan behålls inom områ-
det. En viss förtätning av kvarteret förslås 
och markanvändningen regleras i första 
hand till bostäder, kontor och kultur/idrott. 
Med hänsyn till veterinärmottagningen 
som finns inom området tillåts även en viss 
del småskalig vård - innefattandes veteri-

närvård. Med hänsyn till området offentliga 
karaktär med mycket människor i rörelse 
bör veterinärmottagningens ingång riktas 
från torgytan och istället placeras längs 
med Repgatan för att undvika konflikter, ex-
empelvis ur allergisynpunkt.

Huskropparna längst norr ut föreslås inne-
hålla i första hand kontor för att möta om-
rådet norr om som innefattas av ett fåtal 
bostäder innan det mer renodlade indu-
striområdet tar vid, norr om det västligaste 
kvarteret.

IMORGON:
I korsningspunkten mellan Jönköpingsvä-
gen och Repgatan skapas ett nytt torg för 
att tydligt visa på platsens betydelse som en 
mötesplats och lyfta museet som finns i an-
slutning till platsen. Den nya torgbildningen 
skapar även ett tydligt avslut på Jönköpings-
vägen som stadsgata.

Ortofoto kvarter V. Källa Värnamo kommun

Smålands konstarkiv Förslag på hur ny bebyggelse kan komplettera gammal
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Trafik:
Områdets publika karaktär skapar ett stort 
flöde av människor vilket genererar ett be-
hov av parkeringsplatser och plats för  cyk-
lar. Den huvudsakliga parkeringen sker öster 
om bebyggelsen där parkeringsplatser iord-
ningställs. Trafikmatningen till de offentliga 
lokalerna sker via Repgatan och för bostä-
derna sker matningen via Oxstorgsgatan. 

Ny bebyggelse
Befintlig bebyggelse som föreslås rivas
Befintlig bebyggelse som föreslås bli kvar 

För att tydliggöra denna torgbildning har jag 
föreslagit nya flerbostadshus öster om Jön-
köpingsvägen. Förslaget innebär att vissa 
befintliga bostadshus måste rivas vilket inte 
kan anses vara rimligt i nuläget. Även med 
befintliga hus kan en torgbildning skapas 
vilket är ett mer realistiskt förslag som dock 
minskar torgytan något. Även bebyggelsen 
längst norrut föreslås få en annan utform-
ning. Området inrymmer idag bostadshus 
samt mindre verksamheter men här före-
slås istället kontor och lättare verksamheter 
för att möta industriområdet strax norr om.

Kvarter 5: Utgör en yta av ca 21 700 kvm 
och 24 % av marken föreslås bebyggs

PLANBESTÄMMELSER
Användning av allmän plats
HUVUDGATA Huvudgata
LOKALGATA Lokalgata
GC-VÄG  Gång- och cykelväg
TORG  Torgyta
Användning av kvartersmark
B  Bostäder
D  Vård (småskalig)
K  Kontor
P  Parkering
R  Kultur
Egenskapsbestämmelser
II - V    Antal våningar
b  Byggnadstekniska åtgärder   
  med hänsyn till risk, inne-  
  fattar bebyggelsen väster om  
   Jönköpingsvägen

Skyddsbestämmelser avseende buller gäller för 
hela kvarteret.

Vy över föreslagen bebyggelse
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Slutsatser
Funktionsintegrering är både positivt 
och negativt. Det finns en anledning till 
varför vi har skapat funktionsuppdelade 
området – vissa funktioner i samhället 
är inte lämpliga eller önskvärda att in-
tegrera, sådana områden kan exempel-
vis vara rena verksamhetsområden med 
tungindustri. Dessa områden är fortsatt 
viktiga för vår samhällsekonomi och ut-
veckling. Det är också inom dessa om-
råden som zoneringsverktyget har fung-
erat bra för att undanröja konflikter och 
för att tydligt ange markanvändningen. 
Sveriges starka industrihistoria har präg-
lat samhällsplaneringen och delvis gett 
oss den funktionssperaring vi ser i vårt 
samhälle idag. 

