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”Det låter lite tråkigt att säga, 
men jag vill ha min egen plats 
där ingen inkräktar”
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”Det är viktigt att få in ljus i huset 
och trädgården”

”Det kan vara fint att ha kontakt 
med grannarna men det får inte bli 
för påträngande”

”Ungarna måste kunna springa i 
trädgården och jag vill kunna bygga 
en skejtramp utan att det stör”

”Jag har en avskild baksida om jag  
vill vara själv och en öppen framsida  
om jag vill socialisera med grannarna”

Spridda citat från vänner och familj 
om boende, hus och drömmar.

”Man är inte så unik... det blev 
väldigt påtagligt i radhus när 
alla grillade samtidigt och alla 
studsmattor var ute.”

”Det är ju någonting med att  
kunna gå runt sitt hus”

”Det måste kännas tryggt...  
det får inte bli läskigt.”

”Mina fyra väggar och tak”

”Ett eget hus får en egen identitet. 
Det blir en del av familjen”
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1 2 3Jag har undersökt hur man kan få 
villans kvaliteter i en låg, tät och 
flexibel bebyggelse. 
Bakgrund s.8

Vid högre exploatering av villor kan 
mer centrala placeringar motiveras. 
Då kan husägarna få tillgång till både 
stadslivet och det egna huset vilket 
kan attrahera en större målgrupp 
än dagens villaområden i städernas 
utkanter. 
Exploatering s.30

Platsen för detta arbete är en 
industritomt i Örebro med närhet 
till stadskärnan och vacker natur 
som ligger alldeles för centralt för 
att motivera ett normalt villaområde 
men perfekt för denna undersökning. 
Platsen s.14
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4 5 6För att kunna modifiera villa- 
typologin har jag utforskat vilka 
egenskaper som gör en villa till en villa 
och kommit fram till följande: 
Villan ska vara helt fristående och man 
ska kunna gå runt den. Det  
ska finnas en avskildhet från 
grannarna. Det ska finnas frihet att 
bygga till och personifiera sitt hus. Det 
ska gå att parkera en bil på tomten. 
Vad är en villa? s.40

Mitt projekt Alnängshusen är en 
ny typ av villaområde som trots sin 
täthet har utrymme att förändras 
över tid. Som en del av denna 
typologi tillkommer en ny kvalitet 
i form av olika halvprivata och 
gemensamma zoner. 
Inte ett vanligt villaområde s.46

Förslaget har visat sig kunna 
konkurrera med en mer stadsmässig 
bebyggelse när det gäller exploaterings- 
nivå, vilket var ett av målen för 
projektet. Men det är ett experiment 
där bland annat soltillgång och 
demografisk variation kan förbättras. 
Lärdomar och reflektioner s.90
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Det här arbetet är mitt personliga inlägg i 
bostadsdebatten där jag har försökt skapa 
en ny typ av villaområde. Idag pratas det 
mycket om förtätning som ett svar på 
bostadsbristen men småhus är generellt inte 
den typologi som föreslås. Detta är inte så 
konstigt med tanke på att småhusområden 
är avsevärt mindre effektiva än andra 
typologier när det kommer till att skapa 
en hög exploatering. Ändå vill många bo i 
ett eget hus. Jag tänker att det finns en idé 
i Sverige att toppen på ens bostadskarriär 
är en villa. Vi kan tänka oss att bo i 
andrahandslägenheter några år, sedan 
förstahand och till slut köpa en lägenhet 
och kanske ett radhus, men drömmen om 
det egna huset som det ultimata målet finns 
ändå där för många.

Det byggs nya villaområden för att 
tillgodose detta behov men jag anser att 
många är själlösa, idéfattiga och estetiskt 
motbjudande, både som byggnader och 
som stadsstruktur. Ofta är det någonting 
som saknas och jag är övertygad om 
att det går att göra det bättre och mer 
intressant. Dagens villaområden är ibland 
väldigt tätexploaterade där alla husen 
ser likadana ut utan att ha möjlighet till 
att förändras över tid. Ibland är husen 
fristående men placerade på tomtgränsen 
så att man inte kan gå runt sitt hus utan 
att inkräkta på grannens garageuppfart. 
Ibland är områdesstrukturen helt fantasilös 
med breda bilvänliga gator som kantas av 
likadana vita kataloghus.

Men projektet handlar inte enbart om att 
jag är kritisk till dagens villaområden. Det 
finns exempel på områden som har en 
genomtänkt struktur, där vägarna är rimligt 
breda, tomterna normalstora och husen 

varierade. Dessa områden får emellertid en 
låg exploatering och kan enbart motiveras 
i stadens utkanter medan radhus, eller 
framför allt lägenhetshus, är det givna 
alternativet för central bebyggelse. 

Jag har inspirerats av låga och täta projekt 
som Jørn Utzons Kingohusene i Helsingør, 
Charles Correas Belapur Housing i Indien 
och Djingis Khan i Lund. Jag sympatiserar 
med Herman Hertzbergers åsikter om 
vikten av att kunna personifiera och 
förändra över tid och jag uppskattar 
varierade, lummiga villaområden som 
Rynninge i Örebro. Min ambition är 
att baka ihop alla dessa förebilder och 
skapa en ny småhustypologi som har 
villans egenskaper, men med en mycket 
tätare exploatering och en mer intrikat 
områdesstruktur som kan placeras närmare 
stadskärnan och därmed tilltala en mer 
varierad målgrupp.
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Ett typiskt nyetablerat 
villaområde på 
åkermark i Örebros 
utkant med låg 
exploatering och 
mycket insyn. 

Tätt byggda hus i 
Bunkeflo, Malmö, 
där husens ena vägg 
ligger i tomtgräns 
så att man inte har 
kontroll över sina fyra 
väggar och inte kan 
gå runt huset.
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Nybyggt villaområde 
utanför Örebro med 
amerika-inspirerade 
kataloghus och över-  
dimensionerade gator.
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Rynninge i Örebro är ett 
egnahemsområde från 1908 
som ursprungligen byggdes 
för CV:s arbetare  
(Rynninge, Örebro, 2015, 1 maj).

Djingis Khan i 
Lund har med ett 
intelligent repetitivt 
system lyckats skapa 
fantastiska miljöer 
med väldigt nöjda 
invånare, trots att 
husen i grunden är 
enkla baracker.

