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Sammanfattning 

Umeå är en växande stad som ligger längs norrlandskusten. Kommunen har starka 

mål och ambitioner för att staden ska växa de närmaste 25 åren. Kommunen 

planerar att komplettera ett område vid namn Berghem med 80-100 lägenheter. Ett 

helt nytt kvarter ska bildas på nuvarande naturmark i sluttande terräng. Kvarteret 

ligger nära Umeå centrum och bara ett stenkast ifrån Berghems eget centrum. 

Berghem är en av de dyraste stadsdelarna i Umeå att köpa en bostad på och 

kötiderna är bland de längsta för hyresrätter. Vid byggnation på denna plats behöver 

många faktorer beaktas. Att anpassa byggnaden efter platsen och dess terräng har 

varit arbetets stora utmaning och fokus har lagts på förstudiearbetet med en 

ingående platsanalys över planområdet och dess omgivning.  

Förstudiearbetet och platsanalysen består bland annat av resonemang kring hur 

solen påverkar byggnadernas placering, hur omkringliggande byggnader påverkar 

exploateringsgraden och hur markens terräng inverkar på utformningen. 

Detta arbete har som syfte att gestalta ett förslag för det nya kvarteret. Visionen har 

varit att skapa ett kvarter med stark anknytning till omkringliggande natur.  
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Abstract 

Umeå is a growing city that lies along the coast of Norrland. The municipality has 

strong goals and ambitions for the city to grow over the next 25 years. The 

municipality plans to complete an area named Berghem with 80-100 apartments. A 

new block shall be formed on current natural land on sloping ground. The area is 

near Umeå city center and just a stone throw away from Berghem’s own center. 

Berghem is one of the most expensive neighborhoods in Umeå to buy an apartment 

and queues for rental apartments are among the longest. Building on this area needs 

a lot of factors to take into account. To adapt the buildings to the area and its terrain 

has been the works greatest challenge, focus has been placed on the pilot study with 

a detailed site analysis of the area and its surroundings. 

Pilot study and site analysis consists among others on reasoning about how the sun 

affects the placement of the buildings, how the surrounding buildings affects on the 

rate of exploitation and how soil terrain affecting the composition. 

This work aims to design concept drawings for the new area. The vision was been to 

create a neighborhood with strong ties to the surrounding nature. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

Umeå är en starkt växande stad och fungerar som en tillväxtmotor för norra Sverige. 
Umeå kommun har som vision att gå från 118 3491 till 200 000 invånare år 2050. 
Kommunen planerar att bygga 1200 bostäder varje år för att uppfylla angivet mål. 
Det innebär en fördubblig av de tio senaste åren då genomsnittet har legat på 601,8 
bostäder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1.1. Statistik över bostadsbyggande de tio senaste åren och planerad utveckling 

Förtätning kommer dock att anpassas efter efterfrågan på bostadsmarknaden, detta 
illustreras i diagram 1.2 som visar de kommande årens förväntade bostadsbehov.   
 

Diagram 1.2. Förväntat bostadsbehov de kommande sju åren 

 

I Umeå kommuns översiktsplan nämns stadsdelen Berghem som ett av de områden 

i “kransen runt stadskärnan som skall kompletteras varsamt”2. Kommunen arbetar i 

nuläget med att förtäta ett befintligt kvarter vid namn kv. Champinjonen, samt ändra 

detaljplanen för delar av ett naturmarksområde till ett bostadsområde som kommer 

att kallas Stadsliden 2:3.  

 

                                                
1
 31 december 2013 (Statistiska centralbyrån, 2014) 

2
 (Umeå kommun, 1998, p. 47) 
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Berghem ligger 1,5 kilometer nordöst om Umeå centrum på sluttande mark (8-10%). 

De två nya kvarteren kommer att byggas i utkanten av stadsdelen och skapa en ny 

sydvästlig entré till området. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kvarteret Champinjonen (nr 1 i Figur 1.1.) har en tydlig kvadratiskt form och är 
omsluten av närliggande gator. På tomten finns en envåningsbyggnad i souterräng 
som idag används för vuxenutbildning. Detaljplanen begränsar exploateringsgraden 
till två våningar. Kvarteret Stadsliden 2:3 (nr 2 i Figur 1.1.) består av skog- och 
parkmark. Kvarteret är idag helt obebyggt och bilvägen genom området kommer 
efter kommunens direktiv att tas bort3. 

Vi tyckte att området Stadsliden 2:3 verkade intressant och med handledning från 

White Arkitekter i Umeå beslöt vi oss för att arbeta fram förslagshandlingar för 

planområdet.  

 

                                                
3
 Intervju med planarkitekt Johan Sjöström på Umeå kommun 

Figur 1.1. Illustration över två nya planerade kvarter och dess omkringliggande byggnader 

1 

He

2 
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1.2. Problemformulering 

Arbetets problematik ligger i att förstå och analysera platsen och utifrån detta 
anpassa byggnationen. Byggnationen ska även ta hänsyn till BBR:s krav på 
angöring, brandsäkerhet och tillgänglighetsanpassning, kommunens krav och 
terrängen. 
 

1.2.1. Frågeställningar 

Hur kan Stadsliden 2:3 bebyggas på ett lämpligt sätt?  

När Fridhemsvägen tas bort, hur kan infart till garage under mark utformas? 

Vilken arkitektur och exploateringsgrad passar bäst in i området? 

 

1.3. Syfte  

Syftet är att gestalta en nybyggnation till Stadsliden 2:3 och att anpassa förslaget 
efter problemformuleringen. 
 

1.4. Avgränsningar 

Ett gestaltningsförslag innefattar många olika delar och är mycket tidskrävande. 
Därför kommer vi inte ta hänsyn till följande: 
 
- Konstruktionsberäkningar, endast ritningar på konstruktionsdetaljer och stomme 

kommer att redovisas. 
 
- Bullerändringen vid kapning av väg. De bullerkrav och trafikdata som Umeå 

kommun tillhandahåller kommer att användas tillsammans med de krav som finns 
i BBR. 

 
- Kv. Champinjonen kommer inte att ingå i gestaltningsförslag. Fokus ligger på 

Stadsliden 2:3.  
 

- Inga VVS-beräkningar har gjorts, schakt är utritade på planritningar enligt 
uppskattningar.  

 

1.5. Mål 

Att motivera och skapa ett gestaltningsförslag enligt problemformuleringen i text och 

bilder.  

 

Följande ritningar kommer att tas fram:  

- Typplaner 

- Fasadritningar 

- Sektionsritningar 

- Situationsplan 
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- Takplan 

- Brandcellsindelning 

- Detaljritningar 

 

1.6. Teoretisk referensram 

Högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design med inriktning mot arkitektur 

ligger till grund för detta arbete. Vi kommer att använda oss av den kunskap vi 

erhållit från: 

- HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 

 

- AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp 

 

- AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp 

 

- AF1715 Arkitektur, skissprocessen 7,5 hp 

 

- Architectural Representation Studio 9 hp 

 

- Architectural design + Studio lab 10 hp 

 

1.7. Metoder  

Under 31/3-2/4 och 7-9/4 besöktes Berghem i studiesyfte. Besöket låg till grund för 

arbetets platsanalys och inspiration. Samtal och handledning med byggnadsingenjör 

Marianne Rutberg på White Arkitekter AB i Umeå genomfördes även under dessa 

besök.  

Intervju med Johan Sjöström, planarkitekt på Umeå Kommun, gav oss en mer exakt 

bild över vad som kommer ingå i den framtida detaljplanen och kommunens tankar 

kring exploateringsgrad och lägenhetsantal. 

 
Universitetsläraren Sven-Henrik Vidhall på KTH Haninge har väglett oss inom frågor 
angående konstruktion. 
 
Utefter detta har sedan en platsanalys gjort som utvecklats till gestaltningsförslaget, 
ritade i framförallt SketchUp, AutoCAD och Revit Architecture.  
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1.7.1. Platsanalys 

Platsanalysen har utförts i två steg. Dels en objektiv faktainhämtning och en metod 

utarbetad av Kevin Lynch, som kommer beskrivas mer ingående senare i rapporten. 

Platsanalysen kompletteras med en värderos, volymstudie, solstudie och en 

sammanfattande SWOT-analys. 

 

1.7.2. Teknisk analys   

Att bygga i berg kräver ofta sprängning och platsanpassade konstruktionslösningar. I 

detta avsnitt beskrivs vad som är viktigt att tänka på vid nybyggnation i sluttande 

terräng. 

Detta avsnitt tar också upp faktorer som påverkar byggandens placering vid 

hänsynstagande av buller och brand. 

