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Förord 
Detta examensarbete avhandlar hur kvarteret Leken i Älvsbyns kommun skulle kunna gestaltas. 

Gestaltningen är gjord ur ett samhällsplaneringsperspektiv som syftar till att konkretisera de teorier 

och riktlinjer som lärts ut i samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet inom 

stadsplanering. Dels har de teorier och riktlinjer som bedömts vara relevanta i detta projekt använts 

och dels har arbetssättet, att arbeta i projekt med analyser och systematiskt arbete använts. 

Projektet har resulterat i ett gestaltningsförslag som föreslår: specifika byggnader och dess placering 

inom fastigheter, utformning av parkliknande torg inom en fastighet och fastigheternas anslutning till 

lokalgata samt lokalgatans utformning. Slutligen har sättet att redovisa ett gestaltningsförslag för 

kund utförts på ett sådant sätt som lärts ut i undervisningen genom muntlig presentation och 

planscher i A1-format. 

Tack till Arkitekthuset Monarken AB i allmänhet för att jag fått använda deras dataprogram och tack 

till dess arkitekt Renetta Gkiafi i synnerhet för input vid den sista handpåläggningen på planscherna. 

/Erik Isaksson, 2016 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete avhandlar hur kvarteret Leken i Älvsbyns kommun skulle kunna gestaltas. 

Projektet har gjorts i samarbete med Älvsbyns kommun. Från kommunen sida har tämligen fria tyglar 

givits för uppgiften. För att lösa uppgiften har teorier och riktlinjer som lärts i 

samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet använts. Bland de teorier som tagits 

fasta på har böcker av Kevin Lynch och Jan Ghels haft störst inflytande. Projektet har gestaltat två 

egenskapsområden inom gällande detaljplan varav det ena är avsett för bostäder och det andra för 

bostäder med centrumverksamhet. Utöver dessa har gatan som ansluter till dessa båda fastigheter 

gestaltats, samt en yta som skulle kunna användas som torg och genom vilken en gångväg löper till 

den stora matvarubutik som ligger inom kvarteret. Projektet har också försökt anpassas efter 

människor som idag rör sig i området. För att visualisera resultatet för kunds räkning har 3d-modeller 

skapats som sedan har passats in i foton tagna på området och från vilka skuggstudier gjorts över 

området. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I kursen Examensarbete i utbildningen Samhällsbyggnad på Luleå tekniska universitet ska ett 

examensarbete om sju och en halv högskolepoäng genomföras. Studenten ska inom ramen för vad 

som är relevant inom sin utbildning driva en tes eller frågeställning och presentera ett resultat i form 

av en rapport som besvarar dessa. Då ett antal kommunala byggnadsprojekt är i startskede i Älvsbyns 

kommun sågs möjligheten att lösa problem som kan uppstå i gestaltningsskedet av ett kvarters 

utformning. Ett samtal mellan, för denna rapport ansvarig student och Älvsbyns kommuns miljö- och 

byggchef, Ingrid Karlsson samt Älvsbyns kommuns samhällsplanerare Arben Vojvoda ledde fram till 

att frågan om hur planerade hyreshus ska placeras och hur kvarteret i övrigt kan utformas var ett 

lämpligt projekt för examensarbetet. Detta skulle också presentas för byggnadsnämnden i Älvsbyns 

kommun genom en förklaring av analyser och teorier som legat till grund för resultatet och 

visualiseras bland annat genom dataanimerade visionsbilder över området och gatusektioner. 

Projektarbetet ska också avrapporteras till projektets beställare genom en skriftlig rapport. 

1.1.1 Kvarteret Leken 

Kvarteret Leken ligger centralt placerat i Älvsbyns tätort och omfattar 2,2 hektar, Se figur 1. Inom 

kvarteret Leken har tidigare en grundskola för låg- och mellan stadieklasser samt en bostadsfastighet 

varit placerad. Till skolan hörde lärosalar, skolbespisning, gymnastiksal samt en stor skolgård med 

tillhörande bollplan, lekplats och ett grönområde. Efter att en brand år 2009 delvis ödelagt skoldelen 

av kvarteret fattade kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun ett beslut om att återuppbygga den 

grundskola som tidigare funnits i kvarteret på annan plats.  Kvarteret Leken skulle istället få en ny 

centrumprägel med bostäder och centrumfunktioner såsom dagligvaru- och detaljhandel, restaurang 

och service. Därför detaljplanerades Kvarteret Leken år 2012 av Arkitekthuset Monarken AB och i 

november 2012 vann detaljplanen laga kraft, se bilaga 1. Gällande detaljplan reglerar [C] - 

centrumverksamhet samt [B] -bostäder. Första kommersiella tillskott att etablera sig i kvarteret efter 

ny detaljplaneläggning var en livsmedelsbutik och ytterligare ny bebyggelse i form av hyreshus på två 

områden inom kvarteret varav den ena även tillåter centrumverksamhet är att vänta. I denna rapport 

kommer dessa två områden att benämnas som [CB] och [B] och området för torget kommer att 

benämnas som [C] utifrån deras användningsområden i gällande detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Översiktskarta över Älvsbyns centrum 

med kvarteret Leken i blått. 

(Källa: Översiktskarta från detaljplan över 

kvarteret Leken) 
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1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att Kvarteret Leken ska få en utformning som tillgodoser de kommande 

boende inom områden både i avseende hur bostadshusen är placerade sett till balkongers och 

friytors optimala placering i förhållande till sol och skugga samt den rumsbildning husen skapar och 

som kommer bli de boendes friytor. Ett annat syfte är att de personer som färdas genom området i 

syfte att ta sig till matvarubutiken och till den kommande bebyggelsen upplever området som 

tillgängligt, tryggt och trevligt. Slutligen så syftar detta projekt också till gestalta kvarteret på ett 

sådant sätt så att gaturummet harmoniserar med Älvsbyns befintliga centrumstruktur. 

1.3 Mål 

Målet för projektet är att Älvsbyns kommun ska utforma kvarteret Leken på bästa möjliga sätt och 

att detta projektarbete kommer ha stor grund till detta. Ett mål är även att läsare av 

projektrapporten ska förstå vad som legat till grund för byggnadernas placering och 

kvartersutformningen i övrigt. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur bör hyreshusen vara placerade för att de boende ska få bra läge med avseende på utsikt 

och solläge på balkonger och friytor? 

 Hur kan en anslutning till området göras inbjudande för gångare? 

 Hur kommer byggnadernas skuggor att falla? 

 Hur bör en tillfartsgata till området gestaltas? 

 Går ett torg att anlägga på platsen som reglerar centrumverksamhet belagd på prickmark, 

det vill säga mark där byggnad inte får uppföras? Hur bör det utformas? 

 Hur bör gestaltningen av det som planeras att byggas och anläggas göras för att möjliggöra 

för eventuella framtida byggnader som ännu inte planeras? 

 Hur bör hyreshusen vara placerade för att de ska ansluta till befintlig centrumstruktur?  

1.5 Avgränsningar 
Då ett gestaltningsförslag av ett obyggt område i praktiken går att göra hur detaljerat som helst görs 

avgränsningen att fokusera på det som allmänheten kan se. Det är sådant som ses från gator runt 

området, från infartsgatan till matvarubutikensamt samt från torget. De kommande hyreshusens 

friytor har således inte gestaltats djupare. När det kommer till vilka byggnader som ska uppföras har 

valet begränsats av Sabo koncepthus. Valet har fallit på den typ av byggnad som skapar det mest 

lämpliga rummen i utemiljön sett till de boende och sett till gaturum. Någon avvägning av vad som är 

mest ekonomiskt har inte gjorts varken sett till förvärv eller förvaltning utan de teorier inom 

utformning och gestaltning som lärts har i mångt och mycket fått styra.  
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2. Metod 

De metoder som använts i projektets inledningsskede är intervjuer av en person som i dag tar sig till 

och från området till fots, då det tidigt upptäcktes att området är mycket lättillgängligt med bil. 

Intervju gjordes medvetet med en person med andra förutsättningar än övriga inblandade i 

projektet.  

Den främsta metoden som använts är att tillämpa de kunskaper som erhållits i de kurser studenten 

läst, såsom Urban design, Detaljplanering, Datorstödd byggnadsprojektering, Byggprojektledning, 

Cad & VR och Väg- & järnvägsprojektering. Även ytterligare litteratur har lästs för att lösa specifika 

problem som uppstått. Ett antal platsbesök har också gjorts i syfte att uppleva platsen. Även detta 

som en följd av vad som lärts under utbildningen. Efter teoristudier har ett 3d-visualiseringsprojekt 

gjorts som presenterats på A:1 planscher som ger en bild av hur området kommer att se ut om det 

gestaltas på det sätt detta projekt kommit fram till, se bilaga 2. 

2.1 Intervjuer 

En intervju genomförd 2016–05–25 har gjorts med Dolores Sjölander, pensionär som idag färdas 

genom området till fots i syfte att handla i matvarubutiken. Då hon nyttjar området redan idag på det 

sättet så ställs frågan vad för förbättringsmöjligheter som finns? Stör biltrafiken? Är området 

lättillgängligt? Hur upplevs vägen dit? Lång - kort? Trygg - otrygg? Svaren på dessa frågor har delvis 

legat till grund för gestaltning av området mellan Östermalmsvägen och matvarubutiken. Det område 

som i detaljplaneillustrationen är benämnt som torg. 