Kingohusene i Helsingør är 
ett tydligt exempel på hur man 
kan skapa stora gemensamma 
ytor genom att bygga husen 
tätt. Detta är också ett fint 

exempel på hur murar kan 
användas för att förstärka det 
privata när den egna tomten 
krymper.
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Belapur Housing i 
New Bombay från 
mitten av 80-talet 
som med sitt fraktala 
mönster av tomter 
täcker en yta på sex 
hektar (Correa, 2000). 
Ursprungligen var 
husen väldigt små 
och max två plan 
men idag är de flesta 
ersatta med alldeles 
för stora byggnader 
(Bhavsar et al, 2014).
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Jag har valt att arbeta med Alnängarna 
i Örebros utkant. Örebro är Sveriges 
sjätte största stad med 107 000 invånare 
och en av landets snabbast växande 
städer.  Kommunen har visionen att bli 
”Skandinaviens mest attraktiva medelstora 
stad” med en tät, grön och blandad 
stadskaraktär som till största delen ska 
kunna nås till fots och med cykel. För 
att tillfredsställa det ökande behovet av 
bostäder räknar kommunen med att behöva 
bygga ca 700 lägenheter per år under de 
närmaste tio åren. Detta genom förtätning 
av stadsstrukturen men också genom att 
anlägga helt nya områden 
(Örebro kommun, 2014).

Platsen för mitt projekt tillhörde förr SJ:s 
Centrala verkstäder som går under namnet 
CV. I slutet av 1800-talet bestämdes att en 
central lokomotiv-verkstad skulle byggas i 
Örebro på grund av stadens strategiska läge 
längs med stambanan. CV var inte bara 
landets största verkstad för statsbanorna 
utan även Örebros största arbetsplats under 
många år tills verksamheten började avta 
under 70-talet (Fransson,  2004). Idag används 
vissa lokaler fortfarande till tågreparationer 
men verksamheten är på nedgång och 
aktuella utredningar undersöker hur området 
ska kunna omvandlas till en ny stadsdel. 

Alnängarna, Örebro

CV håller på att omringas av nya stadsdelar som 
byggs på attraktiva tomter nära sjön Hjälmaren 
och natura 2000-området Oset.

CV-området, som en gång låg i stadens utkant, 
har idag ett mycket centralt läge och blir till en 
stor barriär, speciellt i nord-sydlig riktning. 

I framtiden kommer förmodligen området att bli 
en del av staden och koppla an till innerstadens 
kvarterstypologi. Barriäreffekten kommer brytas 
och en mängd kopplingar skapas.

Mitt gestaltningsförslag Alnängshusen ligger öster 
om verkstadsområdet mellan kvartersstaden och 
Alnängarnas koloniområde, och kommer fungera 
som en nedtrappning i skala från flervåningshus 
till de små kolonistugorna och naturen.
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Platsens förutsättningar

Området som jag har valt att arbeta med 
har många kvaliteter och det passar bra för 
min undersökning på grund av det centrala 
läget som inte lämpar sig för vanliga villor. 
Trots att Örebro har en vision om att bygga 
7000 lägenheter de närmaste tio åren så 
vill många bo i ett eget hus, men ändå inte 
komma allt för långt bort från staden. 
Om man skulle närma sig lägenhetshusens 
exploateringsnivå, fast med villor, så skulle 
egna hus kunna motiveras för platsen.

Platsen ligger som en kil mellan CV och 
Alnängarnas koloniområde och gränsar 
norrut till Lillån och söderut till Svartån. 
Västerut nås Örebro centrum på 25 minuter 
till fots och endast sju minuter på cykel, 
medan man åt öster har naturreservatet 
Oset alldeles inpå tomtgränsen. Hjälmaren 
är Sveriges fjärde största sjö och har ett rikt 
fågelliv. Örebro ligger intill sjöns västra del 
som heter Hemfjärden. Den är grund och 
dålig för bad men fryser snabbt på vintern 
och blir till fin is för skridskoåkning. På 
grund av närheten till sjön och åarna 

har platsen högt grundvatten och enligt 
detaljplanen får källare inte byggas. Detta 
har jag beslutat att bortse från för att fullt 
ut kunna undersöka hur man kan bygga 
täta hus med hög exploatering. Att placera 
vissa funktioner och förvaring under jord 
visade sig vara väldigt effektivt för att 
bygga tätt. Tidig vår vid Slussen, söder om platsen

Rävgångens värmestuga vid Hemfjärden
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CV:s tegelkaraktär

Utmärkande för CV-området är dess 
stora tegelbyggnader från 1900-talets 
början. Stilmässigt går byggnaderna ofta 
åt det nationalromantiska hållet med 
medeltidselement, kreneleringar och 
markerade valv. Teglet som har använts är 
handslaget och rött med många skiftningar 
i färg och form vilket gör det otroligt 
levande och vackert. Till mitt projekt, som 
ligger intill en av dessa byggnader, har jag 
velat koppla an till kontexten genom att 
använda ett liknande tegel i murarna. Även 
om ett lika rikt och vackert tegel är svårt 
att finna idag så tror jag man kan komma 
så pass nära att en likhet uppstår.
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Nära Alnängshusen ligger vagnverkstaden från 
1908 med sina elva skepp, 18400 kvm golvyta 
och rikt utsmyckade tegelväggar  
(Fransson,  2004).
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För att knyta an till CV och 
platsen har jag valt att arbeta 
med ett liknande tegel som de 
gamla verkstäderna är byggda av.

24
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Kommunens vision

I dagsläget finns det en detaljplan på 
Alnängarna. Kommunen har en vision 
om en blandad bebyggelse av radhus och 
flerbostadshus och bedömer att området 
skulle kunna innehålla cirka 250 bostäder. 
De vill se ett fastighetsexploateringstal på 
0,6 för 2-3 våningshusen och 0,8 för 3-4 
våningshusen (Stadsbyggnad, Örebro kommun 2011). 
Denna täthet har jag haft som mål för mitt 
projekt. 

Sannolikt är att detaljplanen kommer att 
förändras och att CV-gatan, som idag 
trafikeras av tung trafik, kommer att 
rätas ut och bli till en smalare stadsgata. 
Framtidens trafik kommer förmodligen 
silas genom den nya täta CV-stadsdelen 
och tunga transporter kommer ledas runt 
staden.