 

1.7.3. Litteraturstudie 

Arbetet har styrts av kommunens riktlinjer och Boverktes Byggregler. 
Faktainhämtning har skett fortlöpande under arbetets gång men som grund har 
nedanstående litteratur använts: 
 

- Boverkets Byggregler 
- Swedish Standards Institute  
- The image of the city, Kevin Lynch 1960 
- Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå kommun 2013-2020, Strategisk 

planering 2013 
- Parkeringslexikon. En handbok för arkitekter, ingenjörer och planerare. Carl-

Henrik Henrikson, 1990 
- Fördjupning för Umeå (FFU) 2010 
- Arkitektens handbok. Anders Bodin m.fl., 2012 
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2. Förstudie  
 

2.1. Berghems historia  

 

År 1948 vann arkitekten Nils Grafström en tävling som omfattade det som skulle bli 
det nya området Berghem i Umeå. Planförslaget avsåg västra Berghems 
småhuskvarter. 

   

Figur 2.1. De första kvarteren som byggdes på Berghem. Vykort till högre från Västerbottens museum, fotograf 
okänd. 

 

Berghem växte dock först när Vattenfall anlade kraftverket Stornorrfors 1958 vid 
Umeåälven. Arbetarna behövde akut någonstans att bo och detta blev början på 
Umeås rekordår inom bostadsproduktion. Berghem utvidgades då av den nya 
stadsarkitekten Seth Fridén, främst med småhus men också med Umeås första höga 
punkthusområde. Flervåningshus uppfördes i halvslutna kvarter på Berghems 
sydvästra del. Berghem blev i och med detta Umeås första moderna sovstad4.   

   

 

Figur 2.2.  Berghems utökas och blir en modern sovstad 

                                                
4
 Förorter till den centrala stadsbebyggelsen som växte fram i samband med ökande urbanisering på 

1950-talet. I förorten fanns då inga arbetsplatser utan dess syfte var endast att skänka arbetarna en 
bostad.  
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När Umeå universitet invigdes 1966 behövde man snabbt uppföra ännu fler 

byggnader i området. Detta genererade det som kom att kallas de “norra 

paviljongerna”5. Paviljonger skulle endast fungera som en lösning under en kort 

period då marken egentligen inte var tillgänglig för byggnation. Först efter år 2000 

gjordes en planändring för marken och paviljongerna ersattes då med bostäder6. 

 

    

Figur 2.3. ”Norra paviljongerna” 

 

2.2. Nulägesbeskrivning 

Berghem är idag fortfarande ett relativit stillsamt och skyddat område. Dock har 
Berghem fått två mindre skilda centrumplatser. Dessa har ett begränsat utbud av 
verksamheter men innehar det nödvändigaste(se figur 2.4.).   
 

 
 

Figur 2.4.  Verksamheter på Berghem 

 
Ett stenkast bort finns sporthall, badhus, motionsslingor, museum och 
utställningssalar. 
 
 

                                                
5
 (Umeå kommun, 2001, p. 67) 

6
 (Umeå Kommun, 2014) 

Berghems centrum: Kiosk och ATG-

ombud, frisör, café, pizzerior 

 

 

Berghems läroverk: vuxenutbildning, 

gymnasium, förskola och grundskola 

 

 

Centrum 2: Ica, bensinstation, 

restaurang och bar 

 

 

Universitetsområde 
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2014 blev Umeå utnämnt till Europas kulturhuvudstad och strävar även att bli 
Europas miljöhuvudstad 2016 7 . Den nya Botniabanan som knyter ihop 
Norrlandskustens städer ner till Stockholm ger staden goda möjligheter att växa 
snabbare och starkare. Idag är Umeå bland dem kommuner som växer snabbast i 
landet8. 
 

2.2.1. Stadsliden 2:3 och dess natur 

Som nämnts tidigare består Stadsliden 2:3 

av skog- och parkmark och ligger i 

anslutning till Berghems centrum. 

Axtorpsvägen sluter tomtens östra sida 

och är områdets enda förbindande bilväg.  

Planområdets norra sida ramas in av en 

bred asfalterad gång- och cykelväg. 

Denna kan ses som en förlängning av 

Nydalavägen och är starkt trafikerad av 

cyklister9. Den södra sidan ramas in av en 

grusad gångväg som leder ner till 

skolområdet.  

 

 

Tvärsigenom tomten sträcker sig Fridhemsvägen. Denna väg ska kapas jäms med 

Jämtebölevägen för att kunna förstärka områdets gröna stråk och bilda ett mer 

sammanhängande kvarter utmed Axtorpsvägen.   

Marken ägs av Umeå kommun som i dagsläget planerar att bygga mellan 80-100 

lägenheter på Stadsliden 2:3 och Kv. Champinjonen. Exploateringsgraden på 

Stadsliden 2:3 ligger på 5-6 våningar, men det finns utrymme för fler. Enligt Johan 

Sjöström, planarkitekt på Umeå kommun, krävs parkering under jord för att uppfylla 

0,9 bilplatser per lägenhet (> 2 rok). Detta eftersom öppna, stora parkeringsfält 

förstör planområdets största tillgång, det gröna stråket.  

 

Stadsliden 2:3:s gröna kil härstammar från norra Berghems skogsområde, 
Stadsliden, och sträcker sig ända bort till universitetsområdet(se figur 2.4.). 
Kommunen har som mål att det ska finnas sammankopplade stråk mellan olika 
naturområden i Umeå. En av planerna för att förstärka Stadslidens gröna stråk är att 
anlägga en vandringled från universitetsområdet förbi planområdet och vidare upp 
mot Stadslidens skogsområde10, se figur 2.6.  

  

                                                
7
 (Wetterlöv, 2014-04-03) 

8
 (Umeå Kommun, 2012-04-11) 

9
 (Britta Strömgren, 2013-12-10) 

10
 (Umeå Kommun, 2012) 
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Figur 2.6. Gröna stråk och planerad vandringsled 

Området domineras av en relativt tät tall- och barrskog och glesare dungar av 
björkar på flera platser.  
 

 

Figur 2.7. Stadsliden 2:3:s angränsande skogspartier. Foto: Lisa Nilsson 
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Figur 2.8. Stig. Foto: Lisa Nilsson                         Figur 2.9. Björkdunge. Foto: Lisa Nilsson 

 
Stigarna som tar dig från bebyggelse till Stadslidens skogsområde har inga tydliga 
entréer och är lätta att missa, dock är de flesta grusade och välanvända. 
 
Marken består av gnejsiga bergarter (granit) och sedimentära bergarter (sandsten)11. 
 

 
Sandsten 
 
Granit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.3. Trafiksystem  

Vägar som berör planområdet är framförallt Axtorpsvägen och Nydalavägen. Dessa 
korsas vid områdets norra gräns och trafikeras med ca 4000 bilar/dygn enligt 
planarkitekt Johan Sjöström från mätningar som Umeå kommun gjort. Vägarna är 
centrala för kommunikation och struktur i stadsdelen och här går all den 
kollektivtrafik som tar dig till och från området fyra gånger/timme.   
 

                                                
11

  (Sveriges geologiska undersökning, 2014) 

Figur 2.10. Olika bergsarter på Berghem 
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Det finns inte några parkeringar längs gatorna runt Stadsliden 2:3. Men vid 
Berghems centrum ligger fem lättåtkomliga besöksparkeringar för korttid med infart 
från Nydalavägen. Övrig parkering sker på öppet parkeringsfält med infart från 
kvartersgata.  
 

 
Figur 2.11. Illustration av parkeringar och gator vid planområdet 

 
Vägarna i området har en relativt kraftig lutning med korta siktlinjer. Vintertid blir 
vägarna halkiga och särskilt trafikfarliga.  
 
 

2.4. Kulturmiljö 

Ett stenkast bort från planområdet ligger Gammlia. Här ligger historiska 

västerbottensbyggnader och Västerbottens museum. Varje år anordnas midsommarfirande, 

nationaldagfirande och julmarknad. Gammlia har sommartid djur på gården som barnen kan 

besöka. På Gammlia finns även caféer, utställningar, danskvällar och arrangerade 

föreläsningar.  

På väster sida om planområdet i bostadsområdet Fridhem ligger vackra 

arkitektritade småhus i stora lummiga trädgårdar. Området byggdes på 30-50 talet 

och ritades delvis av Denis Sundberg, då kallad Umeås ”funkisarkitekt”12.  

                                                
12

 (Umeå kommun, 2001) 
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Figur 2.12. Gammlia. Foto: Lisa Nilsson                            Figur 2.13. Villa på Fridhem. Foto: Lisa Nilsson 

 

2.5. Aktuella planer 

För att ta reda på vad Umeå kommun värdesätter ur ett samhällsbyggnadsperspektiv 
och vilken målgrupp kommande bostäder bör riktas mot har två planer summerats. 
Den första planen infattar kommunens övergripande mål för Umeå. Den andra 
planen ger svar på hur Umeås framtida bostadsmarknad troligtvis kommer att se ut.    

 

2.5.1. Fördjupningen av översiktsplanen 2010 (FFU) 

- Överge planeringsmetoder som resulterar i ABC-städer, dvs. arbete, bostäder 
och centrumområden som är självförsörjande. Istället planera hållbara 
stadstyper som den blandade kvartersstaden.  Ett av syftena med den 
föreslagna inriktningen på byggandet är att minimera trafikarbete.  
 

