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ABSTRACT  

The outdoor environment of multifamily dwellings should be carefully planned to 

accommodate the large number of different dwellers, that are to live there through the 

lifetime of the building. Different groups of residents have different needs and wishes, and all 

these must be considered. Failure to achieve a working courtyard where all these needs was 

met would result in low usage of shared outdoor spaces, and discontentment among the 

residents. This thesis has strived to catalogue the courtyards of three multifamily housing 

estates in the Swedish city of Västerås. It has also compared the shared features among the 

three case studies, according to where the single feature was best implemented and why it 

worked better there. That comparison gave an indication to what could be considered best 

practice for similar projects. The initial literature study gave good insight on what matters 

including: children’s play areas, public seating, different age group’s views and wants. Of 

universal importance was also the significance of feeling secure in the courtyard. One major 

difficulty was getting the residents to use the public seating in their area. Studies have 

suggested that the problem is that they feel observed by their neighbours. This could be 

solved by providing optional seating out of sight, the compromise with this solution became 

in making sure that these secluded seating areas was not thought of as possible places for 

hiding miscreants. Another solution was to make use of non-stationary furniture, which 

introduces the possibility of the furniture being stolen. Lockable storage for the resident’s 

private outdoor utensils was then a good suggestion. 

Keywords: multifamily house, outdoor environment, courtyard, planning, apartment yard, 

public seating 
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SAMMANFATTNING  

Den gemensamma utemiljön är viktig för de boende i flerbostadshus, framförallt för de som 

inte har egna privata uteplatser i bostaden. Utemiljön måste dock utformas så att den ger så 

många önskvärda funktioner som möjligt till den stora heterogena skaran boende som 

kommer att bo här under husets livstid. Speciellt då olika åldersgrupper kan ha varierande 

krav och önskemål gällande vad som önskas och prioriteras på den gemensamma 

bostadsgården. 

Brister i den gemensamma utemiljön kan ha stora konsekvenser för de boendes trivsel, men 

också för hur bostadsområdet uppfattas, och hur lätt det är att hyra ut bostäderna och vad 

hyresgästerna är villiga att betala. Då få bostadsområden planeras strängt med endast en 

samhälls- eller åldersgrupp i åtanke genom byggnadernas långa livslängd så blev det en fråga 

om att prioritera. Vilka funktioner ansågs viktigast och vilka var önskvärda? därefter kunde 

platstillgång och kostnader bedömas och slutligen val göras. 

Arbetet ämnade granska hur den gemensamma bostadsgården upplevdes och användes i tre 

stycken flerbostadshus fastigheter i de östra stadsdelarna av Västerås. Granskningen 

omfattade också vilka funktioner som hade prioriterats och vilka som var de mest brukade. 

Därmed så hade också eventuella förslag till ändringar skapats, vilka av dessa som kunde 

tänkas vara överförbara och applicerbara till liknande objekt undersöktes. 

Som en grund utfördes en litteraturstudie för att skapa grund i redan gjorda undersökningar 

gällande utemiljön inom olika områden och för olika grupper. Arbetet genomfördes sedan 

som fallstudier av de olika områdena. Områdena undersöktes med ett stort antal platsbesök 

och observationer där utemiljön i områdena dokumenterades noggrant. Anteckningar fördes 

över vilka funktioner som brukades vid olika tidpunkter, både i fråga om veckodag och 

klockslag. Vidare så granskades de olika områdenas arkivmaterial för att ge en tydligare och 

mer komplett bild över grundläggande fakta som till exempel: byggår, hur många lägenheter 

och omfattning av lägenheterna som har privat uteplats i form av antingen balkong eller 

uteplats i markplan. 

En grundläggande skillnad när det gällde önskemål och användande av bostadsgården var 

individens ålder. Barn ville ha en utemiljö där de kunde springa runt, leka, cykla och klättra, 

deras föräldrar ville ha en trygg närmiljö där de inte behövde oroa sig för att barnen skulle 

behöva utsättas för farlig trafik och oönskade människor. Vuxna ville dessutom ha en 

utemiljö som fungerade genom att det gick att komma fram till porten med bil efter större 

inköp, och där räddningstjänsten kunde komma till ifall något hände. Det var också önskvärt 

med en vacker och trivsam närmiljö att betrakta från fönster och uteplatser. Tryggheten var 

viktig också för de vuxna, här handlade det framförallt om att bostadsgården skulle vara väl 

upplyst på kvällen och att den var lätt att överblicka. Många önskade sig gemensamma 

uteplatser även ifall de hade egen balkong, det kunde till exempel handla om grillning som 

inte var tillåten på de egna balkongerna eller att kunna vistas i solen när denna stod i ett 

annat väderstreck än vad balkongen gjorde. 



 

 

De äldre som frågades i litteraturstudiens undersökningar uppgav att viktiga faktorer var 

jämna och lättframkomliga vägar, samt möjlighet att själva kunna vara med och sköta 

planteringarna. De äldre tillsammans med föräldralediga vuxna var också de mest flitiga 

brukarna av de gemensamma uteplatserna. Avgörande för hur flitigt dessa brukades var 

faktorer som: tillgång av sol och skugga, betraktningsvärd utsikt och möjlighet till samtal och 

umgänge. En ytterligare faktor gällande gemensamma uteplatsers nyttjande som nämndes i 

litteraturstudien och observerades vid besöken var huruvida uteplatsen låg i andra grannars 

synfält. Det upplevdes svårt att slappna av när vi kände oss betraktade av människor som vi 

kände delvis, inte helt främmande men inte heller familj eller nära vänner. 

Område 1 Timmerkojan hade en stor och öppen bostadsgård som var väl överblickbar men 

tom och dåligt utnyttjad. Gården erbjöd flera uppskattade funktioner som: två lekplatser, en 

grillplats, en boulebana, paviljong och ett antal utspridda fasta bänkar. De flesta av dessa 

funktioner var väl använda och fungerande, undantaget var vissa av de fasta parkbänkarna 

som låg i väl många synfält eller saknade något ytterligare som motiverade valet av just 

dessa. Det skulle kunna varit något att se på eller tillgången till ett bord och kanske fler 

bänkar i grupp för lättare umgänge. Bostadsgården saknade också karaktär eller utmärkande 

drag, förslag för detta var att till exempel låta fastighetsnamnet Timmerkojan vara 

inspiration för en större lekplats utformad för att ha något att erbjuda barn i alla åldrar. 

Denna borde i så fall också utformas så att den utgör ett spännande blickfång. Gården 

saknade bommar till en del av infarterna, detta bidrog till att minska trafiksäkerheten på 

bostadsgården. Vissa andra funktioner från de andra studerade områdena skulle också kunna 

brukas här: den öppna dagvattenleden och dammen från område 2A kombinerat med lite 

större höjdskillnader och mer skyddade uteplatser med bersåer skulle göra den här gården 

mer egen. 

Område 2A hade en bra storlek samt också ett bra förhållande för gårdens format. 

Bostadsgården lyckades väl med att skilja den halvprivata gårdsytan från den allmänna. 

Tillträde till gården skede via tre avstickare från omgivande cykelvägar eller områdets 

parkeringsområde. Gården karaktäriserades av den öppna dagvattenkanalen och dammen 

samt tre stycken stora ekar som tillsammans med gårdsmarkens kupering hade sparats från 

det ursprungliga naturliga. Denna gård erbjöd följande funktioner: lekplats, grillplats och 

bänkar grupperade i en halvcirkel för umgänge. Av dessa var det huvudsakligen grillplatsen 

som behövde förbättras med lite häckplantering som ökar avskildhet och vindskydd. 

Område 2B hade en långsmal form centrerad runt en central väg, gårdsytan blev mer spridd i 

form av ett antal mindre gårdsytor som skapades i anknytning till denna. Det fanns dock 

vissa mindre grönytor mellan de olika avgreningarna som skulle kunna nyttjas bättre, förslag 

på användning av dessa är mindre bersåer, planer för mindre utrymmeskrävande bollspel 

och liknande. Det fanns här ett antal fasta bänkar med omotiverad placering och som därmed 

användes dåligt, även dessa ytor skulle kunna planeras om enligt föregående förslag. 

Området hade två lekplatser med ett tydligt fokus på de yngre barnen, de äldre barnen 

erbjöds andra funktioner i direkt närhet till bostadsgården, dessa var: grönområde med skog 

och bollplaner samt skolgård med lekplatser. 

Nyckelord: samhällsbyggnad, flerbostadshus, bostadsgård, uteplats, Västerås  
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Paviljong Mindre fristående byggnad, ofta utan slutna väggar. 

Berså Lövsal eller trädgårdsrum med växter som bildar väggar. 

Permeabel yta Yta som tillåter genomträngning. 

Ledstråk Stråk som kan leda synskadade rätt, ofta taktilt istället för visuellt 
markerat. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Utemiljön är en viktig del av hur ett flerbostadshus upplevs och fungerar, speciellt för de 

boende under byggnadens bruksskede. Det är därmed också ett område som bör betänkas 

redan under det tidiga planeringsskedet för att bästa möjliga slutresultat ska uppnås 

(Heurlin-Norinder, 2005). Just flerbostadshus är speciella när det gäller utemiljö då den 

omgivande utemiljön kommer att användas av olika grupper i samhället med olika behov och 

önskemål under byggnadens livslängd. Utemiljön måste därmed utformas så att den passar 

för och har något att erbjuda boende i flera olika åldersgrupper. Utemiljön till ett 

flerbostadshus måste dessutom bidra med vissa grundläggande funktioner för att skapa 

trivsel och trygghet för de boende. Exempel på sådana funktioner är lekutrymmen för barn 

och gemensamma uteplatser som de boende kan bruka. 

Idén till ämnet väcktes av att den allmännyttiga hyresvärden Bostads AB Mimer annonserade 

ett önskemål om ett examensarbete med ämnet utemiljö (Byggnads AB Mimer, 2016a). 

Kontakt togs med Mimer och det visade sig att kontaktpersonen där hade befattningen 

sakkunnig trädgård och att trädgård och växtlighet också var önskad inriktning på 

examensarbetet. Trots detta påbörjades ett arbete med att försöka formulera en fungerande 

frågeställning som skulle vara godtagbar för Mimer samtidigt som den skulle passa in på 

kraven för ett examensarbete inom byggnadsteknik. 

En utemiljö som inte används eller inte fungerar är ett slöseri med resurser i form av både 

pengar och yta. Det är därmed viktigt att utemiljön planeras och utformas på bästa möjliga 

vis, både gällande vad som behöver finnas på flerbostadshusens gårdar men också hur detta 

ska utformas. 

