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Utgångspunkter

Exploateringen av Vallkärra Stationsby kommer att 
koncentreras kring järnvägsspåret med stationen som 
utgångspunkt. Detta är ett viktigt ställningstagande 
då jag anser att det är av stor betydelse att samhället 
får en samlad koncentration med stationen som 
mittpunkt. På så vis blir avståndet till stationen inte så 
långt vilket ökar tågets attraktionskraft gentemot bilen. 
Detta ställningstagande innebär att samhället får en 
koncentrerad cirkulär struktur med en diameter inte 
längre än ca 1 kilometer. Detta innebär även att det 
omgivande landskapet är ständigt närvarande, vilket ger 
goda rekreativa möjligheter för invånarna i Vallkärra 
Stationsby.

Vid exploateringen av samhället har jag även tagit fasta 
på det vägreservat som kommunen har pekat ut norr om 
byn. Denna väg får utgöra en av samhällets gränser. En 
ytterligare viktig utgångspunkt är att flytta ställverket. 
Detta är nödvändigt för att Vallkärra Stationsby skall 
kunna exploateras väster om järnvägsspåret. 

FÖRSLAGET VALLKÄRRA STATIONSBY

TågstationenNy väg

Ställverket Vallkärra Stationsby

Väg till Vallkärra
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Planområdet kan delas in i tre större delar, som vardera 
sätter karaktär på området genom sin funktion och sitt 
formspråk. Dessa utgörs av stadstyperna Kvartersstaden 
och Trädgårdsstaden samt en större verksamhetsyta 
reserverad för företag.  

Kvartersstaden är lokaliserad kring tågstationen och det 
lilla centrat som finns i samhällets mitt. Denna stadstyp 
karaktäriseras av en relativt tät bebyggelsestruktur och 
våningsantalet varierar mellan tre och fem våningar. 
Den andra delen är Trädgårdsstaden som består av 
enbostadshus som radhus, parhus och fristående 
villor. Denna stadstyp karaktäriseras av en måttlig 
bebyggelsestruktur med våningsantal på två våningar. 
Dessa stadstyper är klart identitetsskapande för varje 
stadsdel, där även utemiljön förstärker stadsdelarnas 
karaktär och användning. Detta görs bl a med hjälp av 
grönska och tydliga gränser mellan de offentliga och 
privata ytorna.   

I samhällets västra del finns det möjlighet för olika 
slags företag att etablera sig i samhället. Detta område 

är placerad utmed motorvägen som går väster om 
planområdet. Här får företagen bra reklamläge samtidigt 
som de har en bullerdämpadne effekt för de boende i 
Vallkärra Stationsby. 

Planområdets struktur utgörs således av de två 
stadstyperna Trädgårdsstad och Kvartersstad samt en 
företagsdel och tillsammans ger deras formspråk karaktär 
och identitet åt de mindre stadsdelarna i Vallkärra 
Stationsby. Denna struktur ger Vallkärra Stationsby en 
siluett likt en större stads, dvs med hög och tät bebyggelse 
i dess mittpunkt som trappas ner och övergår till en lägre 
bebyggelse med måttlig skala. 

Strukturplan

1   centrum med station
2   kvarterstad 3-5 våningar
3   trädgårdsstad 2 våningar
4   företag
5   befintlig bebyggelse
6   skola
7   idrott

   area  75 ha
      verksamhetsyt   88 000 kvm
               antal lgh  990 st
antal enbostadshus  650 st
       antal bostäder  1640 st
 

Struktur och karaktär
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Trafikstruktur

Vid exploateringen av Vallkärra Stationsby anläggs 
en ny väg norr om området (se s.93). Denna väg 
medför en avlastning av trafikflödet på den nuvarande 
väg som sammanbinder Vallkärra Stationsby med 
Vallkärra ( se s.93). För att samhället skall få ett väl 
fungerande trafiknät anläggs en ny planskild korsning i 
områdets södra del. Således kommer det att finnas två 
sådana korsningar. En i norra delen och en i den södra 
delen. Då det har varit möjligt har de vägar som finns 
där idag byggts ut. En viktig orsak till att använda det 
befintliga vägsystemet har varit att i viss mån behålla 
den struktur som finns där idag. 

Huvudprincipen för trafiknätet är ett övergripande 
system där tillgängligheten för all slags trafik 
till byggnaderna är möjlig. Det är hierarkiskt 
uppbyggt med huvudgata, lokalgata och med en 
ytterligare kvartersgata, som utgör trafiknätet i de 
olika stadsdelarna. Inom området finns även ett 
gång- och cykelnät. Detta finns utmed på en av 
sidorna av huvudgatorna, lokalgatorna samt utmed 
kvartersgatorna. 

