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Abstract 

Jönköping’s municipality has developed an expansion strategy to reach the population 

of 150 000 residents in year 2050. The goal of the expansion strategy is to reach these 

numbers by using sustainable development.  

 

The municipality of Jönköping has (made the) decided to shut down the school in the 

Kungsängen area, in order to turn the area into a residential instead. The project is still 

in its planning phase and no suggested decisions on the area’s design have yet been 

made.  

 

This essay focuses on determining a reasonable value for the settlement density in the 

Kungsängen area. To reach these reasonable values, a variety of analysis and 

calculations have been made. The analysis provides a comparative view of the 

differences in the appearance and the settlement density between the areas in 

Jönköping. The calculations provide facts regarding the level of density depending on 

the choice of buildings. 

 

The analysis and the calculations show that the area of Kungsängen should be planned 

with a high settlement density value. The settlement density should have a value that 

is consistent with Jönköping’s city planning office, which is between the range of 60 – 

80 houses/hectare. The results were determined by considering the expansion strategy 

and the interviews that have been carried out within this essay. The usefulness of the 

key figures that one uses when developing density values in an area, has been 

investigated. Conclusively, the investigation showed that the key values could be used 

but it should be taken into consideration that some of the values may be incorrect, e.g. 

residents/room unit. 
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Sammanfattning 

Jönköpings kommun har utformat en utbyggnadsstrategi för hur man ska nå en 

befolkning av 150 000 i seklets mitt. Utbyggnadsstrategin är utformat så att målet 

skall nå med hjälp av en hållbar utveckling.  

 

Kommunen beslutade att lägga ner skolan på området Kungsängen och omvandla det 

till ett bostadsområde. Projektet är i planeringsfas och några förslag på utformningen 

har ännu inte utförts av några byggherrar.  

 

Rapporten inriktar sig på att fastställa ett rimligt värde på bebyggelsetätheten i 

området kv. Kungsängen. För att kunna nå rimliga värden på områdets 

exploateringsgrad har en variation av analyser och beräkningar utförts. Analyserna av 

de olika områdena i Jönköping ger en bild av skillnaderna på utseendet och 

täthetsgraderna. Beräkningarna visar Kungsängens varierade exploateringsgrad 

beroende på valet av hustyper.  

 

Analyserna och beräkningarna har resulterat i att området kv. Kungsängen skall ha en 

hög exploateringsgrad. Exploateringsgraden skall vara så hög att den definieras som 

sluten stadsbebyggelse, det vill säga 60- 80 bostäder/hektar, enligt 

stadsbyggnadskontoret i Jönköping. Helst ska värdet på exploateringen ligga i nedre 

delen av det spannet. Resultatet visar hänsyn till kommunens utbyggnadsstrategi och 

intervjuerna som gjort i rapporten. Användbarheten av nyckeltalen som använts vid 

framtagningen av exploateringsgraden har även utretts. Utredningen resulterade i att 

nyckeltalen är användbara vid planeringen av ett område men att hänsyn får tas till 

vissa värden så som antalet invånare/rumsenhet.        
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Bebyggelsetäthet  

 

Nyckeltal 

 

Samhällsplanering 

 

Områdesanalys 
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1 Inledning 
Grundidén med examensarbetet är att få en fördjupad bild inom samhällsplanering. 

Området Kv. Kungsängen skall exploateras och för att bestämma områdets 

bebyggelsetäthet på ett bra sätt har ett antal bebyggelsetäthetsutredningar och analyser 

av områden som är belägna i Jönköping utförts.  

 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är nedläggningen av Kungsängsskolan i Jönköping. 

Kommunen har beslutat att riva den gamla skolan och har planer på att ersätta 

området med bostäder. Kommunen har inte kommit långt med planeringen kring 

området och dess utformning ännu. Detta skapar ett väldigt bra tillfälle att använda 

Kv. Kungsängen i ett examensarbete där områdets exploateringstäthet kan fastsällas. 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att analysera användandet av statistiska värden vid 

exploatering samt värdenas trovärdighet. Syftet är också att göra en undersökning, 

analys och sammanställning av olika bostadsområden i syfte att få generella 

exploateringstal för olika kategorier av byggnationer.  

 

 

Målet är att med hjälp av de beräkningar, undersökningar, intervjuer och analyser som 

gjorts i arbetet presentera ett rimligt exploateringsvärde för området Kv. Kungsängen.  

Dessutom är målet att analysera sex bostadsområdens exploateringstal utifrån 

platsstudier, jämföra dessa med publicerade nyckeltal och fastställa nyckeltalens 

användlighet. Områdesanalyserna skall även förklara de olika områdenas visuella 

upplevelse jämfört med deras täthetsgrader.  

 

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningar som examensarbetet tar upp och som är viktiga att besvara för att nå 

målen är följande  

 

 Går det att fastställa ett områdes visuella uppfattning/upplevelse genom att 

veta värdet på dess bebyggelsetäthet?  

 Hur användbara är de nyckeltal som används vid framtagningen av 

exploateringstal? 

 Vilken bebyggelsetäthetsgrad skall området Kv. Kungsängen exploateras 

efter? 

 

1.4 Metod 
För att fastställa bebyggelsetätheten för området Kv. Kungsängen skall olika områden 

i Jönköping analyseras. Analyserna utförs för att ta fram för och nackdelar med olika 

exploateringsgrader. En jämförelse kommer att göras mellan den beräknade 

exploateringsgraden och den verkliga exploateringsgraden i de olika områdena för att 

visa nyckeltalens användbarhet. 
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1.5 Avgränsningar 
För att arbetet inte skall bli för omfattande så kommer vissa delar att uteslutas så som 

utformningen av området Kv. Kungsängen och visuella förslag till de olika 

exploateringsalternativen. 

    

Avgränsningar har gjorts på antalet analyser och intervjuer detta beroende på 

examensarbetets begränsade tid och gruppens storlek. 

 

1.6 Disposition 
Kap 2 

Innefattas av en förklaring av begreppet bebyggelsetäthet och de olika faktorerna som 

används vid dess framtagning. Här framgår även kort information angående 

Jönköping kommuns utbyggnadsstrategi.   

 

Kap 3 

Består av information angående genomförandet av rapporten där analyser och 

utredningar hittas. Analyser av referensområden görs för att kunna ge exempel på 

utseendet av olika täthetsgrader och även för att ge exempel på olika 

problemlösningar.  

Ett test på den verkliga exploateringsgraden och den teoretiskt framtagna utförs för att 

kontrollera nyckeltalens användbarhet.    

Intervjuer som har gjort redovisas i det här kapitlet.   

 

Kap 4 

Kapitel fyra tar upp resultatet av de frågeställningar som ställs i början av rapporten. 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av informationen som framgår i föregående 

kapitel.  

 

Kap 5  

Innefattar slutsatsen av arbetet och diskussioner kring för och nackdelar med arbetet.   
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Begreppet bebyggelsetäthet 
För att man ska reda ut vad begreppet bebyggelsetäthet är måste man först sätta sig in 

i de olika begrepp som finns i bostadsexploateringen. Relevanta begrepp som används 

för att räkna fram tätheten eller utnyttjandegraden av ett bostadsområde är bruttoarea, 

rumsenheter, boende, lägenheter, befolkningstäthet. [1]    

 

Bruttoarea är den sammanlagda arean av mätvärda delar i ett eller flera våningsplan, 

begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Trappor, fast inredning och väggar 

skall räknas in under den här kategorin.[1]  

 

Rumsenhet definieras som bostadsrum eller kök och storleken varierar mellan 20-25 

m
2
 bruttoarea. Genom att anta ett värde på rumsenheten kan man räkna fram 

rumstätheten, som också är ett lämpligt mått på bostadsområdets täthet. Rumstätheten 

är antal rumsenheter per hektar.[1]  

 

Boende är invånare som är registrerad på en lägenhet. Lägenhet är ett eller flera 

utrymmen i en byggnad som utgör en enhet. Slutligen har vi begreppet 

befolkningstäthet som definierar antal invånare per hektar områdesarea.[1]  

 

De ovannämnda begreppen utgör faktorer som man måste känna till för att kunna få 

fram bebyggelsetätheten. Man får fram ett värde på bebyggelsetätheten oftast genom 

följande enkla beräkningar: [1]  

 

Exploateringstalet e  = sammanlagd bruttoarea (m
2
)/områdesarea (m

2
) 

 

Rumstäthet = antal rumsenheter (re)/områdesarea (ha) 

 

Lägenhetstäthet = antal lägenheter (lgh)/områdesarea (ha) 

 

Boendetäthet = antal boende/områdesarea (ha) 

Det finns olika sätt att räkna fram bebyggelsetätheten i ett område och detta medför 

att tätheten kan beskrivas i olika enheter. Man kan ange tätheten med 

exploateringstalet e, antal lägenheter/hektar, antal invånare/hektar, antal 

rumsenheter/hektar och antal bostäder/hektar .  

Vanliga människor använder ofta enheten lägenheter/hektar eller bostäder/hektar men 

mer insatta personer använder exploateringstalet e som enhet för bebyggelsetätheten. 

Exploateringstalet e definieras som den sammanlagda bruttoarean/områdesarean och 

påverkas inte av lägenhetssammansättning och utrymmesstandard. Det är enbart 

ändringar i antalet lägenheter och storleken på områdesarean som påverkar resultatet, 

vilket oftast är ett decimaltal.[1] 
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Bebyggelsetätheten påverkas av olika faktorer såsom topografi, geotekniska 

begränsningar, ekonomi, bostadsbrist, energihushållning, väderstreck m.m. Det är 

väldigt individuellt från projekt till projekt hur pass tätt man exploaterar. Oftast så får 

man prioritera en del punkter före andra för att få en så bra lösning som möjligt. 

Variationen av tätheten är främst beroende av valet av hustyper och deras utformning.  

 

Även höjden på hustyperna spelar stor roll. Det är lätt att definiera begreppet 

bebyggelsetäthet men svårt att bestämma värdet på hög, normal och lågexploaterat 

område. Det blir en tolkningsfråga och beror på vad man jämför värdet med.  

 

Ett problem som man får när man arbetar med bebyggelsetätheten är att man inte kan 

föreställa sig utseendet av till exempel ett område med 70 bostäder/hektar. Det är inte 

lätt att placera in det under någon direkt kategori av hustyper och detta beror på att 

man inte vet hur området är indelat. Man vet inte heller hur högt det är byggt eller hur 

stora huskropparna egentligen är. 

 

2.2 Jönköpingskommuns utbyggnadsstrategi  
Jönköpings kommun antas att någon gång i mitten av seklet ha en uppskattad 

population av 150 000 invånare. Detta innebär att det måste tillkomma 15 000 nya 

bostäder och markbehov för 10 000 nya verksamheter som skapar arbeten. För att 

kunna expandera till 150 000 personer måste kommunen planera hur detta ska ske på 

ett långsiktligt och hållbart sätt. Den stora ökningen av människor kommer att påfresta 

vägnätet, tätorterna men även på kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att kunna 

planera och använda markområden som har goda kvaliteter. Goda kvaliteter kan vara 

närhet till befintligt kollektivtrafiksnät, närhet till arbetsplatser och möjlighet till 

kommunikationer genom cykel och gångvägar.[2] 

 

Med populationsökningen kommer den befintliga bebyggelsetätheten att oundvikligen 

öka och detta är inget negativt. Om trafiklösningen fortsätter i samma tendenser som 

idag kan man redan nu förutse ett ohållbart resultat vid 2050. Ökningen av 

bilanvändandet i kommunen måste minska och utvecklingen av kollektivtrafiken öka. 