2.2 Kurser 
Kurser inom inriktningen Samhällsplanering i utbildningen Samhällsbyggnadsprogrammet har varit till 

stor nytta under detta projekt. 

2.2.1 Urban design 

I kursen urban design har stort fokus lagts på vad som är viktigt vid utformningen av städer och 

framför allt vid enskilda delar av städer i fråga om dagvattenhantering, sol – skugga, vindar, trygghet 

och avstånd. Konkreta saker som tas upp är gatuutformning för att reglera trafikflöden, vart man vill 

styra gångare och hur man får dem dit med mera. Men också mer subjektiva element tas upp som 

rumslig utformning, upplevt avstånd, vad som är vackert att se på med mera. 

2.2.2 Detaljplanering 

I kursen detaljplanering ligger fokus på processen efter urban design. Efter att ett område anses lämpligt 

för något och detta blivit utpekat i en översiktsplan ska de mer exakta bestämmelserna för området 

regleras genom planbestämmelser. Kursen har haft fokus på kvartersutformning och hur detta styrs av 

Plan och bygglagen, allmänna råd från Boverket, såsom tillgänglighet, vägbredder, närhet till elledningar 

med mera. Kursen har också lagt stort fokus på den politiska processen vid detaljplanering såsom 

planbesked, behovsbedömning, samråd, granskning, antagande, laga kraft. 

2.2.3 Datorstödd byggprojektering 

Kursen datorstödd byggprojektering har gett en inblick om vilka regler utifrån AMA (Allmänna 

material- och arbetsbeskrivning) och Bygghandlingar 90 som gäller vid utsättning av byggnader, hur 
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stomlinjer ser ut och hur måttsättning går till. I kursen har även kunskap om Autodesk Revit Structure 

erhållits vilket varit en stor tillgång för att 3d-modellera byggnader.  

2.2.4 Byggprojektledning 

I kursen Byggprojektledning lär sig studenter hur ett projekt inom byggsektorn drivs, hur ett 

byggprojekt bryts ner i mindre delar och vilka delar som måste tillgodoses och i vilken ordning, vad 

som är i viktigt vid presentationer och avstämningar med projektägare och styrgrupper och framför 

allt kunder. Projektet i sig går ut på att ta reda på vad en stadsdel behöver, vilka funktioner som 

behöver fyllas eller och vad som är möjligt och inte. I projektet läggs också mycket fokus på hur 

samarbete i grupp ska struktureras och vad som är viktigt för projektledaren. 

2.2.5 Cad & Virtual Reality 

I kursen Cad & VR lärdes hur ett byggprojekt ritas upp i arkitektfasen och renderas i syfte att 
visualiseras för att kunna visa det för beställare på ett naturtroget sätt. I modelleringsprocessen som 
används i kursen ingår också att i grupp 3d-modellera ett kvarter med bostäder och handel med Sabo 
koncepthus. I kursen används programmet Autodesk Revit Architecture för att modellera 
byggnadera. 

 

2.2.6 Väg- och järnvägsprojektering 

Kursen ger kunskaper om planeringsprocessen och den geometriska utformningen av vägar, samt hur 

en väg visualiseras i plan, profil och sektion. Kursen ger även kunskap om det regelverk som ligger till 

grund för vägars och gators utformning. 

2.3 Litteratur 
Följande litteratur har använts kursen för att få mer kunskap och förståelse om vilka funktioner en 

stad bör fylla och hur gator, hus, kvarter och stadsdelar kan utformas för detta. 

 Image of the city, Kevin Lynch, 1960 

 Public spaces for a changing public life, Jan Gehl, 2004 

 VGU - Vägar och gators utformning, Trafikverket, 2015 

 TRAST - Trafik för en attraktiv stad, Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, Boverket, 

2004 

2.4 Platsundersökning av kvarteret Lekens förutsättningar  
Undersökningen på plats gjordes för att se hur solen stod under olika tidpunkter på dygnet och för 

att se från vilka andra platser kvarteret Leken syns ifrån. Iakttagelser av vilka utsikter från andra 

platser som kommer att förändras i och med byggnadernas uppförande gjordes men även vad som 

sågs från olika positioner på de två egenskapsområden som ska bebyggas för att se vilken utsikt som 

kommer att fås från de respektive husen. Även vindriktning, ljud, trafikflöde var sådant som iakttogs.  

2.5 Skuggstudier  

Skuggstudier har utförts genom att modellera upp befintlig och planerad bebyggelse i programmet 

Sketch up. Sedan överförs modellen till programmet Lumion som visar området i en planvy men ändå 

innehåller data över byggnadernas höjder. I Lumion ställs byggnadernas geografiska läge in. Sedan 

visas i planvy hur långa skuggor som kastas och åt vilket håll, beroende på de datum och klockslag 

som efterfrågas. 
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3. Teori 

3.1 Allmänt om teorier inom stadsutformning 

Många riktlinjer och teorier finns att beakta när en stadsdel ska utformas. Många av dessa 

förutsätter att städerna är av västerländsk standard med samhällen som är relativt stabila. Vissa 

teorier inom stadsplanering ser i huvudsak till rent praktiska lösningar medan vissa ser till sociala 

behov och vissa har fokus på arkitektonisk utformning. Vissa teorier säger också emot andra teorier. 

Under detta projektarbete har en analys av området lett fram till att vissa riktlinjer fått råda under 

framtagandet av detta gestaltningsförslag. Då Älvsbyn till exempel inte är särskilt vindutsatt och inte 

har någon hög kriminalitet har behovet av skydd i mångt och mycket förbisetts. Det faktum att 

området delvis ska vara en utökning av Älvsbyns centrum och inhysa handel och övrig 

centrumverksamhet har varit en utgångspunkt då handel är en viktig del i att få människor i rörelse 

inom områden. Gatuutformning i Sverige är styrd av Trafikverket och i huvudsak skriften VGU (Vägars 

och gators utformning). En del innehåller råd och den andra delen innehåller krav. Skriften VGU 

ligger till grund för utformningen av de idéer som presenteras i detta projekt. 

3.2 Planering av bebyggelse 
Analyser är viktiga vid exploatering. Vid större projekt där ett helt kvarter ska skapas eller flera 

kvarter som skulle kunna bilda en ny stadsdel eller ett område som bara har ett väldigt gynnsamt 

läge bör en analys genomföras. Vid en föreläsning i kursen Urban design med Piteås stadsarkitekt, 

Gudrun Åström gavs rådet att börja med en enkel analys och se till faktorerna:  

 Vad har vi?  

 Vad vill vi?  

 Vad behöver vi?  

 Vad kan vi? (Åström, 2016) 

En sådan analys skulle till exempel kunna leda fram till: 

 Vi har en yta med attraktivt läge och vi har bostadsbrist.  

 Vi vill bebygga den med bostäder och vi vill inte ha handel inom området. 

 Vi har redan stora villakvarter och centrum med handel och behöver rena bostäder. 

 Vi kan bebygga ytan med punkthus som kan ge många människor boende.  

Efter detta skede kan fler analyser göras för vad som behövs.  I boken Public spaces for a changing 

public life, 2004 skriver Jan Gehl att en stad i första hand ska utformas så att den skapar ett skydd för 

människor. Byggnaderna i sig skapar ett skydd mot kyla, regn och vindar. Men dess utformning 

skapar också ett skydd mot buller och kan även utformas så det motverkar eller i vart fall försvårar 

kriminalitet. Vidare skriver han att en plats också ska vara inbjudande och praktiskt användbar. På 

platser där solen är viktig ska byggnaderna skugga så lite som möjligt. Byggnader ska dimensioneras 

så att de inte förtar utsikt från andra byggnader, samtidigt som det från de byggnader som planera 

ska vara fin utsikt.  Belysning ska finnas utomhus så att det går att vistas ute efter att solen gått ner. 

Det ska finnas platser där folk kan gå och sitta och vägar för bilar och cyklar att färdas på. I sista hand 

ska det också vara fint, vägar och byggnader ska utformas så att de upplevs som trevliga platser. En 

bänk ska inte bara fylla behovet av en yta att sitta på utan också ha detaljer som gör den vacker att 
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se på, en fasad ska inte bara skydda ett hus utan utformas så den är tilltalande och en gata ska inte 

bara ta en från punkt A till punk B utan vägen dig ska vara trevlig att färdas på. (Gehl, 2004) 

När dessa delar är lösta och det är dags att jobba i en mindre skala bör det beaktas att den stadsdel 

som ska utformas ska vara läsbar och att fem punkter är viktiga att följa: stigar, kanter, knytpunkter, 

distrikt och landmärken. Om detta skriver Kevin Lynch i boken Image of the city, 1960. Han skriver 

där att staden ska ha stigar som går att följa med blicken och ha en utformning som tillför något. 