  Riksväg 108
  Huvudgata
  Lokalgata
  Kvatersgata
  Gångtunnel

  Planskild korsning

Gångtunneln
Detta planförslag innebär att järnvägsspåret delar 
samhället i en östlig och västlig del. Detta innebär en 
risk att samhället kommer att kännas delat i två delar. 
För att minska denna risk är det viktigt att jobba med 
kopplingar mellan dessa två delar. Samhällets mittpunkt 
och hjärta är det lilla centrat med stationen, och för att 
underlätta tillgängligheten av stationen kommer det att 
finnas en gång- och cykeltunnel som kopplar samman 
de två delarna. 

En gångtunnel är dock inte problemfri. Det är många, 
främst kvinnor och äldre, som känner rädsla att passera 
genom dessa. En av anledningarna till detta beror bl a 
på att tunnlar ofta är smala, långa, dålig sikt samt dåligt 
belysta. Därför är det av största vikt att tunneln, som 
skall fungera som en sammankopplande länk mellan de 
båda delarna, utformas på ett säkert och attraktivt sätt   
d v s bred, ljus, god sikt och bra armatur. 

Kollektivtrafik
Vid en utbyggnad av Vallkärra Stationsby kommer 
kollektivtrafiken att bestå av såväl tåg som bussar. 
Bussar är nödvändiga för att göra det möjligt för de 
boende att på ett smidigt sätt nå andra närliggande 
tätorter och stadsdelar. Nedan visas en möjlig 
bussdragning genom samhället samt busshållplatser. 
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Länsbussar
Stadsbuss
Gångtunnel
Busshållplats
Körriktning
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Grönstrukturen får en viktig funktion i detta förslag. 
Genom sin utformning och funktion skall den verka som 
ett identitetsskapande element för de olika stadsdelarna. 
Därav skiljer sig grönstrukturens funktion och 
utformning åt i de två olika stadstyperna. I Kvartersstaden 
är det främst på de halvprivata gårdarna som grönskan 
finns, men i en av stadsdelarna finns det en närpark som 
fungerar som en stadspark. Kvartersgårdarna blir således 
som små gröna oaser i en annars tät stadsdel. Grönskan i 
Trädgårdsstaden utgörs dels av tomterna, men främst av 
de närparker som finns i dessa områden. Genomgående 
i förslaget finns det trädplanteringar utmed Vallkärra 
Stationsbys vägar.  

Grönstrukturen har många betydelsefulla funktioner i 
ett samhälle. Den bidrar till att skapa attraktiva ute- och 
boendemiljöer. Den har även en positiv inverkan på 
stadsklimatet samt att den bidrar till den bilogiska mångfalden. 
I planförslaget har det därför varit viktigt att skapa en bra 
grönstruktur som bidrar till attraktiva boendemiljöer, bra 
luftklimat och för en positiv inverkan på den biologiska 
mångfalden. Detta har gjorts genom att utveckla den 
grönstruktur som finns där idag, men även genom ny planerad 
grönska. 

Genom planområdet går det gröna kilar som letar sig ut i 
landskapet. Dessa fungerar dels som stråk för de boende, 
men även som ett slags ventilationssystem. En ytterligare 
viktig funktion som dessa har är att verka som naturliga 
spridningskorridorer för växter och djur. I detta förslag utgör 
en stor del av Vallkärra Stationsbys yttre gräns av vegetation. På 
så vis skyddas även samhället mot den förhärskande västvinden. 
Dessa s k brytzoner är även viktiga för den bilogiska 
mångfalden. 

Grönstruktur 

En schematisk plan över hur grönstrukturen i Vallkärra 
Stationsby kan utvecklas.

Stråk och kilar
Brytzoner

Närpark
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KvartersstadenStadstyper

I den teoretiska delen framkom det att stadstyperna 
Kvartersstad och Trädgårdsstad, var de mest attraktiva 
stadstyperna. Planförslaget av Vallkärra Statsionby 
domineras främst av dessa två stadstyper, som 
genom sin struktur och funktion sätter karaktär 
på stadsdelarna och därmed även hela Vallkärra 
Stationsby. För att förtydliga dessa stadstyper och hur 
de kan ta form i Vallkärra Stationsby redovisas ett 
förslag på vardera stadstyp.

Kvarterstadens struktur bygger på dess traditionella 
formspråk, rutnätsplanen. Detta skapar tydliga kvarter, 
där gränsen mellan det offentliga och det halvprivata blir 
tydligare. Byggnaderna utgörs främst av flerbostadshus 
och våningsantalet varierar från tre till fem våningar. 
Kvarteren är relativt små vilket ger små trevliga gårdar, 
som utformas till gröna oaser i den täta kvartersstaden. 

