
1

Förord

Denna uppsats är ett  examensarbete omfatt ande 20 högskolepoäng 
och avslutar min magisterutbildning i Fysisk planering på 
institutionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad 
vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet omfatt ar analys av och 
förslag till utbyggnad av ett  oexploaterat tätortsnära naturområde. 
Det aktuella planområdet, norra Stäksön, har föreslagits av 
Stadsarkitektavdelningen i Upplands-Bro kommun men arbetet 
ska inte ses som ett  uppdrag från denna, utan initiativ har tagits 
på egen hand. Arbetet har genomförts från oktober 2005 till juli 
2006.

Jag vill rikta ett  stort tack till alla på stadsarkitektavdelningen 
och plan- & exploateringsenheten på Upplands-Bro kommun för 
materialresurser, teknisk utrustning och för att  jag har fått  husera 
på kontoret.

Tack till huvudhandledare Anders Törnqvist för handledning och 
uppmuntran, samt biträdande handledare Gösta Blücher, båda 
professorer vid Blekinge Tekniska Högskola.

Jag vill även tacka opponent Michael Hallberg för de kloka 
synpunkterna och mina vänner och min familj för teknisk support 
och allt stöd som behövts under de tunga dagarna.

Lisett e Calleberg
Bromma 2006-07-26
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Sammanfattning

Naturmark har en tendens att  bortprioriteras vid exploatering. 
Forskning visar på att  gröna miljöer som utgörs av naturmark 
har en större positiv inverkan på människans välbefi nnande 
än planterad grönska. Det är därför av stor vikt att  tillgången 
på naturmark tillgodoses vid planeringen av nya bostäder. En 
naturmiljö som inte upplevs ha ett  rekreationsvärde kan med rätt  
kunskap och skötsel omvandlas till ett  uppskatt at vistelseområde. 
För att  åstadkomma dett a krävs information och engagemang 
genom hela planprocessen.

Att  visa på värdet av att  bevara naturmark och vikten av att  
utföra en landskapsanalys är ett  av examensarbetets två delsyft en, 
medan huvudsyft et är att  belysa hur norra Stäksön lämpligen kan 
bebyggas med bostäder.

Stäksön är en halvö strax utanför Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun. Kommunens strategiska läge i Mälardalen och dess 
närhet till Stockholm innebär att  eft erfrågan på bostäder väntas 
vara fortsatt  stor under en lång tid framöver. Norra Stäksön 
har idag ingen bebyggelse och nytt jas idag främst för jord- och 
skogsbruk. Dess närhet till Kungsängen gör området intressant 
för utbyggnad av bostäder, som kan ta tillvara och utveckla de 
kvalitéer som området erbjuder genom sitt  varierade landskap och 
vackra utblickar över Mälarens vatt en. Området bär inte enbart på 
goda förutsätt ningar utan är påverkat av buller från trafi k och en 
bergkrossanläggning, samt en terräng som bitvis innebär risker 
med mycket branta stränder.

En anpassad landskapsanalys visar på att  området bär på olika 
kvalitéer i olika delar av området. Den norra udden och den 
uppodlade dalgången har ett  högt biologiskt värde och föreslås 
förbli opåverkat. Valet av lokalisering av bostäder har främst styrts 
av markförhållanden samt det geografi ska läget.

Förslaget innebär att  områdets västra del bebyggs med bostäder 
samt ett  mindre område med verksamheter närmast E18. 
Bebyggelsen delas upp på två områden med en skola centralt 
placerad som fungerar som en länk däremellan. Området föreslås 
i första hand bebyggas  utmed den västra stranden där den vackra 
utsikten tas tillvara för att  sedan bebyggas mer och mer inåt mot 
öns mitt .

En utbyggnad på norra Stäksön bidrar till ett  ökat underlag för 
Kungsängens centrum och innebär ett  bostadsområde som präglas 
av stora kvalitéer som vatt enkontakt och god tillgång på natur.
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Problemformulering
Norra Stäksön upplevs idag ligga avskilt från Kungsängens 
centrum trots att  avståndet däremellan inte är större än 1,5 
kilometer. Vatt net och E18 är stora barriärer och trafi kbullret är 
påtagligt inom en stor del av planområdet. Terrängförhållandena är 
bitvis extrema med branta slutt ningar ner mot vatt net. Stränderna 
slutt ar kraft igt kring hela delen av ön med undantag vid en bukt 
på den norra udden. Branterna utgör en barriär dels inom området 
men även mot en nära kontakt med Mälaren. Hela Stäksön berörs 
av strandskydd och områdets rika innehåll på lämningar från 
inlandsisen innebär begränsningar och restriktioner vid framtida 
förändringar av markanvändningen.

Frågeställningar

- Vilka är norra Stäksöns kvalitéer och hur tas de bäst 
tillvara?

- Hur kan området trafi kförsörjas och integreras med 
Kungsängens centrum och övriga stadsdelar?

- Hur kan Stäksön göras mer tillgänglig och att raktiv för 
fotgängare?

- Vilken typ av bebyggelse är lämplig sett  till områdets 
förutsätt ningar och kommunens behov?

- Hur skall konfl ikten mellan behovet av bostäder och 
områdets höga naturvärden hanteras?

- I vilken omfatt ning bör området bebyggas?
- Hur kan bostäder och eventuell övrig bebyggelse 

lämpligen placeras i området med hänsyn till landskapet, 
motorvägen, kulturvärden, strandskydd m.m.?

- På vilket sätt  kan området tillskapas en god kontakt med 
Mälaren?

- Vilka åtgärder kan vidtas mot motorvägens trafi kbuller?
- Hur kan befi ntlig natur på bästa sätt  bevaras inom 

området?

Inledning

Bakgrund
Vårt land är omtalat för dess vackra natur. I takt med 
befolkningsökningen och fortsatt  infl ytt ning till städerna måste 
naturmark tas i anspråk för nya bostadsområden. Vid exploatering 
är det många intressen som ska samordnas och det är alltför 
vanligt att  omsorgen om naturmark bortprioriteras till förmån 
för aspekter som tid och ekonomi. En tillbakablick i historien 
visar på att  bostadsprojekt som strävat eft er att  bevara naturen 
fortfarande är mycket uppskatt ade. Närhet och tillgång till natur 
fyller fl era viktiga funktioner för stadsbon. Hur väl dessa behov 
blir tillgodosedda i exploateringsprojekt är helt beroende av 
intresseprioriteringar under planprocessen.

Upplands-Bro kommun står inför ett  fortsatt  väntande bostadstryck 
och har i sin översiktsplan från 2000 utt ryckt en vilja om att  
det vid utbyggnad är viktigt att  bibehålla och utveckla de höga 
naturvärden som fi nns. Kommunens önskan är att  Mälaren ska 
utnytt jas bätt re och att  naturmark ska fi nnas för alla invånare på 
gångavstånd från bostaden.

Syfte
Huvudsyft et med examensarbetet är att  belysa hur norra Stäksön 
kan bebyggas med bostäder som präglas av områdets höga 
naturvärden, integreras med tätorten och därigenom bidrar till 
underlag för service i Kungsängens centrum.

Arbetet har även två delsyft en. Dessa är att  visa på värdet av att  
bevara naturmark i bostadsområden, samt att  framhålla betydelsen 
av att  genomföra en anpassad landskapsanalys inför varje enskilt 
bostadsprojekt.
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Metod och läsanvisning

Under arbetets gång har litt eraturstudier gjorts inom ämnena 
naturmarkens betydelse, landskapsanalys och planering av 
markbostäder. Planområdet har sedan inventerats genom besök på 
platsen, fotografering samt studier av kartor och fl ygfoton. Vidare 
information om platsen och dess förutsätt ningar har inhämtats 
genom litt eratur samt kommunala dokument och publikationer. 
En landskapsanalys som beskriver topografi , vegetation, kvalitéer 
och brister har sedan gjorts vars resultat ligger till grund för den 
föreslagna utbyggnaden av norra Stäksön. Inför planförslaget har 
principer och en checklista utformad av Jens Björneboe för Norges 
Byggforskningsinstitutt  använts.

Arbetet är indelat i fem delar. Den första är en teoretisk inledning 
som berör naturmarkens betydelse i bostadsområden. Nästa del 
beskriver det aktuella planområdet och dess förutsätt ningar.  Den 
tredje och fj ärde delen är mer praktiska och omfatt ar analys av 
planområdet och förslag till utbyggnad av norra Stäksön. Sist 
avslutas rapporten med en värdering och slutsats av förslaget.

Inledning
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TEORETISK INLEDNING

I
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Natur i bostadsområden

Historia
De senaste hundra årens tekniska utveckling har lett  till ett  
samhälle där människan som individ inte längre är beroende av 
naturen för att  överleva (Falk 1963). Vägar och byggnader anläggs 
med hårda ingrepp på naturen och den tätortsnära naturen står i 
hård konkurrens med andra marknadskraft er som gör anspråk på 
marken (Hörnsten 2001).

Under 30- till 50-talens byggande fi ck grönskan stort utrymme 
i bostadsområden. Funktionalismens idéer om sol, ljus och luft  
ledde till att  friytor med naturmark sparades mellan husen. 
Etapputbyggnader, kostnader för sprängning och synen på 
byggande som ett  hantverk ledde till små ingrepp i terrängen. 
Fokus låg på bevarande och träd sparades med stor omsorg. Än 
idag fyller grönskan sin funktion och ger områdena ett  högt värde. 
Från och med 60-talet började byggandet bli industrialiserat 
och stora områden planerades i ett  svep. Befi ntlig terräng och 
vegetation försvann på bekostnad av kranbanor och prefabricerade 
byggelement. Ambitionerna fanns där om att  rekonstruera de gröna 
miljöerna, och även om det till stor del genomfördes blev mängden 
grönt i förhållande till byggnadsvolymerna inte tillräckliga. 
Erfarenheter från 60- och 70-talets områden med brister i utemiljön 
har lett  till att  bevarande av vegetation har blivit en viktig del vid 
planeringen av nya områden. 80- och 90-talets projekt präglas av 
planterad grönska. Kanske var det bekvämlighet och ambitionen 
att  bygga kostnadseff ektivt som gjorde att  man skövlade och sen 
planterade. (Isling & Saxgård 1982).

Exempel på där byg-
gnaden anpassats till 
befi ntliga förhål-
landen. Bostadshus 
uppfört 2003 i 
Mariehäll, Bromma.

De rytmiskt placerade huskropparna får liv och variation  genom de spa-
rade träden. Fredhäll, Stockholm.
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Grönskans betydelse

Studier fi nns som visar på att  naturen påverkar människors 
välbefi nnande och spelar en stor roll i hennes vardagsliv. Lisa 
Hörnsten (2001) är en av de som forskar inom ämnet och enligt 
hennes studie känner 92 % av svenska folket ett  behov av att  vistas 
i naturen. Avståndet spelar en stor roll för hur mycket och oft a man 
vistas i naturen. Hörnsten menar att  närhet till natur är för många 
lika viktigt som att  ha service inom gångavstånd. Så snart man 
måste transportera sig till grönområdet minskar besöksfrekvensen. 
Studierna visar även på att  naturvistelse har en lugnande eff ekt 
på stressade människor och koncentrationsförmågan skärps vid 
vistelse i naturen jämfört med i andra miljöer. Fysiska aktiviteter 
i naturen är också förebyggande för stress och det har en positiv 
inverkan på barn i form av bätt re koordinationsförmåga och färre 
sjukdagar.

En bra grönstruktur är viktig i ett  bostadsområde och kan rätt  
planerad fylla fl era viktiga funktioner. Förutom att  tillgodose lek, 
rekreation och friluft sliv bidrar den till upplevelsen av årstidernas 
växlingar, utgör ett  komplement till byggnader som står fritt  i 
terrängen samt tar vara på landskapsvärden och kulturhistoria. 
Grönska har också betydelse för den biologiska mångfalden, 
lokalklimatet och luft kvalitén. Naturmark kan med fördel 
användas för att  transportera och rena vatt en. (Björneboe 2000).