- Främja trivsamma och skyddade kvarter.  
 

- Underlätta för möten och verksamheter att gro.  
 

- Byggnation bör läggas längs kollektivtrafiklinjer för att öka turtätheten. 
  

- Förbättra möjligheter till att ta gå, cykla eller åka buss.   
 

- Bygga på ett ekologiskt, långsiktigt, energisnålt och hållbart sätt med naturliga 
och välbeprövade material och tekniker. 
 

- Ta hänsyn till stadens gröna områden och stråk. 
 

- Locka trafiken till det övergripande huvudnätet och på så vis minska 
genomfartstrafiken. 
 

- Stadsgatorna ska ta hänsyn till alla trafikanter.  
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2.5.2. Strategi för bostadsförsörjningen i Umeå kommun 2013-2020 

- Umeå universitet har haft en kraftig ökning i sitt studerandeantal. Ett bra utbud 
av studentbostäder är en viktig konkurrensfaktor för Umeå universitet och bör 
prioriteras.  

 
- Enligt demografiska förändringar kommer åldersgrupperna mellan 65-79 år att 

öka kraftigt i framtiden. Denna grupp är i de flesta fall betalningsstarka hushåll 
som flyttar från sina småhus.  
 

- Ungdomar mellan 20-24 år som inte studerar kommer att minska.  
 

- Kommunen vill skapa goda möjligheter för unga nyblivna barnfamiljer i 
åldrarna 25-44 att stanna kvar, vilket kommun anser kan vara avgörande för 
Umeås tillväxt.  

 

2.6. Bostadsmarknadsanalys på Berghem 

Bostadsmarknaden styrs av efterfråga och betalningsvilja. För att få en uppfattning 

om vad som är attraktivt och ekonomiskt ur produktionssynpunkt har en 

sammanställning gjorts på sålda begagnade bostadsrätter och villor på Berghem13. 

Dessa har jämförts med nyproducerade lägenheter på en likvärdig plats i Umeå14, 

eftersom det inte har producerats nya bostadsrätter på Berghem på 14 år. Se 

diagram 2.1. 

 

2.6.1. Diskussion 

Något som inte framgår av diagram 2.1 är att 1 rok inte prioriteras vid 

nybyggnationer då det byggs främst 2 rok och uppåt. Av diagrammet går det dock att 

utläsa att efterfrågan på dessa små lägenheter är liten eftersom kvadratmeterpriset 

på nybyggda 1rok är förhållandevis lågt. Dock finns en stark efterfrågan av 

enmansbostäder på Berghem vilket diagrammet tydligt redovisar. Begagnade 1 rok 

överstiger kraftigt samtliga bostadsformers kvadratmeterpris. Grunden till detta kan 

tänkas vara Berghems närhet till Universitetsområdet och som nämns i Strategin för 

bostadsförsörjningen för Umeå vill kommunen erbjuda bra studentbostäder, vilket 

Berghem tycks vara den optimala platsen för. Kv. Champinjonen är den tomt som 

lämpar sig bäst för just detta ändamål.  Tomten har redan en hårdgjord yta och en 

befintlig byggnad som lätt skulle kunna renoveras till studentbostäder på ett 

kostnadseffektivt sätt. Stadsliden 2:3 har stor potential vad gäller närhet till 

skogsområde där barn kan leka fritt utan farliga bilvägar och upplevelserik miljö för 
                                                
13

 De senast 40 sålda objekten enligt www.hemnet.se 
14

 Öbacka strand 4 producerad av NCC och Brf Sandåkern 2 av Riksbyggen 
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samtliga boende. Stadsliden 2:3 är på så vis mer attraktivt och lägenheter på denna 

tomt kan locka till sig betalningsstarka hushåll.  

Berghems småhusområde har ett av de kortaste avstånden till centrum vilket gör 

dem förhållandevis dyra och de lockar till sig barnfamiljer med en god ekonomi. Dock 

är det svårt för en ung familj med mindre god ekonomi att ha råd med ett hus på 

Berghem. Det är därför viktigt att kunna erbjuda familjer bra stora bostäder.  

Ett bra område ska erbjuda boende för alla faser i livet. Att behöva flytta från ett 

område som man trivs i för att man inte kan försörja sin boendesituation är inte 

optimalt. T.ex. äldre som har bott i villa på Berghem en lång tid bör kunna erbjudas 

boendealternativ i området, också för att skapa rörlighet på bostadsmarknaden. 

Åldersgrupperna mellan 65-79 år kommer, som tidigare nämnts, att öka kraftigt de 

kommande åren. Det är därför viktigt att erbjuda denna grupp attraktiva bostäder i 

området som kan vara ett bra alternativ istället för en villa. Troligtvis kan äldre lockas 

av tillgängliga, medelstora lägenheter i ett rofyllt och centralt läge, vilket är 

egenskaper Stadsliden 2:3 uppfyller.  

Diagrammet visar att nyproducerade medelstora lägenheter, 2 rok och 3 rok, har 

ungefär likvärdigt kvadratmeterpris. Att bygga mindre lägenheter innebär fler 

lägenheter och därmed fler kök och badrum och högre produktionskostnader. Detta 

bör beaktas vid val av storlek.  

 

  

Parkerin

g 
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3. Teknisk analys 

Följande avsnitt består av tre delar; Sluttande mark, buller och brand.  Avsnitten 
syftar till att beskriva faktorer som påverkar byggnadens placering på tomten och 
samtliga avslutas med en analys som berör Stadsliden 2:3. 
 

3.1. Sluttande mark 

 
Starkt sluttande mark är i allmänhet svår och dyr att exploatera på grund av att 
platsanpassade grundläggningar, större schaktarbeten och sprängning ofta 
förekommer. Sluttande mark skiljer sig även från plan mark i andra avseenden, 
såsom sol-, vind- och vattenförhållanden.  
 

 
Sol  

I en sluttning mot norr skiljer sig soltimmarna avsevärt från plan mark. Soltimmar blir 
betydligt färre. Södersluttningar däremot erhåller mer sol än plan mark eftersom 
solen når högre höjder även när den står lågt. Detta kan utnyttjas till så väl 
utsiktplatser samt till bostäder med eftertraktat solljus. Men för mycket solljus i 
kombination med sluttande mark är inte alltid bra, det kan också innebära att vattnet 
dräneras fortare och uttorkning sker lättare.  

 
Figur 3.1. Illustration av solstrålning på en sluttning 

 
Vind 

Den högsta vindstyrkan mäts på sluttningens högsta punkt. När vinden stiger upp för 
en sluttning ökar styrkan och vindtunnlar och skorstenseffekter(tryckskillnad som 
bildas när kall luft kyls snabbt och stiger uppåt) kan uppstå. Höga byggnader på en 
sluttning är därför extra utsatta, terrasser och balkonger förses med fördel av 
vindtäta räcken. Med en lagom tät vegetation kan man skapa områden med 
behagliga läförhållanden.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Norrsluttning 

Figur 3.2. Illustration av hur vinden rör sig över en 
sluttning 

Figur 3.3. Illustration av hur vinden kan blockeras 
av vegetation 
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Vatten 
Dräneringen och avrinningen sker fortare än på plan mark vilket kan innebära svåra 
förhållanden för växter på toppen. Med hjälp av vattenbanker kan man försörja 
marken mer konstant över året och växtförhållandena på södersluttningar blir på så 
vis särskilt goda. När solen inte når bakom sluttningen efter vinternhalvåret blir det 
svårare för snön att smälta. Snön kan bilda en vattenbank och vattenavrinningen 
från denna måste beaktas15.  
 
 

 

 

3.1.1. Analys av Stadsliden 2:3:s sluttande mark  

Stadsliden 2:3 ligger i sydvästlig riktning 

och sluttar svagt åt öster. Detta innebär att 

tomten har optimalt solljus. 

Tak och hårdgjorda ytor bör vinklas så att 

vattenavrinningen gynnas av lutningen. 

Hög tall- och granskog gör att tomten 
ligger förhållandevis i lä, dock bör 
balkonger och terrasser på höga nivåer 
förses med vindskyddande material.  
 
I den sydöstra delen finns extra goda 
växtförhållanden, eftersom vattnet rinner 
dit. Detta kan utnyttjas av de boende i 
stadsodlingssyfte exempelvis.  

 

                                                
15

 (Kai-Larsen & Wistedt, 1976) 

Figur 3.8. Lutning och vattenavrinning på 
Stadsliden 2:3 

Figur 3.4. Illustration av hur balkong är extra utsatt 
på höga lägen 

Figur 3.5. Illustration över hur 
vattenavrinningen sker på en sluttning 

Figur 3.6. Illustration av en vattenbank som håller 
vattnet kvar även på höga höjder 

Figur 3.7. Illustration av hur vegetation kan växa på 
högre höjd med hjälp av vattenbanker 
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3.2. Buller  

 
Vid planering av bostäder måste man bejaka ekvivalenta bullernivåer (bullrets 

medelvärde under en bestämd tid, i detta fall per dygn) runtomkring byggnaden 

eftersom bullret kan påverka byggnadernas utformning och placering. Boverkets 

Allmänna råd har satt upp riktlinjer över maxgränser som inte bör överstigas. 