Förändringar sker ständigt i samhället 
vilket också ställer krav på den fysiska 
planeringen. En av de tydligaste tren-
derna vi ser nu är att vi går från ett indu-
strisamhälle till ett tjänstesamhälle som 
ställer nya krav på samhällsplaneringen. 
Det är också denna förändring som ska-
par möjligheter för fler funktionsinte-
grerade miljöer inom vissa platser, of-
tast i centrala områden. För att pröva 
om funktionsintegrering är möjligt och 
önskvärt valde jag att studera norra 
delen av Värnamo stad – där en sådan 
förändring håller på att ske. Industri-

lokalerna byts ut mot lättare verksam-
heter vilket öppnar upp möjligheter att 
inrymma fler bostäder och service inom 
området. 

Mitt planområde har en god potential 
att komplettera stadens gågata med nya 
stadskvarter. Området utgör redan i dag 
till viss del en funktionsblandad miljö då 
det är lättillgängligt och du når ett antal 
funktioner inom en tio minuters prome-
nad. Här finns såväl service, arbetsplat-
ser som bostäder. Ambitionen med för-
slaget har varit att förtäta norra delen 
av Värnamo stad för att minska bebyg-
gelsetrycket på icke exploaterbar mark 
utanför staden. Ambitionen har även 
varit att tillföra varierande boendeupp-
låtelseformer för att få igång flyttkedjor 
och frigöra villor. Utmaningen har varit 
att skapa goda boende- och vistelsemil-
jöer med hänsyn till de konflikter som 
kan uppstå vid integrering av olika funk-
tioner och med hänsyn till befintliga 
verksamheter och infrastruktur. En stor 
utmaning har varit att skapa en sam-
manhållen bebyggelse med tydliga kvar-
ter utifrån den splittrade kvartersstruk-
turen som finns i omgivningen idag. 

Den omvandling som har skett i den 
gamla gummifabriken strax söder om 

mitt planområde där högskolan numera 
har sin verksamhet har öppnat upp möj-
ligheter för omkringliggande kvarter. 
Högskolan ger hela området en annan 
karaktär – från att tidigare har varit ett 
område med störande och svårintegre-
rade verksamheter ges nu möjlighet för 
mer tjänstebaserade verksamheter med 
andra behov av lokaler, boende och ser-
vice. I mitt planförslag har jag därför 
gett plats för såväl kontor, bostäder som 
service men även behållit och komplet-
terat med lättare typer av verksamheter 
där det ej är lämpligt med personinten-
siva verksamheter eller bostäder med 
hänsyn till närheten till järnvägen. Verk-
samheterna kan där fungera som buller- 
och riskskydd istället för att låta marken 
stå tom. Vissa gamla verksamhetsloka-
ler kan även inrymma nya typer av loka-
ler för den tjänstebaserade sektorn. Det 
är viktigt att kunna behålla delar av den 
äldre bebyggelsen då den ger området 
en viss karaktär och identitet samt vitt-
nar om områdets historia. 

Genom högskolan och tillskapandet av 
bostäder och offentliga bottenvåningar 
inom området, görs området mer stads-
likt och befolkat. Högskolan skapar en 
mötesplats i centrum och genom att 
förtätat med bostäder fylls även områ-
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det med fler människor. För att skapa ett 
tydligare stadsrum har jag föreslagit hus-
kroppar om cirka fyra till fem våningar i 
kvartersstruktur. Skalan följer resteran-
de stadsbebyggelse i centrala Värnamo. 
Den föreslagna kvartersstrukturen är en 
förutsättning för att kunna möjliggöra 
bostäder inom området. Med kvarters-
strukturen ges bostäder tysta/-ljuddäm-
pade innegårdar samt fungerar övrig be-
byggelse som barriär mot järnvägen och 
de mest trafikerade vägarna. 