1.2 Problemformulering 

En bristfällig utemiljö har stor inverkan på de boendes trivsel samt möjlighet och önskan att 

bruka sin närmiljö. Den stora utmaningen är att utforma en utemiljö som har önskat innehåll 

för den stora och blandade populationen människor som kommer att bo i området genom 

husets livslängd. Det blir en fråga om att prioritera olika önskemål mot varandra, då det 

sällan finns utrymme för att göra alla helt nöjda och vissa intressen kan konkurrera. Ett 

ytterligare problem gällande flerbostadshusens utomhusmiljö är att det ibland förekommer 

delar och detaljer som inte alltid används så flitigt som önskat.  
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1.3 Syfte 

Arbetet avser undersöka hur utemiljön fungerar och upplevs i tre av Mimers områden på 

Skiljebo, och vad som eventuellt kan göra utemiljön i dessa områden bättre. Arbetet syftar 

också att undersöka i vilken grad den utrustning som finns i områdenas utemiljö används, 

och vad som kan göras för att öka nyttjandegraden av oanvänd utrustning. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur är utemiljön utformad i tre av Mimers områden med olika byggår? 

 Vilken utrustning används och vilken står oanvänd? 

o Vad kan göras åt oanvänd utrustning? 

 Vilka möjliga förbättringar kan göras i den byggda utemiljön? 

o I de studerade områdena 

o Generellt i liknande områden 

1.5 Avgränsning 

Arbetet har avgränsats till att omfatta utemiljön för flerbostadshus med hyresrätter hos 

Mimer i Västerås. Studieobjekt för fallstudier är fastigheterna: Timmerkojan, Tujan 1 och 

Pinjen 1. Då arbetet begränsas till flerbostadshus har de få par- och enfamiljshus som finns i 

fastigheten Pinjen 1 hanterats endast ytligt. Studien har begränsats till rådande förhållanden 

under månaderna mars till och med juni, övriga året har inte granskats. 
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2 METOD 

Arbetet utfördes först genom en litteraturstudie och sedan som en serie fallstudier. 

Fallstudierna inkluderade observationer, arkivstudier och jämförelser mellan objekten. 

2.1 Litteratursökning och litteraturstudie 

För att placera den utförda studien i ett sammanhang och för att fylla i med material från 

andra årtionden än de som granskades i fallstudierna utfördes en litteraturstudie. Material 

till litteraturstudien hittades genom sökning efter litteratur på högskolebiblioteket samt 

genom sökande i den vetenskapliga databasen Discovery. Google Maps användes för att ta 

fram en figur över de studerade områdenas läge relativt varandra, samt omgivande 

infrastruktur. 

Ett flertal olika sökord användes för sökning i databasen, dessa sökord prövades i olika 

kombinationer: Outdoor environment, apartment building, multifamily, planning, courtyard 

och yard för engelskspråkiga artiklar. För svenska artiklar användes lika kombinationer av: 

samhällsbyggnad, utemiljö, flerbostadshus, bostadsgård och uteplats. För att förfina 

sökningarna användes de vanliga metoderna med * och ””, för att säkerställa samtliga 

varianter av sökord och kombinera ord till den önskade betydelsen. 

2.2 Fallstudier 

Fallstudie har som fördel att den ger en detaljrik empiri av en komplex verklighet, den 

resulterande insamlade informationen ger mer detaljer och en mer fullständig bild av 

objektet än ifall bara lite data hade samlats in från många fall genom till exempel 

enkätundersökning (Blomkvist & Hallin, 2014). Målet med de olika fallstudierna var att 

använda insamlad data i en jämförelse eller komparation. Komparation är som metod både 

vanlig men också svår, detta då det krävs att data rörande likvärdiga attribut återfinns i 

samtliga fallstudier (Ejvegård, 2003). Fallstudierna genomfördes med metoderna: 

arkivstudie och observation. 

2.2.1 Arkivstudie 

En granskande arkivstudie genomfördes genom att tillgängligt tryckt eller på annat sätt 

publicerat material efterfrågades från Mimer. Materialet studerades och relevant information 

noterades. 
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2.2.2 Observation 

Observationer genomfördes i form av platsbesök för de tre studerade områdena. Objekten 

besöktes ett flertal gånger under perioden mars till och med maj 2016. Besöken 

dokumenterades med anteckningar och fotografier för att i efterhand återfinna information 

under rapportens skrivande. Besöken utfördes vid varierande klockslag, veckodagar och 

väderförhållanden. 

2.2.3 Jämförelse mellan studieobjekten 

Målet med fallstudierna var att bruka dessa i en jämförelse som sedan låg till grund för 

arbetets slutsatser. 

Det är vid en jämförelse viktigt att uppgifterna från de olika objekten som jämförs är av 

samma slag för att komparationen ska vara meningsfull (Ejvegård, 2003). För de tre 

studerade områdena granskades de element i utemiljön som var gemensamma för fler än ett, 

dessa jämfördes gällande utformning och grad av användande för att söka samband och 

möjliga slutsatser över vilken lösning som var den mest lämpliga. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Bostadsgårdens utemiljö behöver uppfylla ett flertal olika aspekter för att fungera och vara 

attraktiv. Är den inte det så blir resultatet att den gemensamma utemiljön, trots att den 

uppfattas som viktig i de flesta undersökningar som utförs bland boende. Brukas mest som 

en transportsträcka snarare än en uppehållsplats (Naceur, 2013).  

3.1 Studie av de sociala aspekterna 

3.1.1 Olika åldersgruppers nyttjande av bostadsgården 

De två åldersgrupper som ofta räknas som de mest väsentliga vid planering av utemiljön i 

bostadens närhet är barn och äldre; detta kommer av att dessa två grupper generellt rör sig i 

mindre cirklar än andra. Ett vanligt synsätt är att ifall det är bra för dessa två grupper så 

fungerar det för alla, då de yngsta och de äldsta är de med störst behov av anpassningar för 

att undvika brister (Berglund, Jergeby, & Jonstoij (red.), 1998). 

Heurlin–Norinder (2005) beskriver vikten av en bra utemiljö för barns utveckling, det är av 

stor vikt att de känner sig trygga och kan röra sig självständigt. För att uppnå detta 

poängterar författaren vikten av att närmiljön är väl utformad då närmiljön är vad barn har 

tillgång till. Vidare förtydligar författaren att det är viktigt att komma ihåg att det gäller hela 

närmiljön, för barn som växer upp i flerbostadshus gäller detta i första hand gårdsytan i 

anslutning till bostaden, men också närliggande parkeringsplatser, grönområden, gång- och 

cykelbanor och lokalgator. Författaren påpekar också att det finns en stor vikt i att barn kan 

tillåtas leka utan vuxna som övervakar, då detta övervakande stör den naturliga leken och 

mentala mognadsprocessen.  

Barn är ofta de mest flitiga brukarna av den gemensamma utemiljön; de är ute och leker och 

de använder då de platser som finns tillgängliga, öppna ytor passar för lekar, bollspel och 

olika fordon (Naceur, 2013). Barn har små möjligheter till stor geografisk rörlighet på egen 

hand, deras närmiljö är liten för att senare bitvis växa med tiden. Detta medför att den 

närmaste utemiljön är extra viktig för de yngsta barnen (Heurlin-Norinder, 2005). Resultat 

av detta gör det logiskt att prioritera de yngre barnen vid utemiljöns utformning. Heurlin-

Norinders (2005) studie visar på att barnen har väldigt låga krav på sin utemiljö. Det kan 

önskas så lite som en asfaltsyta att cykla och åka rollerblades på eller en kiosk som ligger så 

nära att de själva tryggt kan få gå dit för att köpa glass och godis. Det behöver med andra ord 

inte betyda stora ordnade lekplatser utan barn är själva duktiga på att hitta på lekar med vad 

som finns tillgängligt, något som också lyfts fram som positivt i samma studie att de bör få 

göra för  det gynnar deras utveckling. Berglund et al., (1998)  påtalar att det ofta är nästan 

lika uppskattat från barnen att hålla det enkelt med buskar att gömma sig i, vägar att springa 

och cykla på samt träd och stenar att klättra på. De förespråkar dock även de ordnade 

lekplatsernas viktighet, så länge det finns något för samtliga åldersgrupper. De invänder dock 

mot installationen av fyrkantiga lekplatser med stereotypa lekredskap. Författarna anser 

vidare att det är att föredra områden där barn kan gräva och forma; där det inte förväntas 

vara städat och ordnat utan de kan få bruka det som finns på sitt eget vis.  
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Den platsen som i utemiljön som uppskattas mest av vuxna är den egna uteplatsen eller 

balkongen, endast en minoritet av de vuxna uppger att de regelbundet vistas på den 

gemensamma bostadsgården (Berglund et al., 1998). Andelen ökar i flerbostadshus där 

privata uteplatser eller balkonger saknas (Berglund et al., 1998). 

Som grund till att den egna uteplatsen föredras uppges det som grund: att fönstren uppfattas 

som ögon. Särskilt när det är grannar som anses vara betraktande så upplevs det som 

utlämnande, det leder till att de stunder som spenderas ute på gården försöker de boende 

visa upp att något utförs, för att inte verka lata och sysslolösa. Ett förslag för att erbjuda 

undanskymda sittplatser är att använda grönska som bildar egna rum där det går att sitta för 

sig själv, till exempel en berså (Berglund et al., 1998). 

Vid undersökningar svarade ett flertal av pensionärerna att de främst brukade sin 

bostadsgård genom att sköta om den (Berglund et al., 1998). De kunde då samtidigt umgås 

och arbeta tillsammans med sina grannar. Boende som engagerar sig för skötseln av gården 

känner ofta en större känsla av att den blir deras egen och de kan sätta sin personliga prägel 

på den. Överlag var skötsel och delaktighet i olika projekt en av de aktiviteter som skapade 

naturliga möten mellan de boende. Undersökningar har också visat att pensionärer i mindre 

utsträckning än förvärvsarbetande har tillgång till egen bil; de brukar också i större 

utsträckning cykel, kollektivtrafik eller promenerar (Berglund et al., 1998). Sittplatser där det 

är möjligt att sitta och vila är så viktiga för de äldre att de i en undersökning från Algeriet 

uppgav att de brukade ha med sig en stol eller sittplats för att bruka på gården (Naceur, 

2013). 

3.1.2 Den viktiga trygghetskänslan 

Det viktigaste för att bostadsgården ska brukas är att de boende känner sig trygga där, att de 

kan använda den för att slappna av och vågar låta sina barn leka där. 

Trygghetskänslan har många parametrar som krävs: bra uppsikt över hela gården från 

fönster och uteplatser, lugn trafiksituation och avsaknad av obehöriga som rör sig genom 

gården. Det uppfattades som en osäkerhetsfaktor med många främmande men det var 

samtidigt intressant att kunna sitta och se på förbipasserande (Berglund et al., 1998). 

De två centrala trygghetsaspekterna för bostadsgårdar är trygghet från trafikfaror och 

trygghet mot brott och störande obehöriga. Ifall dessa faktorer saknas kommer inte föräldrar 

våga ha sina barn ute och inte heller äldre och vuxna kommer att vilja utnyttja sin utemiljö, 

oavsett hur estetiskt tilltalande den är eller vilka resurser den har att erbjuda för gemensamt 

nyttjande (Berglund, 1996) 

Ett vanligt sätt att öka trygghetskänslan är att hålla bostadsgården öppen och väl 

överblickbar, detta skapar en känsla av kontroll då andra individer blir synliga på långt håll. 

