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TERRÄNGANPASSNING
Det här avsnittet är främst baserat 
på Jens Bjørneboe och hans bok 
Småhusområder som bland mycket 
annat tar upp hur småhusområden 
bör anpassas till terrängen.

All mark som lämpar sig för småhus-
bebyggelse lutar (Nyström, 2003). 
Det ger en naturlig avrinning av 
dagvatten och kan även ge möj-
ligheter till visuell variation och utsikt.

Även terrängen bör anpassas mot 
byggnaderna. Bebyggelsen bör an-
passas efter terrängens stora drag 
medan mindre terrängformationer 
med fördel kan slätas till. Berg i da-
gen bör antingen bevaras helt eller 
tas bort. Först och främst bevaras, 
då de kan utgöra ett värdefullt 
stycke naturmark i bostadsområdet 
(Bjørneboe, 2000).

Vägar bör dras på ett speciellt 
sätt. Bjørneboe menar att lokalga-
torna, de gator som husen ligger 

längs med, bör dras parallellt med 
höjdkurvorna, alltså luta så lite som 
möjligt. Den maximala lutningen för 
en lokalgata bör vara 1:12 eller, i 
andra termer, drygt 5o.
Småhusområdets tillfartsvägar från 
huvudvägnätet är de vägar som ska 
ta upp nivåskillnaderna och 
alltså kan tillåtas vara ganska branta 
(Bjørneboe, 2000).

Det finns alltså flera olika maxvärden 
för hur brant en väg får vara (Tabel-
len här intill säger 1:10). I detta arbete 
följs förstås Bjørneboe så långt det går 
men nya vägar har tillåtits en lutning 
av max 1:8, alltså cirka 7o, då detta är 
en standard använd av kommunen, 
dock endast på tillfartsvägar och då 
endast kortare sträckor.
Anledningen till dessa gränser är 
först och främst att det ska gå att ta 
sig fram som rörelsehindrad. Det kan 
även bli svårt för fordon att starta 
eller ta sig upp om det är för brant, 
speciellt om det dessutom är halt.
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Principskiss över hur vägar bör dras. Till-
fartsvägen, det breda sträcket, tar upp 
nivåskillnaderna medan lokalgatorna går 
längs med höjdkurvorna. Husen byggs 
sedan på nedsidan av gatorna.



1Kommunen satsar idag mycket pengar 
på att anpassa befintligt bostadsbestånd 
för att möjliggöra för dessa människor att 
bo kvar (Kommunledningskontoret, 2007). 
Då är det ju praktiskt att anpassa nya 
bostäder på en gång under uppbygg-
nadsfasen.

Vidare bör endast ena sidan av 
lokalgatorna bebyggas, den sidan 
där det blir nedförsbacke. Detta är 
för att få en bra standard på områ-
det så att människor kan leva där 
även när de är gamla och/eller 
rörelsehindrade.1 
Det blir nämligen bättre med en 
infart som kan anläggas i samma 
plan som vägen än om det blir en 
uppförsbacke från väg till infart 
(Bjørneboe, 2000). Dessutom kanske 
rörelsehindrade enbart kan utnyttja 
en av de två våningarna i ett suter-
ränghus. Då är det trevligare att 
leva i övervåningen än i suter-
rängvåningen som ju är halvt under 
jord.

Tabell över hur brant det går att bygga hus och anläga vägar. Efter Bjørneboe, 2000.
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För att ta upp lutningen så får huset 
en undervåning i suterräng.
Suterräng är att föredra framför 
att plana ut tomten, då en souter-
rängvåning ger möjlighet till en plan 
tomt framför och bakom huset.
Den högsta lutningen som tillåter su-
terräng är 1:3, alltså 18o (Bjørneboe, 
2000). Är lutningen mindre än 1:8 be-
hövs inte suterränghus (Nyström, 2003).

En förutsättning för att lyckas med 
denna typ av områden är att få 
till stånd en gruppbebyggelse där 
allting görs samtidigt och ansvariga 
har kontroll genom hela processen 
(Bjørneboe, 2000). 
Detta är att föredra framför enskilt 
byggande då alla olika aktörer byg-
ger efter eget tycke, vilket kan leda 
till ett dåligt helhetsintryck.

Nötbolandet                                       
Nötbolandet kan beskrivas som 
kuperat och på sina ställen är det 
väldigt brant. På en del ställen över-
skrids gränsvärdet för att bygga hus 
och över ganska stora ytor är det för 
brant för att anlägga vägar.

Det finns ändå många ytor där 
Bjørneboes idéer om vägdragningar 
i brant terräng kan testas, d.v.s. att 
det går att dra en lokalgata paral-
lelt med höjdkurvorna och ansluta 
den till antingen befintligt vägnät el-
ler en ny anslutningsväg som tar upp 
terrängens lutning.

Det finns även många och stora 
ytor med berg i dagen, som enligt 
Bjørneboe alltså bör sparas eller tas 
bort helt.