Mitt förslag behandlar enbart området 
öster om CV-gatan och innehåller 121 
fristående hus och en förskola vilket ligger 
nära kommunens vision på 250 bostäder 
på hela planområdet. När det gäller 
exploateringstalet så ligger mitt förslag 
mycket bra till vilket jag kommer gå in på 
mer i nästa kapitel.Bild från detaljplanen
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121 villor och en förskola Trafiksituationen som dagens  
detaljplan bygger på

Sannolik framtida trafiksituation och kvarters- 
struktur som har legat till grund för mitt förslag
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Öster om platsen ligger Alnängarnas 
koloniområde som ursprungligen anlades 
av CV:s arbetare (alnangarna.com, 2016). Idag 
omgärdas koloniträdgårdarna av två meter 
höga gunnebostängsel krönta med taggtråd 
och detta ”gated community” blockerar 
vägen mellan CV och naturområdena 
mot Hjälmaren. I dagsläget innebär det 
inget större problem då CV i sig självt är 
en stor barriär. När staden expanderar 
hela vägen ut, och till och med omringar 
koloniområdet, så ser jag framför mig 
att det öppnas upp och ger tillbaka till 
staden. Genom att förlänga de befintliga 
gångarna inom området och ansluta 
dem till mitt förslag skapas en koppling 
mellan naturen, kolonierna och staden. 
När bostäder och boende kommer 
finnas runt koloniträdgårdarna året om 
minskar förhoppningsvis också risken för 
skadegörelse och stöld. 

Exempel på promenadstigar  
genom de olika områdena

Änggårdskolonin, Göteborg 1:5000

Koloniområdet

Att ha öppna kolonilotter på centrala lägen 
i städer finns redan på många håll och 
dessa blir till trevliga små strövområden 
och parker. Goda exempel på detta är 
bland annat Citadellets koloniområde i 
Landskrona där de små husen breder ut 
sig över bastionerna, och Änggårdskolonin 
i Göteborg där en dalsänka blivit till en 
hemlig promenadstig bland lummiga 
miniträdgårdar. På Änggårdskolonins 
webbsida skriver Gunilla Karlgren följande:

”Att denna vackra oas mitt i stan behövs, 
vittnar alla de människor som dagligen 
passerar genom kolonin till sina arbeten på 
sjukhus och institutioner i närheten. Från 
närliggande bostadsområden kommer också 
många trädgårdsintresserade flanörer. De, 
liksom alla övriga intresserade är inbjudna 
till olika aktiviteter som vi under året har i 
kolonin.” (Karlgren, 2005)
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Alnängarnas koloniområde, Örebro 1:5000Citadellets koloniområde, Landskrona 1:5000
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Jag har undersökt hur man kan få ett högt 
exploateringstal med fristående hus och på 
så sätt motivera nybyggda småhusområden 
i centrala lägen. Kommunen har som 
vision att planområdet ska ha ett 
fastighetsexploateringstal på 0,6 för två- 
och trevåningshusen och 0,8 för tre- och 
fyravåningshusen. I min undersökning har 
jag haft som mål att uppnå dessa tal med en 
villatypologi.

Exploateringstalet räknas genom att dela 
den bebyggda ytan med en avgränsad 
markarea runt omkring. Om man till 
exempel bebygger en markarea på 100 
kvm med 100 kvm byggnad så får man 
exploateringstalet 1 (100/100 = 1). Om 
man bebygger samma mark med en 
byggnad på 200 kvm så når man upp till 
exploateringstalet 2 (200/100 = 2) 
(Exploateringstal, 2013).

Den bebyggda ytan benämns som 
bruttoarea (BTA) och omfattar 
all ”mätvärd” golvyta räknat från 
ytterväggarnas utsidor (Svensk standard, 

2009). Ett tvåplanshus med källare och 
yttermåtten 10 m x 10 m får till exempel en 
BTA på 300 kvm.

När det gäller den avgränsade markytan så 
kan man räkna på olika sätt. Ett sätt är att 
räkna för den enskilda fastigheten och då 
få fram fastighetsexploateringstalet. Så har 
Örebro kommun gjort på platsen jag har 
jobbat med. 

0 0,5 1 2 Fastighetsexploateringstal

Exploateringstal

Nettoexploateringstal /  
kvartersexploateringstal

Ett annat sätt är att räkna med 
hela kvarterets area samt halva det 
omgivande gaturummet. Då får man 
fram nettoexploateringstalet eller 
kvartersexploateringstalet, vilket är mer 
intressant när det gäller att beskriva ett 
områdes upplevda täthet (Exploateringstal, 2013).
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Tätheten i våra städer varierar kraftigt. 
I skriften Stadsbyggnadskvaliteter 
listar Göteborgs stad (2008) generella 
kvartersexploateringstal för olika typologier.

1,0 - 2,3   
Traditionell  
kvartersstad

1,0 - 2,0 
Trafikseparerad  
kvartersstad

0,6 - 1,2 
Punkthus i park

0,1 - 0,3 
Småhus i enklav

0,1 - 0,3 
Småhus i rutnät

0,5 - 0,8 
Lamellhus i park 
och i kvarter

0,6 - 1,0  
Lamellhus i  
trafikseparerade 
områden

0,6 - 1,2 
Öppna storgårdar  
i park

0,8 - 1,2 
Punkthus vid gata

0,8 - 1,4 
Skivhus
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När jag har utforskat olika typologier har 
det varit tydligt att hög och gles bebyggelse 
har mycket lättare att komma upp i höga 
tal än låg och tät. För att få de riktigt höga 
talen och samtidigt få bra ljusförhållanden 
gäller det att bygga på höjden.
Nedan har jag studerat hur många 
bostäder en tomt kan innehålla samt vad 
exploaterinstalet blir per kvarter. Jag har 
räknat på två tal, utan källare och med  
ett källarplan.