Detta medför dock att många boende känner sig obekväma och har svårt att slappna av på 

gården, då de känner sig betraktade 
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En bostadsgård som delas in i flera mindre gröna rum och där dessa erbjuder olika grad av 

avskildhet från grannarnas blickar får däremot inte bli en plats som uppfattas som ett 

gömställe för främlingar, då detta har en negativ effekt på trygghetskänslan i utemiljön 

(Berglund et al., 1998). 

3.1.3 Utemiljön som umgängesyta 

En studie från Taiwan bland boende i flerbostadshus har visat att de platserna i den 

gemensamma utemiljön som används flitigast för sociala samspel är de platser där 

människor spontant springer på varandra i första hand, därefter ordnade platser (Huang, 

2006). Bostadsgårdarna hamnar oftast någonstans mellan att utgöra privata och offentliga 

ytor, de tillhör i första hand de boende i området men inte exklusivt. 

Bland de svarande i studien uppgav ett flertal att de inte hade intresse av att skapa och 

underhålla nära sociala förhållanden med sina grannar, dock svarade lite fler än hälften 

senare att en av de viktigaste funktionerna för den gemensamma utemiljön var att erbjuda 

möjlighet till umgänge med sina grannar (Huang, 2006). Studien listar de olika platserna i 

grad av lämplighet för social kontakt. Bland de ordnade platserna rankades de i följande 

ordning: platser med intressant utsikt eller där det kan förekomma en sevärd aktivitet, gröna 

ytor, lekplatser följt av öppna ytor. Utemiljön runt olika blickfång blir en naturlig plats för 

umgänge då det betraktade gärna blir ett samtalsämne. Exempel på platser med 

betraktningsvärde är platser med till exempel växtarrangemang, olika vatteninstallationer 

som dammar och fontäner, statyer eller områden där publikattraktioner av olika slag kan 

utföras. Gemensamt skötta grönområden kan erbjuda ett en social aktivitet mellan de boende 

under arbetets gång. När det gäller planering av sittplatser är det viktigt för det sociala 

samspelet att dessa arrangeras så att samtal underlättas (Huang, 2006). En central punkt för 

trivseln i närmiljön var möjligheten att planera mötet andra människor, detta kunde 

antingen gälla människor som de önskade möta eller människor de ville undvika. Möjliga 

människliga möten valde i många fall plats för aktivitet eller färdväg (Heurlin-Norinder, 

2005). 

3.1.4 Utemiljön som blickfång 

En funktion hos bostadsgården som inte får glömmas är att den ska vara en vacker, 

intressant och rogivande utblick att betrakta från fönster, balkonger och uteplatser. Den 

gemensamma utemiljön blir viktigare för de bostäder som saknar egna balkonger eller 

uteplatser. Detta måste också vara med i avvägningen av vad som prioriteras i gårdens 

utformning. Saker som gör en bostadsgård till ett bra blickfång kan till exempel vara träd, 

buskar, dammar och vattendrag. Också utblicken ut från motsatt sida från gården är värd att 

ta i betraktning när det gäller utblick, många boende anger att de finner intresse att betrakta 

människor som passerar på gatan utanför (Berglund et al., 1998). 
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3.1.5 Inverkan av bostadsgårdens form på upplevelsen 

För att förstå vilken grundläggande upplevelse en bostadsgård väntas ha och vilka aspekter 

som därmed redan finns eller vilka som behöver skapas med andra verktyg, så studerades 

effekten av husens och byggnadernas placering samt anknytning till omgivande vägnät. En 

stor fyrkantig gård med stor öppen yta och få infarter upplevs oftast överblickbar och trygg, 

men också gärna som tom och ödslig (Naceur, 2013). På motsatt sida så upplevs gärna en 

mindre gård med oregelbunden form och många ingångar från olika kanter som intressant, 

mysig eller spännande, men den kan också lätt uppfattas som otrygg, svårorienterad och 

rörig. Det är också viktigt att skapa en avskiljning mellan de allmänna transportlederna och 

den halvprivata gårdsytan (Naceur, 2013). 
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4 GRUNDLÄGGANDE TEKNISKA ASPEKTER 

4.1 Dagvatten 

Flerbostadshusens gårdar har en stor potential gällande möjlighet för lokalt 

omhändertagande av dagvattnet från den aktuella fastigheten. Den grundläggande faktorn är 

andelen av fastighetens markyta som består av hårdgjorda ytor. Hårdgjorda ytor som 

huvudsakligen asfalt tillåter ingen infiltration av dagvattnet på platsen utan måste leda 

vattnet vidare till stadens system av dagvattenledningar och kulvertar. Ytor som inte är 

hårdgjorda tillåter vattnet i varierande grad infiltrera ner i marken. När 

klimatförändringarna förväntas ge ökade nederbördsmängder kan ledningssystemen för 

dagvattnet i städerna i många fall vara underdimensionerade. Därmed är det önskvärt att 

överallt minska andelen av dagvatten som skickas vidare istället för att omhändertas lokalt. 

Det finns flera lösningar för lokalt omhändertaget dagvatten (LOD) som är användbara för 

bostadsgården till en fastighet med flerbostadshus. Samtliga fungerar enligt principen 

fördröjning nära källan. Grundläggande är att se över avledningen, försöka använda metoden 

trög avledning på kanalerna som transporterar dagvattnet. Med trög avledning syftas att 

vattenflödet saktas ner, oftast genom öppna kanaler som i möjliga fall tillåts infiltrera längs 

vägen. Dagvatten som innehåller skadliga ämnen av något slag bör inte tillåtas infiltrera ner i 

marken, för flerbostadshuset handlar detta framförallt om dagvatten från parkeringsytor som 

bör ledas bort utan infiltration. Öppna kanaler tillåter dessutom avdunstning till luften längs 

kanalens sträckning. 

Dagvattnet kan ledas till olika lösningar för fördröjning. Den fördröjningsmetod som kanske 

är bäst lämpad för arbetets flerbostadshus är fördröjningsdammar. I dessa dammar kan 

vattnet få fortsätta infiltrera och avdunsta. Kanterna till dagvattenledningar och dammar kan 

utformas sluttande, detta medför en större kapacitet för att klara extremfallen vid tio-, tjugo- 

och trettioårsregn. 

Dagvattnet från fastighetens parkeringsyta kan som tidigare nämnts inte tillåtas infiltrera ner 

i marken utan inledande rening. Detta dagvatten kan dock fortfarande fördröjas och låta 

avdunsta, så kanaler och dammar är fortfarande bra lösningar. Skillnaden med dessa är att 

de utformas med icke permeabla utan hårdgjorda bottnar. 

Det är också viktigt att detta dagvatten inte leds in i nätet med botten som tillåter infiltration. 

Sluttande kanter är även här bra för att klara extremfallen. För själva parkeringsytan är 

annars en lösning att låta anlägga stråk med träd eller buskar mellan eller utanför bilarnas 

rader. Dagvattnet leds sedan till dessa stråk genom att marken sluttar neråt mot dessa. 

Vattnet som samlats här kan sedan fördröjas och/eller ledas vidare enligt tidigare 

diskuterade lösningar. 
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4.2 Tillgänglighet på bostadsgården 

Bortsett från önskemålen från barn föräldrar att helt befria gården från fordonstrafik så finns 

det ett antal fall där fordon måste kunna komma fram till husets portar. Det gäller 

exempelvis: räddningstjänst, avfallshantering, vid flytt och storhandling. Dessutom så måste 

fordon för snöröjning och fastighetsskötsel ha tillträde för att kunna utföra sina arbeten. 

Tillträde till bostadsgården sker generellt genom bommar som kan öppnas med en 

standardiserad nyckel. Denna nyckel går under ett flertal olika benämningar till exempel: 

Brandkårsnyckel, sverigenyckel eller bomnyckel, den är utformad enligt en standard SS3564 

och har den tekniska benämningen BN-3. Räddningstjänsten består av de olika grenarna: 

brandkår, ambulans och polis. Brandkåren måste kunna komma nära byggnaden för att 

utföra livräddande- och släckningsinsatser. Ett specifikt problem med brandkåren är att de är 

beroende av fordon som är både större och tyngre än personbilar. Detta skapar krav på 

gårdens vägnät gällande: bredd, kurvradie, bärighet och tillgänglig höjd. Kravet på bärighet 

står ofta i konflikt med önskemålet om maximal andel permeabla ytor som tillåter infiltration 

av dagvatten. Vägar som dimensionerats för brandkårens krav uppfyller kraven för övrig 

trafik. 

En fördel för alla fordon på gården är ifall vägarna dras så de antingen möjliggör cirkulation 

och ut samma väg som in, eller alternativt andra utfarter. Önskemålet är att eliminera 

behovet av backande fordon. Backande fordon på bostadsgården är både en säkerhetsrisk och 

en fråga om bekvämlighet. De boende själva behöver kunna komma fram till trappuppgången 

med bil vid huvudsakligen flytt och vid större inköp. 

En ytterligare viktig aspekt rörande tillgängligheten är tillgängligheten för människor med 

olika typer av funktionsnedsättningar. Dessa individer har extra stora krav på gårdens vägar, 

till exempel jämnt underlag, god belysning, möjlighet att välja ramper istället för trappor vid 

horisontella förflyttningar och gärna också ledstråk för lättare orientering. 

4.3 Detaljplan, Situationsplan och Markplaneringsritning 

Detaljplanen är kommunens verktyg för att styra användandet av marken, här beskrivs vad 

som får byggas vart och hur det ska utformas. Detaljplanen specificerar därmed vilken mark 

som ska användas för flerbostadshus, samt vilka yttre dimensioner dessa har. 

Situationsplanen har grund i detaljplanen och är en plan över fastigheten med fokus på det 

som omger byggnaderna, på situationsplanen redovisas omgivande bebyggelse och vägnät 

samt mått och placering för den aktuella fastigheten. En markplaneringsritning innehåller 

ytterligare flera av arbetets ämnen. Markplaneringsritningen redovisar sådant som höjder, 

vägar, dagvattenhantering, tillgänglighet och anslutning till vägnät, träd som bevaras eller 

fälls, biluppställningsplatser, markbeläggningar och gärna anslutningar till stadens övriga 

infrastruktursystem. Därmed faller majoriteten av arbetets material in under sådant som bör 

ritas in på en situationsplan eller markplaneringsritning. 

Aktuella detaljplaner för studiens områden är DP 1088 K för område 1 och DP 1173 L för 

område 2, detaljplanerna är äldre än år 2008 och finns inte digitalt tillgängliga, då detta 

innebär att de måste beställas i pappersform så har de inte hunnit erhållas inom tidsramen 

för arbetets genomförande.  
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5 FALLSTUDIE 

5.1 Studieobjekt 

Fallstudierna baseras på tre av Mimers områden med flerbostadshus i stadsdelen Skiljebo i 

östra Västerås. De tre områdena ligger granne med varandra, område 1 öster om område 2 

med område 2A norr om område 2B. I närområdet finns ett stadsdelscentrum med matbutik, 

bank och liknande samt en grundskola för årskurserna 1-9 och stadens centrallasarett. Det 

finns flera mindre grönytor i hela området, framförallt ett skogsområde och en idrottsplats i 

anslutning till grundskoleområdet (se bilaga 1). 