Kanter är också viktiga enligt honom. Dessa kanter ska vara tydliga om syftet är att tydligt skärma av 

två områden som exempelvis en gångstig och en gräsmatta som tydligt skiljer sig från varandra likt 

ett sträck. Den kan också vara otydligt i syfte att förena två ytor. Mellan gångstig och gräsmatta kan 

ett område med sand och grus sträcka sig som gräset växer in en bit på och gör att områdena flyter 

ihop. Det ska också finnas knytpunkter. Det vill säga platser många människor ska till och där 

människor träffar varandra. Det kan vara antingen direkt som i en pub eller indirekt som i en korsning 

som måste passeras. Lynch skriver också om vad han kallar distrikt, platsen en människa befinner sig 

på och det han eller hon ser från den platsen. Distriktet ska bilda en helhet och ska följa en struktur. 

De kan på skilja sig mellan byggnaders utformning men som helhet bör en viss struktur finnas. 

Avslutningsvis skriver Lynch om landmärken som också är en viktig detalj i samhällens färdstråk. 

Landmärken kan vara föremål som ses från olika håll och som är viktiga för folk att orientera sig efter.  

Landmärken kan till exempel vara föremål eller byggnader som människor generellt nämner när de 

förklarar en väg för någon. En sträcka som promeneras utan landmärken som till exempel en staty, 

en fontän eller ett vackert fönster upplevs som längre än om sträckan har en sådan detalj som syns 

på avstånd och som människor ser fram emot att komma nära och fästa blicken på medan den 

passeras . (Lynch, 1960), se figur 2 och figur 3. 

                                   
Figur 2: Brunelleschis kupol utgör ett landmärke över             Figur 3: ”Svampen” i Stockholm utgör ett                                  

Florens av stort format. (Foto: Petar Milošević)                        landmärke av mindre format. (Foto: Daniel Mott) 

3.3 Planering av gator 

I skriften VGU beskrivs vilka mått som måste tas hänsyn till beroende på vad som ska inrymmas på 

vägen. Till exempel beräknas en fotgängare behöva en bredd av 0,75 meter, en bil ska ges ett 

utrymme som är 1,8 meter brett medan ett snöröjningsfordon ske ges ett utrymme om 2,6 meter. 

Dessa mått har legat till grund för de exempel som visas i skriften TRAST utgiven av Trafikverket, 

Sveriges kommuner och landstig samt Boverket, över hur gaturum bör utformas sett till vilka syften 

som ska uppfyllas. Gaturum avser avståndet mellan fasaderna på byggnader mot gata och dessa har i 

regel standardmått om 15, 18, 24 och 30 meter. Beroende på vad som ska åstadkommas kan 

gaturummen utformas på olika sätt.  
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3.3.1 Trafik och gaturum 

Gaturum som är 15 meter breda planeras för 30 kilometer i timmen. Sådana gator är antingen 

utformade på ett sådant sätt att gångare och cyklister prioriteras, där dubbla trädrader inryms och 

alla delar samma yta som endast är i en nivå och ofta är stenlagd. Förväntas något mer trafik kan 

gång och körfält separeras både i materialval och i höjd. Cykling sker då i gata och endast en trädrad 

inryms. 

Gaturum som är 18 meter breda kan anläggas 

med nivå- och materialskild körbana och trottoar 

där cykling sker i gata och trottoaren är så pass 

bred att den är möblerbar. Dessa gator planeras 

för 30 kilometer i timmen. Den kan också 

utformas så parkering sker längs med gata och 

med nivå- och materialskillnad mellan gata och 

trottoar samt inrymma dubbla trädrader eller 

med enkla trädrader om separerade gång och 

cykelvägar ska inrymmas, se figur 4. 

                 Figur 4: Exempel på 18 meter brett gaturum.       

(Källa: TRAST, Trafikverket, 2004) 

24 meters gaturum planeras för 50 kilometer i timmen, har separerade körfält för cykel, gångare och 

bilister. Cyklister och gångare skiljs av trädrader på ömse sidor om gatan. De kan också ha trädrad på 

bara en sida av gatan. Denna sida har då bara trottoar och istället dubbelfilig cykelväg på motstående 

sida. 

Gaturum med en bredd av 30 meter kan vara utformat så att det har separerade körfält där två 

körfält är avsedda för bilar och cyklister och två körfält är avsedda för bussar. Trottoar finns för 

gångare. Sådana gator är avsedda för 30 kilometer i timmen. De kan också utformas så att dubbla 

körfält finns i vardera riktning för bilister  med träd mellan körriktningarna samt separerade fält för 

gångare och cyklister. Är en 30 meters gata avsedd som trafikled genom en stad kan den ha 3 körfält 

i vardera riktning, separerade fält för cykel och gångare samt sakna trädrader. (Trafikverket, 2004) 

Innan gatuutformningen görs så sätts gatubredden och denna baserats på vilken trafik som ska 

inrymmas och vilken utrymmesklass, A eller B, som ska uppfyllas. För detta finns tabeller från 

trafikverket om lämpliga vägbanebredder, se figur 5. (Förkortningar i tabeller inom avsnittet Gator 

och trafik samt säkerhetsklassernas innebörd förklaras vid sidan av figur 5.) 
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A = Utrymmesklass som bör eftersträvas där 

signalreglerade korsningar finns, korsande 

fält för cyklister och gångare över körbanor 

samt förväntad lastbilstrafik. 

B = Utrymmesklass som bör uppfyllas där det 

finns korsande fält för cyklister och gångare 

över körbanor samt förväntad lastbilstrafik. 

DTS = Dimensionerad trafiksituation. 

VR = Referenshastighet. 

(P) = Personbil. 

(LBn) = Stora lastbilar och stadsbussar. 

(C) = Cykel. 

UF = Uppställningsfält (parkering). 

KF = Körfält 

VR = Referenshastiget 

Figur 5: Exempel på vägbanebredder utefter vilken trafik som avses. (Källa: VGU, Trafikverket, 2015) 

Vid parkering i gaturum styrs breddbehovet för uppställningsfält av vilken typ av uppställning som 
planeras, vilka fordon som ska rymmas, hur stort utrymme angränsande körfält ger den passerande 
trafiken och med vilken hastighet den framförs, se figur 6. En parkering anlagd längs gata bör vara 5 
meter lång och ha ett utrymme av 2 meter bakom eller framför parkeringsfickan för att inrymma 
personbilar. Utrymme ska också ges för att öppna bildörrar mot trafik i angränsande körfält, cykelfält 
samt gång- och cykelbana. Parkeringsfickan måste därför vara minst 2 meter bred, se figur 7.  

 
 
 
 
 
Figur 6: Exempel på bredder på körfält och 
uppställningsfält utefter vilken trafik gatan är 
avsedd för.  
(Källa: VGU, Trafikverket, 2015) 

 
  
 
 
 
 
Figur 7: Utrymmeskraven som bör beaktas för 
personbilsuppställning längs gata. (Källa:VGU, 
Trafikverket, 2015) 
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För snöröjning i tätort finns råd över hur breda snövallar som bör inrymmas baserat på förväntat 

snödjup och gatubredd. För detta har Trafikverket utformat ett diagram där Sverige är indelat i 

zonerna södra, mellersta, norra och översta norra, se figur 8. Älvsbyn ligger inom vad denna tabell 

kallar snözon ÖN (översta norra), Se figur 9. 

           
Figur 8: Diagram för beräkning av snövallsbredd.                                                Figur 9: Sveriges snözoner. 

(Källa: VGU, Trafikverket, 2015)                                                                              (Källa: VGU, Trafikverket, 2015)                                          

Gaturum är utöver platser för grönstruktur platser för annonsering, se figur 11. (Trafikverket 2015) 

3.3.2 Gång 

Fotgängare bör inom trafikplanering beräknas uppta en bredd av 0,75 meter. Vidare kan en 

”vingelmån” ges om 0,2 meter på vardera sidan så att fotgängare inte ska behöva riskera att snava 

mot exempelvis kantstenar och planteringar. För att barnvagnar ska kunna framföras med den 

svängradien som behövs för en människa som skjuter en barnvagn bör en bredd av 1,8 meter ges. 

Inom områden med höjdskillnader kan trappor vara nödvändiga även utomhus. För gångstråk har 
trafikverket rekommendationer som bör följas vid utformningen av dessa. Antalet steg mellan vilplan 
bör vara högst 8. För att ge synskadade och rörelsehindrade god gångsäkerhet bör trappor utföras med 
likformiga steg vara slutna så att ledarhundar inte kan se igenom trappen och oroas av saker under 
denna. Varje steg bör vara 30 centimeter djupt och vara placerade 15 centimeter från varandra i 
höjdled, se figur 10. Bredden bör vara minst 1,5 m. I trappor bör vilplan vara minst 1,3 m långt. I ramp 
bör längden vara minst 2,0 m. Vilplan bör förses med bänk, som placeras så att den inte utgör ett 
hinder.  Början och slut på trappor och ramper bör utmärkas. (Trafikverket 2015) 

 
Figur 10: Trappstegen bör ha en utformning likt bilden och inte nos på stegen som gör att personer kan snava på 
väg upp. (Källa: VGU, Trafikverket, 2015) 



10 
 

3.4 Planering av övrig utformning 

Under en föreläsning i kursen Urban design med Patrick Verhoeven från arkitektföretaget 

Mandaworks, undervisades vikten av kontextuell anpassning. Detta är också en viktig del inom 

stadsplanering. Finns en speciellt vacker utsikt så ta till vara på den och bygg inte för den. Finns en 

höjdskillnad på området så anpassa byggnader efter den och nyttja den för till exempel 

dagvattenhantering istället för att schakta ut den. En sänka går att använda som dagvattensdamm 

och en stor sten kan användas som en detalj i en plantering. Vidare talade Verhoeven om att anpassa 

gångvägar efter befintliga stigar. Han berättade att i stadsbyggnadsprojekt i Holland avvaktar man 

ibland med skapandet av gångvägar i syfte att låta människorna ta sig till ett område på bästa 

naturliga sätt. När stigar bildats där människor naturligt rör sig anläggs sedan gång- och cykelvägarna 

där. 