Befolkningen skall kunna ha gång och cykelavstånd till arbete, service och 

fritidsaktiviteter. Exempel på konsekvenser av en bra fungerande kollektivtrafik är att 

luften i tätorterna förbättras, minskning av buller och mer ytor till grönområden än 

parkeringsplatser. [2] 

 

Jönköpings kommun består av 58 000 bostäder varav 58 % är flerbostadshus och 42 

% är småhus. Under 2000- talet har det byggts 3 300 bostäder i kommunen och 

fördelningen för dessa är 65 % i flerbostadshus och 35 % i småhus. Det är en 

indikation på att utvecklingen av bostadstyper går mot ett mer hållbart tankesätt. I en 

jämförelse som har utförts mellan Jönköpings kommun och andra likstora kommuner 

framgår det att Jönköpings kommun har en större andel småhus i förhållande till antal 

bostäder i flerbostadshus. [2] 

 

Med tanke på bostadsbristen som råder i kommunen måste detta ändras. 

Nybyggnationer leder till rörlighet i bostadsmarknaden och resulterar i att det uppstår 

lediga bostäder i flera led. Det förväntas att en demografisk förändring kommer att 

uppstå med fler äldre människor som kommer att vilja byta bostad. Dessa vill 

förmodligen byta bostadstyp men även bostadsområde och den valmöjligheten är 
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väldigt begränsad för varje individ. Begränsningen beror på att vissa stadsdelar har en 

mycket ensartad bebyggelse eller upplåtelseform. [Bilaga 1] [2] 

 

De olika graderna av bebyggelsetäthet i Jönköping definieras som följande värden 

enligt stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun: [2] 

 

 Gles småhusbebyggelse med friliggande villor, en täthet av 7-10 bostäder/ha.   

 

 Tät småhusbebyggelse med villor, radhus och grupphus, en täthet av 10-15  

bostäder/ha.  

 

 Medelhög öppen bebyggelse, en täthet av 30-40 bostäder/ha.  

 

 Sluten stadsbebyggelse, en täthet av 60-80 bostäder/ha. 

  

Kommunen har gjort en hållbarhetsanalys där det framgår hur ett hållbart samhälle 

skall uppnås. Utredningen illustrerar var det är hållbart att bygga bostäder utifrån ett 

antal kriterier. Exempel på några av dessa hållbarhetskriterier är närhet till 

arbetsplatser (upp till 3km), busshållsplatser (upp till 1km), centrum (upp till 1km), 

stomlinjer (upp till 800m), vatten (upp till 400m), rekreation (upp till 800m) osv. 

Hållbarhetskartan illustrerar de olika områdena i Jönköping och graden av hållbarhet 

med hjälp av olika färger. De varma färgerna visar var det är mest hållbart att bo och 

de rött visar områden som är allra hållbarast. [Bilaga 2] [2] 

 

Kommunen har även analyserat utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter. 

Bruttokartan redogör alla områden som analyserats som tänkbara nybyggnads- eller 

förtätnings/omvandlingsområde. Detta betyder att dessa områden måste uppfylla 

följande tre kriterier: Närhet till befintlig tätbebyggelse, inte ha större lutning än 1:8, 

ligga inom upptagningsområde för befintlig kollektivtrafik eller möjliga förlängningar 

av dessa (1 000m till järnvägslinje eller 600m till busslinje). [Bilaga 3] [2] 

 

Hållbarhetsanalysen har lett till bruttokartan och det framgår tydligt att många redan 

befintliga områden kommer att förtätas. Det kommer även att tillkomma fler 

omvandlingsområden mest i den centrala delen av Jönköping.
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3 Analys 
Som det har nämnts tidigare så är det svårt att föreställa sig ett områdes utseende när 

man har fått fram ett värde på dess täthet. För att kunna få fram en känsla av detta så 

har okulära analyser gjorts på olika områden med olika täthetsgrader. Analyserna tar 

även upp punkter som byggnader, vägar, gång/cykel, anpassning till omkringliggande 

natur, grönytor och slutligen egna kommentarer. Dessa punkter tas upp i analysen för 

att granska hur man har löst problemen och hur man mer ingående planerat området.  

      

3.1 Områdesanalyser i Jönköping 

3.1.1 Kålgården, Jönköping 

Kålgården har valts att analyseras på grund av att det är ett nytt bostadsområde i 

Jönköping. Området ligger väldigt centralt och måste därmed anpassa sig väldigt 

mycket till tillgänglig infrastruktur och trafik som finns.   

 

Området Kålgården är centralt beläget i 

Jönköping. Det är ett populärt och 

relativt nybyggt område med god närhet 

till Munksjön. På området finns det 1240 

bostäder på en yta av 16 ha. [3]     

 

Bebyggelsetäthet 
Kålgården har en bebyggelsetäthet på 78 

bostäder/ha. [3] Enligt Jönköping 

kommun definieras området under 

kategorin sluten stadsbebyggelse, som 

har en täthet av 60-80 bostäder/ha.[2]  

                                                                                    Bild: Karta över Kålgården [4] 

Byggnader Området består av olika byggnader som 4-8 vån flerbostadshus och en 

äldre del som består av två vån flerbostadshus byggda i trä. Byggnaderna följer ett 

rutnätsmönster där huskroppen bildar en kvadrat med en innergård i mitten. 

Byggnaderna är modernt utformade och det råder ingen tvekan att deras huvudsakliga 

roll är avskiljning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Senast tillkomna byggnader [5]                                      Bild: En av de högre byggnaderna. [5]  
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Vägar 
Vägnätet följer huskropparnas yttersida och bildar rutnät. Det är egentligen två vägar 

som matar in trafiken i området, dessa är Kålgårdsgatan och Stenhuggargatan. 

Resterande vägar leder enbart till parkeringsplatser/hus och slutar i återvändsgränder. 

Vägen som leder in i området har den tillåtna hastigheten 50 km/h, men med hjälp av 

väggupp och avsmalningar sänks hastigheten inne i själva området.  

 

Gång/cykel 
Gång/cykel vägar är avskiljda från bilvägarna och utger mer säkerhet för användarna. 

Cykelvägarna är skyltade bra och har mestadels träd planterade längst båda sidorna. 

När man lämnar området är man fortfarande skild från den täta trafiken med hjälp av 

tunnlar.  

 

Anpassning till omkringliggande natur 
Området är så pass centralt att det inte finns någon direkt natur att anpassa sig efter. 

Kålgården har anpassat sig till den omgivande bebyggelsen genom sin utformning av 

vägar och gårdar.    

 

Topografi 
Den ursprungliga topografin har sen länge omformats till en plan yta.  Det är ganska 

vanligt i så pass centralt läge.    

 

Grönytor 
Delar av området är relativt nybyggt och har därmed inte någon stor vegetation ännu. 

Träd och buskar har planterats vid huskropparna och vägarna. Större delen av 

grönskan kommer från innergårdarna.  
 

Bild: Avskild cykelväg [5]                                                       Bild: Markläggning istället för grönyta. [5] 
 

Egna funderingar/kommentarer 

Kålgården är ett väldigt centralt område i Jönköping men man märker inte av det vid 

besök. Det kan bero på den goda avskiljningen av trafiken som befinner sig i utkanten 

av området större delen av dagen. Nackdelen med området är ytorna som 

parkeringsplatserna upptar. Man undrar om det inte skulle vara bättre om man hade 

utformat parkeringsplatserna i källarplan under byggnaderna och även färre 

gästparkeringar på gårdsplan för att uppmuntra användandet av alternativa färdmedel. 

Det finns trots allt välplanerade gång/cykelvägar och goda förbindelser till 

kollektivtrafik. 
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3.1.2 Lerhagen, Åbolid Jönköping 

Området Lerhagen, Åbolid har valts att analyseras för att det är ett lågexploaterat 

område med ett relativt nära avstånd till Jönköpings stadscentrum. Den låga 

variationen av byggnadstyper är ytterligare en anledning till varför området valdes.     

 

Lerhagen Åbolid är beläget ca 3 

km [4] norr om Jönköping 

centrum och består av en yta på 

28 ha. På den här ytan finns det 

268 bostäder. [3] 

 

 

 

                                                                 Bild: Karta över Lerhagen Åbolid [4] 

Bebyggelsetäthet 

Området har bebyggelsetätheten 9 bostäder/ ha. [3] Enligt Jönköping kommun 

definieras området under kategorin gles småhusbebyggelse med friliggande villor, en 

täthet av 7-10 bostäder/ha. [2] 

 

Byggnader 

Majoriteten av byggnaderna är friliggande hus på två vån men det finns även 

fyrbostadshus (två vån) och enplansvillor. Byggnaderna är väldigt modernt utformade 

och har olika utseenden. Det är mer mot den östra delen av området som man ser 

upprepningar av byggnadernas utformning. 
 

Bild: Modernt utformade byggnader [5]                                  Bild: Fyrbostadshus [5] 

 

Vägar 

Inmatningsvägar till området är Kortebovägen och Björnebergsvägen. Dessa leds 

därefter till mindre vägar i området som är utrustade med vägguppar för att sänka 

farten. Vägarna är cirkelformade och detta leder till att man lätt kan ta sig igenom 

området.   
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Gång/cykel 

Det finns ingen direkt avskiljning mellan fordonstrafik och fotgängare förutom vid 

den södra delen av området. Vägarna är så pass små så att de inte behöver detta och 

risk för höga hastigheter är mycket liten.  De två områdena binds ihop av cykelvägar.    

 

Anpassning till omkringliggande natur 

Den norra delen och ytan mellan området består av träd och annan vegetation. 

Området har anpassat sig till vegetationen och det känns inte så modifierat.   

 

Topografi 

Det är mycket lutningar i området och man har anpassat tomterna till det här. Både 

byggnaderna och vägarna påverkas av topografin. Området i sig är högt beläget och 

det finns en väldigt vacker utsikt över Vätten.   

 

Bild: Väggupp vid cykelväg [5]                                              Bild: Utsikten över Vätten [5] 

 

Grönytor 

Området består mestadels av friliggande hus och detta medför stora tomter med 

grönytor till förfogande. Man har planterat mycket träd och buskar som fungerar som 

avskiljare mellan tomterna. Dessa åtgärder har resulterat i att Lerhagen Åbolid har 

väldigt bra med grönytor. 

 

Egna funderingar/kommentarer 

Det är ett väldigt modernt område som är beläget relativt nära de centrala delarna av 

Jönköping. Man kan inte undgå att fundera kring utnyttjandegraden av marken som 

området upptar. Man kanske skulle ha planerat med en högre byggnadstäthet och inte 

fokuserat enbart på villor. 
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3.1.3 Ekhagen kv. Vyn 

Området kv. Vyn har valts att analyseras på grund av byggnadernas höjd i relation till 

områdets yta. En annan anledning är dessutom att det enbart används en byggnadstyp 

på hela området.   