Kvarterstaden består av tio mindre kvarter. Dessa 
har en tydlig avgränsning där byggnaderna får utgöra 
kvartersgränsen, vilket även tydliggör gränsen mellan de 
offentliga och de halvprivata ytorna – kvartersgårdarna. 

Byggnaderna är lagda utmed gatorna. Detta för att 
skapa halvprivata gårdar, men även för en mental 
utestängning av buller från bilarna. Kvarteren är inte 
helt slutna utan i dess södra del är de öppna i avsikt att 
göra gårdarna ljusare samt att möjliggöra bilparkering. 

       area    27 300 kvm 
          antal lgh    270 st
exploateringstal    1,2
   p-norm    1,0

0          50      100    150         200 meter

<

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Järnvägsstation
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Höjdstudie
Byggnaderna är tre till fem våningar höga vilket skapar 
en spännande variation i stadsbilden. Den dominerande 
våningsantalet är tre våningar. Dessa är lagda på ett sådant 
sett så att kvartersgårdarna skall bli så ljusa som möjligt. 
Detta innebär att det är främst i kvarterens norra del 
som våningsantalet fyra och fem förekommer. Utmed 
järnvägsspåret är det främst byggnader på fem våningar 
som dominerar. På så vis fungerar byggnaderna som 
ett slags bullerdämpande effekt och ger på så vis tystare 
kvartersgårdar för de boende. 

Trafik och gaturum 
Utmed stadsdelens västra sida går en av områdets 
lokalgator, medan stadsdelens trafiknät utgörs av typen 
kvartersgata. Dessa är utformade på ett sådant vis att 
en låg hastighet är nödvändig vilket ökar säkerheten för 
gång- och cykeltrafikanterna. 

Parkeringen löses bl a genom ett större parkeringshus på 
ett plan med bostäder ovanpå. Detta är placerat centralt 
i området. I tre av kvarteren finns det även ett mindre 
parkeringshus på ett plan. Parkeringsfrågan löses även 
genom en mindre parkeringsyta på varje kvarter, samt att 
det finns möjlighet till parkering på gatan.

Höjdstudie i plan

  A   A

Trafikstruktur

P
  A

  A

Fem våningar

Fyra våningar

Tre Våningar

Garage

En till två våningar

P

P

P

P

P

P

P

P
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P
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ParkeringP
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Grönstruktur  
För att skapa attraktiva boendemiljöer spelar grönskan en 
stor roll. Den är ofta ett uppskattat inslag i boendemiljön 
då vegetationen ger vackra omgivningar samt att den 
kan ha en lugnande verkan. Grönstrukturen i denna 
stadsdel utgörs till största delen av vegetationen 
på kvartersgårdarna. Dessa skapar en kontrast mot 
den övriga miljön i området, således kan man se de 
halvprivata gårdarna som gröna oaser i en annars 
urban miljö. I denna stadsdel finns även en park, som 
även fungerar som ett slags skydd för den befintliga 
byggnaden. Grönstrukturen utgörs även av de träd som 
är planterade utmed gatorna, samt den vegetation som 
löper utmed järnvägsspåret. Denna vegetation är relativt 
tät och fungerar som ett slags mentalt skydd mot tågen. 

Trädgårdsstad            3m        2m     8m     4m      1m     Kvartersstad

Lokalgata

Gaturummen definieras främst av byggnaderna. 
Här visar två gatusektioner hur en lokalgata samt 
hur en kvartersgata kan utformas.

3m           6m     2m

Kvartersgata

Kvartersgård

Park

Grönstruktur i Kvarterssatden. 
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Offentliga och halvprivata ytor 
En viktig del för att skapa attraktiva utemiljöer är att 
skapa tydliga gränser mellan de offentliga och privata 
ytorna. Detta kan göras på flera olika sätt som t ex genom 
plank, vegetation, markbeläggning, vägar, nivåskillnader 
eller byggnader mm. I Kvartersstaden är det främst 
kvartersbyggnaderna som utgör gränsen mellan det 
offentliga och halvprivata rummet. Kvarteren är dock 
inte helt slutna vilket skapar en vid öppning. Här är det 
viktigt att med andra medel skapa gränsen mellan de 
offentliga och de halvprivata ytorna. Nedan följer en liten 
detaljstudie över ett av kvarteren. Här utgörs gränsen 
främst av en parkering men även av vegetation och 
förändrad markläggning.    