0,1 
8 bostäder

0,2 - 0,3 
20 bostäder

0,4 - 0,6 
50 bostäder

0,5 - 0,6 
54 bostäder

0,6 - 0,9 
72 bostäder

1,5 - 1,6 
176 bostäder

1,2 - 1,4 
144 bostäder

3,0 - 3,3 
360 bostäder

4,6 - 4,8 
560 bostäder

1,6 - 1,9 
192 bostäder

0,1- 0,2 
16 bostäder
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Kingohusene, Helsingør 
Kvartersexploateringstal: 0,1 
Fastighetsexploateringstal: 0,4 
Bostäder per hektar:  9,4

Kingohusene har samma 
exploateringsvärden som ett 
normalt villaområde. Det som är 
speciellt med projektet är att husen 
ligger vägg-i-vägg och tomterna 
minskats vilket resulterat i ett 
generöst gemensamt parklandskap.
Exploateringstalet blir dock lågt 
på grund av att husen är små 
och endast har ett plan och ingen 
källare.

1:2000

10 m

10  m
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Rynninge, Örebro 
Kvartersexploateringstal: 0,2 
Fastighetsexploateringstal: 0,4 
Bostäder per hektar:  9,8

Rynninge är ett gammalt svenskt 
villaområde med tydlig uppdelning 
mellan privata zoner och offentliga. 
Exploateringstalen blir högre än många 
nyare villaområden på grund av att de  
flesta husen i Rynninge har källare.

1:2000

10 m

10  m
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Djingis Khan, Lund 
Kvartersexploateringstal: 0,4 
Fastighetsexploateringstal: 0,6 
Bostäder per hektar:  30,0

Fastighetsexploateringstalet 
för Djingis Khan blir högt 
på grund av att de privata 
tomterna är väldigt små medan 
de gemensamma och offentliga 
ytorna är väldigt generösa. 
Värt att notera är hur pass 
många bostäder per hektar som 
området innehåller.

1:2000

10 m

10  m
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Belapur Housing, New Bombay 
Kvartersexploateringstal: 0,2 
Fastighetsexploateringstal: 0,6 
Bostäder per hektar:  61,9

Belapur Housing, ritat av Charles 
Correa, är ett mycket intressant projekt 
där väldigt små hus breder ut sig över 
en stor yta i ett nästan fraktalt mönster. 
Ritningen visar dess ursprungsstorlek 
och kvartersexploateringstalet blir inte 
särskilt stort. Detta beror på att husen är 
så pass små med ett eller ibland två plan. Å 
andra sidan är antalet bostäder per hektar 
imponerande (Correa, 2000). Området har 
byggts om och idag är exploateringstalen 
mycket högre medan kvaliteterna är mycket 
sämre (Bhavsar et al, 2014). Jag tar upp det 
längre fram när jag skriver om förändring 
över tid.

1:2000

10 m

10  m
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Bunkeflo, Malmö 
Kvartersexploateringstal: 0,3 
Fastighetsexploateringstal: 0,7 
Bostäder per hektar:  16,0

I Bunkeflo, söder om Malmö, byggs många 
områden som layoutmässigt liknar det här 
exemplet. Relativt stora hus trycks ihop 
på liten yta och en av husets väggar ligger 
på tomtgränsen mot grannen. På detta sätt 
kan områden få en hög exploatering men 
också bli rätt ointressanta och villorna är 
på gränsen till att bli radhus.

1:2000

10 m

10  m
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Alnängshusen, Örebro 
Kvartersexploateringstal min-max: 0,6 - 0,8 
Fastighetsexploateringstal min-max: 1,2 - 1,8 
Bostäder per hektar:  26,0

Alnängshusen, som är mitt förslag, försöker 
att få med det bästa av alla exempel. Det 
innehåller 26 bostäder per hektar vilket är 
nästan hälften av det mycket täta Belapur 
Housing. Fastighetsexploateringstalet 
är väldigt högt, men det intressanta är 
kvartersexploateringstalet som når upp 
till 0,6.  Detta i områdets grundutförande 
men om alla skulle bygga ut maximalt 
så kommer siffran upp till 0,8. Som 
jag har nämnt tidigare så handlar 
kommunens rekommendation om ett 
fastighetsexploateringstal på 0,6 respektive 
0,8. Alnängshusen når alltså upp till ett 
kvartersexploateringstal mellan 0,6 och 0,8 
med en villatypologi vilket jag tycker känns 
väldigt spännande.

1:2000

10 m

10  m
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”Friliggande är ett värdeladdat 
mäklaradjektiv. I ett glesbefolkat 
land vill människor inte i 
onödan bo för nära varandra. 
Radhus har aldrig varit en 
populär bostadslösning i Sverige. 
Att bo sida vid sida eller rygg 
mot rygg med någon skaver och 
ger klåda i folksjälen.”

För att kunna rita en ny typ av villaområde 
har jag funderat mycket kring vad en villa 
är. Räcker det att ett hus är fristående 
för att det ska bli en villa? Kan man 
bygga en villa på ett annat hus? Man kan 
experimentera mycket med denna typologi 
men jag har valt att hålla mig till den 
allmänna idén om det egna huset.

För att få mer klarhet i frågan har jag 
tittat på närbesläktade hustyper. När jag 
har försökt rita täta villor har jag insett 
fördelarna med radhus. Radhus är geniala 
och kan få in väldigt många bra bostäder 
på liten yta där alla boende har god tillgång 
till dagsljus, soliga privata baksidor och 
sociala framsidor. Men ett radhus är inte 
det egna huset som många drömmer 
om. Jens Hansson (2011) skriver i sin 
bildberättelse Barndomens arkitektur:

Radhus

Kedjehus

Parhus

Egna hus /  
villor

Täta villor på 
tomtgräns mot 
grannen
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Villan ska vara helt fristående 
och man ska kunna gå runt denI mina egna reflektioner kring villans 

kvaliteter och i samtal med släktingar och 
vänner så har vissa aspekter återkommit 
oftare och starkare än andra. Följande 
kvaliteter har jag sedan haft som kriterier i 
gestaltningen av Alnängshusen.  

Jag anser att detta är grunden till vad som 
gör en villa till en villa. Att kunna gå runt 
sitt hus är en kvalitet som definitivt inte 
finns hos radhus, parhus eller kedjehus. 
Man kan inte heller gå runt fristående hus 
byggda på tomtgränsen utan att inkräkta 
på grannens mark. Man kan inte hindra 
någon från att spela basket mot ens vägg 
och man kan inte säga åt sina barn att 
springa tio varv runt huset för att lugna ner 
sig. Därför tycker jag det är viktigt att en 
villa både är fristående och indragen från 
grannens tomtgräns.