 

Kv. Vyn är beläget på Ekhagen som 

ligger ca 5 km [4] utanför Jönköping 

centrum. Området har en yta på 1,7 ha 

och innefattar 115 bostäder. [3] 

 

Bebyggelsetäthet 

Området har en bebyggelsetäthet på 67 

bostäder/ha [3] Enligt Jönköping 

kommun definieras området under 

kategorin sluten stadsbebyggelse, som 

har en täthet av 60-80 bostäder/ha.[2]  

                                                                   Bild: Karta över kv. Vyn, Ekhagen [4] 

Byggnader 

Området består enbart av fyra stycken höga punkthus. De är åtta våningar höga och 

ger upphov till stora utsiktsmöjligheter.  

Bild: Infart in i området [5]                                                  Bild: Lekplats [5]  

 

Vägar 

Vägar som leder till området är både E4:an och Nässjövägen 31. I området finns det 

inget gatunät utan enbart inmatning till parkeringsplatser och garage. Detta gör 

området väldigt säkert för fotgängare.    

 

Gång/cykel 

Kv. Vyn är sammankopplat till resterande Ekhagen via cykelvägar. En väg leder till 

Kamomillbacken och den andra via tunnel till Ekhagsravinen. Man har lyckats att 

skilja fotgängare och cyklister med biltrafiken. 
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Anpassning till omkringliggande natur 

På den södra delen av området finns en relativt tät vegetation med både träd och 

buskar. Den norra delen består av ett koloniområde, öst en ravin och slutligen 

åkermark till väster om området.  

  

Topografi 

Området är väldigt plant och det finns ingen nivåskillnad mellan byggnaderna. 

Kvarteret i sig är beläget på den höga delen av Ekhagen.   
 

Bild: Cykelväg till området [5]                                              Bild: Cykelväg mot tunnel [5] 

 

Grönytor 

I och med att området har ett högt exploateringstal finns det ett stort behov av 

parkeringsplatser och garage för invånarna. Detta resulterar i att man inte har någon 

annan form av grönytor än gräsmattorna som separerar huskropparna och vägarna. 

Det finns ett fåtal träd planterade mellan byggnaderna men de är inte tillräckligt stora 

ännu för att ge ett intryck.  

 

Egna funderingar/kommentarer 

Området är ganska tråkigt att vara på och en avgörande faktor är ytorna som 

parkeringsplatserna upptar. Man borde kanske istället valt att ha garagen i källarplan 

och därmed fått mer ytor till vegetation och sociala ändamål. Just nu finns det bara en 

lekplats och några sittplatser men det märks tydligt att de inte används. Anledningen 

till detta kan vara att det inte finns några direkta indelningar på vilka byggnader de är 

avsedda för. Man får ingen inbjudande känsla utan det känns mer som om man är 

observerad. 
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3.1.4 Liljeholmen  

Området har valts att analyseras på grund av dels dess centrala placering och även 

dess storlek.  

 

 

Liljeholmen är 

beläget på den östra 

delen av centrala 

Jönköping. Området 

har en yta på 29 ha 

och innefattar 2160 

bostäder. [3] 

 

   

                                             Bild: Karta över Liljeholmen [4] 

Bebyggelsetäthet 

Området har en bebyggelsetäthet på 74 bostäder/ha [3] Enligt Jönköping kommun 

definieras området under kategorin sluten stadsbebyggelse, som har en täthet av 60-80 

bostäder/ha.[2] 

 

Byggnader 

Majoriteten av byggnaderna är flerbostadshus med en blandning av våningsplan, allt 

från 2-5 våningar. Byggnaderna har en varierade byggnadsår men majoriteten av 

området består av gamla byggnader.   

Bild: Höga byggnader i området [5]                                        Bild: Byggnadernas placering [5] 

Vägar 

Vägarna i området är utformade så att de bildar ett rutnätsmönster och det är vanligt 

att de planeras på det viset i centrala delar av städer. Man har försökt att sänka 

hastigheten på trafiken genom avsmalningar, vägguppar och även genom att 

enkelrikta vissa vägar. Hastigheten inom området är skyltat till 50 km/h. 
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Gång/cykel 

Cyklister och fotgängare bör vara uppmärksamma i området för bilar. Det finns 

separata cykelvägar vid den södra och norra delen av området men resterande är inte 

separerat. Cyklister och fotgängare är relativt skymda för bilister med tanke på alla 

parkeringsplatser och vegetation som finns längst vägarna.   

 

Anpassning till omkringliggande natur 

Området har anpassats och utformats efter Vätten och det finns befintlig vegetation att 

anpassa sig utefter. Man har bevarat en liten park med en damm i anslutning till 

områdets södra del.   

 

Topografi 

Området består av en väldigt platt topografi men det är vanligt i centrala delar av 

Jönköping.  

 

Grönytor 

Det finns mycket grönytor i området och det beror på stranden. Norr om området 

finns det två stora gräsytor där det under sommaren samlas mycket människor. I 

anslutning till den södra delen av området finns det en liten park. Bland byggnaderna 

finns det inte så mycket grönytor och större delar av gårdarna består av asfalt eller 

någon annan sorts marbeläggning.   

Bild: Grönområde norr [5]                                                      Bild: Grönområde/park söder [5] 

 

Egna funderingar/kommentarer 

Området har väldigt goda kvalitéer så som stranden, centrala placering och 

utsiktsmöjligheterna över Vätten. Byggnadernas placering gentemot väderstrecken får 

en att fundera om man kanske skulle placera huskropparnas långsida mot norr så att 

fler skulle kunna få ta del av utsikten. Med dagens konstruktionslösningar kan man 

åtgärda vinden som kommer från norr. Troligen kommer det att byggas mer 

byggnader inom det här området i framtiden som utnyttjar stranden. 
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3.1.5 Bankeryds Torp 

Området har valts att analyseras på grund av att det ligger ganska långt utanför den 

centrala delen av Jönköping. Den låga bebyggelsetätheten är även en anledning till 

varför området analyseras.  

 

Bankeryds Torp är beläget ca 8 km 

utanför Jönköpings centrum. [4] 

Området har en yta på 14 ha och 

innefattar 104 bostäder. [3] 

 

Bebyggelsetäthet 

Området har en bebyggelsetäthet på 

ca 7 bostäder/ha [3] Enligt Jönköping 

kommun definieras området under 

kategorin gles småhusbebyggelse 

med friliggande villor, en täthet av 7-

10 bostäder/ha. [2] 

 

 
                                                                             Bild: Karta över Bankeryds Torp [4] 

Byggnader 

Området består mestadels av friliggande småhus och villor. Det finns några kedjehus i 

den norra delen av området. Byggnaderna är nya och har en stor variation både storlek 

och utseende.  

Bild: Villor [5]                                                                         Bild: Kedjehus [5] 

 

Vägar 

Kortebovägen är infarten till området som består av smala vägar som leder till 

vändplatser. Det finns inte mycket trafik som leder in i området och därmed inga 

vägguppar eller hinder, utan man har utformat smala vägar i hela området istället.  

 

Gång/cykel 
Bredvid Kortebovägen finns det en separat gång/cykelväg som förblir separat även 

inom området. Resterande vägar som leder till byggnaderna har ingen separat 

gång/cykelväg och detta beror på att de vägarna är lokalgator. 
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Anpassning till omkringliggande natur 

Området är välanpassat till omkringliggande natur och är omringat av befintliga träd 

och buskar. Naturen runtomkring består mestadel av lövskog.  

 

Topografi 
Området består av lite lutningar och ger upphov till att det finns sutteränghus i 

området. Men nivåskillnaderna är inte så stora att det leder till svårigheter i 

framkomlighet.  

Bild: Återvändsgränd [5]                                                      Bild: Separering av gång/cykelväg [5] 

 

Grönytor 
Området består till stora delar av grönytor och detta beror på att det är ett villaområde. 

Den befintliga omslutande vegetationen är ett stort tillskott av grönytor till området.  

  

Egna funderingar/kommentarer 
Man har lyckats planera ett fint område med moderna byggnader. Variationen av 

hustyper är liten och det får en att fundera. Vegetation som är bevarad kring området 

skapar avstånd från Kortebovägen och detta är fördelaktigt i många avseenden. 
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3.1.6 Preussen Peru  

Området har valts att analyseras på grund av dess centrala placering och 

byggnadstyperna som finns inom området.  

 

 

Preussen Peru är beläget på den västra 

delen av centrala Jönköping. Området 

har en yta på 9 ha och innefattar 648 

bostäder. [3] 

 

Bebyggelsetäthet 

Området har en bebyggelsetäthet på 72 

bostäder/ha [3] Enligt Jönköping 

kommun definieras området under 

kategorin sluten stadsbebyggelse, som 

har en täthet av 60-80 bostäder/ha.[2] 

 

                                                                                 Bild: Karta över Preussen Peru [4] 

Byggnader 

Området består av höga byggnader som har 2-7 våningar. Byggnaderna består av tegel 

och puts. Tegelfasaderna är i ljusa färger och putsfasaderna i både mörka och ljusa 

färger med mestadels inglasade balkonger. Majoriteten av byggnaderna är relativt 

nya.  

Bild: Byggnad väst [5]                                                             Bild: Byggnad öst [5] 

Vägar 

Området består av en huvudväg som leder trafiken till parkeringsplatser. Vägarna som 

leder till byggnaderna är inte avsedda till bilar. Det finns bommar och andra hinder 

som gör det svårtillgängligt för bilar att ta sig in i området. 
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Gång/cykel 

Hela området är avsett för fotgängare och cyklister i och med avskiljningen av 

bilarna. Det finns separat gång/cykelväg längst bilvägarna som leder en till området. 

 

Anpassning till omkringliggande natur 

Området är väldigt centralt placerat och det finns inte någon natur att anpassa sig 

efter. Området är anpassat efter befintlig infrastruktur och byggnader men det finns 

träd längst vägarna som omsluter området. Träden fungerar som insynsskydd. 

 

Bild: Parkeringsområde norr [5]                                             Bild: Parkeringsområde syd [5]  

Topografi 

Området är väldigt plant så som de flesta kvarter som är belägna i den centrala delen 

av Jönköping.  

 

Grönytor 

Gårdsformationerna består av grönytor i form av gräsytor men utöver det finns det 

inte mycket grönytor i eller omkring området.  

 

Egna funderingar/kommentarer 

Man har separerat fotgängare med bilarna i området vilket har lett till en säker och 

lugn miljö. Byggnaderna är högt byggda och det är en bra lösning för att få den 

bebyggelsetäthet som eftersträvats med tanke på de ytor som skapats mellan 

byggnaderna. Nackdelen är att man inte lyckats använda de här ytorna till att skapa 

fungerande grönytor, lekplatser eller umgängesplatser. Det mesta består av gräs och 

traditionellt utformade lekplatser/bänkar. 
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3.2 Jämförelse mellan teori och verklighet för nyckeltalens 

 värden  
 

För att få en uppfattning om vilken typ av bebyggelse som man planerar att bygga 

används specifika nyckeltal. Nyckeltalen fungerar som uttryck för tätheten i ett 

område och man kan genom att veta detta få fram antalet bostäder som kan 

exploateras. Dessa är framtagna från Handboken Bygg som publicerades 1981. För att 

se om de här talen är aktuella så har ett test gjorts. Testet går ut på att se om de 

områden som studerats beträffande exploateringsvärden stämmer överens med de som 

redovisas i Handboken Bygg.   