Rutnätsmönster är vanliga inom stadsbyggnadssammanhang då det skapar lättillgängliga områden 

för framförallt biltrafik. Men är området väldigt blåsigt bör bebyggelsen istället struktureras för att 

hämma vinden även om det ger avkall på en planerad rutnätsstruktur. Verhoeven talade om att 

platser som ligger långt norrut där soliga lägen är viktiga för att de ska bli varma attraktiva plaster bör 

utformas så solen når dit medan platser i till exempel södra Europa bör utformas så att solens strålar 

inte når till platser som ligger i lä för vinden då det skulle bli allt för varmt. (Verhoeven, 2016) 

4. Kvarteret Leken - områdets förutsättningar 

4.1 Tekniska förutsättningar 

Kvarteret Leken består av en privat bostadsfastighet som inte berörs av detta projekt. Det består 

även av den del där den uppförda matvarubutiken ligger och i det området ska ett torg anläggas, vars 

utformning berörs av detta projekt. Sedermera består området som ska bebyggas av två områden för 

bostäder där avsikten för det ena området är ett hyreshus för bostäder och centrumverksamhet i 

botten och för det andra ett hyreshus med endast bostäder. Inom detaljplanelagda områden med 

gator som utgör allmän platsmark i centrala tätorter råder givna förutsättningar där hänsyn måste 

tas till olika lagar och upphandlingar. Inom utformning av gator finns många riktlinjer och dessa har 

beaktats i ett gestaltningsförslag som syftar till att göra Skolgatan mer anpassat till Älvsbyns 

centrumstruktur. 

4.1.1 Bebyggelse 

Då området detaljplanelagts och tidigare varit bebyggt finns inga tekniska hinder vad gällande VA, el 

med mera. Eventuella höjdskillnader är inte heller någon begränsning då området kommer att 

planeras på det sätt som krävs. Tekniska begränsningar utgörs endast av detaljplanen, se bilaga 1. 

Den yta som kan bebyggas är i detaljplanen fördelad på två användningsområden varav det ena [CB] 

är 2280 kvadratmeter stort varav 1920 kvadratmeter får bebyggas och har en begränsning av 

byggrätten på 5 våningar. Övriga 360 kvadratmeter består av så kallad prickmark där byggnad inte får 

uppföras men som tillåter planteringar, väg eller parkering. Område [CB] är också det begränsat till 5 

våningar men har inte någon begränsning i byggnadsarea utan får bebyggas på 1920 kvadratmeter. 

Teoretiskt sett skulle området kunna bebyggas med cirka 1650 kvadratmeter då det bör inrymma 

parkering och friyta inom fastighet. Detta gestaltningsförslag redovisar två byggnader då detta är fullt 

möjligt sett till utrymme och sett till vad detaljplanen tillåter. Även om fler än två byggnader skulle 
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vara möjliga låter detta projekt gränsen gå vid detta då området inte bör tappa alltför mycket i 

kvalitet för det boende  

Det andra området [B] är 2289 kvadratmeter stort och detaljplanen reglerar byggrätten en 

byggnadsarea på 700 kvadratmeter i 5 våningar. Här är det således 1589 kvadratmeter som inte får 

bebyggas. Även om det i dagsläget bara är en planerad byggnad för området [B] och då både NCCs 

och Lindbäcks byggs byggnader är strax över 350 kvadratmeter skulle det, om det bedöms som en 

mindre avvikelse från detaljplan kunna uppföras två sådana byggnader på denna yta. Detta har till 

viss del tagits i beaktning vid områdets utformning.  

Vad gäller byggnaderna kommer dessa att upphandlas med Sabo konceptbostäder. Sabo är ett 

koncept som genom ramavtal med Älvsbyns kommun knyter kommunen till att upphandla mellan tre 

olika husleverantörer. Dessa tre är Skanskas, NCCs samt Lindbäcks byggs bostäder. Skanskas 

bostäder, så kallade Boklok, är kedjehus av trä där varje del har en byggnadsarea på cirka 90 

kvadratmeter och som uppförs i högst 4 våningar.  NCCs bostäder, Folkboende är så kallade punkthus 

av betong med utfackningsväggar av trä som i sitt minsta utförande har en byggnadsarea på cirka 

380 kvadratmeter men kan byggas ut ytterligare. Dessa ska enligt konceptet Folkboende placeras 

diagonalt mot en nord-sydlig riktning. Lindbäcks byggs hus, H-plus, är något mer rektangulära än 

NCCs hus, byggda av trä med en byggnadsarea på cirka 360 kvadratmeter i sitt minsta format men 

som likt NCCs hus kan byggas ut. 

4.1.2 Infart till området 

Inom detaljplanens område ligger Skolgatan, den enda väg området nås via med bil, se figur 11. 

Denna väg har idag sju meter bred vägbana och den befintliga fasad som ligger närmast körbanan 

ligger på vägens östra sida och sex 

meter ifrån denna. Gatan är idag 

utformad med godkända mått för 

biltrafik och cykling i bägge 

riktningar samt uppfyller kraven för 

att snöröjningsfordon och biltrafik 

kan mötas vintertid. Skriften 

Vägars Geometriska utformnings 

råd- och kravdelar är i första hand 

vad som begränsar denna vägs 

utformning.                                              Figur 11: Skolgatan. Till höger i bild ges exempel på annonsering i 

                                                                          gaturum. (Foto: Erik Isaksson) 

4.1.3 Torg 

Den norra delen av planområdet har i detaljplaneillustrationen fått benämningen torg. Detaljplanen 

reglerar dock inte torg utan området är avsett för centrumverksamhet. Då området är belagt med så 

kallad prickmark får inga byggnader avsedda för centrumverksamhet uppföras. [C] tillåter trots allt 

handel vilket medför att området kan användas som ett torg där tillfälliga stånd kan sättas upp för 

exempelvis lokalodlade grönsaker på sensommaren. Önskemål fanns initialt från kommunalt håll i 

detta projekt att torget skulle kunna hålla en del grönska och vara parkliknande. Detaljplanen tillåter 

inte park men då utformningen av torg är att se som tämligen fri har området goda förutsättningar 

att bli ett grönt torg. Tilläggas bör att detta torg är utformat som kvartersmark i detaljplanen och inte 
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som allmänplatsmark som är brukligt. Således föreligger inget kommunalt huvudmannaskap. Detta 

betyder att kommunens parkförvaltning inte har någon skyldighet att sköta detta torg. 

4.2 Övriga förutsättningar 

Utöver de givna förutsättningar som måste hanteras finns en rad förutsättningar som bör beaktas. 

Dessa handlar om områdets beskaffenhet. 

4.2.1 Områdets begränsningar 

Kvarteret Leken har matvarubutikens parkering väster om området för bostäder, Östermalmsvägen i 

norr som även är huvudled och Nygrensvägen söder om bostadsområdet. Kvarteret är även 

genomskuret med en infart till matvarubutiken. Hyreshusen är således omringade av vägar för bilar 

och en parkering för bilar, se figur 12. Man kan dra slutsatsen att inom området har bilar högsta 

prioritet. En annan begränsning är vinden. En påtaglig västvind har varit uppenbar vid fältbesöken. 

Slutligen förtar den döda fasaden på fastigheten Höken 6 och den stora bilparkeringen en del av 

utsikten från området.                                                                                                                    

Torget i sig är inte helt oproblematiskt. Kommunen vill skapa 

en välkomnande entré för gångare in mot området samtidigt 

som det så sent som 2015 gjort Östermalmsvägen, en väg 

som måste korsas för att nå denna del till huvudled vilket 

inte är att se som optimalt i frågan om tillgänglighet. 

Biltrafiken måste lämna företräde vid övergångsställen men 

det faktum att denna väg är huvudled kan lätt leda till något 

högre fart än om bilister är tvungna att vara uppmärksamma 

på högerregeln. 

                                                                                                                              Figur 12: Områden som prioriterar  
                                                                                                                              biltrafik (svart) i och omkring  
                                                                                                                              detaljplaneområdets bostads- 
                                                                                                                              och centrumdelar (färg).  