Villans kvaliteter
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Det ska finnas en avskildhet 
från grannarna

Det ska finnas frihet att bygga 
till och personifiera sitt hus

Det ska gå att parkera en bil 
på tomten

Att vara skyddad från andra människor 
är en önskan som många har och en 
kvalitet som villan måste uppfylla. Även 
om många också vill kunna socialisera med 
sina grannar så ligger tyngdpunkten på att 
kunna ha sin egen privata plats på jorden. 
Ofta löses avskildheten genom en trädgård 
med lite planteringar och ett symboliskt 
staket som skapar en buffertzon. I mitt 
förslag ligger husen så pass tätt så att det 
fysiska avståndet inte blir så stort. I stället 
har jag valt att arbeta med murar som 
en barriär. Jag anser att gränsen mellan 
grannar måste bli mer fysiskt påtaglig och 
konkret ju kortare avstånden blir.

Möjligheten att modifiera sitt hem är 
också en kvalitet som skiljer villan från 
närliggande typologier. Det är svårt att 
bygga till ett radhus utan att det blir 
för djupt och mörkt och många sådana 
områden har ett karaktäristiskt utseende 
som inte får ändras. En villa däremot 
ska kunna personifieras på olika sätt. 
Man kanske vill bygga ut, välja färger, 
måla om staketet eller i detta fall muren. 
Alnängshusen är i grundutförandet likadana 
med sina obehandlade granpaneler och 
röda tegelmurar. Visionen är att de med 
tiden kommer bli egna individer och ge stor 
variation till ett sammanhållet grundsystem.

Det kan kännas lite bakåtsträvande 
att låta bilen ta plats i ett projekt som 
strävar efter att göra någonting nytt, men 
min utgångspunkt har varit att bygga 
traditionella villor tätt. En av kvaliteterna 
med villor är just att man kan köra sin bil 
hela vägen till dörren. Man kan åka och 
storhandla, lasta in och ut barn, packa inför 
resan, ha uppsikt över bilen och lätt kunna 
rulla ner vinterdäcken i källaren efter att ha 
bytt dem på uppfarten.
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Som en referens till mitt projekt har 
jag använt en standardvilla som 
mäklarföretaget Fastighetsbyrån tagit 
fram för att kunna jämföra villapriser runt 
om i landet. Den så kallade Sverigevillan 
är byggd 1980, har 140 kvadratmeter 
fördelade på ett och ett halvt plan utan 
källare och står på en tomt på 900 
kvadratmeter. Konstruktionen består av 
träregelväggar på betongplatta klädd med 
träpanel (Sverigevillan, 2015).
Sverigevillor har ett 
kvartersexploateringstal på 0,1.

Sverigevillan

1:200

1 m

10  m
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Alnängshuset har 118 kvadratmeter 
fördelade på tre plan plus en källare 
på 42 kvadratmeter. Stommen är en 
träregelkonstruktion och fasaden är klädd 
med stående obenhandlad granpanel. 
Tomterna är i snitt 176 kvadratmeter.
Alnängshus har ett kvartersexploateringstal 
på 0,6 - 0,8.

Bilparkering på tomten

Avskildhet från grannarna

Utrymme för 
utbyggnad

Öppning i muren mot den sociala 
gemensamma trädgården Obehandlad stående 

granpanel av kvalitet G4-2. 
Gran är ett billigare val än 
mer exklusiva träslag och 
kan lämnas obehandlat 
eller personifieras genom 
målning eller oljning. 

Möjlighet att gå runt det 
fristående huset

Alnängshuset

1:200

1 m

10  m
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Alnängshusen är inte ett vanligt 
villaområde utan det är ett försök att rita 
villor som fungerar i en tät och flexibel 
bebyggelse. Förslaget tillåter en stor 
variation med en sammanhållen struktur. 
Området kommunicerar med omgivningen, 
kopplar samman den nya kvartersstaden 
med koloniområdet och trappar ner skalan.

För att kunna tillmötesgå villans krav på 
avskildhet så omgärdas tomterna av murar. 
Husen har en tydlig fram- och baksida för 
att värna om grannarnas privatliv. På första 
plan finns fönster åt alla håll medan de övre 
planen endast vetter åt söder och väster. På 
det sättet ser man inte in till grannarna eller 
tvärt om.

Husen är smala och höga för att få 
normalstora villor med hög exploatering. 
En effekt blir att tomterna kommer skuggas 
mer än i normala villaområden. För att 
ändå kunna njuta av solen så mycket som 
möjligt  ligger vardagsrummet på översta 
planet i anslutning till en terrass.

En stor skillnad från vanliga villaområden 
är de olika zonerna. Ett typiskt 
småhusområde består av privata tomter 
och offentliga gator. Jag har adderat 
gemensamma gårdar, halvoffentliga ytor 
samt offentliga parker.

Kopplar samman 0ch trappar ner skalan

Husens öppna och slutna fasader Olika privata zoner

Murar för avskildhet

Vardagsrum och terrass på översta planet
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Layouten på området är inspirerad av 
Charles Correas Belapur Housing som 
jag har förstorat och anpassat så att det 
fungerar till villornas storlek och kriterier. 

Gruppen om 28 hus kan expandera 
i oändlighet avgränsade av smala 
gator. Detta skiljer sig från sättet 
Belapur expanderar på. Där finns inget 
bakomliggande system av gator utan all 
trafik slussas genom gårdarna.

Slutligen har det strikta systemet lösts upp 
för att fogas in i platsen och intressanta 
mellanrum skapats.

Belapur Housing 
som inspiration

28 fristående tomter på 14m x 12m 
med en fjärdedel av tomten bebyggd

De flesta tomterna har slagits ihop 
men några smitvägar har behållits

Den maximala utbyggnads- 
möjligheten

Multiplicerade kvartersmoduler Anpassning 
till platsen

Områdets uppbyggnad
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1:2500
10 m

10  m
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Vårdagjämning förmiddag

Sommarsolstånd förmiddag

Vårdagjämning lunch

Sommarsolstånd lunch

Vårdagjämning eftermiddag

Sommarsolstånd eftermiddag
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Vårdagjämning eftermiddag.  
Trots att marken skuggas får 
husen rikligt med sol. 
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Diagramatisk längdsektion som visar på hur 
Alnängshusen möter CV-staden och koloniområdet.