 

För att kunna göra detta måste en viss del av informationen framgå, så som antalet 

invånare och antalet bostäder. Den här informationen har antingen hittats på 

Jönköping kommuns hemsida, under fliken områdesfakta [6] eller från 

underlagsrapport 4, bebyggelsetäthet. [3]  

 

Nyckeltalen som används för att räkna fram bebyggelsetätheten är följande: [1] 

 

 e- tal (Exploateringstal) 

Styckebyggda småhus 0,10- 0,18 

Kedjehus, parhus   0,15- 0,23 

Radhus, vinkelhus 1 vån  0,20- 0,28 

Radhus 2 vån   0,25- 0,43 

Flerbostadshus 2 vån 0,30- 0,48 

Flerbostadshus 3 vån  0,35- 0,53 

Flerbostadshus 4 vån 0,50- 1,25    

 

 re/ha (Rumsenhet/ hektar) 

Styckebyggda småhus 40- 70 

Kedjehus, parhus   60- 90 

Radhus, vinkelhus 1 vån  80- 130 

Radhus 2 vån   100- 170 

Flerbostadshus 2 vån 120- 190 

Flerbostadshus 3 vån  140- 210 

Flerbostadshus 4 vån 200- 500 

 

 re/lgh (rumsenhet/ lägenhet)  
Styckebyggda småhus 6 

Kedjehus, parhus   5 

Radhus, vinkelhus 1 vån  5 

Radhus 2 vån   5 

Flerbostadshus 2 vån 3,4–3,6 

Flerbostadshus 3 vån  3,4–3,6 

Flerbostadshus 4 vån 3,4–3,6 

 

 re = ca 20-25 m
2
  

 inv/re = 0,7 
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Undantag tillkommer vid användandet av värdet på invånare/rumsenhet från 

Handboken Bygg. Istället har mer uppdaterade värden använts för att det är allt för 

tydligt att 0,7 invånare/rumsenhet är för högt i dagens samhälle. Värdet på inv/re är nu 

antaget till 0,53 [6] och värdet på re är antaget till 22,5 m
2
.     

 

Områdena som har testats är belägna i Jönköping. De består av olika byggnadstyper 

och är även från olika tidsepoker. Bruttoarean för de olika områdena har uppmätts 

med hjälp av kartor. Man får ta hänsyn till att dessa inte är helt korrekta i och med att 

byggnaderna är uppmätta sett ovanifrån på kartorna. Taket utgör därmed byggnadens 

yta och information angående hur mycket taket sticker ut från huskroppen är 

svåråtkomlig. Hänsyn får även tas på uppskattningen av antalet lägenheter och deras 

storlekar. 

3.2.1 Kålgården 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bild: Karta över Kålgården [4] 

 

Verklig information 

Antal bostäder 1240 st.[3] 

Folkmängd 1731 st.[3] 

  

Framräknad/ uppmätt information 
Bruttoarea (BTA) 100 500 m

2
 

Områdesarea (OA) 16 ha = 160 000 m
2
[3] 

Exploateringstal 100 500 m
2
/160 000m

2
 = 0,63 

Antal rumsenheter/ha 4467/16= 279 st.  

Antal bostäder/ha 1241/16= 78 st. 

Antal personer/ha 2368/16= 148 st. 

Antal personer/bostad 2368/1241= 1,9 st. 

Folkmängd 100 500/22,5= 4467 re  4467*0,53= 2368 st. 

Antal bostäder 100 500/3,6/22,5= 1241 st. 

 

Som man ser ovan skiljer det sig mellan de framräknade och de verkliga siffrorna. 

Skillnaden på antal bostäder är 1 och på invånare 637. Om man tittar på tabellen  

för exploateringstal på föregående sida framgår det inte hur stort exploateringstalet  

skall vara för den här blandningen av byggnationer. En stor del av området består av 

flerbostadshus 4 vån. Om man ser i tabellen för 4 vån flerbostadshus hamnar de 

framräknade siffrorna rätt. Den framräknade rumstätheten är 279 st och skall enligt 

nyckeltalen ligga mellan 200 - 500. Det verkliga värdet på inv/re är 0,39, medan det 

teoretiska värdet är 0,53. 
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3.2.2 Lerhagen Åbolid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bild: Karta över Lerhagen Åbolid [4] 

 

Verklig information 

Antal bostäder  268 st. [3] 

Folkmängd  685 st. [3] 

  

Framräknad/ uppmätt information 
Bruttoarea (BTA) 38 420 m

2
 

Områdesarea (OA) 28 ha = 280 000 m
2
 [3] 

Exploateringstal 38 420 m
2
/280 000m

2
 = 0,14 

Antal rumsenheter/ha 1708/28= 61 st  

Antal bostäder/ha 285/28= 10 st 

Antal personer/ha 905/28= 32 st 

Antal personer/bostad 905/285= 3,2 st 

Folkmängd 38 420/22,5= 1708 re  1708*0,53= 905 st 

Antal bostäder 38 420/6/22,5= 285 st. 

  

Som man ser ovan skiljer det sig mellan de framräknade och de verkliga siffrorna. 

Skillnaden på antal bostäder är 17 och på invånare 220. Om man tittar på tabellen för  

exploateringstal framgår det att värdet ska ligga mellan 0,10- 0,18 för den här typen  

av byggnation. Exploateringstalet som räknats fram är 0,14. Den framräknade  

rumstätheten är 61 st. och skall enligt nyckeltalen ligga mellan 40-70. Resultatet som  

har räknats fram ligger mellan de här siffrorna. Det verkliga värdet på inv/re är 0,40, 

medan det teoretiska värdet är 0,53.  
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3.2.3 Ekhagen Kv. Vyn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Karta över Ekhagen Kv. Vyn [4] 

 

Verklig information 

Antal bostäder 115 st.[3] 

Folkmängd 234 st.[3] 

  

Framräknad/ uppmätt information 

Bruttoarea (BTA) 9 900 m2 

Områdesarea (OA) 1,7 ha = 17 000 m
2
[3] 

Exploateringstal 9 900 m
2
/17 000m

2
 = 0,58 

Antal rumsenheter/ha 440/1,7= 259 st  

Antal bostäder/ha 126/1,7= 74 st 

Antal personer/ha 233/1,7= 137 st 

Antal personer/bostad 233/126= 1,8 st. 

Folkmängd 9 900/22,5= 440 re  440*0,53= 233 st. 

Antal bostäder 9 900/3,5/22,5= 126 st. 

  

Som man ser ovan skiljer det sig mellan de framräknade och de verkliga siffrorna. 

Skillnaden på antal bostäder är 11 och på invånare 1. Om man tittar på tabellen för  

exploateringstal från Handboken Bygg framgår det inte hur stort exploateringstalet  

skall vara för den här typen av byggnation. Exploateringstalet som räknats fram är  

0,58. Den framräknade rumstätheten är 259 st. Det verkliga värdet på inv/re är 0,532, 

medan det teoretiska värdet är 0,53. 
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3.2.4 Liljeholmen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Karta över Liljeholmen [4] 

 

Verklig information 

Antal bostäder 2160 st. [3] 

Folkmängd 3258 st. [3] 

  

Framräknad/ uppmätt information 
Bruttoarea (BTA) 205 100 m

2
 

Områdesarea (OA) 29 ha = 290 000 m
2
 

Exploateringstal 205 100 m
2
/290 000 m

2
 = 0,70 

Antal rumsenheter/ha 9116/29= 314 st  

Antal bostäder/ha 2604/29= 90 st 

Antal personer/ha 4831/29= 167 st 

Antal personer/bostad 4831/2604= 1,8 st 

Folkmängd 205 100/22,5= 9116 re  9116*0,53= 4831 st 

Antal bostäder 205 100/3,5/22,5= 2604 st. 

  

Som man ser ovan skiljer det sig mellan de framräknade och de verkliga siffrorna. 

Skillnaden på antal bostäder är 444 och på invånare 1573. Om man tittar på tabellen  

för exploateringstal framgår det inte hur stort exploateringstalet skall vara för den här  

blandnigen av byggnationer. En stor del av området består av flerbostadshus 3-4 vån.  

Om man ser i tabellen för 4 vån flerbostadshus hamnar de framräknade siffrorna rätt.   

Exploateringstalet som räknats fram är 0,7 och den framräknade rumstätheten är 314 

st. Det verkliga värdet på inv/re är 0,35, medan det teoretiska värdet är 0,53. 
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3.2.5 Bankeryds Torp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Karta över Bankeryds Torp [4] 

 

Verklig information 

Antal bostäder 104 st.[3] 

Folkmängd 376 st.[3] 

  

Framräknad/ uppmätt information 

Bruttoarea (BTA) 20 700 m
2
 

Områdesarea (OA) 14 ha = 140 000 m
2
[3] 

Exploateringstal 20 700 m
2
/140 000m

2
 = 0,14 

Antal rumsenheter/ha 920/14= 66 st  

Antal bostäder/ha 131/14= 9,4 st 

Antal personer/ha 488/14= 35 st 

Antal personer/bostad 488/131= 3,7 st. 

Folkmängd 20 700/22,5= 920 re  920*0,53= 488 st 

Antal bostäder 20 700/7/22,5= 131 st. 

  

Som man ser ovan skiljer det sig mellan de framräknade och de verkliga siffrorna. 

Skillnaden på antal bostäder är 27 och på invånare 112. Om man tittar på tabellen för  

exploateringstal framgår det att värdet ska ligga mellan 0,10- 0,18 för den här typen  

av byggnation. Exploateringstalet som räknats fram är 0,14. Den framräknade  

rumstätheten är 66 st och skall enligt nyckeltalen ligga mellan 40-70. Resultatet som  

har räknats fram ligger mellan de här siffrorna. Det verkliga värdet på inv/re är 0,40, 

medan det teoretiska värdet är 0,53.  
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3.2.6 Preussen Peru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Karta över Preussen Peru [4] 

 

Verklig information 

Antal bostäder 648 st. [3] 

Folkmängd 875 st. [3] 

  

Framräknad/ uppmätt information 
Bruttoarea (BTA) 55 800 m

2
 

Områdesarea (OA) 9 ha = 90 000 m
2
 [3] 

Exploateringstal 55 800 m
2
/90 000m

2
 = 0,62 

Antal rumsenheter/ha 2480/9= 275 st.  

Antal bostäder/ha 708/9= 79 st. 

Antal personer/ha 1314/9= 146 st. 

Antal personer/bostad 1314/708= 1,8 st. 

Folkmängd 55 800/22,5= 2480 re 2480*0,53= 1314 st. 

Antal bostäder 55 800/3,5/22,5= 708 st. 

 

Som man ser ovan skiljer det sig mellan de framräknade och de verkliga siffrorna. 

Skillnaden på antal bostäder är 60 och på invånare 439. Om man tittar på tabellen  

för exploateringstal från Handboken Bygg framgår det inte hur stort exploateringstalet  

skall vara för den här blandnigen av byggnationer. En stor del av området består av  

flerbostadshus 3-4 vån. Om man ser i tabellen för 4 vån flerbostadshus hamnar de  

framräknade siffrorna rätt.  