5.1.1 Område 1 Timmerkojan 

Området Timmerkojan består av 245 lägenheter, området avgränsas geografiskt av 

Säbygatan i norr, väster och söder och Skiljebocentrum i öster. Söder om Säbygatan ligger 

Skiljeboskolan och Tomaskyrkan ligger norr om området. Området består av fyra punkthus 

på tio våningar och ett lamellhus med tre våningar, dessa huskroppar omgärdar tillsammans 

med centrumbyggnaderna en större innergård. Mellan punkthusen finns tre stycken längor 

med 16 garage vardera. Samtliga lägenheter har egna balkonger och de flesta av dessa är 

inglasade. 

På innergården finns en större lekplats med gungställningar, gunghästar och två stycken 

klätterställningar för olika åldrar med rutschkanor. Det finns också ett antal sittplatser i 

anslutning till lekplatsen, dessa är fasta i sin placering men orienterade för att ge god uppsikt 

över barnen som leker (se figur 1). 

 

Figur 1 Gården i område 1. Bilden ger ett intryck av både hur  

gården och bebyggelsen i område 1 ser ut. 
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Det finns också en lite mindre lekplats i anslutning till grillplatsen. För vuxna och äldre finns 

också en bouleplan samt en större gemensam uteplats utformad som en paviljong, 

paviljongen har fyra bord med fasta bänkar. På gården finns ett flertal cykelställ med tak och 

låsta grindar. 

Gårdsområdet är öppet och väl överblickbart med stora gräsytor med enstaka träd (se figur 

1). Buskplantering är koncentrerad till utmed husfasaderna. Det finns ett flertal asfalterade 

vägar som löper över gårdsutrymmet, vägarna är upplysta med gatubelysning och infart till 

dessa är delvis begränsad (röda streck över vägen på figur 2 är bommar) till boende eller 

utrycknings- och servicefordon. För färgförteckning till figurerna 2 och fyra se figur 3. Många 

människor till fots och på cykel och enstaka bilar trafikerar Säbygatan men gården är 

utformad så att genomfart inte uppmuntras. Entréerna är väl överblickbara från både fönster 

och gården. 

Figur 2 Översiktsbild Område 1 . Med tillstånd från (Byggnads AB Mimer, 2016b) 

Gårdens övriga ytor är planterade med gräs och det finns 

spridda träd och stenar som skapar miljöer för lek och 

blickfång från fönster och balkonger. På gårdens sydvästra 

hörn mellan hus nummer nio och elva ligger miljöbodar för 

sopsortering samt ett garage för hyresvärdens servicefordon. 

Punkthusen har sina soprum på bottenplan i samma byggnad.  

Figur 3 Färgförteckning till figur 2 och 4. 
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5.1.2 Område 2 Tujan och Pinjen 

Område 2A omges av: norrut Tomaskyrkan och österut gränsar området mot Område 1 och 

Skiljeboskolan med grönområde och idrottsplats. Västra delen av området gränsar mot 

stadens Centrallasarett (se bilaga 1). Den norra delen av Område 2 (område 2A, Tujan) består 

av fyra punkthus med tre våningsplan runt en central innergård. Utöver det finns tre stycken 

komplementbyggnader med förråd och sopsortering (se figur 4). 

Område 2 består tillsammans av 102 lägenheter varav 31 har egen uteplats och samtliga 

resterande har egen balkong (personlig kommunikation Lars Rydell, underhållstekniker 

Mimer, 20 april 2016). Längs områdets norra- och västra del löper stora vältrafikerade 

cykelvägar. I områdets sydöstra hörn ligger det en parkeringsplats med infart från Säbygatan. 

5.1.2.1. Område 2A, Tujan 

Bostadsgården i område 2A erbjuder de boende flera funktioner; ett vackert och rogivande 

vattendrag och damm som följer insidan av vägens trekvarts cirkelform. Vattendraget bidrar 

också på ett föredömligt sätt med att fördröja områdets dagvatten (se figur 5). Vidare finns en 

mindre lekplats med gungställning och sandlåda samt en grillplats. Det finns totalt fem 

stycken fasta parkbänkar i område 2A; två vid lekplatsen och tre i skuggan av en stor ek samt 

ett bord med fasta bänkar vid grillen. På bostadsgården har flera naturliga detaljer sparats; 

framförallt tre stora ekar och en sten i dagen, dessa erbjuder både blickfång och naturliga 

klätterställningar. 

 

Figur 4 Översiktsbild över Område 2A. Med tillstånd från (Byggnads AB Mimer, 

2016b) 
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5.1.2.2. Område 2B, Pinjen 

Område 2B är långsmalt i sin utsträckning och på långsidorna avgränsas det av ett skogsparti 

på ena sidan och en större cykelväg och Cedergatan på den andra. Cedergatan är utfartsväg 

för ambulanser (se bilaga 2 för områdets översikt). Området består av sex stycken lamellhus, 

fyra större på tre våningar och en långsida mot grönområdet och skogspartiet, de två mindre 

har två våningar och två lägenheter på varje plan som ligger på motsatt sida av områdets 

långsmala bostadsgård. Det finns också ett parhus och två enfamiljshus i hörnet mot 

Stockholmsvägen. Tre stycken parkeringsytor med infarter från Cedergatan finns för de 

boende, dessa är avgränsade från områdets gårdsyta av komplementbyggnader för cyklar och 

sopsortering (se Bilaga 2). Samtliga av områdets lägenheter har egen uteplats, antingen 

balkong eller uteplats för boende i markplan. 

Två stycken lekplatser finns på området, en större mellan lamellhusen (mellan trappuppgång 

15 och 21) och en mindre i anslutning till trappuppgång 27, samt mellan 27 och 31. Den större 

lekplatsen har gungställningar, sandlåda och rutschkanor. Den mindre är utrustad med en 

rutschkana och två markfasta gungor samt ett bord med fasta bänkar (se figur 6). 

 

Figur 5 Vattendraget och dammen i område 2A. 
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Parkbänkar finns på flera ställen i området, två stycken vid den större lekplatsen och utöver 

det vid lamellhusens entréer samt vid komplementbyggnaderna (se figur 7).

 

Figur 7 Sittplatser i område 2. 

Vid senare platsbesök fanns också två stycken grupper med bord och lösa men fastkedjade 

stolar i området. 

5.2 Observationer av utemiljöns användande 

Det kunde vid observationstillfällena konstateras att bostadsgården i första hand användes av 

barnen och i andra hand av de äldre. Några vuxna i yrkesverksam ålder observerades ytterst 

sällan användande gemensamma utomhusmiljöer. Barnen brukade både de ordnade och de 

improviserade lekredskapen, med improviserade lekredskap syftas träd, stenar och annan 

natur som brukas vid lek. De äldre sågs oftast på sittplatser med utblick eller på platser där 

det för tillfället var behagligt klimat. De vuxna som observerades efter arbetstid återfanns 

antingen passerandes genom bostadsgården på väg från området, passandes yngre barn eller 

på den egna uteplatsen.  

Figur 6 Den mindre lekplatsen på område 2B 
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5.3 Aktuella tekniska aspekter 

5.3.1 Dagvatten 

Av de studerade områdena är det endast område 2A Tujan som aktivt har en lösning för 

fördröjning av dagvattnet (se figur 5). De övriga två områdena arbetar efter en mer vanlig och 

traditionell metod, genom att sluttande ytor leder dagvattnet ner i dagvattenbrunnar för 

direkt vidare transport i stadens dagvattennät. Funktionsmässigt är det inget fel på den 

traditionella metoden utan fördröjning av dagvattnet, men den riskerar vid perioder med 

stora nederbördsmängder överbelasta dagvattennätet. Fördröjningsmetoden som finns i 

område 2A är en kombination av öppna dagvattenkanaler som leder ner i en öppen damm. 

Dammen har en dagvattenbrunn som leder till dagvattennätet, men denna sitter en bit över 

dammens bottenyta, vilket medför att endast vid höga vattenstånd som inte hinner avdunsta 

så kommer vatten att ledas vidare ut i ledningsnätet. 

5.3.2 Tillgänglighet för fordon på bostadsgården 

Gårdsytan i område 1 har sex infarter för fordonstrafik, varav två är försedda med bommar 

som begränsar trafiken till boende och fordonsförare med BN-3 nyckel. Vägnätet på 

gårdsytan går i en stor cirkel runt hela gården med flera diagonala genvägar över, detta gör 

det enkelt att fortsätta och köra runt istället för att behöva backa. Område 1 har dessutom 

god tillgänglighet för fordon från utsidan av gårdsområdet. 

Område 2A har endast två asfalterade infartsvägar i hörnen ut mot Säbygatan, vägen som går 

runt ytterkanten av gårdsytan är en grusväg och klarar nog endast belastningen av 

personbilar. Båda infarterna saknar bommar och vägnätet är utformat för möjligheten att 

köra in genom den ena och ut den andra för att slippa backa. Då vägarna på gården inte är 

utformade för större last så är brandkårens större fordon hänvisade till att antingen använda 

cykelbanan som går runt områdets utsida, eller köra in på infartsvägen och sedan backa ut 

igen. 

Den centrala vägen på område 2B har fyra infarter med bommar för samtliga. Tre av 

infarterna finns i anslutning till de boendes parkeringsytor, och den fjärde ansluter till 

vändplatsen utanför ålderdomshemmet mellan område 2A och 2B. Det finns gått om grenade 

vägsnuttar och bredare ytor där fordon kan vända för att åka ut samma väg de kom, annars 

går det att köra in en väg och ut en annan. 

Samtliga av de asfalterade vägarna på bostadsgårdarna bör ha tillräcklig bärighet även för 

tyngre fordon. Här är det dock viktigt att notera att översiktsbilden för område 2B (se Bilaga 

2) inte är uppdaterad då denna visar områdets vägnät som grus när det vid observationerna 

var asfalterat. 

Tillgängligheten för personer med olika funktionshinder håller generellt samma standard 

som staden i stort.  
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6 RESULTAT 

Här har områdenas utformning granskas med stöd från den tidigare forskningen i 

litteraturstudien. 

6.1 Gårdsytan i Område 1 Timmerkojan 

Område 1 har en utformning som stämmer med ett flertal av rekommendationerna från 

litteraturstudien. Passerande trafik har dirigerats så att den kan passera utanför 

gårdsområdet, framförallt den vältrafikerade cykelbanan som går längs områdets norra kant. 

Dessa trafikanter ger också något att betrakta från de fönster och balkonger som är 

orienterade utåt, att dessa passerande människor inte har anledning att passera över gården 

medför en större känsla av trygghet för de boende. Detta är en bra lösning då den kombinerar 

båda fördelarna från litteraturstudien, förbipasserande att titta på men inte inne på den egna 

gården. 