   (Illustration: Erik Isaksson) 

4.2.2 Områdets tillgångar 

Platsen ligger öppet och har sol under större delen av dygnet. Platsen är centrumnära och ligger 

inom hundratalet meter från majoriteten av den kommersiella och offentliga service Älvsbyn har att 

erbjuda. Lyfter man blicken bildar Kanisberget en attraktiv fond från området såväl sommar som 

vinter. Höjdskillnaden i området är betydande och bör ses som en tillgång för området då den 

förenklar dagvattenavrinningen från området. 

4.2.3 Övrigt 

Upplevelsen från områdets båda användningsområden är anmärkningsvärt olika. Från det området 

med användningsområdet [CB] utgörs utsikten i första hand den nybyggda matvarubutiken. Från 

området ses även Älvsbyns kommunala servicebyggnad: Fluxen, på fastigheten Trasten 7 med 

seniorboende, bibliotek och restaurang med fasad ljusrött tegel och Folktandvården i ljust trä på 

fastigheten Vråken 3, se figur 13. Hyreshuset med fasad av brunt tegel på fastigheten Höken 5 är 

också en del av utsikten, Från områdets nordöstra hörn syns Storgatan, Älvsbyns huvudsakliga 

handelsgata. Majoriteten av de bilar som ska till och från matvarubutiken trafikerar Skolgatans del 
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som gränsar till detta område både när de kommer och lämnar matvarubutiken vilket gör att 

trafikflödet känns av betydligt på denna del. 

 
Figur 13: Utsikt från område[CB] mot bebyggelse på fastigheterna Trasten 7 och Vråken 3.  

(Foto: Erik Isaksson) 

Från det område som bara tillåter bostäder [B] är upplevelsen en helt annan. Utsikten härifrån utgörs 

visserligen i första hand av den nybyggda matvarubutiken men härifrån ses delvis Älvsbyns kyrka och 

kyrkstugorna, gamla timringar på fastigheten Älvsbyn 25:77, den gamla byggnaden som inhyser 

privat tandläkarklinik på fastigheten Ugglan 3, den pampiga sekelskiftsvillan på fastigheten Skogen 1 

där Svea skog har sina lokaler, se figur 14 samt den stora villan som är privatbostad på fastigheten 

Leken 9. Den del av Skolvägen som gränsar till detta område trafikeras i avsevärt lägre grad av de 

bilar som färdas till och från matvarubutiken då de flesta bilar kommer från och ska till 

Östermalmsvägen. Detta medför att de trafikflöde som upplevs vid området för [CB] inte alls känns 

av. 

 
Figur 14: Utsikt från område [B] mot bebyggelse på fastigheterna Ugglan 3 och Skogen 1.  

(Foto: Erik Isaksson) 
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5. Resultat 
 

5.1 Byggnader 

Valet i detta projekt har fallit på Lindbäcks byggs byggnader, se bilaga 3. De rymmer fler bostäder 

som är friare för kund att utforma än Skanskas kedjehus som dessutom inte går att få i 5 våningar 

och således inte nyttjar fulla byggrätten. De har också en mer rektangulär form som gör att en mer 

attraktiv rumslighet som passar centrummiljö kan tillskapas jämfört med NCCs mer punkthusliknande 

bostäder som är i det närmaste kvadratiska. NCCs bostäder är heller inte lika fria att placera då det 

ingår i deras koncept att de ska ställas diagonalt mot en sydlig – nordlig sträckning. Detta kan vara 

positivt för områden endast avsedda för boende men där centrumstruktur eftersträvas och är 

överordnande blir byggnaders placering i förhållande till gaturummet mycket viktigt. 

5.1.1 Område [CB]  

Inom detta område var det inte bara bästa byggnadsplacering i syfte att ge de boende så bra läge 

som möjligt som skulle tillses. Denna del var också tvungen att beakta centrumverksamhet och detta 

fick företräde då det är en viktig resurs i städer generellt, samt inom stadsplanering, då det styr 

flödet av människor.  

För att centrumverksamhet skulle få bästa möjliga läge ur ett handelsperspektiv bör den första 

byggnaden på detta område placeras i hörnet av gatorna Östermalmsvägen – Skolgatan.  

Byggnaden bör placeras så nära Östermalmsvägen som detaljplanen tillåter för att göra byggnaden 

synlig från tidigare nämnda del av Östermalmsvägen. Byggnaden skulle också kunna placeras så nära 

Skolgatan som möjligt men då byggnaden på fastigheten Höken 5 skymmer skyltfönstret från den 

planerade byggnaden bör den istället placeras 2 meter från egenskapsgränsen mot Skolgatan för att 

få fasaden som vetter mot Skolgatan synlig från så kort avstånd från Storgatan som möjligt, se figur 

15, som är den gata där Älvsbyns mesta handel bedrivs. Med skylfönster på bägge sidor om hörnet 

skulle butikslokalen göras synlig från Skolgatans del norr om detaljplaneområdet där gatan håller viss 

handel samt från Östermalmsvägens del vid centrum, nära korsningen Storgatan – Östermalmsvägen, 

se figur 16. 

 

Figur 15: Placering av hyreshus enligt          Illustration av hur bostadshuset i område [CB] skulle synas från  

gestaltningsförslag. (Illustration:                  korsningen: Östermalmsvägen – Skolgatan (Illustration: Erik           

Erik Isaksson)                                                     Isaksson)  



15 
 

5.1.2 Område [B] 

Området har ett gynnsamt läge sett till både sol- och trafikförhållanden och det är även en attraktiv 

utsikt från området. Trots att detta område bara är avsett för boende behöver mer än så tas i 

beaktning. Då det första området utformats för att främja handel i första hand så bör även detta 

område anpassas efter det första områdets utformning för att hålla ihop strukturen på området. 

Därför bör inte en alltför fri placering av huset tillåtas även om detta vore det mest gynnsamma sett 

till friytan och läge för balkonger. I syfte att ge de boende bra läge på sina balkonger samt friyta med 

bra placering utifrån både sol- och trafikhänseende men samtidigt följa den struktur som området är 

underordnat, bör byggnaden placeras så nära Skolgatan som detaljplanen tillåter. Byggnadens södra 

hörn bör möta det hörn som egenskapsområdet gör i detaljplanen, se figur 15. Detta möjliggör friyta 

med eftermiddags- och kvällssol söder och väster om byggnaden, se figur samt skapar en yta mot 

matvarubutikens infartsväg som säkerställer att grönyta kan anläggas, se figur 17. Skulle ytterligare 

ett hyreshus byggas på denna fastighet bör denna lämpligen placeras parallellt med tidigare nämnda 

och så långt väster ut som detaljplanen tillåter. I så fall bör detta hus vara lägre än fem våningar för 

att inte skugga för kvällssolen och inte förta utsikten mot den fond Kanisberget utgör.  

 
Figur 17: Illustrerat bostadshus med friyta i söder vid område [B]. (Illustration: Erik Isaksson) 

5.2 Torget - Område [C] 

Då Älvsbyns kommun redan har Lomtjärnsparken, en park med mycket grönyta för barnfamiljer med 

lek och evenemang, samt Konradsparken, en park som också den har mycket grönyta en bit ifrån 

dagligvaruhandeln där en lugn miljö infinner sig bör detta gröna torg fylla ett annat behov. Behovet 

av gräs som marktäckare inom detta parkliknande torg ses därför inte nödvändigt utan istället skulle 

det parkliknande torget kunna ha grus som markbeläggning där skuggande träd står solitära, se figur 

18. Ett 3 meter brett gångstråk går genom torget och angörs mot övergångsstället vid 

Östermalmsvägen i närheten av Folktandvården. Gångstråket skulle i andra änden anläggas mot 
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matvarubutikens asfalterade yta där idag en befintlig gångväg möter matvarubutikens asfalterade 

yta. Här bör en trappa uppföras, utformad för att vara anpassad på ett sådant sätt att den är 

tillgänglig för rörelsehindrade och synskadade eller hellre, en anlagd flack lutning som ansluter mot 

matvarubutikens asfalterade yta anläggas då höjdskillnaden är cirka en meter på den korta sträckan 

mellan torget och matvarubutikens område. En flack lutning skulle också förenkla för dem som har 

hjälpmedel i form av vagnar såsom så kallade ”dramaten” för att frakta det de köpt. Mot 

Östermalmsvägen bör en tät häck planteras i syfte att hindra människor från att gå ut i gata utan 

istället styra dem mot övergångsstället. På torget i närheten av Östermalmsvägen bör parkbänkar 

placeras där de gående kan vila. Då många av de som färdas till fots till matvarubutiken är 

pensionärer är detta en funktion som inte bör förbises. Soptunna bör även placeras här då det ofta 

blir skräpigt i stadsmiljöer där människor tillåts sitta. Torget skulle i första hand bli en samlingsplats 

och en viloplats för de som färdas till fots 

till matvarubutiken. Utförandet med grus 

skulle också innebära att skötseln av 

torget blir enkel vilket är av vikt då det 

parklikande torget inte är detaljplanelagt 

vare sig som [TORG] eller [PARK] utan som 

[CENTRUM] vilket innebär att den 

kommunala parkförvaltningen inte har 

något ansvar att sköta det.                                                 

 Figur 18: Exempel på grusad yta med träd planterade.  