Boverkets huvudregel: 

- 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad utomhus och uteplats. 

Avsteg från huvudregeln vid: 

- Ny tätare bebyggelse längs kollektivtrafik i större städer om en tyst sida 

åstadkoms. Den tysta sidan får inte överstiga 45 dBA vid fasad. Minst hälften 

av bostadsrummen bör vara vända mot den tysta sidan16. 

 

3.2.1. Analys av buller på Stadsliden 2:3 

 

Längs med Axtorpsvägen är bullernivån högt 

över huvudregeln på 55 dBA, men på grund 

av att Umeå räknas som en större stad och 

Stadliden 2:3 ligger längs kollektivtrafik kan 

avsteg göras. Om man väljer att dra in 

byggnaderna från vägen till det gröna 

området kan byggnaderna placeras på 

valfritt sätt. Detta skulle dock innebära 

mindre innergårdar och att man tappar 

kontakten med gatan.  

 

Placeras kommande byggnader på det gula eller orangea området måste hälften av 

rummen i lägenheterna vara tysta. Detta skulle ställa högre krav på planlösningen 

och innebära att genomgående lägenheter måste utföras. Byggnaderna måste 

dessutom placeras på ett vis så att man kan skapa en tyst sida. Detta skulle kunna 

åstakomas genom att placera byggnaderna längs med Axtorpsvägen, dock måste 

husens bredd begränsas så att genomgående längenheter kan utföras.  

 

För att dämpa buller i lägenheterna som angränsar mot vägen finns det olika 

metoder att använda sig av. Bland annat kan inglasade balkonger eller burspråk 

upprättas så att en bullerskugga genereras.  

 

                                                
16

 (Boverket, 2008) 

Figur 3.9. Ekvivalent bullernivå 

 

 
 

[<45 dBA] 

[50 dBA] 

[55 dBA] 

[60 dBA] 

[65 dBA] 
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3.3. Brand 

 
Detta avsnitt kommer behandla brandspridning mellan byggnader och krav på 
utrymningsmöjligheter. Syftet är att belysa utvändiga brandkrav som påverkar 
byggnaders placering.  
  
Enligt BBR 19 avsnitt 5: 

- 8 meter mellan byggnader, annars krävs särskild brandklassning. Om det 

finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från balkongplattans ytterkant. 

Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som sticker ut mer 

än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader. 

 

- Om gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg 

anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha 

uppställningsplatser för erforderliga fordon.  

 

- Räddningsväg (minst 3 meter bred) och uppställningsplats (5x16 meter) bör 

utformas med hänsyn till fri höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet 

så att räddningstjänstens större fordon kan ta sig fram.  

 

- Om byggnaden är högst fyra våningar (11meter) och fönster ska fungera som 

utrymningsväg med hjälp av bärbar stege måste brandbil ha en 

uppställningsplats högst 50 meter från huset.  

 

- Max 23 meter till översta fönstrets nedre del för att utrymning ska kunna ske 

med mekanisk brandstege. Brandbil måste då ha uppställningsplats max 9 

meter från byggnaden. 

 

3.3.1. Analys av brand på Stadsliden 2:3 

Stadsliden 2:3 har två befintliga 

brandvägar att utnyttja. Dessa täcker 

dessvärre inte hela planområdet. För 

att bygga på kryssat område krävs 

att en ny brandväg anläggs. Om 

byggnaderna ska byggas högre än 

fyra våningar krävs noggrann 

planering för uppställningsplats. Att i 

så stor mån som möjligt anpassa 

husen efter befintligt vägnät skulle 

resultera i att onödiga kostnader 

undviks. 

50 meter från väg 

Godkänd 

brandväg 

Kräver ny 

brandväg 

Figur 3.10. Brandgränser och brandvägar 
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Att uppfylla BBR:s krav på minst 8 meter mellan huskropparna medför inte bara 

fördelar ur brandsynpunkt utan innebär även mindre insyn, större ljusinsläpp och 

vidare utsikt. Skulle inte kravet uppfyllas ställs högre krav på fasadmaterial och 

fönster, vilket innebär högre kostnader och ej öppningsbara fönster.  
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Figur 4.1. Omgivningen från Axtorpsvägen (t.h.) och Fridhemsvägen (t.v.) 

4. Analytisk undersökning 

 
Avsnittets syfte är att undersöka och åskådliggöra platsen och dess möjligheter. Att belysa 

vad som är viktigt att ta hänsyn till, förstärka och frambringa.   

 

4.1. Stadsbildsanalys  

 

Kevin Lynch har utarbetat en analysmetod för att ge en visuell bild av en stad. 

Analysmetoden har valts för att förklara hur man upplever och orienterar sig i 

stadsdelen Berghem. Metoden kategorisera stadsdelen i fem grundelement; stråk, 

gränser, enhetliga områden, knutpunkter och landmärken17. 

I rapporten kommer analysmetoden appliceras på stadsdelen Berghem och 

framförallt i området kring Stadsliden 2:3. I följande avsnitt beskrivs elementen var 

och en för sig och avslutas med en sammanfattning av stadsbilden.  

 

4.1.1.  Gränser 

Definierar vart ett område börjar och slutar. De kan antingen sammanlänka områden 

eller vara en tydlig gräns mellan dem. Exempel på gränser kan vara bebyggelse, 

grönska eller strandlinjer. 

Berghem är en relativt fristående stadsdel i Umeå som omges av skogsmark. 

Grönskan runt om stadsdelen spelar en central roll i upplevelsen av området och 

kontrasten mellan bebyggelse och grönska definierar tydligt Berghems gräns.  

Inne i stadsdelen är gränserna mer otydliga. Områden möts utan att sammankoppla. 

Axtorpsvägen planas ut åt båda håll på grund av att markerad vegetation och 

bebyggelse mot gatan saknas. Bebyggelse står relativt långt ifrån vägen, ofta med 

parkering emellan, vilket gör att en rumslig känsla inte infinner sig. Grönområden för 

allmän platsmark saknar funktion.  

                                                
17

 (Lynch, 1960) 
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4.1.2. Enhetliga områden 

 

Definieras av en enhetlig karaktär eller funktion som gör att det är lätt att känna igen 

sig. Det kan vara en viss typ av bebyggelse eller på vilket sätt marken används. 

De enhetliga områdena på Berghem definieras av gatunät och byggnadstyper. Kring 
Berghem centrum finns främst lamellhus med färgglada fasader i puts och plåt. 
Byggnaderna inger ett livfullt uttryck till området och skapar en hemtrevlig och trygg 
känsla.   

 

Figur 4.2. Lamellhus på Nydalavägen, punkthus i periferin. Foto: Lisa Nilsson 

Fortsätter man upp för backen, längst Nydalavägen anträder en ny bebyggelsetyp på 
höger sida, punkthus uppförda i sju våningar med ljus plåtfasad.  På vänster sida om 
Nydalavägen ligger det stora småhusområdet som upptar nästan hälften av 
Berghems totala yta och omsluter den norra delen av Berghem. Småhusen är 
uppförda i en-två våningar i trä eller tegel i varierande färger. Varje tomt har en 
tillhörande trädgård.   

 

 

Figur 4.3. Berghems småhusområde t.h. och t.v. 
Foto: Lisa Nilsson 
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Villaområdet Fridhem som gränsar till Stadsliden 2:3 består av vackra småhus i två-

tre våningar i lummiga trädgårdar samt nybyggt flerbostadsområde i grått tegel.  

 

 
 
 
 

 
Längst med Axtorpsvägen i anslutning till Stadsliden 2:3:s planområde ligger radhus 
uppförda i putsade souterrängradhus, med tillhörande trädgårdar. 
 
 

 

 
 

4.1.3. Stråk 

Vägar längst vilka betraktaren rör sig. Det kan vara gång- och cykelvägar, gator eller 

järnvägar.  

Viktiga stråk på Berghem som berör Stadsliden 2:3 är Nydalavägen och 

Axtorpsvägen. Dessa är större trafikerade gator som ökar orienterbarheten i 

området. I och med att Umeå kommun satsar på att bygga inom en 

femkilometersradie från Umeå centrum och på så vis göra det lättare för gång- och 

Figur 4.4. Villor på Fridhem.  
Foto: Lisa Nilsson 

Figur 4.5. Nybyggda hyresrätter på Fridhem. 
Foto: Lisa Nilsson 

Figur 4.6.  Radhus längst Axtorpsvägen. 
Foto: Lisa Nilsson 

Figur 4.7. Radhusens tillhörande trädgårdar. 
Foto: Lisa Nilsson 
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cykeltrafikanter i staden att ta sig fram 18 , fokuseras detta avsnitt på gång- och 

cykelstråk.  