Det finns flera olika resurser för gemensamt nyttjande; för barnen finns flera lekplatser med 

lekredskap, dessa finns anpassade för flera olika åldrar. Utöver detta finns också sand att 

gräva i, träd och större stenar att klättra på, gräs att springa på samt asfalterade vägar för 

cyklar, rollerblades och liknande. För vuxna och äldre finns det en bouleplan, en grillplats, en 

paviljong och ett flertal övriga fasta sittplatser. När detta jämförs med vad som sagts i 

litteraturstudien så bör det vara tillfredställande för de flesta. Förutom på punkten gällande 

de vuxna boendes ovilja att bruka sina gemensamma uteplatser för att de känner sig 

betraktade och bedömda av sina grannar. 

Bostadsgården används idag inte så mycket som den skulle kunna användas, detta gäller 

huvudsakligen de stora gräsytorna som idag inte riktigt passar varken för bollspel eller för 

kurragömma lekar (se figur 1). Även sittplatserna som bildar de gemensamma uteplatserna 

skulle kunna optimeras för bättre utnyttjande. Faktorer som behöver förbättras är att 

sittplatserna inte är möjliga att omplacera fritt, detta betyder att de i vissa fall och situationer 

har placeringar som gör dem oattraktiva. Exempel på faktorer som gör sittplatserna 

oattraktiva är varierande men vanligast är att för liten hänsyn tagits till väderfaktorer som 

sol, skugga och vind. Vägnätet på bostadsgården bildar ett spännande organiskt mönster, 

detta bidrar till en intressantare utblick och en mer spännande lekupplevelse, det finns också 

flera diagonala genvägar över gården vilket är bra då gående tenderar att välja kortaste 

färdvägen oavsett hur vägens dragning ser ut. Trafiksituationen på gårdens vägar är lugn 

men kunde bli ännu bättre med bommar för samtliga istället för som idag bara vissa infarter 

som hindrar obehörig biltrafik från att bruka dem.  

Det större lekplatsområdet i gårdens nordöstra hörn är både väl utrustad och planerad. Det 

finns bra med lekredskap för barn i alla åldrar. Vissa av dessa lekredskap kan dock uppfattas 

som lite väl standardiserade och tråkiga, mer spännande varianter skulle göra dem speciella 

och lockande (se figur 8 för exempel på hur det skulle kunna se ut). Lekredskapen kan då 

utföras som brukbara konstföremål och blir därmed också intressantare att betrakta även för 

vuxna. Andra exempel på spännande lekredskap återfinns också på till exempel 

Djäkneberget. Det finns bra med sittplatser i anslutning där vuxna kan sitta och hålla uppsikt 

över de mindre barnen. 
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Figur 8 Exempel från området Hemdal på klätterställning med mer originell utformning. 

Mycket av detsamma gäller för det mindre lekområdet, här så ligger också den gemensamma 

grillplatsen i anslutning. Grillplatsens utförande avviker från den mer vanliga genom att vara 

modellerad efter en lägereld med omgivande sittplatser snarare än en murad grill med ett 

bord med fasta bänkar (se figur 9). Den här modelleringen har fördelen att den kan upplevas 

mer mysig och social i själva grillupplevelsen, den saknar dock bord för att sitta och äta vid. 

Passande sittplatser med bord finns dock i nära anslutande, antingen vid lekplatsen eller i 

paviljongen. 

 

Figur 9 Grillplats med lägereldsutformning. Den mindre lekplatsen i bakgrunden. 
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Paviljongen (se figur 10) är en byggnad med tak mot regn och sol samt delvis vindskydd, det 

finns här fyra stycken flyttbara bord med fasta bänkar och plats för minst lika många 

ytterligare. Paviljongen erbjuder lite av en gemensam festlokal utomhus, det är dock osäkert 

hur mycket den används i övrigt då sittplatserna här lider av de flesta förhållanden som de 

övriga i området. 

6.2 Gårdsytan i Område 2A 

Denna bostadsgård lyckas bra på många parametrar; den har en passande storlek som gör att 

den känns mysig och intim utan att den innehåller en massa skymda platser där det kan 

befaras att oönskade kan gömma sig. Bostadsgården är spännande med lite större 

höjdskillnader och flera bevarade naturliga inslag som det större stenblocket och de tre stora 

ekarna som har bevarats samtidigt som gården har planerats runt dessa. Den öppna 

dagvattenhanteringen som ger flera mervärden som till exempel blickfång och bättre 

utemiljö. 

Lägenheterna i området har samtliga balkonger och uteplatser som flertalet är vända med 

långsidan mot grannhuset och kortsida mot antingen gården eller gatan, en lägenhet per 

våningsplan och hus har balkong mot gatan. Många av dessa balkonger är inglasade. Det 

faktum att alla boende har en egen balkong eller uteplats i markplan gör vanligtvis att de 

gemensamma uteplatserna används mindre men observationerna i området pekar mot att de 

gemensamma fortfarande används flitigt med undantag för bordet vid den gemensamma 

grillen. 

Figur 10 Vy över lekplats, grillplats och paviljong. 
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Dagvattendammen med sitt tillhörande lilla vattendrag är ett exemplariskt sätt för lokalt 

omhändertagande av dagvatten, dagvattnet från närområdet samlas och leds ner i det lilla 

vattendraget som sedan för det vidare ner i dammen. Fördelarna med detta är att dagvattnet 

fördröjs på sin väg ner mot dagvattenledningen i dammens motsatta sida. Dagvattnet kan 

också tillåtas att tränga tillbaka ner i marken (infiltrera) längs vägen, detta gör att en lagom 

stor mängd återvänder och bevattnar gårdens växtlighet och mängden som leds vidare mot 

dagvattenledningen minskas. Vattendraget skapar ett porlande ljud som av många upplevs 

rogivande och bidrar till att skapa en luftfuktighet som gör de varmaste sommardagarna mer 

behagliga. Dammen och vattendraget har anlagts för ett passande vattendjup som inte bör 

utgöra någon fara för områdets barn, det erbjuder snarare en lekplats där leksaksbåtar kan 

färdas och fötter badas. Över vattendraget går på två ställen stenbroar i form av stora enkla 

stenblock (se figur 11), den ena av dessa är kopplad till vägen som går tvärs över gården. I 

vattnets närhet har växter som trivs i sådan miljö planterats. Dagvattenleden följer den 

asfalterade vägen som löper i en trekvartscirkel längs gårdens ytterkant. 

Tillträde till gårdsytan sker genom de två diagonala tillfartsvägarna (se figur 12) som strålar 

ut från den rund gående asfaltsvägen eller från parkeringsplatsen eller cykelvägen som går 

mellan område 2A och B. 

Figur 11 Enkel stenbro över dagvattenleden. 
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Fasta bänkar finns utplacerade på ett flertal platser, huvudsakligen i anslutning till 

trappuppgångar och längs vägen runt gårdens kant. Det finns också en samling med tre 

bänkar i skuggan av gårdens näst största träd och två stycken i vinkel i lekplatsens ena hörn. 

Av bänkarna så är det dessa som är mest lämpade för socialt umgänge för fler än två 

personer. Bordet med de fasta bänkarna vid grillplatsen kan också erbjuda plats för umgänge 

och gemensamma måltider utomhus, dock ligger denna plats i ett stort antal blickfält från 

övriga gården, fönster och balkonger. 

Områdets lekmöjligheter är bra och varierande. Det finns en ordnad lekplats med 

gungställning och sandlåda, istället för att sätta dit en färdig klätterställning så finns både ett 

träd med relativt låga grenar och ett klippblock att klättra på (se figur 13). Utöver detta tar 

skogspartiet vid naturligt från gårdsområdet efter parkeringsytan. 

  

Figur 12 Infartsväg till område 2A. 

Figur 13 Lekmöjligheterna i område 2A. 
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Denna blandning mellan ordnade och improviserade lekredskap passar barn i flera olika 

åldrar och gynnar den egna utvecklingen. I tillägg till detta så ger de naturliga lekredskapen 

mervärde i form av skuggning och betraktningsvärde i större grad än vad ett alternativ med 

byggda klätterställningar hade givit och inte behöver de underhållas heller. Barn kan också 

leka på gräsytor, vägar och som tidigare nämnt med dagvattenleden. 

Gårdens komplementbyggnader har placerats så att de ger en avskärmning mot parkeringen 

och trafiken som passerar längs områdets ytterkanter. Denna trafik bidrar annars med 

möjligheten att titta på folk från fönster och balkonger vända utåt gatan. Gården är väl 

planerad när det gäller att inte inbjuda till genande över gården istället för att gå runt. 

Cykelvägen som passerar längs områdets ytterkant är väl trafikerad och erbjuder också 

förbipasserande som kan bidra till intrycket av liv och rörelse. 

 

6.3 Gårdsytan i Område 2B 

Då område 2B sträcker sig längs Cedergatan blir gårdens format långsträckt; detta skapar 

vissa speciella förutsättningar för gårdens utformning. Den huvudsakliga förutsättningen är 

att gårdens lokala vägnät domineras av en väg som sträcker sig längs hela området. Denna 

väg har sedan avgreningar till trapphus, parkeringsplatser och komplementbyggnader. 

Mellan avgreningarna bildas små ytor som många i dagsläget mest är täckta med gräs och 

planterade med något träd. Vid några ställen så har det inrymts funktioner för gemensamt 

nyttjande. 

Den mindre lekplatsen ligger omgiven av asfalterade vägar som kan användas för cyklar och 

liknande. Hela lekplatsen har sand som marktäckning; detta erbjuder dels ett mjukt underlag 

och ett medium för skapande, lekplatsens målgrupp är främst de minsta barnen. Sittplatsen 

som erbjuds i anslutningen är ett bord med bänkar vilket gör det lättare för föräldrar som 

övervakar sina barn kan ta med sig en tidning eller lite fika. Områdets större lekplats har lite 

mer olika lekredskap att erbjuda, dock är fortfarande fokus på de mindre barnen och 

klätterställningar saknas. Områdets avsaknad av klätterställningar uppvägs delvis av 

närheten till skogs- och grönområdet. Grönområdet är också den huvudsakliga lekplatsen för 

de äldre barnen, här kan de spela fotboll eller leka i skogen. Bollspel ryms också längs den 

centrala vägen (se figur 14). 

Figur 14 Plats för lek och bollspel i område 2B. 
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Områdets vägnät är annars väl lämpat för, och utnyttjat av cyklar, rollerblades och andra 

lekfordon. 

Ett fåtal av de sittplatser som finns fast utplacerade inbjuder till någon mer långvarig vistelse, 

de är inte placerade så det har något att se på och utnyttjar inte alltid sol, skugga och lä 

optimalt. Framförallt ligger de flesta så att de som sitter där säkerligen känner sig 

observerade. Detta skulle lösas genom att bättre nyttja de små gröna mellanrum mellan 

vägarna som finns och i dessa anlägga bersåer med flyttbara utemöbler. 

De flyttbara men fastlåsta bord och stolar (se figur 15) som finns för gemensamt nyttjande är 

bra men har inte alltid placerats så att de har en mer ordnad yta, denna skulle kunna vara 

anlagd med lite buskar eller plank som ger lite mer privat känsla samt skugga och vindskydd. 