 (Foto: Øyvind Holmstad) 

5.3 Skolgatan 
Skolgatan är idag en väldigt trafikerad gata och är inte den gata gångare använder till området. Då 

handel är planerad längs efter denna gata bör den utformas så den är mer inbjudande för gångare 

men ändå ha en utformning som inte riskerar att olyckor inträffar. Då östra sidan av Skolgatan har få 

byggnader och utan speciell struktur i byggnadernas placering är det svårt att sätta något visst 

gatumått. En byggnad har dock fasad 21 meter från vad detaljplanen över Leken möjliggör som fasad 

och därför skulle gaturummet kunna bestämmas till 21 meter i detta projekt även om den på många 

ställen generellt är bredare. Det breda gaturummet tillåter visserligen en gata med separerade fält 

för gång, cykel och bil men då östra sidan dels hyser lokal för handel inom Höken 6 och dels rymmer 

tomma ytor där byggnader skulle kunna uppföras så gestaltas inte gaturummet öster om Skolgatans 

körbana. Endast detaljplaneområdet illustreras i detta projekt.  

Denna gata bör utformas så att trottoarbredden närmast planerad bebyggelse sätts till 6,5 meter. På 

detta sätt ryms gångare och gatupratare. Trottoaren följs av en yta för plantering/träd/buskar på 1,5 

meter. Denna skiljer trottoaren från körbanan och träd nära gata har också en egenskap av att 

dämpa hastighet för bilister. Körbana för bilar är oförändrade 7 meter. På detta sätt ryms både 

mötande bilar och cyklister sommartid och bilar och snöröjningsfordon kan mötas vintertid. Då 

Älvsbyns Storgata har parkering längs med körfält och detta är att se som något speciellt som skiljer 

ut Älvsbyns stora handelsgata mot övriga huvudgator i tätorter inom det så kallade 

fyrkantenområdet där även Boden, Piteå och Luleå ingår skulle även Skolgatan kunna ha parkering 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%C3%98yvind_Holmstad
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längs gata. Då hyreshuset på [CB] bör placeras 2 meter längre in på detta område från Skolgatan än 

vad detaljplanen tillåter finns utrymme för detta längs denna sträcka, se figur 19.  

Då cykling sker i gata finns dock här en risk att bildörrar öppnas ut i körfält mot cyklister. Vägen är 

dock dimensionerad på ett sådant sätt att utrymme finns för att detta ska kunna undvikas. 

Gaturummet vid nästa hus som tillåter centrumverksamhet skulle kunna utformas på samma sätt 

som vid det första men utan parkering i gata då detta hus står 2 meter närmare gata än det första, se 

figur 20. Detta skapar också liv i gaturummet då fasaderna inte ligger på rad, se figur 21. Som 

kundparkeringar skulle parkeringarna på andra sidan Skolgatan vid fastigheten Höken 6 kunna 

användas då dessa idag står så gott som outnyttjade, se figur 21. Parkeringarna här skulle då bli 5 

meter långa och tillåter således att människor kan passera även på denna sida då 1 meter lämnas så 

att fotgängare kan passera. Cykling sker i gata längs Skolgatan då endast 30 km/h tillåts.  

                         

Figur 19: Sektion av projektets gatuutformning från                            Figur 20: Sektion av projektets gatu- 

trottoarkant till fasad av planerad bebyggelse vid                               utformning från trottoarkant till fasad 

första byggnaden på område [CB]. (Illustration:                                   av planerad bebyggelse vid andra    

Erik Isaksson)                  byggnaden på område [CB] samt vid 

                                                                                                                       område [B]. (Illustration: Erik Isaksson) 

 

 

 

 

 

Figur 21: Exempel på  fullutbyggd gata 

där byggnaders förskjutning skapar ett 

intressant gaturum. Till vänster i bild 

syns uppställningyta vid fastigheten 

Höken 6 som skulle kunna nyttjas för 

andra byggnaden inom område [CB]. 

(Illustration: Erik Isaksson) 
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Vad gäller snöröjningen av denna gata skulle det på denna gata behövas ett utrymme för 

snövallsbredder på cirka 4 meter enligt Trafikverkets tabeller. Det är därför inte möjlig att lämna 

snövallar efter denna gata längs den sida där ny bebyggelse är planerad. Här rekommenderas att 

snövallar bortforslas så snart snöfall upphört. 

6. Slutsats 

Första byggnaden på området för bostäder och centrumverksamhet bör placeras så nära 

Östermalmsvägen som detaljplanen tillåter samt 2 meter längre ifrån Skolgatan än vad detaljplanen 

tillåter med långsida mot Skolgatan. Byggnaden skulle kunna ha skyltfönster mot dessa gator vilket 

skulle göra dem synliga från Älvsbyns centrum i närheten av korsningen Storgatan- Östermalmsvägen 

och från Skolgatan där handel finns. 

Andra byggnaden på detta område bör ställas så nära Skolgatan som detaljplanen tillåter samt 2 

meter från infartsområdet till matvarubutiken på kvarteret. På detta sätt får balkongerna vid det 

första huset sol under eftermiddag och kväll och det säkerställer grönytan mellan byggnaden och 

infartsvägen, se figur 22. 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Skuggstudie över området 

som illustrerar 1 september klockan 

12.00. (Illustration: Erik Isaksson) 

 

Byggnaden på området för bostäder bör placeras så nära Skolgatan som detaljplanen tillåter med 

långsida mot Skolgatan samt att byggnadens högra hörn tangerar detta egenskapsområdes vinkel 

längs Skolgatan. Detta i syfte att låta eftermiddags- och kvällssolen belysa områdets friyta samt att 

placeringen bör ge en lugn miljö för de boende. Placeringen tillskapar också ett centrumanpassat 

gaturum. Den detaljplan som är upprättad skulle kunnat ha ett smalare område med prickpark ut 

mot Skolgatan. Detta hade möjliggjort ett tätare gaturum genom att byggnaderna kunnat placeras 

närmare Skolvägen samtidigt som möjligheten att placera byggnaderna på det sätt denna detaljplan 

tillåter och som legat till grund för denna gestaltning funnits kvar. Skolgatan skulle kunna få en 

separerad gång och cykelväg. Gatan är bred, centrumnära och tillåter handel på fler ställen längs 

gatan. Då detta gestaltningsförslags del av gatan är kort och inga andra cykelvägar ansluter finns 

dock inget syfte med detta i projektet. Hade gestaltningsförslaget avsett även andra sidan av gatan 

där hyreshus skulle kunna uppföras med handel i botten och även avsett hela Skolgatan hade ett 

större trafikflöde varit att vänta. Lösningen med separerad gång- och cykelväg likt Älvsbyns Storgata 

hade då varit aktuell.  
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Detaljplanen hade också kunnat tillåta centrumverksamhet eller handel även på det andra området, 

område [B]. Då skulle en större del av kvarteret Leken kunna vara en del av Älvsbyns centrumområde 

för handel. Detta område skulle också ha kunnat tillåta ökad byggnadsarea då området till och med 

är något större än område [CB] med fri byggrätt. Detta områdets västra del hade även kunna 

reglerats till fyra våningar eller en byggnadshöjd på cirka 12 meter för att säkerställa att den västra 

delen inte skuggar den östra delen ifall den bebyggs. Här skulle dock ytterligare ett hus kunna 

uppföras utöver vad som här gestaltats. Även om detaljplanen inte tillåter NCCs eller Lindbäcks byggs 

hus då dess storlek gör att det måste bedömas huruvida det kan anses vara en mindre avvikelse från 

gällande detaljplan så skulle det inom ramen för Sabo koncepthus kunna uppföras ett hus här av 

Skanskas modell. Dessa går att få med en byggnadsarea om cirka 300 kvadratmeter och då de inte 

uppförs högre än i 4 våningar bör detta säkerställa att det inte skulle skugga eventuellt hus vid 

Skolgatan.  

Torget bör vara utformat så att det är belagt med fint grus och bevuxet med skuggande träd. 

Området bör genomskäras av en gångväg som ansluter i närheten av övergångsstället över 

Östermalmsvägen och löper in mot matvarubutiken. En flack lutning bör anläggas där höjdskillnaden 

är cirka en meter på en kort sträcka mellan torget och matvarubutikens asfalterade område. 

Gångvägen bör ansluta där den idag befintliga upptrampade stigen möter denna asfaltyta. Längs 

Östermalmsvägen planteras en tät häck i syfte att styra gångare mot övergångsstället. Bänkar bör 

vara uppställda på torget i närheten av gångvägens början vid Östermalmsvägen i syfte att vara en 

rastplats för personer som finner det ansträngande att färdas till fots och som plats för samvaro. 

Sopkorgar bör finnas vid parkbänkarna då det lätt blir skräpigt där människor ges plats att sitta. 

Avslutningsvis bildar detta gestaltningsförslag ett kvarter med gaturum anpassat efter 

centrumstrukturen, kontextuellt anpassat till Älvsbyn i allmänhet och till områdets förutsättningar i 

synnerhet. De tilltänkta boende kommer utifrån detta förslag ha goda solförhållanden på friytor men 

även till balkonger då alla balkonger har eftermiddags- eller kvällssol och vissa till och med både ock. 