Trottoarer finns på båda sidor av Berghems gator men inga markerade cykelleder 

finns, förutom vid övergångsställen. Gatorna är tillräckligt breda för att cyklister ska 

kunna cykla vid gatukant.  

Berghems största flöden sker till och från centrum och universitetsområdet. För att ta 

sig till centrum krävs att man tar sig förbi Fridhemsgymnasiets norra eller södra sida. 

På båda sidor om gymnasiet finns asfalterade gång- och cykelbanor. Cykelvägen 

som ramar in planområdets norra sida kan ses som en förlängning av Nydalavägen 

och är ett centralt stråk för Berghemsborna.  

 

Figur 4.8. Centrala gång- och cykelstråk till och från Berghem 

 

Grönområdet vid Stadsliden 2:3:s södra gräns 

innehar många små uppgångna och grusade 

vägar. Dessa leder dig från Berghem igenom 

grönområdet och ut mot det Fridhemsgymnasiet. 

 

 

                                                
18

 (Umeå Kommun, 2012) 

Figur 4.9. Grusad väg vid Stadsliden 2:3s södra sida. 
Foto: Lisa Nilsson 
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4.1.4. Knutpunkter 

 

Strategiska punkter i området där man stannar till eller byter riktning. Det kan vara 

en sammanlänkning eller skärningspunkt mellan stråk och transportleder t.ex. 

gatukorsningar eller en torgplats. 

Exempel på knutpunkter i området nära Stadsliden 2:3 är: 

1. Fridhemsgymnasiet, här stannar biltrafikanter till för att lämna av, hämta upp 

eller parkera. Skolområdet innehar flera idrottsplatser inomhus och utomhus 

där ungdomar samlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Norra entrén, dvs. korsningen mellan Nydalavägen-Axtorpsvägen. Innehar 

Berghems enda trafikljus och i denna korsning stannar man upp och tar sig 

vidare genom området.  

 

 

Figur 4.11. Axtorpsvägen möter Nydalavägen vid Berghem Centrum. 
Foto: Lisa Nilsson 

Figur 4.10. Fridhemsgymnasiet.  
Foto: Lisa Nilsson 
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3. Berghems centrum, på andra sidan Axtorpsvägen om Stadsliden 2:3. Framför 

centrumet finns en stor parkering för boende i närheten och besökare. 

Centrumet är en knutpunkt där förbipasserande kan stanna upp för att t.ex. 

handla eller äta en bit mat. 

 

 

4.1.5. Landmärken 

 

Ett objekt som skiljer sig från omgivningen och som fungerar som en referenspunkt 

eller ett riktmärke. Landmärket kan ofta ses från långt håll och underlättar 

orienteringen i staden. Exempel på landmärke kan vara en staty, en byggnad eller 

kanske en skylt eller ett berg. 

Att påstå att det finns landmärken på 

Berghem som är allmänt kända är att 

överdriva, men för boende i stadsdelen kan 

Berghems punkthus beaktas som 

referenspunkter. De sticker ut och kan 

skymtas från olika håll.  

De färgglada lamellhusen fungerar också 

som en igenkännande referens, se figur 4.2. 

Med hjälp av dessa kan en person som inte 

besökt området tidigare lätt guidas. 

 

 

 

Figur 4.12. Berghems centrum. 
Foto: Lisa Nilsson 

Figur 4.13. Punkthus belägna högst upp på 
Berghem. Foto: Lisa Nilsson 
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4.1.6. Sammanfattning av stadsbilden runt Stadsliden 2:3 

 

Stadsliden 2:3 syns tydligt från tre håll: den norra entrén; när man kommer från 

Umeå centrum på cykelvägen norr om planområdet och när man går nedför 

Nydalavägen. Detta innebär att siktlinjer från dessa platser kommer spela en 

avgörande roll för hur placering av husen kommer att ske. Det kommer också 

innebära att man måste undersöka exploateringsgraden noggrant eftersom höga 

byggnader innebär skymd sikt. Speciellt viktigt blir det att utreda hur höga 

byggnaderna kan bli då man går längst Axtorpsvägen mot Berghems centrum. De 

små radhusen längst vägen står i direkt anslutning till planområdet och är bara en 

våning höga mot gatan. Kontrasten mellan dessa och kommande byggnation får inte 

bli för markant. 

Stadslidens 2:3:s närområde kräver ett upplyft eftersom det idag är ganska 

tillintetsägande. Det saknas spänning, kontrast eller något vackert att vila ögonen på. 

Trots de små slingrande stigarna, naturen och det attraktiva läget känns platsen rent 

av tråkig. Möjlighet till att bryta landskapets konturlinje och att skapa ett nytt 

landmärke finns. Bebyggelsen får inte inkräkta på rekreativa platser som människor i 

området värdesätter. 

Idag finns inget definierat rum mellan Axtorpsvägen och centrumet. Delvis på grund 

av det stora gröna fältet som Stadsliden 2:3 består av, som i dagsläget inte fyller 

någon funktion. Även på grund av att husen är placerade med ett långt avstånd från 

vägen samt att den stora parkeringen vid centrumet skapar ett platt och brett intryck. 

Genom att placera byggnader längst med vägen skulle en trevligare mer inramad 

plats kunna skapas. En sådan placering skulle också innebära en markering av vart 

gränsen mellan småhusområdet och Berghem går. 
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4.2. Volymstudie/Siktlinjer 

Denna volymstudie har gjort för att undersöka vilken exploateringsgrad som skulle 

passa Stadsliden 2:3. Analysen har utgått från de siktlinjer som har belysts som 

viktiga enligt tidigare avsnitt.  

 

Siktlinje från Nydalavägen. Här bör byggnationen inte stå i vägen för utsikten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siktlinje från cykelvägen vid uppgång från Umeå centrum. Byggnationen bör inte 

täcka sikten upp mot Berghem centrum då denna skapar god orienteringsförmåga 

och gör det lättare att bedöma avstånd: 

 

Figur 4.14.  Siktlinje från Nydalavägen 

Figur 4.15. Siktlinje från cykelvägen upp mot Berghem centrum 
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Figur 4.16. Volymstudie bredvid radhus 

För att höjdskillnaden inte skall bli för stor mellan radhusen och nya byggnader bör 

våningshöjden inte överstiga 4-5 våningar. Områdets placering på dess höga punkt i 

landskapat ger dock goda möjligheter till vackra vyer från fönster och balkonger vid 

högre höjder. Placering av högre våningsantal bör även anpassas efter sol.  

 

 

Figur 4.17.  Illustration över utsiktmöjligheter 

 

 

 

 

4.3. Solstudie  

Kommunen har i Fördjupning av översiktsplanen nämnt att blandad kvartersstad 

önskas för nybyggnation. Solstudien har på grund av detta utgått från den klassiska 

kvartersstaden i fem våningsar den 21 mars kl. 12.00 
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Klassisk kvarterstad kommer inte att fungera på platsen. 

Ljuset når inte innergården och kontakten med skogen 

skärmas av för mycket.  

 

 

 

 

 

 

Ett alternativ till den klassiska kvartersstaden är ett u-format 

kvarter. Detta släpper in ljus på gården, dock förblir 

hörnlägenheterna mörka. Eftersom buller på Axtorpsvägen 

överstiger 55 dBA måste hörnlägenheterna ha en tyst sida. 

Detta kan bara uppnås om de är genomgående, vilket skulle 

ge en boarea på över 150 kvm som inte är en lämplig storlek i 

detta fall.   

 

 

 

 

För att utnyttja ljuset ytterligare är en möjlig utformning att 

dela upp byggnaderna i mindre delar. På detta sätt uppnås 

även ljusinsläpp i hörnlägenheterna. Här bör dock insyn 

beaktas.   

Kvartersformen ökar framkomligheten och välkomnar 

människor att passera igenom. Detta är en kvartersform som 

skulle lämpa sig för Stadsliden 2:3, men förslaget bör 

vidarearbetas. 

 

 

  

Figur 4.18. Solljus vid klassisk kvartersstad 

Figur 4.19. Solljus vid U-formation 

Figur 4.20. Solljus vid helt uppbrutet kvarter 
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4.4. SWOT-analys 

 

Denna SWOT-analys har gjorts med syftet att sammanfatta och komplittera avsnitt 
två, tre och fyra för att få en överblick på gestaltningsarbetets förutsättningar. 
 
 
Styrkor 

- Berghem är ett av Umeå mest attraktiva områden, det hävdar planarkitekten 
Saeid Erfan i planprogrammet samt vid undersökning av bostadsköer för 
hyresrätter på www.bostaden.umea.se. Fridhem och Berghem har de längsta 
kötiderna, bortsett från Umeå centrum. Villorna på Berghem och Fridhem 
kostar 3 respektive 5 miljoner i dagsläget och är bland de dyraste i Umeå 
kommun.   