 

Figur 15 Flyttbara gemensamma utemöbler i område 2B. 

Vägarna från parkeringsplatserna är samtliga försedda med grindar som begränsar 

biltrafiken till endast den behöriga. Detta leder till en trygg trafiksituation för områdets barn. 

Vägarna är väl men tråkigt upplysta och bör därmed upplevas som trygga men inte som extra 

inbjudande kvällstid. 

6.4 Applicerbara lösningar för liknande objekt 

Ett flertal idéer från lösningsförslagen till de studerade områdena går att applicera på andra 

liknande bostadsområden med flerbostadshus. Detta är möjligt då de studerade områdena 

har stora likheter i sin utformning med ett stort antal områden. 

De likartade utemöblerna och lekredskapen är något som återfinns i många offentliga 

miljöer. Dessa skulle tillföra stora mervärden genom att de fick en mer individuell och 

spännande formgivning. Det finns också som nämnt exempel på ett flertal spännande 

lekredskap och klätterställningar på den centrala parkytan Djäkneberget. 
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Dessa exempel visar till att möjligheterna finns, kostnaden blir kanske större men dessa 

möbler och redskap medför mervärden i form av att ofta vara intressanta att se på och bidra 

till att ge en speciell karaktär och prägel till platsen. 

6.5 Jämförelse mellan studiens områden 

Gemensamma uteplatser finns på alla tre områdena, dock av lite olika utformning och 

karaktär. På område 1 finns det en paviljong som erbjuder både skydd mot element och ett 

visst mått av avskildhet, i övrigt så är områdets bänkar strategiskt placerade och brukas. 

Område 2A har istället använt sig av skuggan från ett av gårdens stora träd för att erbjuda 

motsvarande skydd mot solen, i övrigt är sittplatserna placerade helt öppet. Område 2b har 

samtliga sittplatser helt oskyddade och dessutom inte helt optimalt placerade, förutom för de 

som trivs i solsken och synfält. 

Lekplatser för barnen finns också i samtliga områden, Område 1 och 2A har försökt utrusta 

dessa med färdigutformade lekredskap för alla åldrar. I område 2B finns endast dessa 

standardredskap för de yngsta åldrarna. Område 2A utmärker sig då de bäst erbjuder 

klättermöjligheter från naturen i form av sten och träd, detta var också den av 

bostadsgårdarna som användes flitigast av lekande barn utanför de ordnade lekplatserna. 

Gårdsytan på område 2B saknar lekredskap för äldre barn men detta uppfattas inte som ett 

stort problem då flera aktiviteter för barn i dessa åldersgrupper finns i närområdet. 

Samtliga områden har gårdar där det är tydligt att tryggheten har betänkts vid gårdens 

planerande. Tryggheten avser både en lugn trafiksituation och en miljö där de boende inte 

känner att de måste oroa sig onödigt för att utsättas för brott av olika slag. Trafiksituationen 

är lugn och trygg på samtliga gårdarna, med endast bostadsgården i område 1 som det är 

delvis möjligt för utomstående biltrafik att få tillträde. Samtliga områden har en gård som är 

väl överblickbar och saknar platser där oönskade individer kan tänkas gömma sig. Alla 

områden är också väl planerade när det gäller att inte locka utomstående att ta genvägen in 

på gårdsytan vilket också ökar trygghetskänslan. 

Grillplatser för de boendes gemensamma bruk finns i område 1 och 2A, de är dock olika i sin 

utformning och den enda av dessa som har observerats i bruk är den i område 1. Område 2B 

saknar gemensam grillplats vilket kan vara en nackdel, men kanske inte helt kritiskt då inget 

hindrar de boende från att införskaffa privata grillar och använda ute på gården. Den 

gemensamma grillplatsen är dessutom en naturlig umgängespunkt mellan grannarna, och 

det blir i och med detta tillsammans med den dåliga tillgången av gemensamma uteplatser 

lämpade för samtal och umgänge i grupp en nackdel i område 2B. För en sammanfattning av 

jämförelsen mellan studieobjekten se tabell 1. 

Tabell 1 Jämförelse över studieområdena 

 Område 1 Område 2A Område 2B 
Gemensamma uteplatser Fasta, paviljong erbjuder 

skydd 
Fasta, träd erbjuder skugga Fasta, mestadels oskyddade 

Lekplatser 2, för alla åldrar 1, för blandade åldrar 2, för de yngre 
Trygghet Överblickbart och väl belyst Överblickbart och väl belyst Överblickbart och väl belyst 
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7 DISKUSSION  

I detta kapitel har föreslagna lösningar och använda arbetsmetoder diskuterats och 

utvärderats. 

7.1 Tekniska lösningar att planera för ökad trivsel 

Grunden till en utemiljö som fungerar och där de boende trivs läggs vid arbetet med planerna 

för området. Först i områdets detaljplan och sedan i situationsplanen för området. Det är 

därmed av stor vikt att ett bra grundarbete görs där för att området ska bli attraktivt och 

fungerande. Vid dessa planers skapande ges följande rekommendationer: 

Det är viktigt att betänka trafiksituationen, inte bara bilar utan också cyklister och gående. 

Kartlägg de mest trafikerade lederna i närområdet, planera för att dessa trafikanter ska 

kunna passera så fritt som möjligt längs områdets utkanter. Är området stort kan någon 

enstaka genomfart anläggas genom bostadsområdet, dock bör ingen gårdsyta planeras i 

anslutning till denna. Undvik situationer där det blir lockande att gena genom området, 

betänk att framförallt gående ofta prioriterar avstånd framför tillgången till anlagd väg, 

gångvägar bör alltid dras så gena som möjligt, annars kommer det i alla fall att bildas stigar 

längs den närmsta vägen oavsett ifall denna löper över gräsytor och planteringar. 

Fundera på bostadsområdenas storlek samt höjd och breddförhållande, det är svårare att få 

till en bra planering av ett område som är för långsmalt eller för stort. Som exempel så kan 

studiens områden användas. Område 1 får lätt en känsla av ödslighet och tomhet då det är 

lite väl stort, område 2B är väldigt långsmalt och måste bearbetas utifrån detta faktum. 

Område 2A har en lättarbetad och bra storlek och bra förhållande mellan höjd och bredd, 

området är enkelt att planera och behöver inte delas upp i mindre enheter för att det ska 

uppfattas som mysigt (Naceur, 2013). 

Planera för en tydlig avgränsning mellan den allmänna och halvprivata utemiljön, 

litteraturstudierna pekar på att en halvprivat bostadsgård föredras av de flesta (Naceur, 

2013). Detta kan dock variera lite med i vilken del av staden bostadsområdet är lokaliserat, i 

de centrala delarna eller andra ställen där det rör sig stora mängder fotgängare så är ibland 

gårdarna låsta för obehöriga. Generellt så uppskattas det troligen av boende i mindre centrala 

områden att slippa det extra besvär detta innebär med nycklar, koder och porttelefoner. 

Byggnadernas fasader bildar väggar för passerande vägars gaturum, dessa bör inte vara 

varken för öppna så gårdsytan blir för offentlig, och inte heller för slutna så att de blir som 

stora korridorer utomhus. 
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7.2 Skillnader i utemiljöns utformning beroende på byggår 

De Studerade områdena är planerade på olika årtionden, Område 1 är byggt år 1957 men fick 

omfattande förnyelsearbete och rotrenovering utförd 1994. Byggår för båda delarna av 

område 2 är 1994. Det faktum att område 1 förnyats samma år som område 2 byggdes medför 

att det dessvärre är svårt att observera resterna efter några stora skillnader i planeringsidé 

mellan områdena. En av de stora nyheterna i planeringsarbetet för bostadsgårdar är 

användandet av lokal omhändertaget och fördröjt dagvatten, och det stämmer med de 

studerade områdena där denna funktion endast finns i område 2A. Andra skillnader som går 

att observera är att den ursprungliga naturen i större grad har sparats i områdena med 

senare byggår. När det gäller utrustningen på bostadsgårdarna så är det saker som måste 

bytas ut med relativt korta tidsintervaller, och därmed så finns inte några detaljer kvar av det 

ursprungliga i område 1. Detta ämne visade sig dessutom svårt att finna bra litteratur 

rörande i litteraturstudien. 

7.3 Utrustningens användandegrad 

Resultaten när det gäller framför allt nyttjandegraden av de gemensamma uteplatserna  visar 

att det i första hand är de platser som ligger lite lagom avsides, och som har gynnsamma 

väderförhållanden som används. Detta stämmer väl överens med studierna som genomförts 

av Berglund et al. (1998), detta stämmer också väl med vad Berglund (1996) presenterar i sin 

avhandling. Resultaten från arbetets studie samstämmer också med forskningen gällande 

barnens användande av de ordnade lekredskapen kontra improviserade lekplatser. Resultatet 

visar att områdenas barn i ungefär lika stor grad använder de arrangerade lekplaserna som 

de uppfinner egna. Heurlin-Norinder (2005) argumenterar mot vikten av färdiga lekredskap 

och för att låta barnen själva finna sina lekredskap. Detta motsägs delvis av Berglund et al. 

(1998) som menar att färdiga lekredskap absolut har sin plats, de bör dock få en mer 

spännande och mindre stereotyp utforming än vad som ofta är normen. Den källa som 

stämmer bäst med mina resultat i den aktuella frågan är dock Naceur (2013), hennes 

beskrivning att barn kommer att använda det som finns tillgängligt oavsett ifall det är färdiga 

lösningar eller ytor som de kan bruka fritt stämmer med det observarade. Av större vikt är 

tillgången till utrustning passande för den specifika målgruppens ålder, när det saknas 

passande utrustning så kommer barnen hitta sin egen. 

7.4 Förslag för att öka användandet av outnyttjad utrustning 

När det gäller de gemensamma uteplatserna i områdena så borde det finnas tillgång till lite 

mer avskilda sittplatser, gärna även flyttbara. Kombinationen av att de gemensamma 

sittplatserna ligger i flertal synfält och de flesta lägenheternas tillgång till egen balkong kan 

göra att dessa resurser inte brukas så mycket som annars kunde vara fallet, vilket också 

stämmer väl överens med de observationer som gjordes i området. Som nu är fallet så 

erbjuder endast paviljongen avskildhet. Undanskymda ytor är visserligen problematiska då 

de kan erbjuda gömställen för oönskade besökare på bostadsgården. Som det ser ut i 

områdena bör detta dock vara en relativt liten oro då gårdarnas ingångar och vägar är så väl 

övervakade från ett stort antal fönster och balkonger. Idéerna om tillgängliga avskilda 

uteplatser baseras på förslag från Berglunds (1996) och Berglund et al.s (1998) rapporter som 

föreslår just dessa lösningar för liknande exempel.  
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Se i övrigt kapitel 7.6 som behandlar just de gemensamma uteplatserna och sittplatserna 

specifikt då dessa är en stor och väsentlig del av vuxnas användande av bostadsgården. 