Mängden grönt bör ha ett  förhållande till bebyggelsens täthet. Ett  
område i balans har plats för alla typer av grönområden; privata, 
halvprivata och off entliga områden. Obalans kan förekomma på 
fl era olika sätt . Det första är om området är indelat i enbart privata 
tomter och det inte fi nns någon mark över för grönstruktur. Det 
andra är när vägar och parkeringsplatser är överdimensionerade. 
Den tredje obalansen gäller bevarande av naturmark. Det är 
inte antalet kvadratmeter som avgör utan kvalitén. Mycket 
naturmark höjer i regel boendekvalitén, men det kan också leda 
till att  bebyggelsen blir tätare än nödvändigt, och om det blir för 
tätt  sjunker istället kvalitén. De gröna ytorna ska samspela med 
bostäderna och anpassas till den valda bostadstypen. (Björneboe 
2000). Ett  bostadsområde med övervägande fl erbostadshus behöver 
exempelvis större total grönyta än ett  område med markbostäder 
med privata trädgårdar.

Teoretisk inledning
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Fördelning av gröna ytor i bostadsområden

Illustrationen visar tre olika sätt att fördela grönytor på. Den gröna ytan är lika 
stor i alla tre fallen men dess placering leder till helt olika resultat.

Sammanhållet grönområde

Placeringen gör att några bostäder har 
nära till grönområdet, medan andra får 
längre.

Dåligt utnyttjat grönområde

Den gröna ytan består av smala 
remsor som är svåra att utnyttja.

Bättre utnyttjat grönområde

Grönområdet är sammanhållet 
och centralt placerat vilket ger 
alla bostäder god tillgänglighet till 
området.
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Bevarande och användning av natur
Björneboe (2000) skriver att  naturmark är ett  utt ryck för 
samspel mellan jorden, klimatet och vegetationsslaget och 
det är därför orörd naturmark anses ha ett  så stort värde. 
Naturmark och vegetation har en tendens att  bortprioriteras 
eft ersom markareal är en viktig och kostsam resurs som 
förbrukas vid utbyggnad. Det bör läggas stor vikt på att  
minimera ingreppen i terrängen och enkla bostadskvalitéer 
kan oft a uppnås genom sparande av naturmark. Det är 
enligt Isling & Saxgård (1982) en större byggkostnad att  
bevara natur därför att  specialteknik oft a måste användas, 
men den kostnaden kan jämna ut sig då planteringar kräver 
mer underhåll än naturvegetation. En annan nackdel med 
nyplantering är tidsaspekten då det tar många år för träd att  
växa upp. Det kan ta 10 till 20 år innan vegetationen uppnått  
en motsvarighet till den tidigare miljön.

Naturmark har den stora fördelen att  den behöver lite 
skötsel, men markens och vegetationens förutsätt ningar har 

stor betydelse för om den är lämplig att  bevara vid exploatering 
eller inte. Den bästa marken lämnas att  sköta sig själv medan 
den med dåliga naturliga förutsätt ningar hellre omvandlas till 
planterad grönska. Förutsätt ningarna förändras vid ingrepp i 
marken vilket innebär att  mark med från början naturligt goda 
förutsätt ningar kan bli nödvändig att  plantera. När skogsmark 
tas i anspråk för bebyggelse innebär det en stor omställning för 
mark och växter. Träd som blir friställda kan få svårt att  klara 
omställningen och en ökad solstrålning på markväxterna förändrar 
deras levnadsförhållanden vilket kan leda till att  vissa dör bort. 
Naturmark som beräknas utsätt as för ett  kraft igt slitage kan med 
fördel planteras eller bearbetas på annat sätt . (Falk 1963). Florgård 
och Schibbye (1984) lyft er fram att  det inte bara är träd och buskar 
som har ett  värde att  bevara utan även marken med gräs, rött er och 
örter. Vid sparande av mark måste en bedömning göras över hur 
stort slitaget väntas bli. Om slitaget är stort kommer den sparade 
ytan med stor sannolikhet inte att  fylla sin funktion.

Olika  vegetationstyper  är olika känsliga för bebyggelseingrepp. 
Vissa tål mer än andra och känsliga sorter kan ha ett  
stort rekreationsvärde. Större grönområden som skiljer 
bebyggelsegrupper åt bör bevaras som naturmark men far inte 

Om marktäcket ägnas 
omsorg kan det bjuda 
på härliga doft er och 
intryck under årets 
olika årstider.

Utifrån de träd som 
fanns på platsen har 
genom medveten 
gallring en park 
tagit form. Stenar 
och marktäcket har 
fått  vara kvar och 
parken har bara 
komplett erats med 
grusade gångvägar 
och parkbänkar. 
Bilden från Fredhäll i 
Stockholm.

Teoretisk inledning
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illa av viss gallring och upprensning. Om gallring sker måste 
det ske successivt så att  träden och marken får en chans att  
anpassa sig. Granar är känsliga för förändringar i både vatt en- 
och ljusförhållanden och klarar därmed inte en plötslig gallring 
särskilt bra. De riskerar också att  stormfällas om de plötsligt 
friställs. (Isling & Saxgård 1982). Tallar har svårt att  anpassa sig 
till markens ändrade vatt enförhållanden som kan uppstå vid 
dränering och sprängning för husgrunder. Lövträd har de bästa 
förutsätt ningarna att  klara sig och är även mer uppskatt ade i 
bostadsområden än barrskog. Öppen tallskog är en skogstyp 
som också har ett  stort uppskatt ningsvärde. Ek, lind och tall kan 
bli väldigt gamla medan granskog och även björk åldras fortare 
och kan behöva ersätt as med nya träd (Persson 1984). Hagmark 
är utmärkt att  spara som parkmark och är i princip redan färdig 
såsom den är. Ungskog och sly är inte särskilt känslig för påverkan 
vid exploatering och bär därför stor potential till att  växa upp och 
bli en uppskatt ad tillgång. Genom kontinuerlig gallring kan ett  
bra bestånd skapas utifrån det som från början var ett  snårigt sly 
(Isling & Saxgård 1982). Med en uppvuxen skog kan man genom 
en försiktig huggning skapa en vacker övergång mellan husen 
och skogen. Kring låg bebyggelse bör det eft ersträvas en successiv 
övergång till den höga skogen genom att  plocka bort merparten av 
de höga träden och göra ett  lågbestånd med överståndare närmast 
husen. Det ger då karaktären av det skogsbryn som tidigare omgav 
öppna fält (Persson 1984). Om husen däremot är höga accepterar 

man också lätt are att  även träden är höga.
 
Det är inte bara vegetationsslaget som spelar in om vegetationen 
är lämplig att  spara eller inte, utan det är av lika stor betydelse hur 
den sparas. Smala remsor mellan husgrupper nytt jas inte särskilt 
och blir därmed en kostsam yta. Bälten med naturmark mellan hus 
ska vara minst 20 meter breda för att  vara till nytt a. Bäst resultat 
uppnås då vegetationen samlas i större sammanhållna områden. 
(Björneboe 2000). På samma sätt  som det är av betydelse att  spara 
rätt  typ av vegetation är det också viktigt att  spara rätt  ytor. 
Plana ytor är värdefulla för lek och idrott , och gammal åkerjord 
kan användas för koloniträdgårdar. Branter utnytt jas bäst som 
naturliga avskiljare inom ett  område och kan bli en uppskatt ad 
pulkabacke vintertid. För infi ltration av vatt en har placering och 
markförhållandena stor betydelse. Lokalt omhändertagande av 
dagvatt en (LOD) har inte bara miljömässiga och ekonomiska 
fördelar, det har också en stor betydelse för hur träd som behöver 
ytligt markvatt en fortlever eft er exploatering. (Isling & Saxgård 
1982).

På privat tomtmark har planeraren ingen möjlighet att  påverka 
vad som sparas eller inte. Det är få husägare som vill ha enbart 
naturtomt, men ett  sparat uppvuxet träd kan ge stora kvalitéer 
för en trädgård. Granar är vanligtvis inte uppskatt ade i privata 
trädgårdar då de ger skugga året om och oft a släcker ut 

Successiv gallring kring uppvuxna träd. Med kontinuerlig gallring av den sly som sedan växer upp kan ett  bra bestånd skapas.

År 0 År 5 År 10



15

markvegetationen (Falk 1963). Tallar och framförallt lövträd är 
däremot mer acceptabla i en trädgård. Ett  nära samarbete mellan 
planerare och exploatör är grunden för att  privat tomtmark ska 
ha inslag av naturmark. Om planeraren lyckas förankra sina idéer 
hos exploatören ökar chanserna för att  dessa lyser igenom vid 
exploatörens marknadsföring av området.

Genomförande
Naturmark har en förmåga att  försvinna vid planering och 
exploatering. Ibland försvinner naturen, trots att  planeraren har 
tänkt, därför att  det brister i ett  senare led i byggprocessen. Det 
kan bero på otillräcklig information och att  alla medverkande 
inte har varit införstådda i tankegångarna. Det krävs intresse 
och mycket information mellan de olika leden i byggprocessen 
för att  uppnå de mål som satt es upp i det tidiga planskedet. I 
planprocesser är det oft a grönområden som är svagast i pressade 
planläggningssituationer (Björneboe 2000). För att  undvika att  de 
första målen och ambitionerna spolieras i ett  senare led bör en 
projektgrupp sätt as samman av politiker och företrädare från alla 
kommunala förvaltningar för att  påverka tillkomsten av det nya 
bostadsområdet (Persson 1984). Även då ett  exploateringsprojekt 
har ambitionen att  spara naturvegetation kan förutsätt ningarna 
förstöras därför att  fel växtlighet sparas (Florgård & Schibbye 
1984/Persson 1984). Med fel natur menas natur som har så dåliga 
förutsätt ningar att  den snart måste ersätt as av planteringar. 

Genomförandet av bevarande av naturmark kan delas in i tre 
steg:

1. Inventering och utvärdering
2. Dokumentation och information
3. Skydd och bevarande

 Inventering och utvärdering
1. För att  uppnå bästa resultat bör en inventering göras för 

varje skede i planprocessen. Det är viktigt att  en stor del av 
planarbetet sker ute i terrängen. Detaljeringsnivån bestäms 
av vilket skede planen befi nner sig i.

 - En översiktlig bedömning för områdesplan
 - Inventering för detaljplanen
 - Inmätning av träd, buskar, stenar för projektering

 Dokumentation och information
2. Det bästa sätt et att  få med information om naturmarken 

genom hela processen är att  låta den som inventerat området 
fi nnas med i alla led i planarbetet.

 Skydd och bevarande
3. För att  bevara och skydda naturmark krävs mer än att  det 

fi nns inritat på en plankarta. Förutom information till alla 
inblandade måste vegetationen skyddas i praktiken under 
byggtiden. Dett a görs enklast genom att  använda stängsel 
eller markering av enstaka träd. Vill man säkra viss vegetation 
ännu mer kan vitesbelopp sätt as upp för enskilda träd.

     (Florgård & Schibbye 1984)

Teoretisk inledning
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Upplands-Bro kommun och Kungsängen

Historik
Upplands-Bro kommun är centralt belägen i Mälardalen, 3 mil 
nordväst om Stockholm. Kommunen har drygt 21 000 invånare 
som i huvudsak är bosatt a i tätorterna Bro och Kungsängen, med 
Kungsängen som huvudort. (Upplands-Bro kommun 2002). Vid 
kommunens bildande 1952 bodde här 3600 människor (Prenzlau-
Enander 1991, s 58) varav endast 270 i Kungsängen (Sandén 1984, 
s 123). Under 1960-talet och en bit in på 1970-talet byggdes många 
bostäder i kommunen och befolkningen ökade stadigt fram till 
1980, för att  däreft er avta något (Upplands-Bro kommun 2002, 
s 33). Sedan mitt en av 1970-talet är Kungsängen kommunens 
huvudort och 1971 kom kommunen att  tillhöra Stockholms län 
från att  tidigare ha ingått  i Uppsala län (Prenzlau-Enander 1991, 
s 58). Många historiska händelser har ägt rum inom kommunen 
då Upplands-Bro under fl era århundraden var en viktig plats 
för sjöfarten mellan Birka, Sigtuna och Uppsala. Stäketsundet 
var tidigare en mycket viktig farled mot Uppsala och Sigtuna. 
Tvärs över Stäksön går den ursprungliga vägsträckningen mellan 
Stockholm och Bergslagen, och parallellt med denna ligger 
nuvarande E18. Närheten till Mälaren och jordbruket sätt er stor 
prägel på kommunen. (Upplands-Bro kommun 1998, s 4-6). 
Kungsängen är en relativt ny tätort men bär på en betydande och 
innehållsrik historia. Flera spår av bosätt ningar från järnåldern har 
hitt ats i närområdet kring orten (Prenzlau-Enander 1991, s 19).