CV-staden CV-gatan Kvarter av Alnängshus
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Kvarter av AlnängshusGata Gata Koloniområde
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Alnängshusen har ett spektrum av olika 
zoner mellan helt offentligt och helt 
privat. Som en förlängning av de privata 
trädgårdarna finns en utökad trädgård 
som delas av alla sju intilliggande hus. Den 
kan ses som en mindre version av Djingis 
Khans gårdar. Dessutom finns det en grusad 
gångstig som leder igenom denna förlängda 
trädgård. Den är tillgänglig för alla men 
ska ändå kännas privat. Jag tänker mig att 
barn förmodligen kommer utnyttja dessa 
förlängda trädgårdar utan att känna att de 
gör intrång. På så vis får de ett väldigt stort 
område att utforska i takt med att de växer upp.  

Två grannar umgås avslappnat på en av Djingis Khans gårdar

Zoner

”Alla respekterar de 
halvprivata ytorna på 
baksidan av husen... 
förutom barnen som 
springer helt fritt”
(Från samtal med boende  
 på Djingis Khan)



55

Privata trädgårdar Halvprivata förlängningar av 
trädgårdarna som delas av sju hus

Halvoffentligt torg/park i mitten 
av ett kvarter

Centralt i alla kvarter om 28 hus finns 
ett halvoffentligt torg eller park vars 
utformning varierar mellan kvarteren för 
att ge dem en identitet. Med tiden kan dessa 
modifieras efter behov. Kanske genom att 
bygga lekplatser eller plantera rabatter.

Utanför kvarteren finns omgivande 
offentliga ytor. Här kan hela 
bostadsområdet mötas och även folk 
utifrån. En damm för fördröjning av 
dagvatten finns i områdets mitt och 
bredvid den en park som utgör entrén 
till koloniområdet.

Sambandet mellan 
de olika zonerna

Omgivande 
offentliga ytor
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Murar har ett dåligt rykte och får ofta 
symbolisera orättvisor och separation 
av människor. Jag fick till exempel hem 
en tidning i brevlådan häromdagen med 
budskapet ”Bygg välfärd, inte murar” 
på framsidan. Trots att muren har detta 
negativa symbolvärde så anser jag att 
murar i den byggda miljön inte behöver 
vara av ondo. Snarare kan avsaknaden av 
murar och barriärer skapa otrygga platser 
just på grund av att tillhörigheten är oklar 
och ingen känner ansvar. Kan man dra 
det så långt och påstå att en barriär kan 
vara ett sätt att mötas? Kan en trygg mur 

Herman Hertzberger 
talar mycket om hur en 
odefinierad yta, eller en 
bit mur som i fallet till 
vänster, kan locka fram 
kreativiteten hos de 
boende och inspirera dem 
till att personifiera sina 
hem (Hertzberger, 2009). 

Före Efter

Broderi på en lyktstolpe i Malmö

Murar

mellan människor göra att de vågar sig 
lite närmare varandra såsom ett räcke på 
en balkong gör att du vågar dig närmare 
kanten? Jag tror det. 

Murar kan vara av olika höjd och fylla 
olika funktioner. Från rent försvar och 
insynsskydd till mer symboliska inhägnader 
av territorier.

En låg mur kan användas till att sitta på. 
En mur i maghöjd kan man luta sig på. En 
mur i ögonhöjd kan man precis kika över 
utan att se marken på andra sidan.
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De små täta tomterna 
i Torekov, Skåne, 
omgärdas av murar i 
olika höjd. De tillåter 
främlingar att röra 
sig nära de privata 
gårdarna utan att 
känna sig obekväma.

De täta kedjehusen 
i Patio Island i Haag 
åtskiljs av murar så 
pass höga att man inte 
kan se över.

Även Kingohusenes 
privata tomter om-
gärdas av olika höga 
murar. Den högsta ser 
man inte över medan 
den lägsta knappt är 
ett fysiskt hinder, men 
en stark mental barriär.
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Alnängshusens murar har flera funktioner. 
Framför allt är de till för att bibehålla 
ett upplevt avstånd till grannarna och 
skapa trygghet i ett tätt område. Utöver 
det så skapar de platser att sitta på. De 
blir till platser att mötas vid. Växter kan 
odlas längs med dem och klättra på dem. 
De fungerar som skyddande nischer för 
infarternas vikdörrar och bildar väggar till 
trädgårdsförråden.

Hög mur som skapar helt 
privata platser

Mur som man precis kan se över 
och ha koll på omgivningen men 
ändå värna om privatlivet

Mur som blir till en sittplats Låg mur för otvingade möten
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1. Jämnhög mur 
omgärdar tomten.

Exempel på en mur mellan den privata 
och den förlängda trädgården

Mur till grannen som 
man inte ser över

Mur att kika över

Sittplatser i solläge

Mur att krypa 
in mot

Mur för växter 
att klättra på

Mur som väggar 
till förråd

Mur att bygga mot

Låg mur för möten 
och kontakt

2. Muren sänks 
mot den förlängda 
trädgården och en 
entrésituation skapas 
genom att vika in 
den.

3. Nischer tas ut för 
att stabilisera muren 
samt för att skapa 
skyddade sittplatser i 
solläge.

4. Rabatter adderas 
till öppningarna för 
att kunna personifiera 
entréerna till husen. 
Förrådens väggar 
skjuts in.
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För att få plats med många normalstora 
villor på en liten yta och samtidigt få 
acceptabla ljusförhållanden så har jag valt 
att arbeta med smala och höga hus. Den 
avskildhet till grannarna som vanligtvis 
skapas av tomtens storlek uppnås här med 
hjälp av murar.

Huset

Normalvilla Huset och tomten 
separeras

Villans fotavtryck minskas, 
en extra våning adderas, 
tomtens sidor fälls upp 
och blir till murar

Uttag för terrass 
skapas och 
murarna sänks

Muren avlägsnas 
där huset placeras

Tegelmur och 
trähus ramar in 
trädgården

Husets program är relativt traditionellt 
med kök, vardagsrum, två badrum och tre 
sovrum. Därutöver tillkommer en källare 
med tvättstuga och förvaring. Källaren 
skulle till exempel också kunna användas 
som hobbyrum, snickarverkstad eller 
studentbostad.