Matvarubutiken som är central för kvarteret blir genom gestaltningsförslaget lättillgängligt för dem 

som färdas till fots från och till denna, då torget ger chans till vila och erbjuder skugga för dem som 

behöver. Friytorna inom planområdet skapar också en motvikt mot den stora asfalterade yta 

matvarubutikens parkering utgör, se figur 23. 

 
Figur 23: Planvy över området efter projektets gestaltningsförslag. (Illustration: Erik Isaksson) 
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KVARTERET LEKEN
Gestaltningsförslag 

Bostadshus med handel i botten av Lindbäcks byggs modell. Uppförandet av detta hus samt 
anläggandet av ett torg samt en omvgestaltning av Skolgatan bör bli det första steget i 

kvarteret Lekens nya gestaltning. Vy från korsningen Östermalmsvägen - Skolgatan.

Gatusektion för område vid bostäderGatusektion för område vid bostäder 
med handel

SKOLGATAN
Då handel är planerad längs efter denna gata bör den utformas 
så den är inbjudande för gångare men ändå har en utformning 

som inte riskerar att bilolyckor inträffar. Här redovisas sektio-
nener mellan körbanans ena sida till fasad av planerad bebyg-
gelse. Detta är även det område som redovisas i detaljplanen 

för området. Utformning av denna gata bör utformas så trotto-
arbredden närmast planerad bebyggelse sätts till 6,5 meter. På 
detta sätt ryms gångare och gatupratare och någon bänk eller 
plantering. Denna följs av en yta för plantering/träd/buskar på 
1,5 meter. Denna skiljer trottoaren från körbanan och träd nära 
gata och har också en egenskap av att bilister dämpar hastig-
heten. Körbana för bilar är oförändrade 7 meter. På detta sätt 
ryms både mötande bilar och cyklister sommartid och bilar och 
snöröjningsfordon kan mötas vintertid. Cykling sker i gata då 

endast 30 km/h tillåts. 
Då parkering längs Storgatan är att se som något speciellt för 
Älvsbyn och skiljer ut kommunens handelsgata mot övriga tät-
orter i det så kallade fyrkantenområdets handelsgator skulle 
även Skolgatan kunna ha parkering längs gata vid det område 
som tillåter handel. Då hyreshuset med handel närmast Öster-

malmsvägen bör placeras 2 meter längre in på detta område från 
Skolgatan än vad som detaljplanen tillåter finns utrymme för 
parkering längs denna sträcka. Vägens dimensioner är så pass 
tilltagna att detta ska kunna genomföras utan att bilister ris-

kerar öppna bildörrar ut mot cyklister.

BYGGNADER
Vid valet av byggnader var en given 
förutsättning att välja mellan Sabo 

konceptbostäder. Dessa tillverkare är 
Lindbäcksbygg, NCC samt Skanska. Inga 
avvägningar har gjort i detta projekt i 

fråga om ekonomi utan syftet har enbart 
varit att skap en så attraktiv miljö som 
möjligt. Därför har valet fallit på Lind-

bäcks byggs byggnader. De rymmer många 
bostäder då de är yteffektiva, är till viss 

del fria för kund att utforma samt har 
en form som kan tillskapa en attraktiv 
rumslighet som passar centrummiljö.

PROJEKTET
I kursen Examensarbete i utbildningen Samhällsbyggnadsprogrammet på Luleå tekniska universitet ska ett projekt om 

sju och en halv högskolepoäng genomföras. Studenten ska inom ramen för vad som är relevant inom sin utbildning driva 
en tes eller frågeställning och presentera ett resultat i form av en rapport som besvarar dessa. Syftet med detta pro-
jekt är att Kvarteret Leken ska få en utformning som tillgodoser de kommande boende inom områden både i avseende hur 

bostadshusen är placerade sett till lägenheternas och dess balkongers läge i förhållande till sol och skugga samt den 
rumsbildning husen skapar och som kommer bli de boendes friytor. Ett annat syfte är att de personer som färdas genom 
området till matvarubutiken och till den kommande bebyggelsen upplever området som tillgängligt, tryggt och trivsamt. 
Slutligen så syftar detta projekt också till gestalta kvarteret på ett sådant sätt så att det harmoniserar med cen-

trumstrukturen. Detta förslag visar i huvudsak full utbyggnad av kvarteret på ett sätt som är förenligt med detaljpla-
nen för området. Det kan dock delas upp i etapper där ett hyreshus med handel anläggs i ett första skede tillsammans 

med torg i anslutning till detta hus samt att vägområdet att omvandla efter detta projektsförslag. I ett andra skede bör 
ytterligare ett hyreshus med handel uppföras och i en tredje och sista etapp kan ett hyreshus endast avsett för bostä-

der uppföras i området mot Nygrensvägen
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På området som tillåter bostäder med handel bör det första huset placeras så 
nära Östermalmsvägen som detaljplanen tillåter samt 2 meter längre från Skol-
gatan än vad detaljplanen tillåter. På detta sätt skapas ett gaturum som inrym-
mer parkeringar likt Storgatan, samt gör handellokalernas entrésida synlig från 

Storgatans vägområde. Nästa hus som placeras på detta området bör placeras så 
nära Skolgatan som detaljplanen tillåter samt 2 meter från matvarubutikens in-
fartsområde då detta skulle säkertställa en grönyta mellan dessa båda områden. 
På så sätt skuggas heller inte det första hyreshusets balkonger under eftermid-
dag och kväll. Samtidigt skapas också ett liv i gaturummet då skyltfönstret från 
denna byggnad skulle bli synlig rakt framifrån när det första hyreshuset passe-
ras. Gällande byggnaden på området som bara är avsett för bostäder bör detta 

placeras så nära Skolgatan som möjligt för att fortsätta på gaturummets struk-
tur samt skapa en friyta på  sidan med kvällssol. Placeras byggnaden så att dess 
södra kortsida börjar där egenskapsområet gör en vinkel skapas också en friyta 
rakt i söder. Detta medför också att grönyta kan anläggas mellan byggnaden och 
infartsområdet till  matvarubutiken. Samtliga balkonger för alla hus får på detta 
sätt sol under antingen eftermiddag eller kväll och vissa får både eftermiddags- 

och kvällssol.

SEKTIONER

1 mars 18.00

1 juni 12.00

1 mars 12.00

1 september 12.00 1 september 18.00

1 juni 18.00

SKUGGSTUDIER

Byggnadernas placering skapar 
ett fördelaktigt solläge för de 
boende både sett till friytor 

och balkonger.

Området domineras idag av en matvarubutik men lyfter man 
blicken bildar Kanisberget en attraktiv fond sydväst om områ-

det.

Examensarbete av: Erik Isaksson, Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska univeritet, 2016 

SKOLGATAN
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STORGATAN

NYGRENSVÄGEN

BYGGNADERNAS PLACERING

Utsnitt ur detaljplan över kvarteret Leken

Placering av hus med handel

Placering av hus 
med enbart bostä-
der



KVARTERET LEKEN
Gestaltningsförslag 

Från det område som bara tillåter bostäder ses delvis Älvsby 
kyrka och kyrkstugorna, gamla timringar på fastigheten Älvsbyn 
25:77, den gamla byggnaden som inhyser privat tandläkarklinik på 
fastigheten Ugglan 3, den pampiga sekelskiftsvillan på fastighe-
ten Skogen 1 där Svea skog har sina lokaler samt den stora villa 
som är privatbostad inom kvarteret Leken. Den del av Skolgatan 
som gränsar till detta område trafikeras i avsevärt lägre grad av 
de bilar som färdas till och från matvarubutiken då de flesta kom-

mer från och ska till Östermalmsvägen. Detta medför att detta 
område upplevs som lugnt och väl anpassat för bostäder.

Då det inom Älvsbyn finns två parker med mycket grönska och plan-
teringar samt ett torg med planteringar skapas här istället en park 
där marken är täckt med grus och endast träd utgör grönskan. En 
tät häck mot Östermalmsvägen styr de gående till övergångsstäl-
let. Detta torg blir ett landmärke för dem som färdas till fots till 
och från matvarubutiken på kvarteret. Här finns också parkbänkar 
där de som tycker att uppförsbacken från matvarubutiken är jobbig 
och att vägen är lång kan rasta i skuggan under träden. Då området 
tillåter handel kan också stånd sättas upp för exmepelvis skörde-

marknad där lokala producenter kan sälja vad de odlat..

Det område som i detaljplanen regleras till 
bostäder och handel ligger närmare Älvsbyns 
centrum än området som bara avsett för bo-
städer. Härifrån ser man Älvsbyns kommunala 

servebyggnad Fluxen, Folktandvården och häri-
från ses även Storgatan, Älvsbyns huvudsakli-
ga handelsgata. Efter Skolgatan finns sedan ti-
digare viss handel. Detta förslag bidrar till att 
förlänga Skolgatan som handelsgata och göra 
denna del till en utökning av Älvsbyns centrum 
samtidigt som förslaget tillgodoser de boende 
är med en väl tilltagen friyta med sol hela ef-
termiddagen och kvällen samt ett parkliknande 
torg som bildar en skärm mot Östermalmsvägen.