Kungsängen idag
Mälardalen, tillsammans med Stockholm, håller på att  utvecklas 
till en gemensam bostads- och arbetsmarknad (Upplands-Bro 
kommun 2002, s 6).  Kungsängens geografi ska läge innebär därför 
att  en befolkningstillväxt väntas ske under en lång tid framöver 
och kommunen kommer att  bli mer att raktiv för lokalisering av 

Kungsängens läge i regionen.

både bostäder och arbetsplatser. Idag bor här ca 12 000 människor. 
(Upplands-Bro kommun 2002, s 33). Pendeltåg har funnits sedan 
1968 och i takt med dess utveckling minskar också avståndet till 
Stockholm (Prenzlau-Enander 1991, s 58). Pendeltågen avgår 
med kvartstrafi k mot Stockholm och varje halvtimme mot Bålsta. 
Utpendlingen är stor och orten har karaktär av bostadsförort 
(Upplands-Bro kommun 1998, s 8). 1990 var utpendlingen till 
Stockholm omkring 7000 personer (Prenzlau-Enander 1991, s 58).

Bebyggelsen är i huvudsak uppförd från 1960-talet och framåt 
och präglas av småskalighet med inslag av högre byggnader 
(Upplands-Bro kommun 1998, s 14).  Två större områden med 
småhusbebyggelse uppfördes i Brunna och Tibble under 70-talet. 
(Prenzlau-Enander 1991, s 58). Närheten till Mälaren är en viktig 
och uppskatt ad kvalité i Kungsängen och den stora tillgången på 
natur och möjligheten till rekreation och friluft sliv i närheten av 
bostaden är utmärkande drag för orten. (Upplands-Bro kommun 
1998, s 14).
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Planområdet

Läge, avgränsning, areal
Stäksön är en halvö i kommunens sydöstra kant, strax öster 
om Kungsängens tätort. E18 delar halvön i två delar, södra och 
norra Stäksön, och det aktuella området omfatt ar öns norra del. 
Planområdet avgränsas således av E18 i söder och i övrigt av 
Mälarens vatt en. Planområdets storlek är ca 2 km långt och 1,5 km 
brett  på det bredaste stället, totalt ca 170 ha.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplanen
Kommunen vill vara en tillväxtkommun i Stockholmsregionen och 
bejakar den väntande utvecklingen om att  Kungsängen kommer 
att  bli mer att raktiv som bostadsort (Upplands-Bro kommun 2002, 
s 11). Utbyggnad av nya bostäder ska i första hand ske i anslutning 
till befi ntliga områden. Bostadsbyggandet ska bidra till ökat 
befolkningsunderlag för Kungsängens centrum och ta tillvara 
ortens identitet i den goda kontakten med Mälaren och naturen 
(Upplands-Bro kommun 2002, s 16). Kommunen vill eft ersträva en 
blandning av hustyper och upplåtelseformer samt en integrering 
av bostäder och arbetsplatser för att  ge en social struktur som 

främjar kontakt och gemenskap mellan generationer och kulturer 
(Upplands-Bro kommun 2002, s 22). Ny bebyggelse ska lokaliseras 
och utformas så att  bullerstörningar från trafi ken inte uppstår samt 
lokaliseras och anpassas med hänsyn till landskapsbilden och den 
lokala byggnadstraditionen (Upplands-Bro kommun 2002, s 21, 
25).

En av Kungsängens viktigaste kvalitéer är närheten till natur. Vid 
utbyggnad är det viktigt att  bibehålla och utveckla denna kvalité 
och det är av stor vikt att  tillgången till natur fi nns på gångavstånd 
från bostaden (Upplands-Bro kommun 1998, s 23). Närheten till 
Mälaren borde kunna utnytt jas bätt re för att  ge kvalité åt orten, 
och som förslag nämns ytt erligare en båthamn (Upplands-Bro 
kommun 1998, s 18, 23. Upplands-Bro kommun 2002, s 11). Ett  
sjönära bostadsbyggande innebär en ökad tillgänglighet till vatt en 
även för de kommuninvånare som inte bor i området (Upplands-
Bro kommun 2002, s 11). God tillgång på natur och stränder 
har också en viktig uppgift  att  fylla då det även kan fungera 
som ersätt ning för fritidshus och resor för resurssvaga hushåll 
(Upplands-Bro kommun 2002, s 22).

Översiktsplanen föreslår ett  antal större utbyggnadsområden för 
bostäder. Alla dessa områden är idag under utbyggnad eller i 
planskede och ytt erligare utbyggnad inom befi ntliga stadsdelar är 
begränsade. Det innebär att  en fortsatt  bostadsutbyggnad kräver 
att  helt nya områden måste tas i anspråk. (Upplands-Bro kommun 
1998, s 14).

Stäksön utgör ett  av de större övergripande områdena i kommunens 
grönstruktur (Upplands-Bro kommun 2002, s 18), men det nämns 
samtidigt i översiktsplanen att  norra Stäksön inte längre ska 
anges som intresse för det rörliga friluft slivet. (Upplands-Bro 
kommun 2002, s 6). Kommunen utt rycker en önskan om att  göra 
Ryssgraven och Stäksön mer tillgängliga till fots, och det är möjligt 
sedan järnvägen inte längre har sin sträckning över Ryssgraven 
(Upplands-Bro kommun 1998, s 10).

Planeringsförutsättningar
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Övrigt
Stäksön är inte ett  framtida utbyggnadsområde enligt kommunens 
gällande översiktsplan, men området har tidigare varit föremål för 
diskussion gällande bostäder. Idag är förutsätt ningarna annorlunda 
då järnvägen inte längre passerar genom området. Under 1990-talet 
fanns idéer om att  bygga en vikingaby på Stäksöns norra udde. Ett  
detaljplanearbete påbörjades också under 90-talet för anläggande 
av en golfb ana på norra Stäksön, men detaljplanearbetet har inte 
fortgått .

Historia
Stäksön är en halvö som genom landhöjningen bundits samman 
med fastlandet (Prenzlau-Enander 1991, s 142 ff .). Ön har genom 
historien varit en viktig knutpunkt för kommunikationer. Här har 
landsvägen mellan Stockholm och Bergslagen haft  sin sträckning 
sedan 1600-talet, och Stäketsundet var fram till mitt en av 1800-
talet den viktigaste vatt envägen för trafi k mot Uppsala (Prenzlau-
Enander 1991, s 47, 51). Enköpingsvägen byggdes 1935 och följer 
sträckningen från den tidigare vägen. Den branta terrängen kring 
Ryssgraven har i alla tider ställt till problem för resenärer ända 
tills motorvägen byggdes på höga pelare 1971. Den ursprungliga 
landsvägen från 1600-talet, Enköpingsvägen och E18 ligger här 
bredvid varandra och skapar på så sätt  en jämförelse mellan 
gammalt och nytt .

Människor har bott  på Stäksön sedan en lång tid tillbaka. Den 
första gården på ön kan härledas till yngre järnåldern och från den 
tiden är troligen även det gravfält som fi nns intill Enköpingsvägen  
(Prenzlau-Enander 1991, s 142 ff ). På Stäketholmen, på den 
sydöstra delen av ön, låg under medeltiden en av Sveriges mest 
strategiskt placerade borgar. Den revs 1518 och idag syns spåren 
av borgruinerna endast som gräsbevuxna kullar. (Sandén 1984. 
Prenzlau-Enander 1991, s 36, 144). På holmen har det tidigare 
också funnits ett  tegelbruk (Prenzlau-Enander 1991, s 142 ff ).

Planområdets förhållande till omgivningen.
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Markanvändning
Norra Stäksön är i privat ägo och nytt jas idag 
främst för skogs- och jordbruk. Barrskog är 
den dominerande skogstypen men det fi nns 
även inslag av ädlare lövskogspartier. I öster 
sträcker sig en uppodlad dalgång. I områdets 
södra del fi nns en bergkrossanläggning. 
Genom hela området sträcker sig i en vid 
båge en före dett a järnvägsbank som idag 
används som ridväg. Mitt  i området fi nns ett  
förfallet torp, Stigstorp, som försörjde Almare 
Stäkets herrgård på södra Stäksön (Sandén 
1984). Torpet är den enda bebyggelsen som 
fi nns inom planområdet. Mellan torpet och 
motorvägen sträcker sig en gammal skogsväg 
som tidigare ledde ner till herrgården, men 
vägen har förlorat mycket av sin karaktär då 
den på senare år har använts som transportväg 
för skogsbruket. Krossanläggningen nås via 
en grusväg från Enköpingsvägen. Grusvägen 
fortsätt er vidare över ön fram till torpet för 
att  där ansluta till den gamla skogsvägen. 
Ett  antal mindre skogsvägar fi nns även i den 
östra delen av området som försörjer åker- 
och skogsbruket.

Jordbruksmark

Ridväg (järnvägsbank)
Torp

Skogsväg

Grusväg

Bergkrossanläggning

Husvagnsuppställning

Planeringsförutsättningar
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Planområdet i bilder

Ryssgraven sett  från Rankhus.

Utsikt mot Rankhusområdets klippor.

E18 går på höga pelare över Ryssgraven. Järnvägsbankens passage under E18.

Täta bryn omger åkerlandskapet.

Solitärträd.

Bukten på norra udden.

Vy från järnvägsbanken.
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Kulturskog.

E18 med bebyggelse i Kungsängens centrum i fonden.

Enköpingsvägen där den passerar Ryssgraven. Påverkan från skogsbruket.

Bergkrossanläggningen.

Passage under E18 i områdets östra del.

Stigstorp. Spår från tidigare aktiviteter i området.

Planeringsförutsättningar
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Topografi  och markförhållanden
Stäksön har en kraft igt kuperad terräng. De branta slutt ningarna ner 
mot vatt net i väster står i skarp kontrast till det fl acka odlingsstråket 
i öster. Ryssgravens dramatiska terräng skapar ett  spännande 
landskapsrum men gör också att  platsen är mycket svåråtkomlig. 
(Upplands-Bro kommun 1998, s10). Planområdet består av fl ertalet 
skogsbeklädda moränhöjder som skiljs åt av sprickdalar med lera. 
Sandig-moig morän är den mest förekommande jordarten inom 
området (Upplands-Bro kommun 1991, s 95). 

Stäksön har rika lämningar från inlandsisen i form av fl ytt block 
och ändmoräner. Ändmoränerna utgörs av grova stenblock som 
bildar höga vallar. (Upplands-Bro kommun 1991, s 7-8). Enligt 
en studie utförd av Stockholms universitet fi nns totalt 88 stycken 
sådana på ön. De fl esta fi nns på den södra delen, men ett  stort 
antal förekommer även på norra delen. De är främst lokaliserade 
i mitt en av området mellan torpet och E18, samt i ett  stråk längst 
österut. (Banverket 2001, s 3). Mellan torpet och E18 fi nns ett  stort 
fl ytt block.

Natur
Trädvegetationen består i huvudsak av barrskog som till stora 
delar är präglad av skogsbruket. På höjderna dominerar tall och i 
de lägre partierna växer främst gran. På de äldre kalhyggena börjar 
lövsly att  breda ut sig. De orörda skogsområdena har nästintill 
karaktär av ”John Bauer-skog” med mossklädd orörd mark. Kring 
odlingsstråket i öster växer täta bryn av blandlövskog och några 
ståtliga ekar står som solitärträd i kanten på den nordligaste 
åkern. På öns norra udde, Strömsängsudd, växer ädellövskog 
med hagmarksprägel. Här kan man fi nna trädslag som ek, alm 
och hassel. (Upplands-Bro kommun 1991, s 95). 

Kultur
Förutom landskapet med dess kulturspår fi nns några andra spår 
som vitt nar om tidigare aktiviteter på ön. I mitt en av området 
ligger det ödelagda torpet med fruktt rädgård och en stenmur. 
Den skogsväg som går mellan torpet och E18 är den ursprungliga 
förbindelsen till Almare Stäkets herrgård. På Strömsängsudd fi nns 
en fornlämning i form av en stensätt ning (Upplands-Bro kommun 
1991, s 95).