Bottenvåningarna längs Jönköpingsvä-
gen kan vara svåra att fylla med bostä-
der på vissa platser på grund av exem-
pelvis bullerkrav men fyller sin funktion 
som lokaler för service och kontor. En 
utmaning är att fylla alla bottenvåningar 
längs hela Jönköpingsvägen med offent-
liga lokaler. Lokalpriset är ofta högt i ny-
byggda hus och med tanke på stadens 
storlek kan efterfrågan på lokaler vara 
svår att styra. Ett sätt att fylla lokalerna 
kan vara att låta delar av kommunens 
verksamheter inrymmas i lokalerna al-
ternativt högskolans tills behovet av lo-
kaler för service, verksamheter och han-
del har ökat i området. Ett sätt för att 
våga etablera och för att nya bostadsin-
nehavara ska känna sig trygga med am-
bitionerna inom område är att man ser 

på en helhetslösning för hela området 
och detta kan göras genom att reglera 
markanvändningen över hela kvarteret 
helst för flera kvarter samtidigt. Utma-
ningen blir dock att skapa en flexibilitet 
i markanvändningsbestämmelserna och 
egenskapsbestämmelserna som gör det 
möjligt för olika verksamheter att loka-
lisera sig i bottenplan, exempel på en 
sådan markanvändningsbestämmelse är 
C – Centrum istället för att endast be-
gränsa det till H-handel eller K- kontor.

En tätare exploatering av området med 
såväl bostäder, service som verksamhe-
ter kommer att kräva en god tillgänglig-
het för såväl gående, cyklister som för 
kollektivtrafik samt bilar och lastbilar. 
Större offentliga parkeringsplatser pla-
ceras med fördel längst i väster som en 
skyddszon mellan bebyggelse och järn-
väg. Längst i norr närmast industriom-
rådet avtar funktionsblandningen, den 
nya bebyggelsen möter industrin med 
mer verksamhetsliknande funktioner 
som inte är lika persontäta. Innanför 
detta lyfts Värnamo som designort fram 
genom ett kulturkluster.

En konsekvens av genomförandet av 
planen är att vissa befintliga verksam-
heter inom området bör omlokaliseras, 

exempelvis logistikföretaget i kvarter 
tre vilket kan bli väldigt kostsamt för det 
enskilda företaget. En omlokalisering av 
företaget är dock att föredra med tanke 
på den mängd tungtrafik som företaget 
generar. Genom omvandlingen i områ-
det med mer bostäder är det svårt att 
kombinera dessa två funktioner men en 
lösning skulle kunna vara att införa tra-
fikregleringar för att styra när tung tra-
fik får köra inom området. Det finns för- 
och nackdelar med detta, när på dygnet 
bör transporterna ske? Det är inte önsk-
värt på nätterna med tanke på verksam-
hetens arbetstider och ur bostädernas 
synpunkt på buller. Dagtid kan det vara 
besvärligt med tanke på omfattningen 
av människor och annan trafik inom om-
rådet.  Detta är ett av problemen med 
styrmedlet performing zoning inom 
centrala delar. Det är i huvudsak verk-
samheter jag har föreslagit en flytt av 
men i vissa fall även av bostäder.  Detta 
ser jag egentligen inte som rimligt med 
hänsyn till att deras funktion samspelar 
med omkringliggande funktioner. Att jag 
ändå väljer att föreslå en flytt eller riv-
ning beror på möjligheterna att kunna 
skapa tydligare kvarter med tysta/ljud-
dämpade innegårdar samt en effektiva-
re markanvändning som bättre stämmer 
överensstämmer med ambitionen att 
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skapa stadsmässighet längs Jönköpings-
vägen.

En av mina huvudfrågeställningar i mitt 
examensarbete har varit om det är möj-
ligt att integrera olika funktioner och 
om det är möjligt utifrån den lagstift-
ning som vi har i Sverige idag.  Vad gäl-
ler mitt planförslag så ser jag inte att vår 
gällande lagstiftning PBL eller MB för-
svårar en funktionsintegrering. Det som 
dock kan bli väldigt styrande är gällande 
praxis, riktlinjer och allmänna råd vad 
gäller buller och riskfrågor. Bullerrikt-
värdena riskerar att bli styrande och de 
hårda kraven kan enligt mig i vissa cen-
trala område frågesättas. Det är dock 
möjligt att använda sig av avstegsregler i 
centrala områden vilket kan underlätta. 
Genom att beakta bullerfrågan tidigt i 
planeringen kan man med hjälp av pla-
cering av bebyggelse till stor del skapa 
goda ljudmiljöer inom befintliga och nya 
områden som är acceptabla.