 
- Berghems utvecklade skolsystem, allt från förskola till gymnasium inom korta 

avstånd. 
 

- Busslinje med täta avgångar i direkt anslutning till tomten. 
 

- Närheten till avkoppling, lek och rörelse på Gammlia och elljusspår i 
Stadslidens skogsområde. 
 

- Stadsliden 2:3:s höga läge med möjlighet till fler soltimmar.  
 

- Stadsliden 2:3:s direkta närhet till Berghems centrum för spontana inköp.  
 

- Naturmark som skyddas av detaljplanen från exploatering sydväst om tomten. 
 

Svagheter 

- Den starkt sluttande terrängen, som försvårar trafikplaneringen och 
placeringen av parkeringsplatser. Dock ger de geotekniska förutsättningarna 
de bästa villkoren för att bygga i souterräng. Berg ger sluttingen stabilitet och 
inga vertikala jordtryck. 
 

- Bullret från Axtorpsvägen som överstiger maxgränsen. 
 

- Berghem centrums utformning. Det finns tydliga brister i sambandet mellan 
butikernas och parkeringsplatsernas placering. Centrumet inbjuder inte 
förbipasserade att stanna till. Torget bör rustas upp för en bättre knutpunkt. 

 

Möjligheter 

- Stärka Berghems centrum genom vidareutveckling av verksamheter inom 
rimliga gränser. Den öppna parkeringsytan kan lämpas för endera ny 
byggnation eller ny torgmiljö. 
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- Skapa lummig innergård som kan binda ihop Stadslidens naturmark. 

 
- Rama in Axtorpsvägen. 

 
 
Hot 

- Parkeringsplatser till kommande bostäder, svårlösta och kostsamma 
lösningar. 

 
- Den sluttande marken ställer höga krav på angöring och 

tillgänglighetsanpassning utomhus. 
 

- Masstransporter från bergssprängning om det inte kan lösas på plats. 
 

 

 

4.5. Värderos 

 

Värderosen tar upp åtta olika bedömningspunkter i en skala på 1-5, där 5 är mycket bra och 

1 är dåligt. Syftet är att kunna jämföra hur platsens olika värden förändras. Figuren 4.20. 

visar hur platsen bedömdes innan bebyggelse. 

 

Varje punkt bedömdes utifrån egna upplevelser och reflektioner, betyget anges med ”(x/5)”:  

 

- Stadsdelens karaktär (3/5). Det finns några utmärkande byggnader, t.ex. de 

färgglada lamellhusen, de höga punkthusen och det stora småhusområdet. Utöver 

dem är uttrycket väldigt smalt.  

Figur 4.21. Värderos, i femgradig skala, av ursprungliga platsen 
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- Trafiksäkerhet (2/5). Vägarna har för det mesta 40 km/h som hastighetsgräns och är 

breda, dock gör lutningen som finns på hela Berghem att många vägar blir 

trafikfarliga på vintern för alla trafikanter.  

 

- Gång- och cykeltrafik/Kollektivtrafik (3/5). Gång- och cykelvägar finns, men kan 

definitivt bli bättre med t.ex. tydligare markeringar på vägen. Två busslinjer går 

igenom Berghem, den ena täcker bara Axtorpsvägen och går enligt tidtabell var 

tionde minut. Den andra täcker bara Nydalavägen och går enligt tidtabell endast en 

gång i timmen, vilket är för sällan för att boende efter denna linje ska använda buss i 

sin vardag.  

 

- Miljöpåverkan (3/5). Berghem är i allmänhet ganska lågexploaterat på grund av att 

småhusen tar upp större delen av området. Trafiken är relativt låg och mycket skog 

finns att tillgå. 

 

- Trygghet (3/5). Trygghet upplevs när vägar är upplysta, flöden är jämna under ett 

dygn och det finns varierade trafikanter. Berghem uppfyller dessa relativt bra. 

 

- Offentliga samlingsplatser (1/5). Det finns ingen samlad torgplats eller tydliga 

signaler om var centrum eller restaurangerna ligger. 

 

- Daglig varuhandel (2/5). Det nödvändigaste ett område behöver i sin närservice 

finns, men inget mer.  

 

- Grönområde (4/5). Närhet till Stadslidens skogsområde och gröna korridorer ger 

platsen mycket goda naturförhållanden.  
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4.6. Inspiration  

Gemensamt för nedanstående projekt är att samtliga byggnader ligger i souterräng och hur 

byggnaderna på olika vis möter den omkringliggande naturen. Tanken bakom valet av 

byggnaderna var att inspireras av de olika innergårdslösningarna och sedan utforma en 

lösning anpassad för Stadsliden 2:3.  

 

 

 

I Strandparken skapas gårdar mellan husen, 

dessa typer av gårdar blir små när husen ligger 

nära varnadra och skapar inte en öppen känsla, 

vilken inte känns som en lösning för Stadsliden 

2:3.  

Tobaksmonopolet har lyckats skapa en bra och 

vacker innergård utifrån dess förutsättningar att 

kvarteret ligger i innerstan på Södermalm. 

Innergården känns inbjudande men storleken är i 

minsta laget för att platsen ska utnyttjas som 

samlingsplats då den känns för intim.  

På tomten utanför Duggregnet upplevs en öppen känsla som bjuder in människor från alla 

håll till att stanna.  

På Stadsliden 2:3 vill vi förmedla en känsla av att innergården är privat, men att det är tillåtet 

att röra sig igenom och förbi kvarteret utan att det upplevs som störande. De boende ska 

kunna utnyttja gården för utomhusvistelse av olika slag vilket gör att den bör vara stor och 

rymlig. Gården ska utnyttja kontakten med skogen och bör då stå i direkt anslutning till den. 

Gränsen mellan allmänt och privat ska vara tydlig men inte avskärmande.  Stadsliden 2:3 

innergård kommer genom ovanstående kriterier hämta mest inspiration från 

Tobaksmonopolet och Duggregnet. 

 

  

Figur 4.22. Illustration av Strandparken, ritad 
av Wingårdh Arkitektkontor AB 

Figur 4.23. Illustration av Tobaksmonopolet ritad 
av Nyréns 

Figur 4.24. Illustration av Duggregnet ritad av 
Nyréns 
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5. Sammanfattning och reflektioner av analyser 
 

- Enligt avgränsningen i avsnitt 1 fokuseras arbetet på Stadsliden 2:3. Dock 
måste kv. Champinjonen vägas in i bedömningen av projektet eftersom 
kommunen planerar nya bostäder på båda tomterna.  
 
Kv. Champinjonen lämpar sig bäst för byggnation av bostäder med 
verksamheter i bottenplan. Detta för att avståndet från kvarteret är hälften så 
kort som avståndet från Stadsliden 2:3 till Berghems centrum. Kv. 
Champinjonen har på så vis större möjligheter att kopplas samman centrumet 
på ett mer naturligt sätt.  
 
För att inte inkräkta på stadsbilden kan byggnaderna på Kv. Champinjonen 
tänkas stäcka sig längst omkringliggande vägar och på så vis fortsätta 
områdets kvarterstadsstruktur. Byggnationen bör ligga en bit indragen från 
vägen för att kunna anlägga yta för sittmöjligheter för att uppmuntra 
människor att stanna till.  
 
Kv. Champinjonen lämpar sig även bäst för att tillhandahålla studentbostäder. 
Det går att lösa parkeringar och infarter på ett mer kostnadseffektivt sätt 
genom att använda befintliga omkringliggande vägar vilket gör att billigare 
bostäder blir möjligt.  
 

- Att Berghem är en gammal sovstad märks än idag, då det finns få 

verksamheter i området. Att skapa en blandstad kan vara svårt i detta område 

på grund av att stadsdelen är liten och ligger relativt avskilt. Däremot kan 

Axtorpsvägen, där de flesta verksamheter ligger, bli en tydligare lokalgata 

genom byggnation. Verksamheterna kan på så sätt annonsera sig tydligare 

mot gatan och Axtorpsvägen bli mer inbjudande. Entréer mot gatan ger ökad 

närvaro av människor gynnar verksamheter och torgkänslan.  Ett evident torg 

kring Berghems centrum ger området mer karaktär och bättre orienterbarhet.  
 

- Vegetation mellan väg och trottoar skapar vackrare och tydligare rum, renare 

luft och säkrare trafik. Gator som blandas av bilar, cyklar och fotgängare 

resulterar i lägre hastigheter, större mångfald och därmed en tryggare plats. 

Biltrafiken och gång- och cykeltrafikanter längs Axtorpsvägen skulle för ökad 

trygghet kunna separeras med tydlig vegetation längs båda sidor väg.  

 

- Kapningen av Fridhemsvägen skadar områdets flöden, speciellt för gång- och 

cykeltrafik. Detta bör kompenseras. En gång- och cykelväg som ger en 

möjlighet att snedda genom det nya kvarteret skulle kunna vara en lösning 

och skulle dessutom skapa en öppning med utblick mot skogen.  