Utmed områdets västra strand 
fi nns en häckningsplats för 
fi skgjuse. Fågeln är hänsyns-
krävande även då den inte 
längre är rödlistad enligt den 
nationella artdatabanken. En  
häckningsplats kräver normalt 
ett  skyddsavstånd på 500 meter. Det stora fl ytt blocket som fi nns 

mitt  på ön.
Storblockig morän förekommer i 
stor utsträckning inom området.
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Service och målpunkter
Kungsängens centrum ligger 1,5 till 3 km från planområdet. Där 
fi nns dagligvaruhandel, restauranger, vissa specialbutiker, det 
kommunala förvaltningshuset och övrig off entlig service. Centrum 
har karaktär av och funktion som kommundelscentrum. I Brunna 
handelsplatsområde fi nns bland annat en stormarknad, men för 
större handelsutbud åker man till Jakobsberg eller till Stockholm 
city (Upplands-Bro kommun 1998, s 18). Förskolor och grundskolor 
fi nns i Kungsängen, Tibble och Brunna. I Tibble fi nns även ett  
gymnasium liksom Kungsängens kyrka och hembygdsgård. 
Viktiga målpunkter under sommarhalvåret är Lillsjön, Gröna 
udden och båthamnen (Upplands-Bro kommun 1998). De största 
arbetsplatserna fi nns, förutom i centrum, i Brunna och Kasmo 
arbetsområden (Upplands-Bro kommun 2002, s 42).

Kommunikationer
Planområdet nås med bil via Enköpingsvägen som ingår i både det 
regionala vägnätet och det primära lokalnätet. E18 är Kungsängens 
primära förbindelse med regionen och grannkommunerna, och 
avfarter från denna fi nns vid Stäket och Rankhus (Upplands-Bro 
kommun 2002, s 48). Trafi kplatsen vid Rankhus saknar påfart 
för trafi k västerut mot Enköping, men en sådan föreslås byggas 
i samband med utbyggnad1 av bostäder i Rankhus (Upplands-
Bro kommun 2002, s 48. Upplands-Bro kommun 2005). I samband 
med den utbyggnaden tillkommer även en ny vägförbindelse till 
Brunna (Upplands-Bro kommun 2005).

Cykelväg från Kungsängen centrum är utbyggd fram till korsningen 
vid Ryssgraven. En fortsätt ning längs med Enköpingsvägen fram 
till Stäket, och vidare mot Jakobsberg, är planerad (Upplands-Bro 
kommun 2002, s 46). Vid Ryssgraven nås planområdet till fots via 
den gamla järnvägsbanken. Möjligheten att  ta sig till fots direkt 

1  Se sid. 26 under rubrik ”Angränsande områden”

mellan Rankhus och planområdet är idag begränsad på grund av 
den branta terrängen.

I Kungsängen fi nns pendeltågstation och bussterminal. Pendeltågen 
avgår med kvartstrafi k mot Stockholm och med halvtimmestrafi k 
mot Bålsta. Avståndet till pendeltågstationen från planområdet är 
1,5-3km. Närmsta förbindelse med fj ärrtåg fi nns i Bålsta med trafi k 
västerut på Mälarbanan. För övriga tågsträckor gäller Stockholm 
central.

Störningar och risker
Området är påverkat av buller från E18 och bergkrossanläggningens 
verksamhet. Delar av planområdet har mycket brant terräng med 
kraft iga slutt ningar ner mot vatt net. 

Buller
Närhet till kommunikationer innebär oft a att  bullerkonfl ikter 
uppstår. År 2002 passerade varje dygn drygt 36 000 fordon E18 över 
Stäksön, varav 9 % utgjordes av tung trafi k. E18 går på höga broar 
på var sida om ön vilket gör att  bullernivån ökar. Den kuperade 
terrängen dämpar bullret till viss del. Vid en mätning inom 
planområdet, utförd av Vägverket 2002, var bullernivån 64 dBA 
vid en mätpunkt 72 meter från E18 vägmitt . (Benyamine, Michelle). 
Boverket har utifrån en regeringsproposition (1996/97:53) utformat 
riktvärden som ej ska överskridas vid nybyggnation av bostäder. 
Riktvärdet för trafi kbuller utomhus är 55 dBA och inomhus 30 
dBA. Om värdet överskrids måste åtgärder vidtas. Nya bostäder 
kan godtas där den ekvivalenta ljudnivån ligger mellan 55-60 
dBA, under förutsätt ning att  det fi nns en ”tyst sida” där högsta 
bullervärde är 45 dBA. (Boverket 2004).

Planeringsförutsättningar
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Bergkrossanläggning
Bergkrossanläggningen som fi nns inom området medför buller, 
vibrationer och spridning av damm. Boverket rekommenderar 
ett  skyddsavstånd på 500 meter mellan sådan verksamhet och 
bebyggelse. Täktt illståndet med krossanläggning går ut 2007, 
men en ansökan om förlängning väntas ske. För täkten fi nns en 
eft erbehandlingsplan som säger att  utt agsområdet ska återfyllas till 
att  eft erlikna de ursprungliga terrängformerna. (Janson, Ragnar). 

Buller
Med ekvivalentnivå menas me-
delvärde beräknat på trafi kårsme-
deldygn.

Riktvärden utomhus gäller mätning 
vid fasad.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maxnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus
70 dBA maxnivå vid uteplats

Strandskydd
Hela planområdet omfatt as av strandskydd enligt 7 kap 13 § i 
Miljöbalken. I Upplands-Bro kommun är strandskyddet generellt 
utvidgat till att  omfatt a ett  landområde på 300 meter från 
strandlinjen. (Upplands-Bro kommun 2002, s 104).

Angränsande områden

Södra Stäksön
Södra Stäksön utgörs av ett  kulturlandskap med hagmarker, 
strandängar, ekar, bokskog och en fågelsjö. Hela området är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluft slivet. 
(Upplands-Bro kommun 2002, s 76). Här fi nns sedan 1988 
naturreservatet Stäketskogen med urskogsartad tallskog som 
är botaniskt och zoologiskt intressant. Reservatet har också 
ett  geologiskt värde med klapperstensfält och ändmoräner. 
(Upplands-Bro kommun 1991, s 7-8. Banverket 2001, s 3. Prenzlau-
Enander 1991). Den gamla vägsträckningen från 1600-talet är den 
enda gångvägen till naturreservatet.

På södra delen av ön ligger Almare-Stäket som är en mindre 
herrgård i nyklassicistisk stil i huvudsak uppförd under första 
hälft en av 1800-talet (Upplands-Bro kommun 2002, s 67). 
Idag bedrivs här konferenshotell och ridcenter med ett  tiotal 
stallanläggningar (Almare Stäket). Förutom Almare Stäkets 
herrgård med tillhörande anläggningar fi nns ett  fåtal bostadshus 
i området.

Detaljplanearbete är påbörjat för att  anlägga en mindre 
golfanläggning intill Enköpingsvägen.

Rankhus
I Rankhus, på motstående sida om Skarven, är den huvudsakliga 
markanvändningen skogsbruk. Bebyggelsen utgörs av ca 15 
privata fastigheter i anslutning till motorvägsavfarten, ett  torp, en 
20-talsvilla i italiensk stil samt enstaka fritidshus utmed vatt net. 
Rankhus är under planskede och enligt detaljplaneprogrammet 

Bergkrossanläggningen medför 
buller och damm.
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beräknas området bebyggas med upp till 3000 bostäder med 
inslag av service såsom förskola, skola och närbutik. Bebyggelsen 
kommer enligt förslaget variera mellan fl erbostadshus om 2-
4 våningar och glesare bebyggelse i form av radhus och villor. I 
samband med utbyggnaden byggs trafi kplatsen vid E18 om till en 
fullständig trafi kplats med av- och påfarter åt båda hållen. En ny 
vägförbindelse planeras också tillkomma mellan Rankhusområdet 
och Brunna. (Upplands-Bro kommun 2005. Upplands-Bro kommun 
2002, s 17).

Stäket
Angränsande område i öster är Stäket i Järfälla kommun. Området 
omfatt as av sammanhållen blandad villabebyggelse närmast E18 
och en grupp med fritidsbebyggelse utmed vatt net i höjd med 
Stäksöns norra udde. Vid Stäketsundet fi nns två båtklubbar.

Kungsängen
Den del av Kungsängen som ligger närmast Stäksön hör till 
de äldsta delarna av orten och utgörs av blandad småskalig 
bebyggelse. Närmast E18 fi nns något enstaka kontorshus. Några 
höghus från 1960-talet sticker upp och ger orten en tydlig silhuett . 
Flerbostadshus är under uppbyggnad på fl era håll i Kungsängen, 
bland annat i centrum och i slutt ningen sydväst om Ryssgraven.

Bebyggelse uppförd 
2006  i slutt ningen 
ner mot Ryssgraven.

Planeringsförutsättningar



28 bonatur



29

ANALYS
III



30 bonatur

istället de estetiska kvalitéerna.  I en sådan analys används begrepp 
som skala, struktur och rumslighet. (Schibbye & Pålstam 2001).

Landskapsanalyser kan också delas in i tematiska analyser och 
områdesanalyser. De tematiska fokuserar på ett  visst tema såsom 
historiska, visuella eller ekologiska. Områdesanalyser fokuserar 
istället på landskapet som helhet. Här delas området istället in i 
homogena delar för att  förklara hur olika teman samverkar inom 
det avgränsade området. Olika teman behandlas parallellt och 
helheten är hela tiden i fokus. (Schibbye & Pålstam 2001).

Isling  och Saxgård (1982) omnämner, i boken ”Landskap i fokus”, 
två begrepp som är relevanta inom landskapsanalyser; ”site” 
(läge) och ”situation” som båda beskriver rumsliga dimensioner. 
”Site” relaterar till en exakt lokalisering som till exempel klimat 
och geologi. ”Situation” handlar däremot om ett  objekts relatering 
till andra objekt, till exempel en bebyggelses lokalisering till 
ägogränser eller en vägs dragning mellan två målpunkter. 
Vid planering av markanvändning arbetar man i en rumslig 
dimension som omfatt ar båda begreppen. På en översiktlig nivå 
är det ”situationen” som bestämmer, till exempel närhet till tätort 
och möjlighet till trafi kmatning. När området väl är bestämt är det 
istället ”site” som är i fokus, relaterat till mark- och topografi ska 
förhållanden.

Olika typer av landskapsanalyser
Isling & Saxgård (1982) beskriver ett  antal olika metoder för 
landskapsanalys. De fl esta metoderna syft ar till att  analysera 
befi ntlig bebyggelse, men några av dem går bra att  tillämpa som 
analys även inför exploatering. Jag går nedan igenom några 
analysmetoder som har utvecklats för att  användas i samband 
med exploatering.

Landskapsanalys

Inför exploatering av ett  område är det viktigt att  inte gå för snabbt 
fram i planläggningen. Misstag i planeringen kan få stora negativa 
konsekvenser i samband med genomförandet. För att  undvika 
dett a krävs ett  förarbete där områdets förutsätt ningar kartläggs 
och analyseras i en landskapsanalys. Att  analysera innebär att  
dela upp något i mindre beståndsdelar. En analys ska fungera 
som underlag för själva förslaget. Syft et med en landskapsanalys 
är alltid att  utreda förutsätt ningarna för bebyggelse och friytor, 
och visa såväl var projektet ska lokaliseras som var det inte ska 
lokaliseras. (Schibbye & Pålstam 2001).

Schibbye och Pålstam nämner fyra motiv till varför en 
landskapsanalys bör göras. Det första motivet syft ar till att  förklara 
varför landskapet ser ut som det gör genom kulturhistoriska, 
ekologiska och visuella sammanhang och samband. Det andra 
är att  värdera ett  objekt, en miljö eller markanvändning. De två 
sista motiven handlar om analysens betydelse i den kommunala 
planeringsprocessen och är därför inte av betydelse för dett a 
examensarbete. 

Begreppsförklaring
Begreppet landskapsanalys används i fl era sammanhang och 
kan skilja sig mycket åt beroende på syft e och tillvägagångssätt . 
Gemensamt är dock att  de syft ar till att  utifrån en inventering söka 
reda på ett  områdes olika förutsätt ningar och därigenom använda 
landskapet på bästa sätt .