Examensarbete av: Erik Isaksson, Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska univeritet, 2016

Älvsbyns karaktäristiska handelsgata Storgatan, med parkeringar längs si-
dan hela vägen gör den speciell gentemot de övriga kommunerna inom fyrkan-
tenområdets huvudgator. I detta projekt omgestaltas den del av Skolgatan 

som berörs av projektet för att efterlikna denna ortsspecifika gata.



H+
Tävlingsförslag SABOs kombohus Plus  

H+

Fasad 1-3 
1:100 (A1)

Fasadmaterial:
1. Puts

2. Träpanel, ceder
3. Fönster alu/trä
4. Entréparti, ek

Fasad 4
1:200(A1)

Entré 
1:40(A1)

2

2

2

2

1

3

1

3

H+ är ett hus som tål att tittas på och synas i 
sömmarna!

Ett stilrent och smakfullt hus som kan passa in i de 
flesta miljöer och situationer - förtätning i tätorten, 
i ytterstaden eller som friliggande hus i park eller 
natur. 

Vi föreslår ett hus i ljus puts som tillsammans med 
en smäcker form ger en lätt elegans. Som kon-
trast till putsen får de fasadytor man kommer nära 
- sockelvåningen, omfattningen till entrén och bal-
kongernas väggar - en beklädnad av cederträ, ett 
tåligt träslag med varm rödaktig ton.

Ett enkelt modultänk ger oss möjlighet att bygga 
fina hyresbostäder snabbt, effektivt och med hög 
kvalitet. Och med oändliga möjligheter till variation 
för den som vill. Vi kan enkelt forma lägenhetsför-
delning och lägenhetsstorlekar efter önskemål.

Valet av fasadmaterial är inte bundet till vårt bygg-
system utan kan väljas av respektive byggherre 
och med anpassning till den aktuella tomten. Vi 
kan använda exempelvis fasadtegel, skivmaterial 
eller olika material i kombination. 

Med stor inlevelse skapar vi ett hus som är tillta-
lande och situationsanpassat, med yteffektiva lä-
genheter och stora boendekvaliteter.
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Konceptet

H+ är här ett förslag på ett specifikt hus, men det är också 
ett huskoncept.
Konceptet bygger på idén om ett enkelt och tydligt mo-
dultänkande, där modulmåtten stämmer väl överens med 
välfungerande bostadsplaners generella mått. Helt enkelt 
ett huskoncept med tusen möjligheter.

Antalet lägenheter på respektive våningsplan och lägen-
heternas storlekar kan varieras nästan i det oändliga. Möj-
ligheten ger varje intresserat SABO-bolag möjlighet att få 
vårt erbjudande anpassat till de egna specifika önskemå-
len och till den aktuella tomten. 

Alla lägenheter har ett grundpaket i form av en ”entrémo-
dul” med entré, kök&bad. Wc/badrum har en egen, fullt 
tillgängliga tvättutrustning. I 3-4 rok finns ett extra förva-
ringsutrymme i form av överskåp och bänkskiva ovanför 
tvättutrustningen. Köksutformningen anpassas efter lä-
genhetsstorlek. 

Till entrémodulen adderar vi sedan på olika sätt valfritt an-
tal rum. På ett enkelt sätt skapas då 1:or, 2:or, 3:or och 
4;or. Lägenheternas olika rum kan organiseras på olika 
sätt beroende på behov, väderstreck, buller, utsikt, lämp-
liga balkonglägen etc. 

H+ har även en stor flexibilitet vad gäller den exteriöra 
utformningen. Fasadmaterial, takform, balkongutformning 
och fönstersättning kan varieras efter behov och önske-
mål. Stadsbyggnadsaspekterna och möjligheten till an-
passning är oerhört viktig vid komplettering i befintlig be-
byggelse. 
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H+
Konstruktionen 

Vårt erbjudande kommer alltid med en anpassning 
mot framtidens krav på ett hållbart samhälle. Vi kan 
därför erbjuda vårt koncept inom ramen för Miljöbygg-
nad Silver. 

Produkten vidareförädlas ständigt genom ett tydligt 
fokus på forskning och utveckling. 
Ett utmärkt exempel på FoU är i badrummet där ett, 
genom åratal av forskning framtaget, tätskikt erbjuds 
med hela 10 års garanti! 

Våra leverantörer av material och inredning är samt-
liga etablerade aktörer vilket borgar för en slutprodukt 
av högsta kvalitet. Ytskikt har valts med omsorg och 
med ett tydligt fokus på ett långsiktigt ägande och för-
valtande. Trapphuset är ett exempel som understry-
ker detta fokus där hela golvytan beläggs med klinker 
och där en robust, men samtidigt en mycket estetiskt 
tilltalande, ståltrappa förbinder våningsplanen. 

Husets stomme utförs i huvudsak i trä. Trä är ett för-
nyelsebart material som binder koldioxid och därmed 
lägger grunden för ett klimatneutralt hus. Trä som 
material har förutom sina goda miljörelaterade egen-
skaper även visat sig vara ledande för en anpassning 
till framtidens byggande eller med andra ord det in-
dustriella byggandet. Det industriella byggandet ger 
fukt och kvalitetssäkrade hus med en betydande tids-
vinst, från beställning till färdigställande, jämfört med 
ett traditionellt byggande på plats. 

Våra byggnader är projekterade och uppmätta att kla-
ra ljudklass B som är klassen högre än normkravet. 
I flera fall klarar vi ljudklass A för luftljudsisoleringen, 
vilket betyder att samtal hos grannen inte stör våra 
slutkunder alls.
 
Brandskyddet är fullgott i våra byggnader. Vårt bygg-
system är verifierat för REI90, den högsta klassen 
för bostadshus i normen. Vi samarbetar med Sveri-
ges bästa brandkonsulter som hjälper oss att planera 
byggnaden för säker utrymning oavsett byggnadens 
höjd.

Konstruktion
1:20 (A1)
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H+

Entréplan 1:100 Normalplan 1:100 Vindsplan 1:100

Lägenhetsförteckning

principplan

9 st 1ROK (45m²)
7 st 2ROK (54m²)
1 st 2ROK (62m²)
7 st 3ROK (72m²)
8 st 4ROK (80m²) 

TOTALT:
32  lägenheter
1989 m² BOA 

Funktionsmått enligt SIS, normalnivå Funktionsmått enligt SIS, normalnivå 

16m² 16m²

15m²

13m²

2ROK 62m² 4ROK 80m² 4ROK 80m²

FLÄKTRUM

FÖRRÅD

3ROK 72m²

1ROK 45m² 1ROK 45m²1ROK 45m² 2ROK 54m²

15,5m² 16m²

8m² 8m²

9m² 9m²

13m² 13m²

20m² 20m²20m²

13,5m² 13,5m²13,5m²13,5m²

14,5m² 14,5m² 14,5m²14,5m²

13,5m² 13,5m²

8m²

Bostäderna 

Vi arbetar med praktiskt utformade och yteffektiva lä-
genheter.Bostäderna har också klassiska kvaliteter 
som mycket god möblerbarhet, goda rumssamband, 
långa siktlinjer och utblickar. 

Vårt mål med lägenhetslösningarna har varit att hitta 
en tydlig och enkel struktur med rejäla och generel-
la rum. Ett öppet rumssamband mellan kök och var-
dagsrum i anslutning till balkong eller uteplats ger luft 
och rymd. Vill man avgränsa faller det sig naturligt, 
med hjälp av exempelvis glasade pardörrar kan man 
få en fin avgränsning mellan kök och vardagsrum.
Matplatserna är rymliga med plats för många och 
även balkongerna har god plats för möblering.

I förslaget har vi en lägenhetsfördelning med en var-
dera av 1, 2, 3 och 4 rok, för att visa en generalitet. 
Samma hus kan lika gärna få fördelningen 2 st 2 rok 
och 2 st 3 rok, och lägenheterna kan även göras stör-
re eller mindre, inom samma fördelning. 

I förslaget är ettorna tillräckligt stora för att rymma en 
rejäl sovalkov, något som ofta efterfrågas. Tvåorna 
och treorna kan utformas med direktkontakt mellan 
det stora sovrumet och vardagsrummet. Detta ger 
kvaliteter som långa siktlinjer, möjlighet till rundgång i 
lägenheten och en större öppenhet i lägenheten. Fy-
rorna i vårt förslag är riktigt yteffektiva och alla rum 
har mycket god möblerbarhet. 

Vid förtätningar i äldre områden där befintliga bo-
stadshus sällan har hiss, är ny bebyggelse ofta av-
sedd främst för äldre som ska kunna bo kvar i sitt 
område. Stor vikt läggs då vid att lägenheterna är 
väl fungerande för äldre. Kvaliteter som nära kontakt 
mellan badrum och sovrum är viktiga, såväl som di-
rektkontakt mellan det stora, fullt tillgängliga sovrum-
met och rummen för samvaro.
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