 

- På Stadsliden 2:3 ska enligt planprogrammet grönområdet i söder behållas. 

Detta skapar möjligheter för att integrera skogen och byggnaderna med 

varandra och på så vis sudda ut gränsen mellan offentlig och privat mark.  
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- Förtätningstrycket drivs av efterfrågan och betalningsvilja, att bygga på starkt 

sluttande mark är i allmänhet svår och dyr att exploatera vilket lutar åt att 

detta område kommer kräva dyrare konstruktionslösningar och 

trafiksituationer än på plan mark vilket kan höja priset på bostäderna. 

 

5.1. Slutsatser 
 

- Rama in vägen mot Berghems centrum med entréer mot gatan 

- Placera hus i halvslutet kvarter men en öppen innergård 

- Ersätt Fridhemsvägen med en cykelväg för att skapa en passage genom 

planområdet 

- Blanda 2 rok, 3 rok och 4rok 

- Lägg vägar utanför husen för att hålla innergårdarna lekvänliga för barn 

- Öka exploateringsgraden i norra delen av planområdet för att generera ett nytt 

landmärke till centrum 

- Förse alla lägenheter med minst en balkong, glasa in mot bullersidan 

- Luta pulpettak från innergården 
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6. Gestaltning 

I detta avsnitt redovisas ritningar och beskrivande text till gestaltningsförslaget. Alla 

ritningar finns skalenliga i bilagor.  

 

6.1. Situationsplan Stadsliden 2:3 

Bebyggelsen orienteras efter väderstreck genom att den högsta byggnaden placeras 

i norr och de lägre i syd och öst. Detta ger inte bara optimalt med solljus i 

lägenheterna och på innergården utan genererar också den eftersökta kopplingen 

mellan innergård och skog. Byggnaderna förskjuts något ut från innergården för att 

insyn ska minimeras. Siktlinjer påverkas inte utav dessa förskjutningar. Innergården 

avses vara en relativt orörd plats som kommande bostadsägare kan sätta sin egen 

prägel på.  

Figur 6.1 Situationsplan 
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Huvudentréerna är placerade mot gatan, med möjlighet att ta sig ut på innegården i 

bottenplan i varje byggnad. Sophusen är placerade söder och norr om bostadshusen 

med tillhörande angöringsplats (1 och 2, se figur 6.1.) som både sopbil och brandbil 

kan använda.  Angöring nr tre är en förstärkning av den befintliga cykelvägen där 

brandbilen ska kunna stanna.  

Längst med områdets gator planteras alléträd för att markera vart fotgängare och 

cyklister kan röra sig. Den bakomliggande tanken är att gränserna mellan privat och 

offentlig mark ska bli tydligare utan att flödena i området försämras då 

Fridhemsvägen kapas. Balkonger är stora och ligger till största delen mot områdets 

lugna innergård.  

Det finns två stycken parkeringar. En med garageport i det nordvästra huset och en i 

det motstående sydvästra huset. Parkeringarna ligger till största delen under mark 

och nås via vägar som går utanför kvarteret. Detta på grund av att fasaderna här 

redan är mer eller mindre utsatta för buller och för att inte inkräkta på innergårdens 

storlek och säkerhet.  

Fördelningen av kvarterets ytor kan 

utläsas i tabell 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt kommunens riktlinjer behöver 64 lägenheter endast 58 parkeringar (inkl. 

besöksparkeringar). Det ger 12 stycken parkeringar att tillhandahålla boende på 

kommande Kv. Champinjonen. Det maximala avståndet mellan parkering och entré 

är 200 meter, detta skulle inte överskridas.22 

                                                
19

 Boarea, totala ytan innanför ytterväggarna i en lägenhet i kvm 
20

 Byggnadsarea, den yta byggnaden upptar på marken i kvm 
21

 Bruttoarea, varje våningsplans totala area i kvm 
22

 (Umeå Kommun, 2012) 

Stadsliden 2:3 

Typ Antal [st] BOA
19

 [kvm] Andel lgh [%] 

2 rok 8 62 12 

3 rok 12 84 
38 

  12 87 

4 rok 12 100 

44   10 102 

  6 118 

5 rok 4 146 6 

Totalt 64   100 

 
Typ 

Totalt 

BYA
20

 2732 kvm 

BTA
21

 10220 kvm 

Tomten 8766 kvm 

P-platser 70 st 

Tabell 6.1. BOA, BYA, BTA. Ytors användning på Stadsliden 2:3 
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6.2. Bärande konstruktion   

 

Figur 6.4- visar byggnadernas bärande konstruktion. Håldäcksbjälklaget är av typen 

HD/F 120/27 + 50 mm avjämning. Detta genererar ljudklass B och en spännvidd på 

12 meter. Trapphus är bärande och består av 200 mm betong. Bärande ytterväggar 

på byggnadernas långsidor är av sandwichelement med 150+75mm betong (Se figur 

6.25).  

 

Garage sträcker sig under två huskroppar. Närmast väg ligger garage helt under 

mark. Infart sker på områdets västra del (röd pil markerar infart), där plushöjden är 

som lägst. I garage finns betongpelare 350*350 mm som tar upp laster från 

byggnadernas yttervägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.6. Markerar 
huvudsektion 

Figur 6.5. Huvudsektion 

Figur 6.4. Markerar 
tvärsektion Figur 6.3. Tvärsektion 
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6.3. Sektioner 

  

I sektionerna nedan visas alla genomskärande väggar, insidans möblemang samt 

närmast omkringliggande aktiviteter.  

Figur 6.7. Tvärsektion genom huset mot gatan och garaget 

Figur 6.8. Huvudsektion genom huset på innergården med olika höjder och garaget 
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Figur 3.9. Huvudsektion genom det ena huset mot gatan 

Figur 6.10. Tvärsektion genom den högsta delen huset på innergården  
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6.4. Planritningar för huset mot Axtorpsvägen  

Typplanernas area avser den area som finns i lägenheten innanför ytterväggar och 

trapphusets väggar. Skalenliga ritningar finns i bilaga.   

 

6.4.1. Garageplan 

Garagets storlek är 17*56 meter. Då bjälklagets spännvidd är 12 meter och 

byggnader belastar garage krävs ett pelarsystem som visas i figur 6.7. Laster från 

bärande vägg mot innergård i det större huset har försetts med 1 meter långa pelare 

för att klara en spännvidd på 7 meter. På så vis undviks pelare i körbanan. Under 

terrass är garagets takhöjd 2.1 meter, vilket är lägsta tillåtna höjd, övrig takhöjd är 

2,4 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.7. Planritning för garaget 

Brandgasventil 



Frida Lindmark Starkenberg    KTH Haninge  
Lisa Nilsson  Examensarbete VT 2014 

42 
 

6.4.2. Souterrängvåning 

 

I bottenplan är tvättstuga, förråd och teknikrum utplacerade. En lägenhet har fått 

mittenplaceringen med en stor uteplats mot gården. Alla rum har två nödutgångar 

och är planerade efter SIS-standard. 

  

Figur 6.8. Typplan för souterrängvåningen 
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6.4.3. Plan 1 

 

I husen mot gatan finns fyror i gavlarna och treor i mitten spegelvända mot varandra. 

Hörnlägenheterna har inglasade balkonger närmast vägen för att reducera 

bullernivån inomhus. Annars har balkongena järnräcken med glaspartier bakom för 

att skydda mot vind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6.9. Typplaner för treor och fyror på våning  



Frida Lindmark Starkenberg    KTH Haninge  
Lisa Nilsson  Examensarbete VT 2014 

44 
 

6.4.4. Plan 2-3 

 

Plan 2-3 har exakt samma lägenheter som plan 1, en trapp med vilplan tar dig till 

nästa våning.  

  

Figur 6.10. Typplan för våning 2-3 
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6.4.5. Plan 4  

Detta plan har utformats med husets största lägenheter, de har en trapp upp till 

etagevåningen. Vi ville skapa något för de familjer som har en god ekonomi men 

som föredrar att bo i lägenhet.  

 

 

 

 

  

Figur 6.11. Typplan för plan 4 
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6.4.6. Plan 5 (Etagevåning) 

Här finns sovrum och toalett samt en läshörna, våningen har även tillgång till 

balkong.  

 

 

 

 

 

  

Figur 6.12. Typplan för tillhörande etagevåning 
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6.5. Planritning för huset inne på gården 
 

6.5.1. Plan 1  

Detta hus är även försett med förråd och teknikrum i bottenplan, samt en lägenhet i 

gaveln mot väster. Garagets utstickande tak används som terrass.   

Figur 6.13. Typplan för bottenplan 
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6.5.2. Plan 2-5 

 

På plan 2-5 ser lägenheterna likadana ut. Här finns en blandning av en tvåa, trea 

och en fyra.   