En landskapsanalys kan vara naturvetenskaplig eller visuell, 
eller en kombination av dessa två. Den naturvetenskapliga 
metoden bygger på att  man på ett  systematiskt sätt  bedömer 
naturförutsätt ningarna för bebyggelse. Den visuella kartlägger 
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Kevin Lynch
Kevin Lynch är en av 1900-talets stora stadsplanerare. Hans teorier 
behandlar egentligen den byggda staden, men eft ersom natur- och 
landskapsanalysen (se nedan) har infl uenser av denna bör den 
ändå beskrivas kort. 

Lynch utgår från hur människor upplever sin omgivning. Hur en 
plats upplevs är individuellt och beroende av upplevarens aktuella 
situation (tankar, minnen, associationer), men metoden försöker 
fånga den allmänna bilden av staden. Vår omgivning analyseras 
i tre komponenter: identitet, struktur och betydelse. Ett  objekt 
kan särskiljas från andra ting; identitet. Ett  objekt har också ett  
rumsligt förhållande till andra objekt; struktur. Staden har vidare 
enligt Lynch fem element: stråk, gränser, områden, knutpunkter 
och landmärken. Denna metod är en av de mest använda för 
landskapsanalys. Den tillhör den visuella analystraditionen.

Natur- och landskapsanalys
Natur- och landskapsanalys fokuserar på landskapet som form, 
natur och kultur. Dessa aspekter beskrivs som en helhet. Metoden 
dokumenterar landskapets karaktärer som en helhetsbild av 
de teman som tas upp. Landskapsanalysen bygger på Kevin 
Lynch’s teorier, men med förståelse för platsens historia. 
Analysen innehåller fl era element från andra stadsanalyser. Det 
som utmärker natur- och landskapsanalysen är att  de visuella 
betydelserna av landskapet kan analyseras tillsammans med 
ekologiska aspekter. De mest centrala begreppen är: rumsstruktur, 
skala, enhetliga områden, övergångszoner/gränser och speciella 
element/landmärken. Analysmetoden är både vetenskapligt och 
visuellt baserad.

Estetisk byutformning
I Norge har en metod kallad estetisk byutformning utvecklats. 
Metoden syft ar till att  få en översikt över platsens visuella särdrag 
och ge riktlinjer för planläggning av ny bebyggelse. Den utgår från 
att  stadsbilden består av tre nivåer: landskapet som orten ligger i, 
bebyggelsen som orten består av samt ortens möblering. Metoden 
sker i tre steg: registrering, karakterisering och utfärdande av 
riktlinjer. Registreringen beskriver platsens lokalisering, historia 
och problem. Karaktäriseringen beskriver platsens särdrag och i 
riktlinjerna beskrivs vilka särdrag som ska prioriteras.

Landskapsanalys för bostadsområden
Denna metod är ingen fristående metod utan baseras på en 
sammanställning av ett  antal genomförda analyser gjord av Isling 
och Saxgård. Metoderna analyserar främst förutsätt ningarna för 
bostadsbebyggelse och friytor, det vill säga lokaliseringsanalyser. 
De poängterar vikten av att  redovisa och analysera landskapets 
förutsätt ningar, och att  se på analysen som ett  hjälpmedel för att  
resurser inte ska gå förlorade. Analyserna är på områdesnivå 
vilket innebär att  de fokuserar på de ytor som fördelas mellan 
kvarter, vägar, parkering och friområden. I fokus står lämplighet 
för olika typer av exploatering och inte så mycket bevarande. En 
sådan analys är både naturvetenskaplig och visuell.

En landskapsanalys som görs i syft e att  analysera lämpligheten 
för exploatering kan enligt Isling och Saxgård läggas upp på två 
olika sätt . Antingen väljer man ut några geografi ska områden och 
värderar dem eft er lämplighet för en viss markanvändning. Denna 
metod kallar de för gestaltmetoden. Det andra sätt et är att  välja ut 
några kriterier som i sin tur får bestämma områdesavgränsningen.

Analys
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Val av analysmetod
Det huvudsakliga syft et med landskapsanalysen i dett a 
examensarbete är att  fi nna en lämplig lokalisering för bostäder på 
norra Stäksön. Analysen ska också bidra till att  skapa kvalitéer i 
utemiljön genom att  med hjälp av analysen kartlägga och värdera 
vegetation som är lämplig att  bevara inom området. Den har 
därför inget tekniskt syft e avseende geologi, utan är fokuserad på 
att  tillgodose människors behov av en god miljö och ett  ur estetisk 
synvinkel tillfredsställande bebyggelseområde.

Många analysmetoder fokuserar på den byggda miljön. 
Planområdet består nästan enbart av ett  natur- och kulturlandskap. 
Flera av ovan nämnda metoder skulle fungera bra att  använda 
direkt, men jag har hitt at tillvägagångssätt  i fl era av dem som jag 
fi nner intressanta och användbara. Metoderna är utarbetade för att  
fungera enskilt och det kan tyckas onödigt att  skapa ytt erligare en. 
Orsaken till att  jag inte väljer en metod och följer den till punkt och 
pricka är dels för att  jag vill undersöka de olika tillvägagångssätt en 
men även för att  jag anser att  de olika metoderna har olika kvalitéer. 
För att  få ett  heltäckande underlag till mitt  planförslag har jag 
därför använt mig av fl era av analysmetoderna, som jag sedan 
kombinerat ihop utifrån vad jag ansett  vara väsentligt för att  lösa 
den aktuella planeringsuppgift en.

Val av metod kan styra inventeringen av området. Hur detaljerad 
en analys ska vara bestäms av om den som gör analysen är med i 
själva planarbetet eller inte. Ju fl er personer det är som ska använda 
sig av analysresultatet desto djupare behöver den vara (Isling & 
Saxgård 1982). I dett a arbete görs därför bara en övergripande 

analys. Det är viktigt att  inventera så många olika temaområden 
som bedöms nödvändigt, men det är inte bara positivt att  inventera 
allt. Analysen ger ett  bätt re resultat om några ämnesområden väljs 
ut för att  sedan lägga tiden på värderingen.

Vid analyserandet av lokalisering har jag i enlighet med Isling och 
Saxgård använt mig av gestaltmetoden som huvudmetod, men 
med inslag av kriteriemetoden för att  i själva värderingsstadiet 
reglera gränserna för den specifi ka markanvändningen inom 
respektive område.

Sammanställningen av olika typer av analysmetoder har 
resulterat i en checklista över temaområden som inventerats. 
Inventeringen har vissa brister då den till största delen har skett  
under vinterhalvåret då möjligheten till fältinventering har varit 
begränsad. Mer detaljerad inventering i fält hade varit önskvärd. 
Examensarbetets tidsbegränsning har också inneburit att  det för 
vissa teman har gjorts bedömningar utifrån äldre material eller så 
har de inte beaktats alls.

Analysen är både naturvetenskaplig och visuell och baseras på 
kartmaterial och inventering i fält. I inventeringsskedet är analysen 
tematiskt upplagd utifrån nedanstående checklista. Planområdet 
har sedan delats in i sju analysområden där indelningen bestämts 
av naturliga gränser såsom strandlinje, vägar och vegetationsslag. 
Varje analysområde beskrivs däreft er som en helhetsbild utifrån 
de teman som analyserats. Sammanfatt ningsvis kan man säga 
att  den analysmetod jag använt mig av är en lokaliseringsanalys 
baserad på gestaltmetoden.
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Nedan följer en förteckning över de teman som har inventerats. Teman inom parentes 
har beaktats i analysen men fi nns inte redovisade på karta.

Landskapsbild Utblickar
Branter
(Sänkor)
(Flacka områden)
Rumslighet
Objekt
(Landskapselement)
Topografi 
(Karaktär)
Vattenkontakt
Visuell vattenkontakt

Natur Vegetation
Barrskog
(Tallskog)
(Granskog)
Lövskog
Blandskog
Hygge
Solitärträd
(Fruktträd)
Bryn
Åker
Äng
(Våtmark)

Klimat
(Vind)
(Sol)
(Skugga)
(Fuktigt)

Mark
Berg i 
dagen
(Fuktigt)
Morän
Lera
Block

Djurliv
(Häcknings-
plats)

Kultur (Ändmoräner)
Befi ntlig bebyggelse
Stenmurar
Vägdragningar
(Stigar)
Objekt

Övrigt (Strandskydd)
Buller

Analys
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Analysresultat

Topografi , rumslighet, objekt Vegetation



35Analys

Vattenkontakt Markförhållanden
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Beskrivning av analysområden

Område 1
Stäksöns norra udde har en vacker lövskog med inslag av 
ädellövträd med alm och hassel. På udden fi nns en fornlämning. 
Enligt en tidigare genomförd naturinventering har hela området 
en särskilt stor betydelse för landskapets biologiska innehåll 
(Upplands-Bro kommun 2000, s 73). Udden har branta slutt ningar 
mot vatt net, men i övrigt är områdets strandlinjer de enda inom 
planområdet som har direktkontakt med vatt en.

Det biologiska värdet innebär att  skogen på udden bör förbli opåverkad. 
Utmed den östra stranden kan viss röjning tillåtas för att  ge ökad 
vatt enkontakt. Den goda vatt enkontakten bör nytt jas för rekreation 
i någon form, men för att  värna om områdets biologiska värde bör 
nytt jandet begränsas till den västra stranden.

Område 2
Området består av uppodlad åkermark som omges av täta 
skogsbryn. Det fl acka rummet har en vacker vy mot vatt net. 
Skogsbrynen har inslag av ädellövträd och fyller en viktig funktion 
för djurlivet, särskilt för fåglar. Brynens täthet och markanta avslut 
ger ett  tydligt avgränsat landskapsrum. I den östra gränsen av 
området står två ståtliga ekar som ytt erligare höjer kvalitén i det 
vackra landskapet.

Åkermarken ligger i en dalgång och det kan innebära dåligt lokalklimat 
i form av dimma och köldstråk, och därmed dåligt boendeklimat. Marken 
består här av lera vilket kan medföra mer komplicerad grundläggning 
för byggnader. Den fl acka och bördiga marken kan med fördel nytt jas för 
koloniträdgårdar eller idrott sändamål.

Buller
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Område 3
Vegetationen består av tät blandskog med enstaka smågläntor. 
Den är sedan tidigare påverkad av skogsbruket och i ett  stråk 
utmed vatt net består vegetationen huvudsakligen av planterad 
granskog. Marken består huvudsakligen av morän men med 
inslag av lera. I området fi nns spår från inlandsisen i form av 
ändmoräner utspridda över området. Marken slutt ar kraft igt 
ner mot vatt net. Områdets viktigaste kvalitéer är den kuperade 
terrängen och höjdpartier med en imponerande utsikt över viken. 
Delar av området slutt ar mot väster och har därigenom ett  bra 
solläge. I slutt ningen ner mot vatt net fi nns en häckningsplats för 
fi skgjuse. Fågeln uppskatt as behöva ett  bebyggelsefritt  område på 
500 meter från häckningsplatsen för att  inte påverkas.

Påverkan från skogsbruket gör att  inga större kulturella eller biologiska 
värden är av stor vikt att  bevara. Ändmoräner förekommer i stor 
omfatt ning på hela Stäksön och bär därför inget unikt värde i just dett a 
område. På södra Stäksön fi nns ett  tiotal ändmoräner som ligger inom 
naturreservatets gränser och skyddas därmed av reservatets restriktioner 
för påverkan. Terrängen är på vissa håll svår men kan samtidigt bidra 
med kvalitéer för bostäder såsom utsikt och variation i husgrupperingar. 
Hur fågeln skulle påverkas av exploatering är svårt att  förutse, men om 
strandskyddet beaktas ökar möjligheten att  häckningsplatsen behålls.

Område 4
Områdets vegetation domineras av barrskog. Här fi nns tydliga 
spår från skogsbruket genom kalhyggen och provisoriska 
transportvägar. Trädbeståndet utgörs i huvudsak av gran men 
med inslag av tall på de högre belägna partierna. På kalhyggena 
förekommer lövsly. I öster fi nns två stora stenblock som vitt nar om 
inlandsisens framfart. Stenblocken har ett  kulturhistoriskt värde 
och fi nns med som ett  besöksmål på kommunens fritidskarta. 
Markförhållandena är samma som för område 3 och likaså fi nns 
här också ändmoräner. Trafi kbuller från motorvägen är påtagligt 
inom en stor del av analysområdet. Området påverkas av buller 

Analys

Indelning av analysområden
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från i första hand motorvägen, men även från sprängning vid 
bergkrossanläggningen. Delar av analysområdet berörs av det 
skyddsavstånd som gäller för krossanläggningens verksamhet.