Skiss som visar på suterränghusens förde-
lar i brant terräng, gentemot vanliga hus. 
Suterränghuset kan ta upp tomtens lutning 
vilket leder till att större delen av marken 
kan vara plan, jämfört med vad som är 
möjligt för vanliga hus. Efter Bjørneboe, 
2000.
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Karta som visar var inom planområdet, det är för brant för att bygga hus eller dra vägar.
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Karta som visar berg i dagen inom planområdet.
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REALISTISK ORTSANALYS
Anledningen till denna del av ex-
jobbet är att dess resultat ska fun-
gera som utgångspunkt för östra 
strandens planförslag sist i arbetet.

Begreppsförklaring                                          
Den här analysmetoden är utveck-
lad av Karl Otto Ellefsen och Dag 
Tvilde. Metoden utvecklades för att 
kunna bedöma nya byggprojekt i 
en stad utifrån ett lokalt planerings- 
och arkitekturperspektiv.

Metoden delar upp staden i dess 
beståndsdelar och ger dem olika 
klassificeringar.

Till att börja med finns de primära 
elementen som styr stadens fy-
siska utveckling, det kan vara t.ex. 
stadens lokalisering, landskapet, 
fastighetsstruktur samt styrande 
planer och händelser som t.ex. 
stadsbränder. 

Oftast är den historiska utvecklingen 
för dessa element av intresse.

Vidare finns bebyggelsestrukturen 
som anger hur stadens kvarter 
förhåller sig till gator, axlar och stads-
rum. Ellefsen & Tvilde har tagit fram 
tio stycken begrepp för att kunna 
dela in staden i olika strukturer.

Sedan undersöks stadens typologier 
och morfologier. Typologin uttrycker 
bl.a. husens olika användningar, 
arkitekturstilar eller volymer. Det ska 
också avgöras om analysområdet 
är homogent eller inte, d.v.s. om 
husen liknar varandra eller ej.
Morfologin anger skillnader inom 
typologin, såsom material eller 
detaljrikedom.

I slutskedet ska det avgöras hur nya 
tillskott till staden ska ställa sig. Ska 
de ingå i den befintliga strukturen eller 
ska de bilda en ny struktur i staden.
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Till vänster och nästa sida: Tabell efter 
Ellefsen & Tvilde över de 10 strukturtyperna 
i realistisk stadsanalys.
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Gällande punkt tre är en typologisk 
studie förstås av intresse medan en 
morfologisk studie kan vara ganska 
ointressant. Morfologin kommer med 
stor säkerhet att bli annorlunda i 
exploateringsområdet. Detta arbete 
kommer inte heller gå ner i den de-
taljnivån där olika morfologier synas.

I övrigt har analysen genomförts 
enligt papperet.

Anpassning                                         
Då de platser som analyseras inte är 
desamma som det aktuella områ-
det för exploatering har några änd-
ringar i metoden gjorts. Till att börja 
med kan den sista punkten strykas 
då frågan redan är avgjord. Den 
struktur som analysområdena har 
ska fungera som inspiration för det 
nya området.

Den första punkten, om primära ele-
ment, kan delvis modifieras. Analys-
områdenas historiska utveckling är 
inte densamma som exploaterings-
områdets. Däremot har analysom-
rådena valts för att de delar många 
primära element med exploaterings-
området, t.ex. ett liknande landskap.

Analysområdena                                        
De analysområden som valts är 
fiskelägena vid Junibosand, Lör-
udden och Skatan. Alla tre ligger 
i Sundsvalls kommun. De två först-
nämda ligger på Björkön och Ska-
tan återfinns strax söder därom. 
Anledningen till att just dessa om-
råden valts för analys är för att de är 
någorlunda stora fiskelägen med en 
sådan struktur som går att analysera 
med vald metod. Av alla lämpliga 
fiskelägen som ändå finns så var det 
dessa tre som var lättast för författa-
ren att ta sig till.
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Junibosand                                      
Junibosand ligger vid en bukt längs 
med Björköns norra kust. Centralt 
i området ligger något som ser ut 
som en äldre bondgård vilket tyder 
på att här snarare har varit lantbruk 
än fiskeläge. Själva fiskläget är inte 
heller så stort och byggnaderna 
verkar inte så gamla.

Vad som är stort är hamnbassän-
gen. Junibosand har en väldig 
hamnbassäng med två stora pirar i 
sten. Ena piren är dessutom förlängd 
med betong och utanför den and-
ra piren har en tredje pir, i betong, 
anlagts. Detta ger att förutom den 
stora hamnbassängen finns en yttre 
bassäng. Junibosand är dessutom 
det enda fiskeläge med sandstrand, 
både innanför bassängen liksom 
utanför.

44



Primära element: Hamnbassängen, sandstranden.