Huset är en fullt fungerande bostad men 
har möjlighet att förändras över tid. Man 
kan måla det, bygga till uteplatser, volymer 
eller orangerier, anlägga trädgården på 
olika sätt, plantera träd, buskar och 
blommor. Muren kan målas, putsas, 
beväxas eller modifieras. Det går också bra 
att låta allt vara som det är.
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Umgänge i vardagsrummet en vintereftermiddag
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Tvättstuga
Förvaring / Teknik / 
Verkstad / Annat

1
2

1

2
2

A A

B

B

1:100
1  m

Källarplan
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Entré
Kök
Matplats
Kamin
Badrum
Bastu / Förråd / Tvättrum
Hall
Parkeringsplats
Uteförråd
Entré till färlängda trädgården

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

7

4

5

6

8

9

10

B

B

Tvättstuga
Förvaring / Teknik / 
Verkstad / Annat

1
2

1

2
2

A A

B

B

1:100
1  m

Plan 1
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Sovrum
Badrum

1
2

1

2
1

A

A

B

B

1:100
1  m

Om huset gränsar till 
gemensam plats är 
fönster tillåtna i den 
annars slutna väggen

Plan 2



65

Vardagsrum
Kamin
Sovrum
Terrass

1
2
3
4

1

2

3

4

A

A

B

B

1:100
1  m

Plan 3
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Fasad mot norr 1:100
1  m
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Fasad mot öster 1:100
1  m
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Fasad mot söder 1:100
1  m
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Fasad mot väster 1:100
1  m
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Längdsektion A - A 1:100
1  m
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Tvärsektion B - B 1:100
1  m
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Husen har sadeltak klädda med 
traditionella terrakottafärgade tegelpannor 
som också omsluter tredje planet. För mig 
hör sadeltak ihop med drömmen om det 
egna huset. En fördel med sadeltak, och 
andra tak med lutning, är att man ser snön 
på dem under vintern vilket jag tycker är 
vackert och ljusar upp stadsrummet. Jag ser 
framför mig ett snöigt taklandskap där rök 
stiger upp från skorstenarna.

Att låta takpannorna täcka hela översta 
våningen är ett försök att få husen att 
upplevas lägre än vad de är. Jag tänker att 
man läser det som tak, fastän det är en hel 
våning. Det finns många exempel på detta 
i våra städer. Det finns tak med så mycket 
lutning att de egentligen borde ses som 
vägg, men tegelpannor eller takplåt gör dem 
till tak. Jag tycker att det är ett effektivt 
och tilltalande sätt att få ner skalan på 
byggnader, därför har jag valt att använda 
det på Alnängshusen.

Tak

Brutet sadeltak vars 
nedre del är mer vägg 
än tak, men ändå 
upplevs som tak.

I Hagen Island i Haag 
omsluts vissa hus 
helt av takpannor. 
Här tror jag inte den 
skalförminskande 
effekten uppnås då 
något kontrast mellan 
tak och vägg inte 
existerar, men det är 
ändå ett intressant 
grepp.
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Arbetarbostäderna 
bredvid Grundtvig 
kirke i Köpenhamn tar 
ner skalan genom att 
addera en takfot och 
tre rader tegelpannor 
på fasaden.

Alnängshusens tredje plan 
klädda med takpannor
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Att kunna förändras över tid är en aspekt 
som jag anser är viktig för en villa. 
Alnängshusen som byggs i första etappen är 
en grundpalett som klarar av att växa och 
utvecklas. Tanken är att området kommer 
bli varierat, rikt och personligt.

I början kommer alla hus se likadana 
ut med sina identiska volymer med 
obehandlade granpaneler och rena murar. 
Sedan kommer träd växa upp, hus målas 
och byggas ut, murar modifieras...  
Husen kommer bli till hem. De kommer bli 
till familjemedlemmar med egna identiteter. 
De olika kvarteren kommer skilja sig från 
varandra. Torgen kommer vara olika. 
Revir kommer skapas. Människor kommer 
mötas. Tiden kommer göra området 
starkare.

Förändring över tid

Traditionella villaområden kan utvecklas 
utan större problem då de har rikligt med 
markyta och inte så många restriktioner i 
färgsättning och liknande. 

Radhus har ofta en sammanhållen karaktär 
där radhuslängan har sin egen identitet mer 
än själva bostadsenheten och är svåra att 
bygga till. 

Nya trånga villaområden, som exemplet 
från Bunkeflo i Malmö, står så tätt att de 
endast kan byggas ut i en riktning och får 
då en liknande problematik som radhusen. 

Kingohusene har begränsade möjligheter 
till utbyggnad då tomterna är väldigt små 
och jag antar att personifiering av fasaderna 
inte är tillåtet. 

Djingis Khan startade som en samling 
välplacerade baracker med platta tak och 
med tiden har de byggts ut med mindre 
volymer vars sadeltak bryter känslan av 
staplade lådor. Trots att det inte ger de 
enskilda bostäderna en egen identitet så 
är Djingis Khan ett bra exempel på hur ett 
område kan förändras och bli starkare över 
tid.

Detta gäller dock inte för Belapur Housing. 
Det byggdes som ett väldigt tätt område 
med små enkla hus vars skala matchade 
tomterna. Med tiden har de flesta 
ursprungshusen rivits och ersatts av mycket 
större byggnader vars skala inte passar 
den trånga omgivningen. De små pittoreska 
torgen har förfallit på grund av att ingen känt 
ansvar och tagit hand om dem (Bhavsar et al, 2014). 
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Djingis Khan när det var nybyggt

Belapur housing som nybyggt Belapur housing med dagens uppskalade bebyggelse

Djingis Khan idag med sina påbyggnader



76

Här står jag som femåring framför mitt barndomshem i Rynninge...
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... och här är samma hus idag. Det är en familjemedlem som vuxit tillsammans med oss.
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Varje hus får bygga ut i längdriktning fram till 1,4 meter från muren. 
De som har infarten i husets förlängning får bygga hela vägen till 
muren för att ha möjlighet till garage.