Cyckelställ

0        10             20        30              40 meter  
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Axonomtetri Kvartersstaden
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Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden är den andra stadstyp som Vallkärra 
Stationsbys struktur är inspirerad av. Denna stadstyp 
karaktäriseras av ett mer organiskt formspråk med relativt 
tät bebyggelsestruktur som ger slutna gaturum. Områdena 
utgörs främst av enbostadshus i form av radhus, parhus 
och fristående villor. I dessa områden utgör grönskan ett 
stort identitetsskapande element. Varje område har en 
närliggande park som får ett centralt läge för att den skall 
vara så tillgänglig som möjligt för de boende. 

Stadsdelen Trädgårdsstad inrymmer enbostadshus, och 
området karaktäriseras av denna boendeform. Både hustyp 
och storlek på byggnaderna varierar, medan våningsantalet 
är detsamma nämligen två våningar. Varje fastighet har 
någon form av tomt och byggnadernas placering på tomten 
är orienterad efter väderstrecket.  

   area   35 900 kvm
      antal lgh   85 st
     exploateringstal   0,5
        p-norm   1,06
avstnd till stationen   130 m från mittpunkt

P
P

P

P

P

P

Huvudgata
Lokalgata
Kvartersgata
Garage

P         Parkering

Trafikstruktur

Trafik och gaturum
Trafiknätet utgörs av två kvartersgator med gång- och 
cykelvägar på en sida av vägarna. Gatorna är utformade 
på ett sådant vis att låga hastigheter krävs vilket ökar 
säkerheten för gång- och cykeltrafikanterna. Stadsdelens 
västra gräns utgörs av en huvudgata medan de övriga 
angränsande gatorna är lokalgator. Gaturummen definieras 
antingen av byggnaderna eller av de privata tomtgränserna. 

Parkeringnormen i området är satt till 1,06. Parkeringen 
löses antingen genom garage på tomten eller på små 
närliggande parkeringplaster. Det finns 40 vanliga 
parkeringsplatser, 25 garage på parkeringsplats och 25 
fastigheter har garage på tomten. 

Stadsdelen gränsar till verksamhetsområdet och dess 
gräns är en av huvudgatorna i området. På nästa siad visas 
exempel på hur kvartersgatorna kan utformas samt hur 
mötet mellan Trädgårdsstad och verksamhtesområdet kan 
ta form.  

0     50      100        150         200 meter
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Kvartersgata

4    5         1  6          1 meter

Huvudgata

Trädgårdsstad  8  2   4           2  10  2        2 meter   Företag Exempel på ett gaturums utformning i Trädgårdsstaden  
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Förslag till hur grönstrukturen 
kan utvecklas i Trädgårdsstaden 

Grönstruktur 
Områdets grönstruktur utgör en stor del av 
Trädgårdsstadsdelens identitet. I detta förslag är det den 
centrala parken som utgör ett dominerande inslag. Det 
har tidigare framkommit att tillgängligheten i form av 
såväl fysisk som psykologisk tillgänglighet (se s. 55) är 
viktig för nyttjandet av parker. Ett led i att skapa parker 
som används är att den får en sådan lokalisering att 
parken är lätt att hitta samt att stråken dit skall vara väl 
utformade. En ytterligare viktig del är att parken skall 
kännas säker att vistas i, samt att den skall fungera som en 
mötesplats. 

I detta förslag har parken fått en central placering och 
den nås lätt via stråk som leder till den samt att den syns 
ifrån vägen, vilket kan öka tryggheten för besökarna. En 
ytterligare medveten åtgärd för att öka tryggheten för 
besökarna är att placeringen av ett antal hus i parken. 

. 

Axonometri Trädgårdsstad
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Footnotes
1 Hållbar utveckling definieras i Brundtlandrapporten 
som ”en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov” (Världskommissionen för miljö 
och utveckling 1998) (Falkheden, Lena (1999), s. 16)
2 Definition av bebyggelsetäthet e = BTA (vy)/A 
(Rådberg & Friberg 1996, s. 33)
3 I bebyggelsestruktur ingår all bebyggd miljö i staden 
oavsett användningsområde eller funktion. Den bebyggda 
miljön kan således utgöras av både bostäder, arbetsplatser, 
skolor, idrotts- och fritidsanläggningar, gator och torg och 
plats för service. 
4 Definition av andel bebyggd mark: andel bebyggd mark 
(q) = byggnadsarea (BYA) / total markareal (A) Anges i 
%. (Rådberg & Friberg 1996, s. 41)
5 Dvs. den verkliga tiden det tar beroende på hur snabbt 
man förflyttar sig eller barriärer längs vägen. (Tallhage 
Lönn 1999, s. 25)

Bilder
Om inget annat anges är bilder och illustrationer av 
författaren. 