7.5 Förslag till förbättringar i de olika områdena 

Några specifika förslag till förbättringar för varje specifikt område samt också för liknande 

områden generellt. 

7.5.1 Gårdsytan i Område 1 

De främsta trygghetsfaktorerna är enligt (Berglund et al., 1998) och Berglund (1996) 

avsaknaden av biltrafik och främmande människor. Gårdens utformning är väl planerad ur 

ett trygghetsperspektiv, genom tydlig uppsyn över både gårdens ingångar och vilka som rör 

sig där, gårdens vägar är väl upplysta och bör inte utgöra något orosmoment heller nattetid. 

Både äldre och barnföräldrar bör kunna känna sig relativt trygga på bostadsgården. Frågan 

är dock ifall inte samtliga av gårdens infarter skulle vara försedda med bommar för att göra 

trafiksituationen ännu tryggare. Detta är ett förslag som rekommenderas av Berglund (1996). 

Gårdsytan är i vissa hänseenden dåligt utnyttjad, de stora öppna gräsytorna är varken öppna 

nog för bollspel eller täta nog för vissa lekar. De trädtyper som har valts är inte heller de bäst 

lämpade för klättring och lek. Träd med fler lägre grenar skulle vara mer klättervänliga och 

kanske också utgöra en intressantare utblick. Detta är ett förslag som har sin grund hos både 

Naceur (2013) och Heurlin-Norinder (2005) som båda är starka förespråkare för att låta barn 

leka fritt ute i naturen och på öppna ytor. Ett förslag är bildandet av ett flertal mindre 

gårdsrum och bersåer som sammanlänkas, detta skulle kunna skapa både ett antal avskilda 

sittplatser och en spännande lekmiljö. Just bersåer var ett förslag som starkt 

rekommenderades av Berglund et al., (1998). Aktsamhet måste dock tas så att inte gården 

upplevs som otrygg.  Området behöver en större karaktär och identitet, en idé för att skapa 

detta vore att utnyttja fastighetsnamnet som inspiration. Timmerkojan skulle kunna 

utformas som en spännande lekställning för barnen, utlyses tillexempel en tävling för 

utformningen så är det möjligt att hitta ett förslag som skapar både en spännande lekmiljö 

för barnen och ett blickfång för de vuxna. Genom att göra utformandet som en tävling så 

behöver det inte bli allt för kostsamt och unga, okända förmågor får tillfälle att visa upp sina 

idéer. 

Naceurs (2013) forskning förklarar varför bostadsgården kan upplevas lite väl öppen och 

intetsägande till uttrycket, och rekommenderar att detta skulle hjälpas med anläggandet av 

lite större höjdskillnader som kanske på ställen bryts i räta stödmurar mot plana ytor för 

utemöbler, detta hjälper till att definiera platsen samt ge visst skydd mot vind och 

betraktande ögon. Detta kan med fördel kombineras med anläggandet av en grön berså för 

ytterligare skugga, vindskydd och avskärmning. En ytterligare faktor som skulle hjälpa vore 

lite synligt vatten i form av till exempel en damm och/eller ett vattendrag, detta kombineras 

fördelaktigt med tillvaratagande och fördröjande av det lokala dagvattnet. Ett ypperligt 

exempel på hur detta har gjorts finns i område 2A Tujan (se figur 6). Vatten upplevs 

dessutom av många som rogivande att se och lyssna till. 
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7.5.2 Gårdsytan i Område 2A 

Detta område är det av de studerade områdena som känns mest inbjudande och 

välfungerande, den gemensamma utemiljön är här också väl utnyttjad. Det finns dock några 

punkter som skulle kunna förbättras. 

En punkt med utrymme för förbättring är belysningen, denna är i dagsläget inte otillräcklig 

och området är varken svårorienterat eller otryggt till upplevelse på kvällen. Områdets 

belysning är dock tråkig och skulle kunna brukas för att framhäva områdets styrkor och 

attraktioner även efter mörkrets intåg. De tre mäktiga ekarna skulle kunna belysas 

underifrån, eventuellt med färgad belysning för att låta de vara lika stämningsfulla på 

kvällen. Dagvattenleden och dess broar skulle kunna få små marknära ljuskällor som 

framhäver dem, detta skulle också ytterligare minska risken för att personer med nedsatt syn 

missar vart de är lokaliserade. 

Liksom med fallet timmerkojan i område 1 så skulle fastighetsnamnet kunna få vara med och 

skapa karaktär åt bostadsgården här. Tujor är bra huvudsakligen som häckar och det finns 

ett par platser där häckar som delar av och skapar avskildhet och vindskydd behövs. Den 

plats där det är mest påtagligt är vid grillplatsen och den tillhörande sittplatsen, denna skulle 

kunna avskärmas med tujahäckar mot lekplatsen och cykelvägen. Detta skulle troligen vara 

med och göra den mer välanvänd. 

En ny gemensam uteplats för umgänge och gemenskap skulle kunna skapas intill den minsta 

av gårdens ekar. Denna kan modelleras från den som finns under den mellanstora eken. 

Dock med tillägget att båda dessa uteplatser skulle gynnas av antingen häckplantering eller 

staket bakom bänkarnas ryggar, detta ger både mer lä och betraktningsskydd. 

7.5.3 Gårdsytan i Område 2B 

Områdets långsträckta format beskrivs av Naceur (2013) som lämpligt för små avstickande 

vägar som leder till små funktionella områden. Dessa områden kan tillexempel utgöra en 

berså för social gemenskap eller en ordnad plats för mindre utrymmeskrävande bollspel. Det 

här är et förslag som gavs av bland andra (Huang, 2006) och Berglund et al. (1998) för att 

hjälpa bostadsgården att fungera som en plats där de boende kan umgås med varandra. 

Områdets utformning är idag dålig på att nyttja de mindre av de platser som uppkommer 

mellan vägarnas avgreningar, många består nu bara av en gräsyta med ett centralt träd 

planerat. Ett flertal av dessa småytor skulle kunna användas till små bersåer eller bara till en 

samling bänkar i skuggan av trädet likt den som finns i område 2A (träden måste dock få 

växa till sig först). Andra platser som är illa nyttjade är vissa av de små gräsplättar som finns i 

anslutning till de cykelvägar som ansluter gården med den cykelväg som löper längs 

områdets baksida mot grönområdet. Dessa skulle också kunna få mer specifika funktioner, 

det är då viktigt att fundera vad som passar och vad som går att anlägga här. Förslag skulle 

kunna vara en basketkorg eller ett utomhusgym, då dessa lockar åldersgrupper som annars 

inte erbjuds så mycket i bostadsområdet. 
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En viktig förutsättning för planerandet av utomhusmiljön här är att alla lägenheter har väl 

tilltagna privata uteplatser samt att området ligger granne med ett grönområde med 

sportplaner och en skolgård. Det gäller här att inventera för att säkerställa att det 

kompletteras snarare än dubbleras redan tillgängliga funktioner i närområdet. Den stora 

tillgången till resurser i närområdet gör att många delar av utomhusmiljön blir mindre 

väsentliga än i områden där dessa resurser saknas. 

Idéen om att låta fastighetsnamnet skapa områdets särprägel är svårt i detta fall, då 

cederträd kräver varmare klimat. För att genomföra detta så skulle uppförandet av ett 

orangeri eller en större inglasad gemensam uteplats vara nödvändigt. Detta skulle visserligen 

garanterat göra områdets utemiljö mer unik men den stora kostsamheten är kraftigt 

begränsade för ett sådant projekts genomförande. En möjlig plats skulle dock kunna vara 

ytan mellan lamellhusens trappuppgång 25 och 31 

7.5.4 Förslag för liknande områden generellt 

Grundläggande för alla bostadsgårdar till flerbostadshus är att de måste ha något att erbjuda 

boende i alla åldrar, det är här väsentligt att noga granska vad gården har att erbjuda olika 

åldersgrupper. Upptäcks då en eller flera åldersgrupper som inte erbjuds så mycket så bör 

detta åtgärdas. Barnen vil ha ytor och redskap för lek, detta kan vara antingen av ordnat eller 

fritt format. Heurlin-Norinder (2005) förespråkar mycket naturliga redskap som träd, buskar 

och stenar, Naceur (2013) förespråkar huvudsakligen ytor lämpade för olika lekar, fordon, 

sporter och spel. Vuxna önskar en fungerande gårdsmiljö där de känner trygghet för sig 

själva och sina barn, och där de och behöriga andra kan komma fram till trappuppgången. De 

önskar sig vidare gemensamma uteplatser som kan användas när de vill grilla, när solen 

ligger fel i förhållande till den egna eller när de är fler än vad som ryms på balkongen. Det 

finns dock flera faktorer som gör de gemensamma uteplatserna mindre attraktiva (se kap. 

7.6). 

Det är också mycket viktigt att bostadsgårdens tekniska funktion betraktas. En god 

dagvattenhantering är nödvändig, det finns stora vinster med lokalt omhändertaget 

dagvatten (se kap. 4.1.1). En fungerande bostadsgård innebär också att tillgängligheten 

fungerar, både för samhällsservice och för personer med någon form och grad av 

funktionshinder. Personligen anser jag det som fördelaktigt ifall fastigheten har något lite 

speciellt som utmärker den och skapar karaktär, detta är en fråga där det gäller att tänka 

brett. Det kan vara allt från en speciell typ av plantering, ett konstverk eller en funktion som 

inte finns på de närliggande gårdarna. 
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7.6 Gemensamma uteplatser 

En fråga som väcks, både från litteraturstudien och egna observationer är huruvida det 

verkligen är någon vits att avsätta yta och pengar för att bygga gemensamma uteplatser? 

Gemensamma uteplatser består oftast av sittplatser och ibland också bord. Båda studierna 

visar till att de flesta boende drar sig för att använda gemensamma uteplatser. De faktorer 

som verkar spela in när det gäller vilka som ska användas är: 

 Huruvida sittplatsen befinner sig i synfältet från grannens fönster eller uteplats. Många 

finner det svårt att slappna av när de känner sig betraktade, speciellt av människor som 

de känner delvis (inte främmande men inte heller nära vänner). 

 Sittplatsens väderfaktorer; sol – skugga, vind – vindstilla och regnskydd finns – eller 

saknas. 

 Tillgången till något som är värt att observera, detta kan var saker som tillexempel: 

landskap, natur, människor, sysslor, konstföremål och liknande. 

 Möjlighet för sällskap och umgänge, detta kombineras också ofta med möjlighet för 

intagande eller tillagning av mat. 

Samtliga kriterier behöver inte uppfyllas men ju fler som uppfylls ju större chans är det att 

sittplatsen används. Två huvudsakliga strategier för att öka uppfyllandet av ovanstående 

punkter finns och båda dessa har sina vardera för och nackdelar: 

Strategi I, Sittplatser placeras på samtliga ställen där de kan tänkas användas: 

Fördelar med denna strategi är att sittplatserna kan vara av den ingjutna typen, dessa kan 

med rätt skötsel hålla länge och är relativt tåliga mot skadegörelse. De bidrar också till ett 

trevligt och inbjudande intryck i området. Nackdelar är att de tar onödig plats samt att de på 

grund av sitt stora antal blir onödigt kostsamma. Dessa lider också av att det vid planeringen 

bestäms hur många som ska kunna sitta vid varje plats. 