Exploateringstalet som räknats fram är 0,62 och den framräknade rumstätheten är 275  

st. Det verkliga värdet på inv/re är 0,35, medan det teoretiska värdet är 0,53. 
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3.3 Kv. Kungsängen 

3.3.1 Inventering på Kv. Kungsängen 

Området Kungsängen är beläget i den 

östra delen av Jönköping. Storleken är ca 8 

ha [4]och området ligger vid 

naturreservatet Bondberget. Kungsängen 

ligger i mitten av förorterna Ekhagen, 

Österängen och Öxnehaga. Norrut 

avgränsas området tydligt med hjälp av 

Kungsängsvägen som är den enda 

inmatningsväg avsedd för fordon. I väst- 

öst- och sydligriktning avgränsas området 

av naturreservatet Bondberget. Den högsta 

marknivån är i sydligriktning med en utsikt   Bild: Flygfoto över Kungsängen [4] 

över Österängen och en skymt av  

Vätten längst horisonten.  

 

Kungsängen är beläget ca 6 km [4] utanför Jönköpings centrum. Området har närhet 

till mycket på grund av de stora förorterna runtomkring. En radie på ca 1 km finns det 

fem skolor att välja mellan. Dessa varierar allt från förskolor till gymnasium. 

 

Bild: Skolor i närheten till Kungsängen [4] 
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Tabellen redogör närheten till olika saker som är fördelaktiga för områdets kommande 

invånare.  

Avstånd km (Fågelväg) [4]     

Sjukhus ca 3,1 Träningsanlägging ca 0,7  

Brandstation ca 0,9 Badhus ca 0,9 

Sorteringsstation ca 0.75 Racketcentrum ca 0,9 

 Busshållplats ca 0,1  Kinnarps Arena ca 0,9 

Strand ca 1,2 Grönområde ca 0,2 

A6 köpcenter ca 2,5 Matbutiker ca 0,5 

 
Det finns tre avfarter (98-100) på motorvägen som man kan ta för att nå området, som 

därefter når Kungsängsvägen. Det är på den 

här vägen som bussförbindelsen finns. 

Cykelvägar når området via Öxnehaga, 

Ekhagen och Österängen. Dessa är skilda 

från annan sorts trafik. Det går även en 

järnväg strax utanför området, men denna 

har ingen station i anslutning till området. 

Närmaste stationen är Huskvarna station.  
Befintlig bebyggelse består för nuvarande 

av Kungsängsskolan. Det är bestämt att 

skolan skall rivas och därmed kommer 

området att inte ha någon annan befintlig 

bebyggelse. Miljön runt området består 

mestadels av skog och fina grönområden.                                                                                            

 
                                                                          Bild: Cykelväg på Kungsängen [eget foto]  
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3.3.2 Kv. Kungsängens omkringliggande områdens historik och 

 karaktär 

Nedan beskrivs historiken och karaktären kring Ekhagen, Öxnehaga och Österängen 

som ligger i den östra delen av Jönköping. Kv. Kungsängen ligger i mitten av de här 

tre områdena. Historiken och karaktären har gjorts för att läsaren ska ha en 

uppfattning om de omkringliggande områdenas ålder, stadsplaneideal och variation av 

hustyper.  

 

 

3.3.2.1 Ekhagen 

Området är planerat enligt stadsplaneidealet, 

ABC- planering. ABC- planering gick ut på 

att man planerade ett område med 

funktionerna arbete, bostäder och centrum. 

Detta för att undvika 1930- och 40- talets 

sovstäder. Ekhagen planerades under 1960- 

talet och påverkades av miljonprogrammet. 

Miljonprogrammet innebar att man skulle 

bygga en miljon bostäder på tio år, mellan 

åren 1965- 197 

 

 

 

                                                                                               Figur: ABC- planindelning på Ekhagen [8] 

 

Variationen av bebyggelsen i ett område som man strävade efter under 50- talet 

fortsatte under 60-talet fast i en större skala. Det var inte fasaderna och hustyperna 

som man varierade från hus till hus, utan snarare mellan olika zoner. Detta ledde till 

en återupprepande arkitektur med väldigt få ändringar inom zonerna. Skillnaden 

mellan zonerna var egentligen bebyggelsetätheten. [8] 



Analys 

31 

På Ekhagen finns det trevånings lamellhus som är 

belägna på den västra delen av området.  De 

uppfördes 1963-65. Byggnaderna är beklädda med 

en gul tegelfasad och har nedåtlutande tak i en 

riktning. Huskropparna består som mest med tre 

trappuppgångar och de används även till för att 

bilda kvadratiska gårdsformationer. Området som 

innefattar den här sortens byggnader kallas 

Hagtornsgatan och majoriteten av bostäderna har 

för nuvarande bostadsrätt som upprättelseform. [7] 

[8]                                            Bild: 3 vånings lamellhus [8] 

                                                                             

 

 

På den södra delen av Ekhagen finns det ett 

område som heter Kv. Vattendelaren men som 

kallas av lokalbefolkningen för hästskon. 

Kvarteret uppfördes 1968. Den består av två 

huskroppar som är 7 och 8 våningar höga och som 

tillsammans bildar formen av en hästsko. En 

sektion av byggnaden är böjd och ger upphov till 

en god utsikt för de boende. Fasaden är beklädd 

med slätputs i vit färg.  

Huskropparna omsluter den sociala ytan och 

området är således avskärmat från någon                   Bild: Kv. Vattendelaren [8] 

fordonstrafik. De boende har tillgång till 

 parkeringar i källarplan och det finns även en  

stor parkeringsplats intill området.[8]  

 

Områdets östra del består av fristående hus som 

uppfördes under åren 1961-64. Här är ett exempel 

på ett sådant hus som är byggt mellan de åren. Det 

är en stor del av Ekhagens totala yta som upptas 

av hustyper av den här karaktären. Det är en liten 

skillnad på fasadfärgerna men majoriteten av 

byggnaderna är gjorda i tegel och är två vånings 

suterränghus. [8]  

 Bild: Fristående hus 1961-64 [8] 
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3.3.2.2 Österängen 

Stora delar av Österängen 

planerades under 1950- talet. 

Området innehöll 1900 

lägenheter som bestod av olika 

sorters lamellhus och punkthus.  

 

 

                   Bild: Karta över Österängen [8] 

Området är planerat enligt stadsplaneidealet grannskapsenheten, som var vanligt vid 

den tiden. Idealet utgör en avskild sammanhållen enhet med variation av olika 

hustyper och en anpassning av gator och byggnader till befintlig terräng. Grundtanken 

var att skapa bostadsbebyggelse gruppvis kring ett centrum som skulle bestå av 

gemensamhets- och serviceanläggningar. Centrum av området skulle vanligen 

markeras med en hög byggnad och detta ser man tydligt när man befinner sig på 

Österängens centrum. [8] 

 

Områdets södra del består av vinkelhus som 

uppfördes 1952-54 och är kanske de byggnader i 

kommunen som påminner mest om stjärnhus. 

Fasaderna är beklädda med mörkt tegel och 

huskropparna används som avskiljare mellan 

vistelse ytor och vägar.[8]   

 

 
                                                                                                      Bild: Vinkelhus 1952-54 [8] 
 

På områdets östra del är finns det 6 stycken 11 

våningars höga punkthus som uppfördes åren 

1957-58 och som är bland de tidigaste exemplen 

på sådana byggnader i Jönköping. Byggnaderna 

har ändrat utseende med tiden på grund av 

tilläggsisolering och utbytta balkongfronter. Man 

har dessutom inglasat balkongerna [8] 

 

 

 

                                                                                       Bild: Punkthusen 1957-58 [8] 
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3.3.2.3 Öxnehaga 

Öxnehaga planerades under 1970-talet under 

miljonprogrammets era. Man ser detta tydligt med 

de trevånings lamellhus som utgör den tätaste 

delen av området. Variationsmönstret är likt den 

på Ekhagen med sina zoner av olika hustyper och 

bebyggelsetäthet. Bebyggelsen är byggt kring ett 

centrum med gemensamhets- och 

serviceanläggningar. Man säga att Öxnehaga är en 

kombination av stadsplaneideal från både 

Ekhagen och Österängen. [8] 

 

Den centrala delen av Öxnehaga består av 

lamellhus som uppfördes 1971-74. De här 

byggnaderna består av 2-4 våningar och utgör den 

tätare delen av området. [8]  

                                                                                                      Bild: Karta över Öxnehaga [8] 

Området består även av friliggande punkthus och villor som uppfördes 1971-73, 

undantag är en del av nedre Öxnehaga som uppfördes 1992-94. [8]  

Bild: Lamellhus 1971-74 [5]                                          Bild: Villor 1992-94 [5] 

3.3.2.4 Bondberget 

Bondberget är ett naturområde som är beläget 

mellan Jönköping och Huskvarna. 1974 fattade 

Länsstyrelsen att man skulle bilda naturreservatet 

Bondberget. Detta för att området låg så nära 

många stadsbor och för att skydda det rika växt- 

djurlivet. 1977 utökade man området med gården 

Lönneberg i söder till den nuvarande storleken 

372 hektar. [9] 

Ändamålet med naturreservatet är att bevara ett 

naturområde som är nära människorna och kan ge 

de möjligheten att fritt gå runt i området. Det är 

kommunen i Jönköping som äger marken och som 

förvaltar området. [9]  

                                                                                                      Bild: Karta över Bondberget [9] 
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3.3.3 Intervjuer 

Intervjuer gjordes att kunna få en uppfattning om vad insatta personer som arbetar på 

stadsbyggnadskontoret i Jönköping anser om Kv. Kungsängen. Gunnel Holmberg- 

Karlsson, landskapsarkitekt, huvudförfattare av utbyggnadsstrategin och även Erik 

Blomdahl, Planarkitekt deltog i intervjun. Frågorna är detsamma för båda 

medverkarna och leder till att förklara områdets för och nackdelar.  

 

3.3.3.1 Gunnel Holmberg- Karlsson 

 

1. Vad är ditt första intryck av området? 

 

- Området ligger väldigt nära Österängen centrum som har ett bra service utbud 

och även nära naturreservatet. Det finns en stor fördel med närheten till det 

kommersiella, rekreation och det praktiska. Därför bör man planera området så 

att många kan använda sig av fördelarna.  

2. Anser du att det finns ett behov av att exploatera på området? 

- Ja det tycker jag. Det kommer att finnas stor efterfrågan på området just för 

läget i staden och läget i förhållande till naturen. 

 

3. Hur kommer området att påverka/påverkas av naturreservatet precis 

bredvid? För/nackdelar? 

 

- Man kan ha olika åsikter just om det här faktiskt men jag tror inte att det 

behöver bli negativt för naturreservatet, för att ett naturreservat består av en 

stor yta och folk håller sig till stigarna. Naturen är ganska tålig. En del kan 

tycka att det blir ett hårt slitage på reservatet men jag tycker inte det, 

visserligen kan det innebära att kommunen får lägga lite mer resurser på 

skötsel och underhåll. Det är ju positivt att människor vill vara i 

naturreservatet.   

 

4. Hur påverkas området av de omkringliggande områdena? Positivt eller 

negativt? 

 

- Jag tror inte att de påverkar området negativt. Man kan komma att uppfatta 

området som en stadsmiljö i och med antalet invånare i de omkringliggande 

områdena. Men jag tror inte att man kommer att ha svårt för att hyra eller sälja 

lägenheter i området. Det kan även bli så att folk som för tillfället bor i till 

exempel Öxnehaga flyttar ner till det nybyggda området. 
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5. Det finns 5282 antal arbetsplatser i närheten av området, hur påverkar 

detta exploateringsgraden? 