Vad gäller riskfrågan finns rekommen-
dationer kring hur nära olika funktio-
ner kan placeras en riskkälla. Dessa är 
endast rekommendationer och genom 
att göra tidiga riskbedömningar i sam-
band med planförslag kan bebyggelsen 
anpassas såväl placeringsmässigt som 

utformningsmässigt för att minska ef-
fekterna av en eventuell olycka. Ibland 
krävs förespråkade riskavstånd medan i 
andra fall kan bebyggelse placeras när-
mare beroende på användning etc.

Min summering blir att gällande lagstift-
ning, praxis och rekommendationer fung-
erar i det stora hela om dessa lyfts och 
beaktas tidigt i processen. En viss kritik 
kan dock riktas gällande exakta riktlinjer 
exempelvis när det kommer till buller. 
Det blir lätt att man fokuserar på  att nå 
under en viss dBA men hur mäter man 
vilka stadbyggnadskvaliteter som är vik-
tiga att uppnå inom ett visst område? 
Riktlinjer och praxis riskerar i vissa fall att 
bli väldigt styrande men är ändå viktiga att 
beakta för att säkerställa hälso- och risk-
faktorer i planeringen. 

Konsekvenser av planförslag: 
Under denna rubrik har jag valt att sum-
mer med hjälp av punkter vilka konsekven-
ser mitt planområde utifrån ambitionen 
att skapa en funktionsintegrerad miljö kan 
ge: 

• Det kan bli kostsamt för befintliga verk-
samheter att flytta då det är svårt att flytta 
på etablerade företag/arbetsplatser. 

• En funktionsintegrerad miljö skapas 
inte över en dag. Omstruktureringar tar 
tid. Vem vågar satsa och hur/ och vilken 
roll har kommunen? Nya arbetsplatser 
skapas samtidigt som vissa försvinner. 

• Ny bebyggelse inom befintliga områ-
den trissar upp lokal- och bostadspriser, 
vilket gör att områdets nuvarande karaktär 
förändras väsentligt. 

• Storleken på Värnamo stad, hur mycket 
offentliga verksamheter tål staden så att 
stadskärnan fortfarande känns levande. 

Ytterligare studier krävs för att lyckas med 
genomförandet av planförslaget är:

• Ha en tydlig strategi på kommunen - 
vad man vill med hela området.

• Skapa en dialog med olika intressenter 
tidigt i processen. Dialoger med såväl när-
boende som med verksamhetsutövare. 

• Se på en helhetslösning för området. 
Hur förhåller sig förslaget till gällande 
översiktsplan, fördjupade översiktsplaner 
etc. Börja med att göra ett planprogram 
som omfattar flera kvarter för att hålla 
ihop strukturen. 

• I samband med planläggandet göra 
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detaljplaner som omfattar ett helt kvarter 
eller fler för att säkerställa genomförbar-
heten och ambitionerna med funktions-
blandningen. 

• Se på möjligheter för omlokalisering av 
befintliga verksamheter till mer lämpliga 
och strategiska områden i kommunen, ex 
verksamhetsområdet Bredasten.

• I samband med omlokaliseringar även 
studera människors rörelsemönster – vid 
flytt av arbetsplatser från centrala delar till 
stadens ytterkanter bör studier göras hur 
man kan underlätta användandet av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik till nya arbetsplat-
ser.

• Se på vilka behov nya verksamheter 
har. Finns flera exempel på svårigheter att 
skapa underlag för butiker och verksam-
heter i bottenplan längs Jönköpingsvägen. 
Hur förhåller sig kommunen till detta? 
Vilka styrmedel och incitament finns? Om 
kostnaderna för nya lokaler blir för dyra 
vilka alternativ finns då? Kan man inrätta 
nån offentlig verksamhet in någon av loka-
lerna, kan man subventionera priser för att 
göra lokalerna attraktiva och alternativa 
för verksamheter som sedan tidigare fun-
nits på området och ge de möjligheter att 
finns kvar?

• En utmaning för hela området är hur 
man gör det tillgängligt för fler, järnvägen 
och de topografiska skillnaderna som finns 
i staden är en utmaning. Studier bör göras 
för vad det finns för möjligheter för fler  
övergångar över järnvägen vilket skulle 
gynna det aktuella området och stora de-
lar av central Värnamo.
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