Stenblocken, med omgärdande vegetation, bör sparas och vara 
tillgängliga för allmänheten. Den högsta punkten inom området är 
ett  viktigt infi ltrationsområde för grundvatt en och bör lämnas fri från 
exploatering. Vid lokalisering av bostäder är goda kommunikationer 
en av de viktigaste funktionerna som behöver tillgodoses. Den visuella 
kontakten med omgivningen är också viktig för känslan av integration 
med övriga tätorten. Inom analysområdet löper järnvägsbanken som med 
fördel kan byggas om till bilväg som då kan ansluta till Enköpingsvägen 
vid Ryssgraven. Områdets närhet till Kungsängen och möjligheter för 
trafi kmatning via järnvägsbanken gör att  området lämpar sig väl för 
lokalisering av bostäder. Bostadsbyggande inom dett a område kräver 
att  åtgärder vidtas för att  minska trafi kbullret. Utbyggnad inom hela 
området förutsätt er att  krossanläggningen avvecklas.

Område 5
Vegetation och markförhållanden är likvärdiga med område 4 
med barrskog och morän. I norr fi nns en större rullstensås. Inom 
området ligger bergkrossanläggningen som innebär sprängning 
och krossning av bergmaterial. De ingrepp som görs i markytan kan 
påverka grundvatt enförhållanden och därmed markens bärighet. 
Vibrationerna som uppstår vid sprängning kan också påverka 
markegenskaperna. Verksamheten medför buller och spridning 
av stoft  för omgivningen och i stort sett  hela området omfatt as 
av det skyddsavstånd som anläggningen kräver. I anslutning till 
bergkrossen fi nns ett  inhägnat område för husvagnsuppställning. 

Områdets har goda förutsätt ningar för kommunikation med biltrafi k 
genom krossanläggningens trafi kmatning via Enköpingsvägen samt 
närheten till järnvägsbankens sträckning. Markförhållandena är 
likvärdiga med område 3 och 4, men kan vara påverkade på grund av 
krossanläggningen. Byggnation i närområdet kring anläggningen kräver 

omfatt ande geologiska studier för att  försäkra sig om markens bärighet. 
Större delen av området slutt ar mot öster vilket inte innebär ett  gynnsamt 
läge för bostäder.

Område 6
Liksom analysområde 2 utgörs området av åkermark, men det 
här landskapsrummet har en annan karaktär. Dels fi nns här 
ingen vatt enkontakt och området saknar den tydliga visuella 
avgränsningen som område 2 har genom sina täta skogsbryn. 
Istället avgränsas rummet av bergkrossanläggningen och en 
grusväg.

Området har kommunikationsmässigt goda fördelar genom grusvägen och 
närheten till Enköpingsvägen. Avståndet till vatt net gör att  lokalklimatet 
kan vara något bätt re än för område 2. Marken består av bördig lerjord 
vilket kan medföra mer komplicerad grundläggning för byggnader.

Område 7
Områdets vegetation utgörs till stora delar av barrskog och har 
bitvis tydliga spår av skogsbruket. I norr övergår vegetationen 
successivt till blandskog. Hela området vänder sig bort från övriga 
tätorten genom att  det ligger längst i öster samt att  marken till 
stora delar slutt ar mot samma väderstreck.

Området har goda möjligheter till kommunikationer genom den befi ntliga 
grusvägen och vidare via Enköpingsvägen. Topografi n och det geografi ska 
läget i förhållande till Kungsängen gör området mindre lämpligt för 
lokalisering av bostäder.

Skyddsavstånd
Bergkrossanläggningen (område 5) kräver ett  skyddsavstånd 
på 500 meter från bebyggelse. (Boverket 1995). Det innebär att  
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bostäder eller annan verksamhet där människor vistas inte får 
förekomma inom dett a avstånd från anläggningen.

Motorvägen omfatt as av ett  skyddsavstånd på 50 meter inom 
vilket byggnader inte får uppföras. I första hand behövs avståndet 
av trafi ksäkerhetsskäl, särskilt med avseende för farligt gods, men 
även av hänsyn till eventuella framtida ombyggnadsplaner av 
vägen samt av estetiska skäl. (Braun, Helena).

Kring planområdets stränder är strandskyddet utökat till 300 
meter.

Planområdets närhet till Kungsängen, det föreliggande bostadstrycket 
och minskning av strandskyddet inom näraliggande områden gör att  jag 
i dett a arbete istället eft ersträvar ett  avstånd på 100 meter. Inom område 
4 har intrång redan skett  på strandskyddet genom järnvägsbankens 
dragning. Utmed denna sträcka har även den naturliga strandlinjen 
påverkats då grusbanken bitvis sträcker sig ända ner till vatt enbrynet. 
För att  tillvarata de kvalitéer som utsikten innebär kan ett  avstånd mindre 
än 100 meter vara befogat.

Slutsatser av analys
Bostadsbebyggelse på Stäksön bör vara en del av Kungsängen och 
bidra till underlag för Kungsängens centrum. Vid bedömningen 
av lokalisering av bostäder väger därför det geografi ska läget och 
möjligheten till trafi kmatning tungt. Utifrån en bedömning av 
dessa aspekter, tillsammans med geologiska, biologiska, kulturella 
och visuella värden, bedöms område 3, 4 och 5 vara mest lämpliga 
att  föreslå för bostadsutbyggnad.

Befi ntliga vägar bör nytt jas så långt det är möjligt för att  minimera 
ingreppen i terrängen. Det fi nns möjlighet att  trafi kmata 
området västerifrån via den tidigare järnvägssträckningen. 
Tillfartsväg kan även skapas i öster genom att  befi ntlig infart till 

bergkrossanläggningen nytt jas. 

Den varierande terrängen kan bidra till variationer i 
husgrupperingar och skapa naturliga avskiljare inom området. 
De branta slutt ningarna ner mot vatt net ger goda möjligheter till 
utsikt som bör tillvaratas, men branterna utgör samtidigt ett  hinder 
för tillgängligheten till Mälaren. Terrängen gör att  bebyggelse inte 
är lämplig att  lokalisera i området närmast Ryssgraven. Det gör 
att  området behöver ägnas särskild omsorg för att  det föreslagna 
bostadsområdet inte ska upplevas isolerat från den övriga 
tätorten.

Område 4 och 5 är bullerstört av trafi k på E18 samt av 
krossanläggningens verksamhet. Åtgärder behöver vidtas för att  
minska bullernivån inom området. Krossanläggningen medför 
förutom buller även vibrationer och spridning av damm. En 
förutsätt ning för utbyggnad av bostäder med god boendemiljö 
inom område 4 och 5 är att  verksamheten avslutas. Dett a skapar nya 
möjligheter inom område 5 till att  antingen bebygga täktområdet 
genom plansprängning eller utfyllnad, alternativt att  det befi ntliga 
rummet nytt jas för annat ändamål såsom motocrossbana.

Åtgärder måste vidtas för att  uppnå godtagbara bullervärden inom 
området. Dett a görs lämpligen genom att  verksamheter förläggs i 
ett  stråk utmed motorvägen i kombination med bullerskärmar. 

Där intrång redan skett  på strandskyddet kan bebyggelse föreslås 
närmare än 100 meter från strandlinjen. I övrigt bör ett  avstånd på 
100 meter eft ersträvas.

Den utpekade häckningsplatsen för fi skgjuse behöver ett  
bebyggelsefritt  område på 500 meter för att  säkra en fortsatt  
häckning. Det gör att  hela område 3 omfatt as av skyddsavståndet. 
En av Stäksöns största kvalitéer är utsikten längs med den västra 
stranden. Trots häckningsplatsen föreslås bostäder förläggas inom 
skyddsavståndet med den risken att  fågeln kommer störas och 

Analys



40 bonatur

därmed avvisas från platsen.

Vegetation på kalhyggena har goda förutsätt ningar att  anpassas 
till de förhållanden som tillkommande bebyggelse medför.
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Principer för planläggning av 
bostadsområden
Ett  småhusområde är uppbyggt av tre strukturer; vägar och tekniska 
anläggningar, byggnader samt grönstruktur. De tre delarna ska 
betjäna varandra och det krävs då att  det fi nns ett  samspel dem 
emellan. Byggnader och vägar avgränsar och formar uterummet 
som i sin tur ger plats för gröna ytor. Svårigheten ligger i att  alla tre 
områdena kräver samma resurser. Överdimensionerade tekniska 
anläggningar kan ödelägga gröna områden och bebyggelse 
förutsätt er att  vegetation försvinner. En bra grönstruktur blir 
därför ett  kvalitetskriterie i ett  bostadsområde.

Målsätt ningen med ett  bostadsområde är att  uppnå ett  användbart, 
ekonomiskt och estetiskt bra resultat, men det är en komplex 
uppgift  som innefatt ar en rad olika ämnesområden och intressen 
som det ska tas hänsyn till. Anpassning till terrängen, bevarande 
av vegetation och landskapselement, trafi ksäkerhet, byggteknisk 
anpassning mellan grannhus och möjlighet för utevistelse för 
de boende är bara några av de frågor som måste lösas, och det 
innebär att  många kompromisser måste göras. Det fi nns dock 
två övergripande intressefrågor som gäller vid all planering av 
bostadsområden. Det första är att  undvika onödiga vägsträckor. 
Vägar är kostsamt att  både bygga och underhålla. En väg kan vara 
ett  vackert inslag i landskapet, men i ett  bostadsområde är dess 
huvudsakliga funktion att  mata bostäderna och bör eft ersträvas att  
utnytt jas så långt det går. Det innebär att  bebyggelse bör placeras 
på båda sidor om vägen och så kort vägsträcka som möjligt bör 
vara transportsträcka, det vill säga väg utan sidobebyggelse. Den 
andra huvuduppgift en är att  sträva eft er sammanhängande gröna 
stråk istället för gröna fl äckar. Ett  sammanhängande grönstråk har 
större möjlighet att  bevara den biologiska mångfalden för både 
växter och djur. (Björneboe 2000).

Några vanliga brister i bostadsområden
Småhus är eft ertraktat och mark är kostsamt. En mindre tomt 
kräver ett  hus som är anpassat däreft er. Det fi nns en tendens idag 
att  småhusbyggaren vill klämma in en villa på en tomt som kräver 
något annat, och det är viktigt att  det tydliggörs i planen vad som är 
tanken med området. Björnboe menar att  en del småhusområden 
blir sämre än vad de behöver vara. Kännetecken för sådana 
områden är stora asfaltsytor som inte nytt jas vid bostäder eller 
garage, brokighet i byggnadsstilar och nästan inga gröna ytor nära 
bostäderna. Småhus är så eft ertraktade att  de idag blir sålda oavsett  
områdets kvalitéer, och därför uppmärksammas inte dessa brister 
tillräckligt. Den stora eft erfrågan på småhus och acceptansen av 
höga priser leder till snabba planer, och utvecklingen går åt en 
mer och mer marknadsstyrd planläggning. Dett a bidrar till att  
människors krav sänks på vad som är ett  bra bostadsområde. 
De olika kunskapsområdena såsom VA-teknik, vägbyggnad och 
ekologi blir mer och mer specialiserade men därmed även mer 
separerade från varandra. En orsak till att  de olika delarna inte 
alltid väger lika i en planprocess beror på att  varje delområde 
planläggs inom sin egen sektor utan något större samarbete 
med övriga sektorer. Husproducenten fokuserar till exempel på 
huset och ser inte till andra utgift er eller konsekvenser, men om 
grönstrukturen istället är i fokus kan grönområden tilldelas stora 
arealer på bekostnad av tomtmark. Dett a kallas suboptimering 
och innebär att  delar av ett  projekt blir utformat utan hänsyn till 
helheten.
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Bostadsbehov Bör undvikas Bör tillgodoses

1 Trygghet, säkerhet, hälsa, 
komfort och klimat.

Breda, raka och långa 
gator som inbjuder till hög 
hastighet.

Mycket bevarad natur, låg 
hastighet, smala svängda 
gator, säkra kurvor för barn.