 

- Det påverkar exploateringsgraden mycket och man bör som planerare ta 

vara på området på ett bra sätt. Det är mycket positivt att kunna få korta 

avstånd mellan bostäder och arbetsplatser. Dels för att det är bekvämt för 

invånarna dels för att vi minskar behovet att köra bil vilket är bättre för 

miljön. Planera med ett ganska så högt exploateringstal är rekommenderat. 

Det skulle vara väldigt attraktivt med villatomter i området men jag skulle 

inte rekommendera det.  

-  

6. Hur högt anser du att man ska bygga i området? 

 

- Det tycker vi väldigt olika om här på kontoret som stadsplanerare men jag 

tycker att man ska exploatera med högre hus upp mot berget. Ser man det 

nerifrån så får de högre husen stöd mot terrängen och de som bor i de 

husen får väldiga vyer.  

- Man får tänka på vad man ska göra med alla fordon som blir ett problem i 

området. En hög exploatering kräver fler parkeringsplatser. Man bör nog 

satsa på att ha de i garage under byggnaderna för att få attraktiva gårdar 

och grönytor.  

 

7. Hur viktig är en exploateringsutredning för själva planeringsprocessen? 

 

- Jo jag tycker att det är väldigt vikigt. Man bör titta utanför det område som 

skall exploateras för att kunna planera ett fungerande område. Det är även 

givande att utreda vilka serviceanläggningar som finns runt området och 

anpassa tätheten till de fördelar som finns.  

 

 

8. Är det en fördel att kombinera olika byggnadstyper eller ska man 

undvika det? 

 

- Jo det är en fördel med att blanda olika byggnadstyper för att få ett 

attraktivt område. Det är även viktigt med vilka upplåtelseformer som 

området ska innefatta. Vi är inte så bra med att bygga hyreshus i 

Jönköping och det bör man uppmärksamma. En blandning fungerar oftast 

bäst. Vi behöver en blandning av både upplåtelseformer och hustyper. Det 

ger förutsättningar för en bra social miljö. 

 

9. Hur påverkar järnvägen området? Kan det komma att byggas en 

hållplats i närhet till området? 

 

- Buller är ju en påverkande faktor och man bör utreda detta för att veta hur 

nära spåret man kan bygga. Det kan leda till att man kanske gör husen 

tätare neråt kullen för att använda husen som en mur mot spåret och 

därmed bilda tystare delar in mot gårdarna. Man kan också bygga husen 

med bullerreducerande konstruktioner eller bygga bullerplank närmast 

järnvägen. 
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- Jag tror inte att det tillkommer en hållplats i och med närheten till 

Huskvarna stationen. Det är bättre att cykla över dit och ta tåget därifrån. 

 

3.3.3.2 Erik Blomdahl, Planarkitekt 

1. Vad är ditt första intryck av området? 

- Utan att ha varit på platsen och av det jag känner till om området är ju att 

det ligger väldigt bra. Både med sluttning och med utsiktsmöjligheter, sen 

kanske att de höga husen i Österängen skymmer lite av utsikten. Området 

är även väldigt naturnära och med en stor yta att exploatera på. Det finns 

ingen direkt anknytning till intilliggande bebyggelse vilket gör att man kan 

lite friare planera själva utformningen. 

 

- Det är ett yppert bra läge med bra bussförbindelser och andra bra 

förbindelser. Jag tror att det finns många som skulle vilja bo där. 

2. Anser du att det finns ett behov av att exploatera på området? 

- Ja. Jag tycker att det är ett bra område att exploatera på, med bostäder 

framförallt. Finns inget behov för någon park eller annan grönyta med 

tanke på Naturreservatet. Jag tror att det skulle vara en fördel att exploatera 

med en variation av hustyper i området. 

3. Hur kommer området att påverka/påverkas av naturreservatet precis 

bredvid? För/nackdelar? 

- För de boende är det en otrolig kvalitet att vara så nära Naturreservatet. 

Det ger området ett högre attraktionsvärde, dels bland intressenter och 

även finansiärer. Jag tror inte att bebyggelsen påverkar naturreservatet 

negativt i och med att vi bygger nedanför cykelvägen. Det kan däremot 

vara ett problem med skuggbildning nära de höga ekarna.  

 

- Man kan ju inte gå in och bygga i själva naturreservatet men kanske kan 

man låta naturen gå in i området så att gränsen mellan naturreservat och 

bebyggelse inte blir så märkbar.    

4. I underlagsrapporten 4 för utbyggnadsstrategin i Jönköping ser man 

delvis exploateringsgraden för omkringliggande områden. Ska man ta 

hänsyn till deras värden? 

- Rapporten visar ju bebyggelsetätheten i olika stadsdelar och det är bra att 

använda den för att få en uppfattning. Jag tycker att i ett sådant här område 

ska man försöka utnyttja marken på ett så bra sätt som möjligt. 
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5. Hur påverkas området av de omkringliggande områdena? Positivt eller 

negativt? 

- De är ju byggda efter deras tid och nu gäller det att planera något efter vår 

tid. Jag anser att det skulle vara intressant att planera ett riktigt 

miljöanpassat område. Verkligen inrikta sig på att det ska vara hållbart, 

ekologiskt och självförsörjande. Fördelen med de omkringliggande 

områdena är utbudet av skolor, butiker och annat som de tillför.   

6. Det finns 5282 antal arbetsplatser i närheten av området, hur påverkar 

detta exploateringsgraden? 

 

- Det är ju en klar fördel att ha så många arbetsplatser nära området. Det 

kommer leda till att en del kommer att vilja flytta dit för att kanske få det 

närmare till jobbet. Man bör utnyttja detta och ta vara på möjligheten att 

inte behöva använda bilen ofta. Det finns bra fungerande kollektivtrafik 

och säkra cykelvägar kring området.  

 

7. Hur högt anser du att man ska bygga i området? 

 

- Jag tror inte att man behöver bygga så högt för att få en hög 

exploateringsgrad. Om man ser på nuläget i Jönköping är de tätare 

stadsdelarna vid Torpa området. Där har man inte byggt mer än tre 

våningar och ändå lyckats med att få exploateringsgraden tillräckligt tätt 

utan att ha en dålig markavändning. 

 

- Jag tycker inte att man ska förstöra själva landskapsbilden genom att 

bygga för högt, utan man kan följa höjden på naturen. Man kan alltid 

bygga med fler våningar lite högre upp på området för att utnyttja 

utsiktsmöjligheterna. Inte med höga punkthus för dem ger odefinierade 

ytor, vad som är privat och offentligt 

 

 

8. Hur viktig är en exploateringsutredning för själva planeringsprocessen? 

 

- Tidigare har man planerat och gjort utredningar inom själva området, men 

nu tar man även hänsyn till staden som helhet och de omkringliggande 

områdenas behov. Exempel på det här är utbyggnadsstrategin där man 

svarar på frågor utifrån ett större perspektiv för hela staden framförallt för 

att minska resorna. Diskussionen kring täthet har fötts fram när det gäller 

detaljplaner. 

  

9. Är det en fördel att kombinera olika byggnadstyper eller ska man 

undvika det? 

 

- Ja det är en stor fördel att blanda hustyperna. Dels för områdets utseende 

och de olika rummen som skapas bland huskropparna. Om man håller sig 

till en stil uppfattar jag ofta de områdena som tråkiga. Det är även viktigt 

att använda sig av en blandning av upplåtelseformer för de sociala 

aspekterna. 
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10. Hur påverkar järnvägen området? Kan det komma att byggas en 

hållplats i närhet till området? 

 

- Buller är ju ett problem och man får göra en utredning för att se hur 

mycket det egentligen påverkar området. Man har generellt mer acceptans 

till buller från järnväg än bilväg i och med att den inte är så konstant.  

 

- En hållplats skulle kanske fungera med tanke på hur många det är som bor 

kring området. Men problemet är att järnvägen inte är tvåspårig och idag 

skulle det inte fungera. Man har inte planer på att använda spåret till 

lokaltrafik utan det används mer för regionaltrafik och godstrafik 
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3.3.4 Analys av bebyggelsetäthet för Kv. Kungsängen 

För att bestämma exploateringstätheten i området på ett så utförligt sätt som möjligt 

har olika exploateringsförslag gjorts. Som den beskrivs i första kapitlet finns det olika 

sätt att räkna fram exploateringstätheten på. I och med att det är en jungfrulig mark 

som det planeras att byggas på har värdena som använts för rumstätheten (re/ha), 

exploateringstal (e), invånare/re, rum/lägenhet hämtats från den jämförelse som gjorts 

mellan de teoretiska och verkliga värden på nyckeltalen som går att hitta tidigare i 

rapporten. 

 

För att bestämma tätheten för kv. Kungsängen så har flera olika analyser och 

alternativ framtagits. Variationen av byggnadstyper är det som alla har gemensamt 

men även indelningen av områdesarean. I vissa fall har hela områdesarean planerats 

efter en byggnadstyp medan i andra fall har den delats in i tre lika stora delar.  

 

För att underlätta kommer tabellerna med beräkningar över vissa 

exploateringsalternativ så som enbart styckebyggda hus, kedjehus, radhus och 

flerbostadshus inte framgå här utan kan hittas i [bilagorna 4 – 9]. Anledningen till 

varför dessa har gjorts är för att visa hur tätt området skulle vara om man enbart 

planerade med en sort byggnadstyp på hela ytan.   

 

De tabeller som visas i det här stycket redovisar beräkningarna för alternativen med 

kombinationer av olika byggnadstyper. Mer ingående om vilka sorters kombinationer 

de innefattar kommer att redogöras skriftligt framför vardera tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur: Karta över kv. Kungsängen [4] 
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Kombination av byggnadstyper med lägre exploateringstal 

Tabellen nedan redogör exploateringstätheten för en kombination av byggnadstyperna 

radhus, kedjehus och styckebyggda småhus. Den totala ytan på 8 hektar har delats in i 

tre lika stora delar. Kombinationen av de olika byggnadstyperna leder till ett 

exploateringsvärde på 19 bostäder/hektar. Lågexploaterat område med sammanlagt 

150 bostäder och 318 invånare. 

Alternativ 7, Kombination av olika hustyper med färre bostäder/ha.  

e= BTA/OA BTARADHUS=e * OA= 0,34* 26666= 9067 m
2
 

e= BTA/OA BTAKEDJEHUS=e * OA= 0,19* 26666= 5067 m
2
 

e= BTA/OA BTASMÅHUS=e * OA= 0,14* 26666= 3733 m
2
 

BTATOTALT 17867 m
2
 

Antal bostäder RADHUS 9067/22,5/5= 81 stycken 

Antal bostäder KEDJEHUS 5067/22,5/5= 45 stycken 

Antal bostäder SMÅHUS 3733/22,5/7= 24 stycken 

Antal bostäder TOTALT 81+45+24= 150 stycken  

Antal bostäder/ha 150/8= 19 stycken 

Folkmängd 17867/22,5= 794 re  794*0,40= 318 stycken  

Antal personer/ha 318/8= 40 stycken  

Antalet personer/bostad 318/150= 2,1 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test  

Radhus 2 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (100-170) 

135 

(0,25- 0,43) 

0,34 

5 0,40* 22,5 m
2
 

Kedjehus, parhus re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (60-90) 

75 

(0,15- 0,23) 

0,19 

5 0,40* 22,5 m
2
 

Styckebyggda småhus re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (40-70) 

65 

(0,10- 0,18) 

0,14 

7 0,40* 22,5 m2 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2  
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Kombination av olika höga flerbostadshus  

Tabellen nedan redogör exploateringstätheten för en kombination av olika 

flerbostadshus. Skillnaden på flerbostadshusen är antalet våningar. Den totala ytan på 

8 hektar har delats in i tre lika stora delar. Kombinationen av de olika 

byggnadstyperna resulterar i ett exploateringsvärde på 73 bostäder/hektar. 