79

Såhär skulle en framtida 
situation kunna se ut.
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Hus med större sociala ytor 
och ett extra sovrum

Hus med studentrum i källaren 
och kvartersbutik i markplan

Två exempel på hur ett hus skulle kunna förändras

Plan 1

2

1

Plan 1 Plan 2 Plan 3Källarplan

Plan 2 

1:250 

Plan 3 
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Nu bygger grannarna ut
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Höger: Exempel på en förlängd trädgård 

Alnängshusen kommer med tiden bli ett 
väldigt grönt område. Träd av alla sorter 
kommer växa upp och prunkande rabatter 
kanta trädgårdarna. Frukt och bär kommer 
skördas och murarna kläs av klängande 
växter.

Mycket av framtidens grönska kommer 
vara resultatet av invånarnas egna 
planteringar. Villornas tomter kommer 
anläggas med gräs och sedan lämnas till de 
boendes initiativ för att träd tar sin tid att 
växa och det är kostsamt att plantera stora 
träd. På de gemensamma trädgårdarna 
däremot kan lite större träd motiveras 
ekonomiskt så jag ser framför mig att dessa 
planteras med fruktträd redan när området 
byggs. På så sätt kommer de boende få 
tillgång till både träd och frukt innan deras 
egna träd hunnit växa upp. 

Grönska & Markbeläggning

Ju fler människor som samsas om en yta 
desto  högre budget kan planteringar få. 
På så sätt kan medelstora träd planteras 
på torgen och de offentliga platserna. 
Dessa platser kommer vara gröna oaser 
redan från början och med tiden växa 
sig större. På torgen och i parkerna ser 
jag framför mig att man inte planterar 
fruktträd då dessa är mer passande för de 
förlängda trädgårdarna. I stället tänker jag 
att de kan planteras med träd som finns i 
omgivningen. Runt platsen hittar man björk 
och asp och längs vattendragen växer alar. 

Om man planterar träden lite oregelbundet, 
vissa långt ifrån varandra och andra 
i samma grop, så kan en variation 
och naturlig oregelbundenhet skapas. 
Träden kan bli till lekplatser, stolpar för 
hängmattor, mål för olika sporter eller till 
att klättra i.

Markbeläggningen anpassas till den 
aktuella zonens grad av öppenhet.
Grusgången som löper genom den 
förlängda trädgården är smal och ska ge 
känslan av att man rör sig på nästan privat 
mark. De gröna torgen i kvarterens mitt 
har en mer allmän karaktär. De kantas av 
gatsten och sittplatser i tegel som fungerar 
som farthinder. Gatorna genom området 
är helt offentliga och belagda med sten i 
olika storlekar. Lite mindre för fotgängare 
och lite större för bilar, och lite blandat där 
indelningen inte ska vara allt för tydlig.

1:100
1  m



83

Grus
Gräs
Fruktträd
Bärbuskar
Sandlåda
Gungställning
Grill & bord

1
2
3
4
5
6
7

1

2

7

3

3

4

4

5

6
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Grus
Gatsten
Sittplatser
Gräs
Rännor för 

Björkar

dagvatten

1
2
3
4
5

6

6

6

5

1

2

3

4

1:200 1  m
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Vänster: Exempel på park i mitten av ett 
kvarter. Tanken är att dessa fem parker 
kommer ha olika utseende och förändras 
efter behov. Här kan man till exempel 
fira midsommar, anordna loppisar, spela 
brännboll eller bygga en större lekplats.

Området ska inte inbjuda till bilkörning. 
Därför är gatorna smala och endast 
behöriga får köra in på torgen. Markens 
gatsten signalerar att bilar körs på de 
gåendes vilkor. Gästparkeringar finns på tre 
olika platser. 

En ny busslinje kommer finnas för att 
tillgodose behovet i den nya CV-staden och 
en hållplats kommer anläggas i anslutning 
till Alnängshusen.

Trafik

P

P

P
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Vy från gångbron mellan Rynninge och 
Alnängshusen. I detta scenario har de boende 
precis flyttat in medan den angränsande 
kvartersstaden är under uppbyggnad.

86
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Nybyggt
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10-15 år
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20-30 år
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Det har varit väldigt spännande och lärorikt 
att undersöka villan och idén om det egna 
huset. Alla som jag har pratat med har 
åsikter om detta och vill gärna diskutera 
och prata om det. Examensarbetet är starkt 
färgat av min personliga referensram och 
mina idéer kring vad ett eget hus är. Jag 
är uppväxt i ett av husen i Rynninge, norr 
om sajten, och detta har såklart påverkat 
mig. Många verkar tycka om den typologi 
de själva vuxit upp i och när jag pratat 
med kompisar som vuxit upp i parhus eller 
radhus så känner de starkt för den typen. 
Det är intressant hur mycket vi formas av 
vår egen verklighet och det skulle kunna 
vara temat till en egen undersökning. 

Förslaget Alnängshusen lever upp 
till många av de kvaliteter och 
exploateringsmål som jag satt upp och jag 
är generellt nöjd med resultatet, men det 
har varit ett experiment och det har sina 

för- och nackdelar. En av nackdelarna är 
skuggningen av trädgårdarna. Att ha sin 
egen trädgård är fundamentalt för ett eget 
hus men det innebär också att trädgården 
ska ha goda ljusförhållanden. Detta kan 
anses vara en svaghet i mitt förslag och 
om projektet skulle byggas i verkligheten 
skulle man förmodligen vilja backa lite 
på exploateringsnivån till förmån för 
soligare gräsmattor. Exploateringen är 
redan avsevärd mycket högre än normala 
villaområden så där finns det att ta av.

Jag har medvetet valt att arbeta med 
likadana hus, en standardvilla i ny form, 
för att se om man kan bygga dessa tätt. 
Det vore intressant att ta projektet ett 
steg längre och rita olika stora hus och 
trädgårdar för att kunna rikta sig till en 
mer varierad målgrupp och på så sätt få en 
större demografisk variation. 

Avslutningsvis så kan jag konstatera att 
jag fortfarande tycker mycket om egna hus  
men jag har fått upp ögonen för styrkan i 
radhus när det gäller täthet, effektivitet och 
ljusförhållanden. Det har funnits stunder 
då jag suckat och frågat mig själv varför 
jag inte ritat radhus i stället, men bra täta 
radhusområden finns det många exempel 
på medan bra täta villaområden lyser med 
sin frånvaro. 
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De nybyggda Alnängshusen i sin omgivning
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