Byggnadsstruktur: Själva fiskeläget ligger utmed hamn-
bassängens ena sida. Längst en linje ligger två rader 
av fiskebodar. De bodar som ligger ut mot vattnet har 
egna bryggor.
Runt om själva fiskeläget finns en spridd (oplanerad) 
bebyggelse med enbostadshus.

Typologi: Bodarna är i princip allihop vända med 
gaveln mot vattnet eller vägen. De är i första hand 
1-1½ våningar och med sadeltak. Väggarna är i faluröd 
träpanel med vita knutar. De nyttjas både som som-
marbostäder och fiskeriverksamheter, här finns även ett 
café. Området kan betraktas som homogent.
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Lörudden                                     
Lörudden har anor ända från 
1600-talet men den idag äldsta 
bebyggelsen härrör från 1700-talet, 
då ryssarna brände samhället år 
1721. Fiskeläget var som störst på 
1950-talet men har sedan dess min-
skat (ABM Resurs, 2008). 
Det finns fortfarande idag viss fiskeri-
verksamhet här, samt café och 
restaurang. I övrigt är det mycket som-
marstugor samt en del åretruntboende.

Lörudden har en ganska liten hamn-
bassäng med två stenpirar.
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Primära element: Hamnbassängen, tillfartsvägen, brand 
1721.

Byggnadsstruktur: Lörudden har kajer på två sidor av 
hamnbassängen, längsdessa löper en väg, en hamn, 
och först bakom denna står fiskebodarna. 
Bakom bodarna står bostadshus och mellan bodar och 
hus bildas gårdsrum. Därefter bildar två gator varsin 
linje.
Runt om finns sommarstugor och åretruntboende 
utefter tillfartsvägen samt några sidovägar.

Typologi: Bodarna står vända med gaveln mot bassän-
gen. De är rödmålade trähus med vita knutar och grön-
målade detaljer. Denna stil går igen i bostadshusen och 
i många av sommarstugorna, speciellt de stugor när-
mast själva hamnen. Bodarna är i 1-1½ våningar med 
sadeltak och bostadshusen bakom i 1½-2 våningar. 
Bodarna utnyttjas som café, butiker eller sommarstugor, 
samt att flera fortfarande fungerar som fiskebodar.
Här finns också en restaurang med en nybyggd veran-
da som efterliknar ett traditionellt fiskeläges silhuett.
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Skatan                                     
Det här fiskeläget har sina rötter 
i medeltiden men namnet Ska-
tan dyker upp först i början av 
1800-talet. Skatan har varit stort 
nog att fungera som eget samhälle 
med bl.a. egen skola. Sedan början 
av 1900-talet har det även varit ett 
populärt utflyktsmål för Sundsvallsbor 
(Föreningen Tomtarna, 1990).

Skatans fiskeläge har ingen hamn-
bassäng med pirar utan ligger istäl-
let vid en naturlig vik. Här finns, lik-
som i Junibosand, inte heller någon 
kaj utan varje fiskebod har sin egen 
brygga. En gammal ångbåtsbrygga 
har förvandlats till en caféveranda.
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Primära element: Viken, ångbåtsbryggan.

Byggnadsstruktur: Bodarna ligger, med egna bryggor, i 
rad utmed viken. Bakom dem löper en väg (linje) paral-
lellt med strandlinjen och längre upp mot land ligger 
bebyggelsen, sommarstugor och villor för åretrunt-
boende, något mer ostrukturerat.

Typologi: Inga fiskebodar finns kvar i Skatan då i princip 
allihop byggts om till sommarstugor. Husen är rödmå-
lade trähus med vita knutar. De är 1-2 våningar höga 
med sadel- eller mansardtak. Här finns det ett pensio-
nat och vid den gamla ångbåtsbryggan drivs ett café. 
Själva fiskeläget är annars dominerat av sommarstugor 
medan det runt omkring ligger många enbostadshus 
för boende året runt. Då många fiskebodar är om-
byggda har området inte samma homogenitet som de 
andra undersökta fiskelägena, men det kan ändå bet-
raktas som homogent nog.
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Slutsats                                     
Det enda primära elementet ge-
mensamt för de undersökta plat-
serna är bukterna de ligger vid. 
Naturlig i Skatan och anlagda i Juni-
bosand och Lörudden.

Byggnadsstrukturen vid alla tre fiske-
lägen är sådan att husen är struktur-
erade efter en väg (linje) som löper 
parallellt med strandlinjen, antingen 
som kajer eller med en rad bodar 
mellan. I Lörudden och Skatan gäller 
detta längs med två sidor av viken/
hamnen medan Junibosand endast 
täcker en sida.

Alla tre samhällen har den tradi-
tionella typologin med bodarna 
vända med kortsidorna mot vattnet 
och målade i falurött med vita knu-
tar. Materialet är trä och det är i 
första hand sadeltak som gäller.
Undantag finns dock men de är lätt-
räknade. Det av dessa fiskelägen 
som avviker mest från traditionen är 
Skatan, där fiskeriverksamheten förs-
vunnit och bodarna byggts om.
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