Högexploaterat område med sammanlagt 579 bostäder och 811 invånare. 

Alternativ 8, Kombination av olika hustyper med fler bostäder/ha.  

e= BTA/OA BTA2 VÅN =e * OA= 0,39* 26666= 10400 m
2
 

e= BTA/OA BTA3 VÅN =e * OA= 0,44* 26666= 11733 m
2
 

e= BTA/OA BTA4 VÅN =e * OA= 0,88* 26666= 23466 m
2
 

BTATOTALT 45599 m
2
 

Antal bostäder 2 VÅN 10400/22,5/3,5= 132 stycken 

Antal bostäder 3 VÅN 11733/22,5/3,5= 149 stycken 

Antal bostäder 4 VÅN 23466/22,5/3,5= 298 stycken 

Antal bostäder TOTALT 132+149+298= 579 stycken  

Antal bostäder/ha 579/8= 73 stycken 

Folkmängd 45599/22,5= 2027 re  2027*0,40= 811 stycken  

Antal personer/ha 811/8= 102 stycken  

Antalet personer/bostad 811/579= 1,4 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Flerbostadshus 2 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (120-190) 

155 

(0,30- 0,48) 

0,39 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

Flerbostadshus 3 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (140-210) 

175 

(0,35- 0,53) 

0,44 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

Flerbostadshus 4 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (200-500) 

350 

(0,50- 1,25) 

0,88 

3,5 0,40* 22,5 m2 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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Kombination av byggnadstyper med högre exploateringstal 
Nedan redovisas en tabell där man kan se vilka värden som har använts för att räkna 

fram exploateringstätheten på det här alternativet. För enkelhetens skull är området 

indelat i tre lika stora delar, dvs. 2.66 hektar per del. Kombinationen på 

byggnadstyper består av flerbostadshus i 2 vån, flerbostadshus i 3 våningar och 

punkthus på 8 våningar. Riktvärden för flerbostadshusen är hämtade ur tabellen i 

bilaga 1. Däremot finns det inga riktvärden på byggnader högre än 4 våningar i den 

tabellen.  

För att kunna bestämma värden på exploateringstal och bruttoarea på punkthusen 

analyserades referensområdet kv. Vyn på Ekhagen. Anledningen till detta beror dels 

på att kv. Vyn består av 8 våningars punkthus, områdesarean är jämförbar och att 

nödvändig data gick att hitta.  

För att räkna fram ett exploateringstal för punkthusen mättes bruttoarean till samtliga 

fyra punkthus (10240 m
2
) som sedan dividerades med områdesarean (17000 m

2
). 

Detta resulterade i att exploateringstalet för de punkthusen är 0,60.[4]       

Kombinationen av de olika byggnadstyperna resulterar i ett exploateringsvärde på 61 

bostäder/hektar. Högexploaterat område med sammanlagt 482 bostäder och 746 

invånare. 

Alternativ 9, Kombination av olika hustyper med fler bostäder/ha.  

e= BTA/OA BTA2 VÅN =e * OA= 0,39* 26666= 10400 m
2
 

e= BTA/OA BTA3 VÅN =e * OA= 0,44* 26666= 11733 m
2
 

e= BTA/OA BTAPUNKTHUS =e * OA= 0,60* 26666= 16000 m
2
 

BTATOTALT 38133 m
2
 

Antal bostäder 2 VÅN 10400/22,5/3,5= 132 stycken 

Antal bostäder 3 VÅN 11733/22,5/3,5= 149 stycken 

Antal bostäder PUNKTHUS 8 VÅN 16000/22,5/3,5= 203 stycken 

Antal bostäder TOTALT 132+149+203 = 484 stycken  

Antal bostäder/ha 484/8 = 61 stycken 

Folkmängd 38133/22,5 = 1695 re  1695*0,40= 678 stycken  

Antal personer/ha 678/8 = 85 stycken  

Antalet personer/bostad 678/484 = 1,4 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
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Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Flerbostadshus 2 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (120-190) 

155 

(0,30- 0,48) 

0,39 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

Flerbostadshus 3 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (140-210) 

175 

(0,35- 0,53) 

0,44 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

Punkthus 8 vån   e rum/lgh inv/re re 

  0,60 3,5 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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4 Resultat 

4.1 Resultat av områdesanalyserna i Jönköping 
Analyserna på de olika områdena i Jönköping är utförda för att visa på sammanhanget 

mellan exploateringstal och visuellt intryck. Det visar även att detta intryck kan vara 

olika vid samma exploateringsgrad. Områdena är jämförbara med varandra med 

hänsyn till bebyggelsetätheten och deras placering i Jönköping.  

 

Frågeställningen som resultatet besvarar är om det går att fastställa ett områdes 

visuella uppfattning/upplevelse genom att veta värdet på dess bebyggelsetäthet?  

 

Analyserna resulterar i att det finns en svårighet med att definiera ett områdets 

utseende med hjälp av dess täthetstal. Det går inte att fastställa byggnadernas höjd, 

vägarnas utformning eller kvalitén av områdets planering. En del områden är väldigt 

välplanerade och moderna medan andra är dåligt planerade.  

 

Man kan anta vilken sort byggnadstyp som området besitter geom att veta värdet på 

dess bebyggelsegrad till exempel 9 bostäder/ hektar motsvarar ett område med småhus 

och 62 bostäder/ hektar motsvarar ett område med flerbostadshus. Det är däremot 

svårt att veta vilken sorts flerbostadshus eller småhus det kan vara. Är det höga 

punkthus eller lamellhus i olika våningar? Är det stora villor, radhus eller kedjehus?     

 

Ett tydligt exempel på hur olika två områden med nästan lika tät bebyggelse kan se ut 

är jämförelsen mellan Kv Vyn på Ekhagen och Liljeholmen. Kv Vyn har en täthet på 

67 bostäder/hektar och Liljeholmen har en täthet på 74 bostäder/hektar. Båda 

områdena räknas som sluten stadsbebyggelse dvs en täthet av 60-80 bostäder/ha, 

enligt stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun. Utseendet på områdena skiljer 

sig åt väldigt mycket på höjden och ytan som de upptar. Kv Vyn består av höga 

punkthus medan Liljeholmen består av lamellhus i olika våningar.  

 

Man behöver fler faktorer än bara täthetgraden för att kunna mer exakt definiera ett 

områdets utseende. 
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4.2 Resultat av jämförelse mellan teori och verklighet för 

nyckeltalens värden 
  

Orsaken till utförandet av jämförelsen är att klargöra nyckeltalens användbarhet. 

Problematiken vid framtagningen av resultatet är antalet rumsenheter/bostad och deras 

verkliga storlek. Beräkningarna utgår från antagna värden på lägenhets storlekar och 

antalet rumsenheter som varje lägenhet har.  

Bruttoareans värde är baserad på mätningar som har gjort med hjälp av kartor. 

Mätningarna är inte hundra procent korrekta och kan därmed manipulera det 

slutgiltiga resultatet. Hänsyn får tas till de ovannämnda faktorerna och att information 

angående de verkliga värdena är svårtillgängligt.    

 

Resultatet av jämförelsen visar att det finns en skillnad mellan teori och verklighet för 

nyckeltalen som är framtagna ur Handboken Bygg och från statistiska centralbyrån. 

Skillnaderna påverkar mestadels resultatet av antalet bostäder och antalet invånare i 

området. Exploateringstalet som räknas fram är inom de parametrar som angivits i 

nyckeltalen och detta gäller även det framtagna värdet av rumsenheter/hektar.  

 

Exploateringstal 

Tabellen nedan redogör resultatet av de framtagna exploateringstalens värden jämfört 

med de teoretiska värdena för sådana byggnadstyper.    

 Verklighet Teori 

Kålgården 0,63 0,50–1,25 

Lerhagen Åbolid 0,14 0,10–0,18 

Ekhagen Kv. Vyn 0,58 0,50–1,25 

Liljeholmen 0,70 0,50–1,25 

Bankeryds Torp 0,14 0,10–0,18 

Preussen Peru 0,62 0,50–1,25 

Rumstäthet 

Tabellen nedan redogör resultatet av de framtagna värdena för rumstäthet jämfört med 

de teoretiska värdena för sådana byggnadstyper. Hänsyn får tas till det antagna värdet 

av storleken på rumsenheten.   

 

 Verklighet Teori 

Kålgården 279 200-500 

Lerhagen Åbolid 61 40-70 

Ekhagen Kv. Vyn 259 200-500 

Liljeholmen 314 200-500 

Bankeryds Torp 66 40-70 

Preussen Peru 275 200-500 
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Tabellen nedan visar i vilka områden som det har skapats differenser och även deras 

storlek.  

 

 Kålgården  Lerhagen 

Åbolid 

Ekhagen Kv. Vyn Liljeholmen Bankeryds Torp Preussen 

Peru 

Invånare       
Verkligt antal 1731 685 234 3258 376 875 
Teoretiskt antal 2368 905 233 4831 488 1314 
Differens  637 220 1 1573 112 439 

Bostäder       
Verkligt antal 1240 268 115 2160 104 648 
Teoretiskt antal 1241 285 126 2604 131 708 
Differens  1 17 11 444 27 60 

Inv/re       
Verkligt antal 0,39 0,40 0,532 0,35 0,40 0,35 
Teoretiskt antal 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
Differens  0,14 0,13 0,002 0,18 0,13 0,18 

 

 

Frågeställningen som resultatet skall besvara är hur användbara de nyckeltal som 

används vid framtagningen av exploateringstal är? 

 

Resultatet av värdet på de verkliga exploateringstalen och rumstätheterna är korrekta i 

jämförelse med de teoretiska värdena för liknande byggnadstyper. Däremot finns det 

skillnad på det antagna värdet och det verkliga värdet av vissa nyckeltal.  

Detta gäller antagandet av antalet inv/re. Det är på grund av detta som det finns en 

stor differens på det verkliga och på det teoretiska antalet invånare i områdena. 

  

För antalet bostäder uppstår det en differens mellan 6 - 25% och för antalet invånare 

blir det en differens mellan 4 - 50%. Procentsatsen för antalet bostäder är inte så hög 

och kan bero på felmätningar av bruttoarean från kartor och antagandet av 

rumsenhetens storlek. Däremot är procentsatsen för antalet invånare för hög för att 

försummas och den enda faktorn som kan ha spelat in är antagandet av antalet inv/re.    

   



Resultat 

47 

4.3 Resultat av Kv. Kungsängens bebyggelsetäthetsgrad  
 

Frågeställningen som har ställts början av rapporten är vilken bebyggelsetäthetsgrad 

området Kv. Kungsängen skall exploateras efter? 