Strategi II, Lösa, mer eller mindre flyttbara sittplatser: 

Fördelarna jämfört med strategi I är att dessa kan flyttas till den platsen där de för tillfället  

bäst passar. De kan också omfördelas för att rymma fler eller färre sittande beroende på 

tillfälle. Nackdelar är att de är stöldbegärliga och mer känsliga för skadegörelse, detta kan 

leda till att de i slutänden blir lika kostsamma eller kostsammare än de fasta. 

För att göra lite av det bästa av båda strategierna så förekommer sittplatser och bord som är 

lösa men fastkedjade, Exempel på denna lösning observerades i område 2B under studiens 

senare del. Annars var det endast strategi I som observerades i studien. En intressant variant 

av strategi II är att de boende har egna utemöbler som de brukar på den gemensamma 

gården. Denna variant kan tyckas onödig att ta upp då det är något de boende själva oftast 

står för och inget som tillhör den gemensamma planeringen. Det behöver dock inte vara så, 

passande platser med skyddande förhållanden som tillexempel bersåer eller i anknytning till 

observationsobjekt, skulle kunna planeras för de boendes egna möbler. Det skulle kanske till 

och med vara en idé att förse lägenheterna med egna utemöbler som de själva ansvarar för. 
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Berglund (1996) nämner ett exempel där hyresgästerna hade ett specifikt förråd för sina 

privata lösa utemöbler. Detta är en lösning med flera fördelar då förråden kan användas för 

förvaring av många olika saker som de boende använder utomhus, exempelvis: grill, solstol, 

trädgårdsredskap och leksaker. Lösningen har potential att lösa många upplevda problem 

som hindrar hyresgästerna att använda sina gårdar som tänkt. 

7.7 Konflikterande intressen och avvägningar 

Lösningen på ett specifikt problemområde är ofta förhållandevis enkel, däremot kan ibland 

lösningarna stå i konflikt till varandra. Det är då som vid andra tillfällen med motsträviga 

intressen viktigt att göra en avvägning, så att samtliga egenintressen beaktas i största möjliga 

omfattning. 

Exempel på konflikterande intressen är: 

 Öppen och överblickbar gårdsyta – Tät gårdsyta med många funktioner. 

 Ingen fordonstrafik, trygg trafikmiljö – Tillgänglighet för flytt och storhandling. 

 Permeabla ytor för infiltration av dagvatten – Hårdgjorda ytor för fordonstrafik. 

 Kanaler för lokalt omhändertaget dagvatten – Drunkningsrisk för lekande barn. 

7.8 Metodval 

Fallstudie beskrivs som en metod där en begränsad del eller objekt får beskriva verkligheten 

för en specifik studie. Metoden är fördelaktig för att åstadkomma en hanterbar mängd data i 

fall där en studie på samma djup av alla tänkbara objekt annars skulle bli omöjligt 

omfattande (Ejvegård, 2003). 

Detta var av stor vikt för granskningen då en djupgående studie av Mimers samtliga områden 

skulle bli omfattande, både att utföra och behandla. Det finns dessvärre en svaghet med 

fallstudier när det gäller att dra slutsatser då några enstaka fall aldrig kan anses representera 

hela verkligheten. Det som i en fallstudie ser ut som starka samband och rimlig grund för 

slutsatser kan i själva verket vara indicier (Ejvegård, 2003). Det blir härmed viktigt att söka i 

framförallt litteraturstudien efter tidigare arbeten som kan användas för att befästa 

slutsatserna. 

De tre områden som granskas har inledande undersökts med hjälp av deskription. Med 

deskription avses en noggrann granskning och beskrivning av relevanta och viktiga uppgifter 

om objektet. Deskription förklaras som fördelaktig för att skapa underlag för till exempel 

förslag till förbättringar (Ejvegård, 2003). Detta stämmer väl med hur metoden har använts i 

detta arbete. Av vikt är här att deskriptionen utfördes systematiskt så att insamlad fakta 

kunde användas jämförande i en komparation, detta betydde att insamlad data måste vara 

både riktig och relevant för att vara av vikt (Ejvegård, 2003). Utmanande här var att arbeta 

systematiskt och hitta information som kan jämföras mellan de olika fallstudierna. 
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8 SLUTSATSER 

Arbetet har kartlagt tre områden i stadsdelen Skiljebo i Västerås, dessa områdens 

bostadsgårdar har granskats gällande hur utemiljön är utformad, vilka funktioner som 

erbjuds, vilka av dessa som används som tänkt. Vidare har det tagits fram förslag gällande 

förbättringar vid upptäckta brister. 

Litteraturstudien visar bland annat att när det gäller barnens krav på utemiljön, så behöver 

det inte handla om speciellt framtagna lekplatser, det kan lika gärna handla om trygga och 

trafiksäkra ytor med asfalt, gräs eller grus där de själva kan leka med cyklar, sparkcyklar, 

bollar, rollerblades och liknande. Ett annat alternativ är utnyttjande av närliggande 

grönområden där de kan tillåtas vistas oövervakade och leka fritt. Utmaningen här är att 

bygga en utemiljö som upplevs så trygg att föräldrar vågar låta sina barn vistas fritt utan oro 

för trafik eller att andra farliga situationer ska uppstå. 

Vuxna är ofta tveksamma till att använda sin bostadsgård för att de känner sig bedömda av 

sina grannar, detta är troligen ett resultat av att just grannar vet vilka vi är men känner oss 

ändå inte djupare, vi är varken anonyma eller nära med dem. I detta avseende upplevs 

fönster som något negativt, något där det kan finnas betraktare som bedömer oss. Förslag 

från litteraturstudien rörande den här problematiken är att ha flyttbara utemöbler som kan 

välja att placeras antingen ute i det öppna eller avsides. För att detta ska fungera så krävs 

dock en tillgång på skymda platser på bostadsgården, dessa får dock inte bli sådana att de 

späder på osäkerhetskänslan av att misstänkta individer kan gömma sig där. Det är då extra 

viktigt att gårdens ingångar och passager till omgivningen är väl överblickbara, därmed kan 

känslan av att det är svårt att ta sig in på gården obemärkt finnas. 

Område 1 skulle kunna förbättras på följande punkter: 

 Bommar vid samtliga infarter skulle bidra till ytterligare tryggare trafiksituation 

genom att ta bort all obehörig biltrafik på gårdens vägar. 

 Arbete med att skapa fler möjligheter för vuxna att nyttja de gemensamma 

uteplatserna utan att behöva känna sig betraktade, detta får dock inte medföra 

skapandet av platser där oönskade kan gömma sig och därmed minska 

trygghetsupplevelsen på bostadsgården. 

 Mindre öppet på gården, indelning i flera mindre ytor med tydliga platser för 

tillexempel bollspel eller bersåer där de boende kan sätta egna eller alternativt 

gemensamma flyttbara utemöbler. 

 En större egen karaktär på området, tillexempel förslaget gällande en timmerkoja 

som också fungerar som lekplats. 

 Synlig dagvattenhantering i form av en damm eller vattendrag liknande det som 

finns på område 2A Tujan. 

 Förråd för privata utemöbler och andra saker för utomhusbruk. 
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Förslag på förbättringar i område 2A: 

 Mer stämningsgivande belysning som framhäver områdets styrkor och natur även 

på kvällen. 

 Användande av fastighetsnamnet för att etablera områdets egen karaktär, genom 

plantering av ett antal tujahäckar för avskiljning, ljud- och vindavskärmning. 

 Bättre nyttjande av ytorna genom att också den mista eken får bänkar runt sig. 

 Förråd för privata utemöbler och andra saker för utomhusbruk. 

 

Förslag till möjliga förbättringar i område 2B: 

 Allmänt bättre nyttjande av småytorna, dessa kan få rymma specifika funktioner. 

Tillexempel sport- och träningsytor eller bersåer. 

 Mer eftertänkt placering av sittbänkar, ett flertal av dessa har aldrig setts i bruk, 

den plats där de minst använda av dessa idag står skulle kunna planeras om enligt 

föregående punkt. 

 Förråd för privata utemöbler och andra saker för utomhusbruk. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En enkätundersökning eller mer omfattande intervjustudie av de boende i området skulle 

kunna ge ytterligare information om hur de boende uppfattar sin egen utemiljö och dessutom 

bekräfta eller motsätta vad som visat sig i observationerna eller beskrivits i litteraturen. 

Nackdelar med att de boendes åsikter saknas är att inga entydiga svar gällande de boendes 

trivsel erhålls. Observationer ger en bild av deras upplevelse och trivsel men de som inte 

brukar och trivs i sin gemensamma närmiljö observeras inte och därmed saknas  de i 

undersökningens omfattning. Det är dock inte heller säkert att dessa personer hade svarat på 

enkäter eller intervjuer, därmed förekommer det alltid individer som inte registreras i 

undersökningar. Detta vore ett logiskt och intressant nästa steg, då det inte är säkert att de 

mönster och företeelser som observerats är representativa för hur de boende uppfattar 

utemiljön. Det finns dessutom vissa frågor och svar som är svåra att få utan att prata med de 

boende. 

Det vore också av intresse att utarbeta mer färdiga förslag på vad som skulle kunna göras 

med deras bostadsgårdar. Dessa förslag och föreslagna lösningar skulle också kunna 

behandlas i enkätundersökning eller intervjuer, för att höra vad hyresgästerna tror om de 

olika förslagen. Detta arbete var problematiskt att utföra för valda områden då det visade sig 

svårt att få tillgång till digitala ritningar att bruka som underlag, detta går visserligen att 

kringgå men är arbets- och tidskrävande. 

Då ämnet handlar om just utomhusmiljö så har årstiden en stor inverkan. Studien har 

begränsats till månaderna mars – juni, förhållandena under årets övriga månader skulle vara 

en ytterligare källa till fördjupande slutsatser. 

Studieområdenas detaljplaner skulle utgöra en logisk grund för en fördjupad studie av 

områdena. Detaljplanerna skulle avslöja mycket av de grundläggande förutsättningarna och 

ställningstagandena som gjordes vid områdenas planläggande. Det som hindrade att dessa 

undersöktes i detta arbete var det faktum att de aktuella detaljplanerna var för gamla för att 

finnas digitalt tillgängliga, projektets tidsram tillät inte att begära fram papperskopior. 
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BILAGA 1 ÖVERSIKTSKARTA ÖVER STUDIEOMRÅDENA 

 

 Översiktsbild över studieområdenas innebörders orientering och närområde. Egen 

bearbetning från Google Maps (Generellt tillstånd för användande i rapporter  utan 

specifikt tillstånd givet i Permissions) (Google, 2016)



 

BILAGA 2 ÖVERSIKTSBILD OMRÅDE 2B 

 Översiktsbild över område 2B (Byggnads AB Mimer, 2016b) 
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