Figur 6.14. Typplan för plan 2-5 
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6.5.3. Plan 6-7 

 

Det nordvästra huset har fått två våningar för att utmärka sig som ett mindre 

landmärke eftersom huset har det bästa läget ur både soltimmar som lägenheterna 

får och vilka skuggor huset ger. Likadant som med byggnaden mot Axtorpsvägen 

har även denna byggnad de största lägenheterna på översta våningarna.   

Figur 6.15. Typplan på plan 6-7 
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6.6. Fasadritningar 

 

Vi har valt att bygga huset i tegel på grund av dess slitstarka och underhållningsfria 

egenskaper. Vid besök i området anmärkets att tegelbyggnaderna står sig överlägset bäst 

mot det kalla klimatet. Vi vill ge byggnaderna en robust och slitstark stil med levande detaljer 

i trä runt entré och fönster. Trapphusen har glasad vägg för att för att ge ljusa och känslan 

av rymligare trapphus. Variationen i höjder har skapats för att ge kvarteret karaktär och 

omväxling. Stålräckena bidrar till det slitstarka uttrycket samtidigt som de känns nätta.  

 

6.6.1. Fasad mor norr 

 

6.6.2. Fasad mot väst  

  

Figur 6.16. Fasadritning mot norr 

Figur 6.17. Fasadritning mot väst 
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6.6.3. Fasad mot Öst 

 

 

 

 

6.6.4. Fasad mot Söder 

 

  

Figur 6.18. Fasadritning mot öst 

Figur 6.19. Fasadritning mot söder 
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6.7. Takplan med vattenavrinning 

 

Alla byggander har pulpettak som lutar ut från innergården. Hisschakt och entrétak 

har samma lutning. Enligt BBR måste vindsvåningen förses med brandlucka för att 

kunna släcka eventuell brand i vindsvåningens ej möblerade del. Vattenavrinningen 

sker bort från innergården. På byggnaderna i sydväst rinner vattnet ut i öppna 

stuprör som leds i samma riktning som sluttningen på marken. På byggnaderna i 

nordöst leds vattnet ut mot stuprör som är dragna ned under huset, till det 

dränerande skiktet under byggnaden.   

Figur 6.20. Ritning över taklutningar, utsättning av brandluckor samt vattenavrinningen 
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6.8. Brandsäkerhet 

 

Stadsliden 2:3:s byggnader klassas som Br 1 byggnader då definitionen på en Br1 

byggnad är 5-8 våningsplan. Detta innebär att byggnaderna inte kräver Tr 2 trapphus 

och bärande konstruktion ska ha bärande förmåga i 90 minuter, samt bjälklag ska 

bära i 60 minuter. Lägenheterna har två stycken utrymningsmöjligheter. Det ena 

alternativet är genom trapphus och det andra är genom fönster el balkong med hjälp 

av räddningstjänstens utrustning. För de enkelsidiga lägenheterna på plan fem i de 

mindre husen mot skogen kan räddning ske genom sk utskjutsstegar som kan lutas 

mot fasad då lägenheterna har försetts med ett fönster som går ner till golvet.  

Bostäderna har verksamhetsklass 3 vilket innebär att maximalt gångavstånd är 45 

meter både i lägenheter och i garage. Dessa gångavstånd överstigs inte på någon 

plats.  

Figur 6.21 och 6.22 visar brandcellsindelningen för de större husen närmast 

Axtorpsvägen och figur 6.23 visar garaget. Samma brandcellsindelningsprincip gäller 

för de mindre husen och kommer därför inte att redovisas. Lägenhetsavskiljande 

väggar består av 200 mm betong. Samma väggtyp gäller även för förråd, tvättstuga, 

fläkt- och teknikrum.  

Alla byggnader står på ett avstånd från varandra som är större än 8 meter och 

uppställningsplats finns på Axtorpsvägen och på båda sidor av de mindre husen 

närmast skogen. 

 

 

 

 

 

Figur 6.21. Brandcellsindelning för souterrängplan 
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Figur 6.22. Brandcellsindelning för Plan 1 

 

Brandslussar har upprättats i garagets trapphus då dessa är utrymningsvägar och 

står i förbindelse med byggnaerna ovanför. Nödutgång vid garageinfart leder direkt 

ut i det fria och en automatiskt ventillerande brandgaslucka finns i taket mellan 

ovanliggande byggnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.23 Brandslussar garage 
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6.9. Detaljritningar 

 

Detaljer har ritats i AutoCAD och visar möten mellan platsgjutna- och prefabväggar, 

vattenavrinningen från garagetaket/terrassbjälklaget och betongpelare i garageplan.  

 

6.9.1. Detalj 1, Garage mot öster  

 

Figur 6.23. Vattenavrinning på terrassbjälklaget in mot gården 
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6.9.2. Detalj 2, Yttervägg mot vägen 

 

 

Figur 6.24. Platsgjutet möter prefab 
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6.9.3. Detalj 3, Yttervägg mot innergården  

  

Figur 6.25. Bärande prefab bärs i garaget av betongpelare. Nedsänkt terrassbjälklag med lutning för 
dagvattenavrinning. 
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6.10. Skissade resultat 

 

 

 

Figur 6.27. Vy från Axtorpsvägen med radhusen på vänster sida 

 

 

Figur 6.26. Vy upp mot husen från Umeå centrum 
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Figur 6.30. Illustrerar avstånd mellan husen 

 

Figur 6.28. Vy ovanifrån ned mot planområdet och staden 

 

  

Figur 6.29. Illustrerar känslan med entré mot gatan 

          

       

Figur 6.31. Illustrerar trafiksituationer närmast huset samt vy in mot gården 
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Figur 6.32. Vy över innegården en sommardag 

 

Figur 4 Vy nedifrån över husen i dess varierande höjder 
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6.11. Värderos och avslutande reflektion  
 

62 lägenheter innebär att dessa, enligt kommunens riktlinjer, endast behöver 56 

stycken parkeringar (inkl. besöksparkeringar). Det ger 14 stycken parkeringar att 

tillhandahålla boende på kommande Kv. Champinjonen. 200 meter är det maximala 

avståndet för boende att gå från entré till parkering, vilket i detta fall inte skulle 

överstigas. Studentlägenheter behöver oftast inte 0,9 parkeringar/lägenhet samtidigt 

som finns det finns plats för viss markparkering. Detta upplägg tror vi kommer räcka 

för att generera parkering åt båda tomterna.   

Den första värderosanalysen som togs upp i kapitel 4.5 kommer här att analyseras 

igen, dock med tanken på att det nya kvarteret är etablerat. Förändringar som anses 

ske är följande:  

 

Figur 6.2. Värderosanalys efter att det nya kvarteret är etablerat. Den gamla värderosen syns i bakgrunden. 

 

Grönområdet kommer att förändras, dock inte nödvändigtvis till det sämre. Eftersom 

Fridhemsvägen tas bort och ersätts med miljövänliga trafikanter samt i och med 

kommunens höga ambitioner för det gröna stråket och skogsentrén kommer detta att 

väga upp en ny bebyggelse på naturmarken. Att flera nya hus byggs på platsen 

kommer inte heller att ha någon miljöpåverkan enligt planprogrammets analys.  

Stadsdelen karaktär förväntas ändras främst på grund av Stadsliden 2:3:s centrala 

plats i området. De flesta i området kommer passera platsen varje dag. Med tanke 

på detta kommer Stadsliden 2:3 att ändra på karaktären just i närområdet, speciellt 

eftersom husen är placerade relativt när gatan och bli en förlängning av radhusen.  

Trafiksäkerheten förväntas bli något bättre med tydliga gång- och cykelvägar samt 

men markering med vegetation längs Axtorpsvägen för att separera cyklister och 

bilister samt att det kan bidra till lägre hastigheter. 
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Med fler bostäder längs kollektivtrafiklinjer som detta kvarter innebär, kan en rimlig 

antagning göras att tidtabelltätheten kommer att öka. En ökning är alltid till det bättre. 

Samma gäller tryggheten som upplevs vara bättre med fler människor och större 

trafikflöden.  

De offentliga samlingsplatserna är något vi sett har en stor potential på Berghems 

centrum. De finns mycket möjligheter med ganska små medel. En förtätning anser vi 

bidra till av handel kommer att öka på verksamheter som redan finns, samt att 

etablering av nya kommer att kunna klara sig bättre än idag. Om det dessutom 

skapas en ny torgplats med goda sittmöjligheter i den sydvästliga riktningen tror vi 

att Berghems centrum kan bli en plats för sociala möten och mer spontan handel.  

 

Olika parkeringslösningar och placeringar på husen diskuterades långt in på arbetet. 

Detta gjorde att vi fått väldigt lite tid att jobba med fasader och själva gestaltningen. 

Vi hade som ambition tidigt i processen att jobba mycket med detaljerade 

fasadutformningar, tiden räcke dock inte till för denna avsikt. Förutom platsanalysen 

har vi lagt mest tid på de sju olika planlösningarna som har förändrats in i det sista.  
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