2 Innehållsrikt, estetiskt, 
upplevelse av omgivningar, 
helhet och variation.

Förstörd terräng och 
vegetation. Utsikten är 
grannens tak.

Vegetation är bevarad 
och kan stå kvar. Utsikter 
tillvaratas.

3 Identitet, status och 
struktur.

Monotoni. Kaos. Grannar utgör en grupp, 
husen placerade runt 
gemensam grönyta, 
bevarad naturmark.

4 Utevistelse och 
lek, självständighet, 
valmöjligheter, egenkontroll.

Brist på möjligheter. Naturmark, lekplatser, 
trafi ksäkra asfaltsytor.

5 Sociala relationer, 
möjlighet till kontakt eller 
isolation människor emellan.

Brist på mötesplatser.  
Otillgängliga och ocentrala 
mötesplatser.

Stora centrala platser och 
tillgängliga uppehållsplatser. 
Väl genomarbetat.

6 Privatliv och isolation, 
offentliga och privata 
områden, möjlighet att 
bygga sociala nätverk.

Huset ligger blottat och 
öppet för insyn. Väg på 
fl era sidor om huset.

Vardagsrumsfönstret mot 
skogen eller grannens 
trädgård. Väg på bara en 
sida.

7 Rumslighet, tillräckliga 
arealer och volymer.

8 Tillgänglighet, även för 
funktionshindrade.

Brantare än 1:12. Trappor. Max lutning 1:12.

9 Underhåll, renhållning. Stora asfaltsytor, behov för 
bortkörning av snö.

Inte större vägbredd än 
nödvändigt, trottoar som 
ger plats för snö.

10 Anpassningsmöjlighetet 
– användbarhet till okända 
syften i framtiden.

Liten yta på privata tomter 
ger liten fl exibilitet för 
påbyggnad.

Helheten Många bostäder du inte 
skulle ha valt. Några 
ödelägger för varandra.

Tomter är väl utnyttjade, 
alla bostäder är attraktiva, 
den enkla byggnaden ges 
identitet.

Exempel på dåligt område:
- De grönkilar som fi nns är för smala för att 
  folk ska använda dem.
- Parkering förlagd på mark som hade kunnat
  nytt jas bätt re som tomtmark.
- Lite bevarad natur som innebär att  hela
  tomten måste planteras.

Exempel på bra område:
- Parkering i anslutning till gatan.
- Väg på bara en sida av huset.
- Smala och djupa tomter (ej kvadratiska).
- Bevarad natur på tomtmark och allmän plats.
- Lekplatsen centralt placerad.

Till höger följer en tabell med råd och riktlinjer 
vid planering av bostadsområde enligt den 
norska vägledningen jag utgått  från. Fritt  
översatt .

(Björneboe 2000)

Planförslag
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Ställningstaganden inför 
planförslag

Buller
Delar av de föreslagna bostäderna ligger inom bullerstört avstånd 
från E18. Värdena ligger på en sådan nivå att  åtgärder bedöms 
kunna vidtas för att  nå en accepptabel bullernivå. Alternativet 
till bullerdämpande åtgärder är att  förlägga bostäder längre 
norrut, men närheten till Kungsängen bedöms vara så viktig att  
bulleråtgärder är att  föredra.

Bullret från bergkrossanläggningen uppkommer endast dagtid och 
förekommer under kortare stunder. Bebyggelse föreslås ej byggas 
närmare än 500 meter från täktområdet, men vid full utbyggnad 
enligt  planförslaget förutsätt s krossanläggningens verksamhet 
vara avvecklad.

Strandskydd
Detaljplaneprogrammet för Rankhusområdet eft ersträvar 100 
meter strandskydd trots att  det i området egentligen är 300 
meter. Terrängen med de branta stränderna gör att  stranden inte 
kan tas i anspråk på samma sätt  som om det hade varit fl ackt. 
Terrängförhållandena och dess medföljande begränsningar i att  
angöra stranden gör att  ett  visst intrång görs även på 100 meter 
enligt programmet. Topografi n på norra Stäksön är mycket 
likvärdig med Rankhusområdet. Planförslaget utgår därför från 
ett  skyddsavstånd omfatt ande endast 100 meter.

Fiskgjuse
Som alternativ till det rekommenderade skyddsavståndet om 500 
meter erbjuds fi skgjusen en alternativ häckningsplats genom att  
en boplatt form sätt s upp i närheten av den gamla boplatsen. Dett a 
har genomförts med lyckat resultat på fl ertalet platser i landet. 
(Hake, Mikael).

Beskrivning av planförslag

Övergripande struktur och markanvändning
Förslaget innebär att  västra delen av norra Stäksön bebyggs med 
bostäder och verksamheter, fördelat på två sammanhängande 
områden. De geologiska förutsätt nngarna är bäst här, likaså de 
geografi ska. Det geografi ska förhållandet till Kungsängen är det 
huvudsakliga argumenter för val av lokalisering av bebyggelsen. 
I båda områdena föreslås en blandning av bostadstyper, men med 
fristående eller gruppbyggda markbostäder som den dominerande 
boendeformen. Det södra området har en något högre täthet med 
fl erbodstadshus. Förslaget innebär totalt ca 750 hushåll. I ett  band 
utmed E18 föreslås kontorsverksamhet och ej störande verksamhet. 
Inom den östra delen av planområdet föreslås nuvarande 
markanvändning fortgå men med några mindre förändringar som 
badplats och strandpromenad.

Området nås via två tillfarter från Enköpingsvägen. Topografi n 
är till stora delar avgörande för gatunätets utformning genom 
att  det i stor utsträckning följer höjdkurvorna. Det ger variation i 
gatusträckningarna och bidrar till att  landskapets form till viss del 
bevaras trots exploatering.
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Trafi k

Området trafi kmatas från Enköpingsvägen via den tidigare 
järnvägsbankens passage under E18 i områdets sydvästra 
hörn, samt via en infart längre österut på Enköpingsvägen. 
Den västra infarten ger området en direkt koppling till 
Kungsängen. De båda infarterna är förbundna med varandra 
i fl era punkter och ger därmed trafi ken en möjlighet att  
fördelas inom området. Gatunätet följer huvudsakligen 
landskapets former. Ett  gatunät som följer höjdkurvorna 
beskriver landskapet och ger också bätt re tomtutformningar 
där stödmurar inte behövs ut mot gatan.

Delar av den befi ntliga järnvägsbanken nytt jas eft er 
breddning som huvudgata inom området. Viss sprängning 
behöver ske där järnvägen tidigare passerade genom en smal 
passage med bergväggar på båda sidor. Passagen under E18 
ägnas särskild omsorg dels för att  tillgodose tryggheten för 
cyklister och fotgängare, dels för att  utnytt ja det annorlunda 
rummet samt att  markera att  ett  nytt  område tar vid. Dett a 
är särskilt viktigt då någon bebyggelse inte fi nns i direkt 
anslutning till entrén på grund av den svåra terrängen som är 
kring Ryssgraven och längs med järnvägsbanken. Belysning 
under bron eller konstnärlig utsmyckning kan vara ett  sätt  
att  markera entrén till området.

Den östra infarten förläggs intill nuvarande infart till 
bergkrossanläggningen, men förskjuts något åt väster 
för att  skapa en genare infart till området. Den historiska 
sträckningen för den ursprungliga förbindelsen mellan norra 
Stäksön och Almare Stäkets herrgård bevaras genom att  den 
östra norr-södergående huvudgatan följer dess sträckning.

En överkörbar refug fungerar som en visuell 
hastighetsdämpande åtgärd genom att  körbanan upplevs 

Planförslag - trafi k
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som smalare. Denna variant föreslås på huvudgatorna där 
tomtutfarter förekommer på båda sidor om vägen.

Cykeltrafi k
Samtliga huvudgator är utrustade med separat gång- och cykelväg 
(g/c-väg). G/c-väg fi nns idag utbyggd fram till korsningen 
vid Ryssgraven. Därifrån följer den den västra infarten och är 
förlagd på vatt ensidan för att  ta tillvara vyn över det mäktiga 
landskapsrummet. Den del av den före dett a järnvägsbanken som 
inte nytt jas för biltrafi k föreslås bli cykelväg. Den ansluter då i 
planområdets sydöstra hörn till den planerade utbyggnaden av 
g/c-väg mot Järfälla längs med Enköpingsvägen.

Kollektivtrafi k
Avståndet till pendeltåg och bussterminal är 1,5 - 3 km från 
planområdet. Pendlingen är stor i kommunen och området bör vid 
full utbyggnad försörjas med en busslinje som förbinder området 
med Kungsängen centrum och pendeltågstation.

Bebyggelse

Verksamheter
Ett  bälte med kontorshus och ej störande verksamhet föreslås 
utmed E18. Dels för att  fungera som en bullerdämpande skärm för 
de innanförliggande bostäderna, men även för att  skapa integration 
av bostäder och verksamheter för att  inte isolera området som ett  
renodlat bostadsområde. Verksamheterna får här ett  bra skyltläge 
ut mot E18 och här förläggs lämpligen verksamheter som inte 
har täta kundbesök och som inte är beroende av en centrumnära 
lokalisering. Parkering till verksamheterna kan under kvällar och 
helger nytt jas som extra parkering för näraliggande bostäder.

Bostäder
Bostadsbebyggelsen utgörs av en blandad bebyggelse med 
fl erbostadshus, radhus, gruppbyggda småhus och friliggande 
småhus. Flerbostadshusen är förlagda i områdets södra del med 
närhet till Kungsängen samt i form av lägenhetsvillor på den norra 
höjden.

Exempel på 
hastighetsdämpande 
åtgärd. Bilden är 
från Bällstavägen 
i Bromma med 
tomtutfarter på båda 
sidor. Hastighets-
begränsning 50 km/h.

Planförslag
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Utsiktsplats

Tomtindelning södra området

Siffra 1 och 2 visar lokalisering av typkvarter, se nedan.
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Tomtindelning norra området

Siffra 3 och 4 visar lokalisering av typkvarter, se nedan.
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Typkvarter 1
I slutt ningen ner mot Ryssgraven placeras punkthus som passas 
in i terrängen. Husen har 4 våningar förutom källarplan. Varje hus 
rymmer ca 16 lägenheter i varierande storlek.

I de hus som ligger på högre nivå än bostadsgatan inryms 
parkering i husets källarvåning. För hus placerade under gatunivå 
sker parkering i garage byggda i suterräng. Det innebär att  taken 
på garagen kan planteras och nytt jas som tomtmark.

Sektion A - A.

A

A

Exempel på punkthus i 
slutt ning uppförda 2006 i 
Blackeberg, Bromma. Naturen 
har fått  krypa så nära inpå 
huset som det varit byggnad-
stekniskt möjligt.
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Radhus i 2 våningar med parkering på egen tomt och garage 
i husets bott envåning. Tomterna har ett  gynnsamt solläge för 
uteplats.

Längs med den östra huvudgatan föreslås kedjehus och 
gruppbyggda småhus i 1 1/2 plan. De tvärställda husen som matas 
från den mindre bostadsgatan bidrar till att  skapa variation utmed 
den annars relativt långa huvudgatan.

Typkvarter 2

Planförslag
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Typkvarter 3
I slutt ningen ner mot vatt net i det norra området föreslås terrasserade 
radhus. De är med stor försiktighet inplacerade i naturen utan privat 
tomt, förutom uteplats och planteringsmöjligheter i anslutning till 
entrén. Radhusen är både terrasserade och förskjutna för att  ge 
varje hushåll möjlighet till utsikt och en skyddad uteplats i solläge. 
Terrasseringen innebär att  husen  med fördel kan ha öppet upp i 
nock för ljusinsläpp. Radhusen har samlad parkering med garage i 
anslutning till infarten.

Till höger i bild syns parhus som ligger längs med den östra 
huvudgatan. Bostädernas tvärställda placering gör att  utsikten tas 
tillvara även för bakomliggande bostäder och passerande.

Viss gallring av träd, så kallad sikthuggning, föreslås ske i slutt ningen 
för att  ge möjlighet till utblickar ner mot vatt net.

Sektion B - B.