Kv. Kungsängen är ett område med väldigt goda kvalitéer och för att svara på 

frågeställningen måste hänsyn visas till resultatet av inventeringen av kv. 

Kungsängen, analysen av de omkringliggande områdenas utseende/karaktär, 

intervjuerna och bebyggelseutredningen av själva området.  

 

Analysen resulterar i att redogöra för Kungsängens fördelar och närheten till olika 

nödvändigheter. I Jönköping kommuns utbyggnadsstrategi framgår det att området 

klassas som väldigt hållbart och ett förtätningsområde. 

  

Området är omgivet av Ekhagen, Österängen och Öxnehaga och analyserna som 

utförts över de här områdena ger en tydlig bild av deras historik och karaktär. 

Områdena är planerade mellan åren 1950 och 1970 och det har tillkommit nyare 

kvarter inom områdena allteftersom. Bebyggelsetätheten för de här områdena är som 

mest 67 bostäder/hektar och som lägst 9 bostäder/hektar.    

 

Intervjuerna resulterar i ett stort intresse för nyexploatering på området. Fördelarna 

med områdets placering och närhet till olika nödvändigheter upplyses. Kv. 

Kungsängen är ett hållbart område att bygga ett bostadsområde på och marken bör 

utnyttjas väl.  

 

Analysen av olika alternativ av bebyggelsetätheten för Kv. Kungsängen resulterar i en 

variation av byggnadstyper och bebyggelsetäthetsgrad. Att planera hela området med 

en byggnadstyp åt gången har resulterat i framtagningen av generella exploateringstal. 

Kombinationen av olika byggnadstyper visar den totala exploateringsgraden för ett 

område med blandade byggnadstyper.   

 

 Antal bostäder/hektar 

Enbart styckebyggda småhus 9 

Enbart kedjehus, parhus  17 

Enbart radhus 30 

Enbart flerbostadshus 2 vån   50 

Enbart flerbostadshus 3 vån 56 

Enbart flerbostadshus 4 vån 112 

Blandad bebyggelse, radhus, kedjehus, småhus 19 

Blandad bebyggelse, flerbostadshus 2-4 vån 73 

Blandad bebyggelse, flerbostadshus 2-3 vån, punkthus 8 vån  61 
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De ovannämnda punkterna resulterar i att kvarteret Kungsängen bör ha en hög 

bebyggelsetäthet. Området bör exploateras så att många människor kan utnyttja dess 

fördelar. Analysen av bebyggelsetätheten för området redogör två förslag med hög 

exploateringsgrad. Ett förlag med en täthet av 61 bostäder/hektar och ett annat förlag 

med tätheten 73 bostäder/hektar. Förslagen har ungefär lika hög täthet men de skiljer 

sig mycket åt på utformningen av höjden av byggnadskropparna. Ett rimligt 

exploateringsvärde för Kv. Kungsängen är att exploatera området enligt 

stadsbyggnadskontoret som en sluten stadsbebyggelse dvs en täthet av 60-80 

bostäder/ha. Exploateringen bör isåfall ligga i den nedre delen av spannet.   
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Jag anser att jag lyckats besvara de frågor och nått de mål som ställdes upp i början av 

projektet genom att välja den metod som använts i rapporten. Studiebesöken på olika 

områden runt om i Jönköping har resulterat i okulära analyser. Analyserna har lett till 

att klargöra svårigheten av att beskriva ett områdes utseende eller uppfattning med 

hjälp av värdet på områdets byggelsetäthet. Analyserna har även gett upphov till 

jämförelsen mellan det verkliga och teoretiska värdet av nyckeltalen. Jämförelsen har 

lett till fastställningen av nyckeltalens användlighet och därmed framtagningen av 

bebyggelsetätheten av Kv. Kungsängen.  

 

Metoden är baserad på många analyser och beräkningar och fördelen med detta är att 

jag har fått rimliga resultat.  

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet av områdesanalyserna visar att man inte kan förklara ett områdes utseende 

bara för att man vet hur tätt det är bebyggt. Exempel på detta är skillnaden på de två 

förslagen på kv. Kungsängen med hög bebyggelsetäthet. Skillnaderna på utseendet är 

stora där ena förlaget består av flerbostadshus med både lamellhus och höga punkthus 

medan det andra enbart av flerbostadshus med lamellhus, men skillnaderna på 

bebyggelsetätheten är 12 bostäder/hektar.  

 

Resultatet av nyckeltalens användbarhet är att svårt att definiera. Man ska ha vetskap 

om att nyckeltalen används vid planeringsfasen av ett område. Jag anser att de 

fortfarande går att använda för att räkna fram bebyggelsetätheten av ett område men 

att man ska ha vetskapen om att de inte är helt korrekta. Det är allt för många faktorer 

som ändrar nyckeltalens värden. För att vara uppskattade värden så visar resultatet att 

nyckeltalen fortfarande ger rimliga resultat på exploateringstalet och rumstätheten i de 

testade områdena. Man bör räkna med lägre värden på inv/re än det som antogs i 

testet. 

 

Resultaten som har redovisats uppfyller de mål som ställdes i början av rapporten. 

Målet med rapporten är att presentera ett rimligt exploateringsvärde för området Kv. 

Kungsängen, fastställa nyckeltalens användlighet, förklara de olika områdenas 

visuella upplevelse jämfört med deras täthetsgrader.  Kv. Kungsängen bör ha ett 

exploateringsvärde som är högt och passar in med kommunens benämning sluten 

stadsbebyggelse. Tätheten bör ligga mellan 60-80 bostäder/ha, helst vid den nedre 

delen av spannet.  

Detta kan uppfattas som högt men jag anser att man bör ta vara på markanvändningen 

och inte planera lågbebyggda områden runt stadsdelscentrum. Man bör ta hänsyn till 

kommunens utbyggnadsstrategi och planera mer tätbebyggda områden som ger 

möjligheten till fler bostäder, mindre användning av bil och kortare ressträckor för fler 

människor. Områdena kring Kv. Kungsängen består av gles och tät 

småhusbebyggelse, undantaget är Österängen. Det leder inte till någon hållbar 

utveckling om vi planerar ytterligare ett sådant område. 
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5.3 Slutsatser  
Slutsatsen är att metodvalet och resultaten som redovisas i rapporten har lett till att 

svara på frågeställningarna och uppfylla syften och målen som sattes upp i början av 

projektet. Det är svårt att definiera ett områdes utseende enbart genom att veta dess 

exploateringsgrad utan det måste tillkomma ytterligare mer information. Nyckeltalen 

som används vid framtagningen av bebyggelsetätheten i ett område är gamla men kan 

användas för att uppskatta ett områdes kapacitet. Man bör inte använda den angivna 

mängden inv/re utan utgå från en lägre siffra. Området där kvarteret Kungsängen skall 

planeras på har goda kvalitéer och bör därmed ha en hög bebyggelsetäthet. 
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Bilaga 4 Alternativ 1, Enbart styckbebyggda småhus. 

Bilaga 5 Alternativ 2, Enbart kedjehus, parhus. 
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Bilaga 7 Alternativ 4, Enbart Flerbostadshus 2 vån. 
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Bilaga 3  
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Bilaga 4 

 

Enbart styckebyggda småhus på hela området  

Alternativ 1, Enbart styckbebyggda småhus.  

e= BTA/OA BTA=e * OA= 0,14* 80000= 11200 m
2
 

Antal bostäder 11200/22,5/7= 71 stycken  

Antal bostäder/ha 71/8= 9 stycken 

Folkmängd 11200/22,5= 498 re  498*0,40= 199 stycken  

Antal personer/ha 199/8= 25 stycken  

Antalet personer/bostad 199/71= 2,8 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

 

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Styckebyggda småhus 1-

1,5 vån 

re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (40-70) 

65 

(0,10- 0,18) 

0,14 

7 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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Bilaga 5 

 

Enbart kedjehus, parhus på hela området 

Alternativ 2, Enbart kedjehus, parhus.  

e= BTA/OA BTA=e * OA= 0,19* 80000= 15200 m
2
 

Antal bostäder 15200/22,5/5= 135 stycken  

Antal bostäder/ha 135/8= 17 stycken 

Folkmängd 15200/22,5= 675 re  675*0,40= 270 stycken  

Antal personer/ha 270/8= 34 stycken  

Antalet personer/bostad 270/135= 2.0 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

 

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Kedjehus, parhus re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (60-90) 

75 

(0,15- 0,23) 

0,19 

5 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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Bilaga 6 

 

Enbart Radhus 2 vån på hela området 

Alternativ 3, Enbart Radhus.  

e= BTA/OA BTA=e * OA= 0,34* 80000= 27200 m
2
 

Antal bostäder 27200/22,5/5= 242 stycken  

Antal bostäder/ha 242/8= 30 stycken 

Folkmängd 27200/22,5= 1209 re  1209*0,40= 484 stycken  

Antal personer/ha 484/8= 61 stycken  

Antalet personer/bostad 484/242= 2,0 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

 

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Radhus 2 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (100-170) 

135 

(0,25- 0,43) 

0,34 

5 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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Bilaga 7 

 
Enbart Flerbostadshus 2 vån på hela området 

Alternativ 4, Enbart Flerbostadshus 2 vån.  

e= BTA/OA BTA=e * OA= 0,39* 80000= 31200 m
2
 

Antal bostäder 31200/22,5/3,5= 396 stycken  

Antal bostäder/ha 396/8= 50 stycken 

Folkmängd 31200/22,5= 1387 re  1387*0,40= 555 stycken  

Antal personer/ha 555/8= 69 stycken  

Antalet personer/bostad 555/396= 1,4 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

 

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Flerbostadshus 2 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (120-190) 

155 

(0,30- 0,48) 

0,39 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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Bilaga 8 

 
Enbart Flerbostadshus 3 vån på hela området 

Alternativ 5, Enbart Flerbostadshus 3 vån.  

e= BTA/OA BTA=e * OA= 0,44* 80000= 35200 m
2
 

Antal bostäder 35200/22,5/3,5= 447 stycken  

Antal bostäder/ha 447/8= 56 stycken 

Folkmängd 35200/22,5= 1564 re  1564*0,40= 626 stycken  

Antal personer/ha 626/8= 79 stycken  

Antalet personer/bostad 626/447= 1,4 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

 

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Flerbostadshus 3 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (140-210) 

175 

(0,35- 0,53) 

0,44 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
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Bilaga 9 

 
Enbart Flerbostadshus 4 vån på hela området 

Alternativ 6, Enbart Flerbostadshus 4 vån.  

e= BTA/OA BTA=e * OA= 0,88* 80000= 70400 m
2
 

Antal bostäder 70400/22,5/3,5= 894 stycken  

Antal bostäder/ha 894/8= 112 stycken 

Folkmängd 70400/22,5= 3129 re  3129*0,40= 1252 stycken  

Antal personer/ha 1252/8= 157 stycken  

Antalet personer/bostad 1252/894= 1,4 stycken  

Areal 8 ha, 80000 m
2
   

 

Beräkningsvärden för kv. Kungsängen. Antagna värden från nyckeltals test 

Flerbostadshus 4 vån re/ha e rum/lgh inv/re re 

 (200-500) 

350 

(0,50- 1,25) 

0,88 

3,5 0,40* 22,5 m
2
 

*Genomsnittsvärde för alla verkliga rumstäthetstal från kapitel 3.2 
 