B

B
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Planförslag

Inspirationsbild: Småhus med minimalt med tomtmark som klätt rar på 
kanten i en slutt ning ner mot vatt net. Bilden från Gustavsberg, Värmdö 
kommun.
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Typkvarter 4
På den norra höjden föreslås lägenhetsvillor samt parhus med 
samlad parkering. Lägenhetsvillor innebär fristående villaliknande 
hus i 2 våningar med 4 lägenheter och där tomten delas med övriga 
boende. Samtliga lägenheter har uteplats eller balkong i sydläge.

Parhusen ligger i en slutt ning i nordost men om viss gallring sker 
kan bostäderna få en vacker utblick över den öppna åkermarken 
och vatt net kring Stäksöns norra udde. Husens planlösning 
anpassas till om de ligger i öst- eller norrslutt ning för att  möjliggöra 
för en uteplats i solläge för samtliga hushåll. Infarten till parhusen 
avslutar den västra huvudgatan och är försedd med vändplats (ej 
synlig på illustrationen). Husen har samlad parkering men samtliga 
hus kan nås med bil för att  underlätt a vid fl ytt ning/packning samt 
för att   tillgodose framkomligheten för utryckningsfordon.

Sektionen visar hur parkeringen ligger i gatunivå medan husen 
ligger på en högre nivå för att  skapa plana tomter.  Lutningen 
mellan parkering och entré är 4 grader.

Inspirationsbild för parhus i 1 1/2 plan. Bild från Utsädesvägen, 
Järfälla kommun.

C

C
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Exempel på 
lägenhetsvillor.  
Bilden från Viksjö 
centrum, Järfälla 
kommun.

Sektion C - C.

Planförslag
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Etapputbyggnad
Utbyggnaden av norra Stäksön föreslås delas in i 4 olika 
huvudetapper. Som första etapp föreslås den västra delen av 
norra området. Det innebär att  det till en början blir ett  glapp i 
nytt jandet av väg och teknisk försörjning, men läget med dess 
vackra utsikt och möjligheter till rekreation, samt den annorlunda 
boendeformen som terrassradhusen innebär, bidrar till att  ge 
området sitt  signum.

Utbyggnaden följs av etapp 2 där den västra delen bebyggs vidare 
söderut. I samband med etapp 3 förses området med en andra 
infart. Den sista och fj ärde etappen innebär full utbyggnad av 
den östra huvudgatan och länkar därmed samman den norra och 
södra delen.

1

2 3

4

Områdets utbyggnad delas in i fyra etapper.
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Service
Områdets omfatt ning, dess stora innehåll på markbostäder 
samt avståndet till Kungsängen gör att  området förses med ett  
skolområde. Skolan är centralt placerad i området och fungerar 
som en länk mellan den norra och södra delen. Infart till skolan 
sker via den östra huvudgatan. Det befi ntliga torpet bevaras och 
nytt jas om möjligt till skolans verksamhet. Med sin förvildade 
trädgård kan det bli en spännande lekmiljö.

Utbudet av kommersiell service bör begränsas då 
bostadsutbyggnaden ska bidra till underlag för Kungsängens 
centrum och Brunna handelsområde. Den enventuella service 
som kan eft erfrågas är lunchservering för arbetande inom 
området och bör i det fallet lokaliseras inom verksamhetsområdet. 
I gatuplan i fl erbostadshus närmast verksamheterna kan mindre 
dagligvarubutik och restaurang inrymmas.

Rekreation och grönstruktur

Badplats
I bukten vid den norra udden föreslås en badplats. Bukten är en 
av de få platser runt planområdet som inte har branta stränder. 
Trots dett a är vatt net nästintill oåtkomligt idag på grund av 
kraft ig vass- och slyvegetation. En badplats ger därmed inte 
bara möjlighet till bad under sommarhalvåret utan  också en 
möjlighet att  nå vatt net under övriga året. Bilparkering sker i 
anslutning till odlingslott erna för att  inte göra anspråk på strand- 
och åkerlandskapet mer än nödvändigt. Mellan parkeringen och 
stranden anordnas en bredare promenadstig, tillräckligt bred för 
underhålls- och utryckningsfordon. Parkeringen kan under övriga 
årstider användas för uppställning av husvagnar och dylikt.

Där terrängen är alltför svår 
komplett eras promenadstråket 
med trappor och spångar.

Vy från 
promenadstråket 
där det passerar 
Ryssgraven som 
sammanlänkar 
Rankhus med norra 
Stäksön.

Promenadstråk
Ett  promenadstråk anordnas runt 
hela norra Stäksön. Där  så är 
möjligt förläggs promenaden längs 
med vatt enbrynet med hjälp av 
trappor, spångar och hängbroar. 
Promenadstråket är tänkt att  förlänga 
det stråk som redan fi nns längs med 
Rankhus strandlinje. Från  Ryssgraven 
följer stråket till en början gång- och 
cykelvägen för att  sedan vika av 
ner mot vatt net. Promenadstråket 
passerar badplatsen och når den norra 
udden. Öster om åkerlandskapet fi nns 
till en början inga branter och här röjs 
slyvegetationen delvis upp för att  
synliggöra vatt net, och stråket förläggs 
nära strandlinjen. Stråket viker sedan 
av in mot ön för att  slutligen ansluta 
till gång- och cykelvägen som  följer 
järnvägsbankens tidigare sträckning.

Två enkelt anordnade utsiktsplatser föreslås utmed områdets 
västra strand.

Planförslag
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Naturmark
Hela bostadsområdet omgärdas av naturmark. I den södra 
delen fi nns ett  större centralt placerat grönområde. Dels 
ligger här fl erbostadshus som har större behov av allmänna 
grönområden samt att  den naturmark som fi nns i anslutning 
till fl erbostadshusen längst i väster är svårnytt jad. Området 
utgörs idag av ett  kalhygge där sly börjat växa upp. Sly som 
gallras regelbundet har goda förutsätt ningar att  bli en bra och 
användbar skog. Att  området idag är ett  kalhygge kan innebära 
att  det har bätt re förutsätt ningar för att  bli ett  naturområde som 
används än om förutsätt ningarna hade varit en tät granskog. 

Det norra området har inget centralt placerat grönområde då 
behovet av grönområde anses mindre eft ersom bostäderna har 
tillgång till egen trädgård i större utsträckning än i det södra 
området. Trädvegetationen inom dett a område har också mer 
inslag av lövträd och har därmed bätt re förutsätt ningar för att  
skapa ”naturtomter” än i det södra området.

I öster, på del av nuvarande åkermark, ges möjlighet till 
odlingslott er.
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Slutsats

När man i andra sammanhang talar om stadsmässighet är dett a 
det motsatt a. På norra Stäksön skapas ett  område som erbjuder 
det som ett  centralt boende oft a saknar - stora möjligheter till 
rekreation i naturmark i direkt anslutning till bostaden. Förslaget 
innebär en utökning av Kungsängens tätortsområde och som med 
sin omfatt ning av bostäder och låga servicenivå bidrar till ett  ökat 
underlag för Kungsängens centrum. Den stora eft erfrågan på 
småhus inom kommunen gensvaras genom att  området föreslås 
bebyggas med ett  varierat utbud av markbostäder. 

Den vackra utsikten utmed västra stranden tas tillvara genom 
terrasserad bebyggelse som dessutom är tvärställd för att  ge så 
många utblickar som möjligt. 

Kombinationen av trafi kbuller och den svåra terrängen kring 
områdets västra infart gör att  bebyggelse inte föreslås här. Det 
innebär att  området inte integreras särskilt väl med övriga tätorten 
och kan upplevas som isolerat från övrig bebyggelse.

Tidigare användning av området tas tillvara genom att  befi ntlig 
järnvägsbank nytt jas utmed hela sträckan, antingen som bilväg 
eller som gång- och cykelväg, och att  den historiska sträckningen 
för vägen till torpet bibehålls.

Det föreslagna promenadstråket gör norra Stäksön mer tillgänglig 
för fotgängare och binder samtidigt samman området  med 
Rankhus. Tillgängligheten till Mälaren ökar genom det anordnade 
promenadstråket som delvis förläggs vid vatt enbrynet samt genom 
badplatsen. Genom att  viss sikthuggning sker bidrar förslaget till 
att  öka även den visuella kontakten med Mälaren.

På grund av att  stora delar av terrängen är svår att  nytt ja 
för rekreation och prioritering av större sammanhängande 
naturområden är området relativt lågexploaterat.

Förslaget avviker inom vissa delar från önskemålet om att  
undvika väg utan bebyggelse. Den svåra terrängen kring den 
västra matargatan gör att  gatan inte omgärdas av bebyggelse. 
Området är redan avlägset lokaliserat och en gen trafi kmatning till 
Kungsängens centrum bedöms viktig för områdets att raktivitet. 
Det stora antalet vägsträckor utan bebyggelse kompenseras delvis 
genom att  en stor del av bostäderna har samlad parkering.

Delar av jordbruksmarken tas i anspråk för badplats och odlings-
lott er, men jordbruket kan i övrigt fortgå enligt planförslaget.

Full utbyggnad enligt förslaget innebär att  bergkrossanläggningens 
verksamhet avslutas. Verksamheten är en ändlig resurs och är av 
begränsad tid även i det fall exploatering inom området inte skulle 
ske.

En utbyggnad inom området förutsätt er noggranna buller-
utredningar.

Behovet jag fann att  kombinera de olika analysmetoderna bekräft ar 
ytt erligare vikten av att  göra en anpassad landskapsanalys 
inför varje enskilt exploateringsprojekt. Om medvetenheten om 
naturmarkens betydelse fi nns med under hela planprocessen har 
norra Stäksön goda förutsätt ningar att  bli ett  bostadsområde som 
präglas av naturmark med ett  högt rekreationsvärde.
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Bostadsbehov Bör undvikas Bör tillgodoses

1 Trygghet, säkerhet, hälsa, 
komfort och klimat.

Breda, raka och långa 
gator som inbjuder till hög 
hastighet.

3 Mycket bevarad natur, låg 
hastighet, smala svängda 
gator, säkra kurvor för barn.

3

2 Innehållsrikt, estetiskt, 
upplevelse av omgivningar, 
helhet och variation.

Förstörd terräng och 
vegetation. Utsikten är 
grannens tak.

2 Vegetation är bevarad 
och kan stå kvar. Utsikter 
tillvaratas.

4

3 Identitet, status och 
struktur.

Monotoni. Kaos. 2 Grannar utgör en grupp, 
husen placerade runt 
gemensam grönyta, bevarad 
naturmark

3

4 Utevistelse och 
lek, självständighet, 
valmöjligheter, egenkontroll.

Brist på möjligheter. 1 Naturmark, lekplatser, 
trafi ksäkra asfaltsytor.

4

5 Sociala relationer, möjlighet 
till kontakt eller isolation 
människor emellan.

Brist på mötesplatser.  
Otillgängliga och ocentrala 
mötesplatser.

2 Stora centrala platser och 
tillgängliga uppehållsplatser. 
Väl genomarbetat.

3

6 Privatliv och isolation, 
offentliga och privata 
områden, möjlighet att bygga 
sociala nätverk.

Huset ligger blottat och 
öppet för insyn. Väg på 
fl era sidor om huset.

3 Vardagsrumsfönstret mot 
skogen eller grannens 
trädgård. Väg på bara en 
sida.

3

7 Rumslighet, tillräckliga 
arealer och volymer.

8 Tillgänglighet, även för 
funktionshindrade.

Brantare än 1:12. Trappor. 2-4 Max lutning 1:12 2-4

9 Underhåll, renhållning. Stora asfaltsytor, behov för 
bortkörning av snö.

1 Inte större vägbredd än 
nödvändigt, trottoar som ger 
plats för snö.

4

10 Anpassningsmöjlighetet 
– användbarhet till okända 
syften i framtiden.

Liten yta på privata tomter 
ger liten fl exibilitet för 
påbyggnad.

2 2

Helheten Många bostäder du inte 
skulle ha valt. Några 
ödelägger för varandra.

2 Tomter är väl utnyttjade, 
alla bostäder är attraktiva, 
den enkla byggnaden ges 
indentitet.

3

Summa 21 (40) 32 (40)

Värdering av planförslag
Tabellen är densamma 
som återfi nns på sidan 43 
men är här komplett erad 
med en värdering i hur väl 
planförslaget uppfyller de 
påståenden som ställs upp. 
Värderingen är gjord på en 
skala från 1-4 där 1 motsvarar 
“ej uppfyllt” och 4 “mycket 
väl uppfyllt”.

Avslutning
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