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VISION

Syfte och mål
I Bäckaslöv har Växjö kommun möjligheten att utveckla ett område 
som kan rymma allt –från en tät och spännande stadsstruktur i norr 
till en glesare, lägre struktur i söder. Kontor och service sida vid sida 
med fantastisk natur, varierade bostadsmiljöer med vattenkontakt – allt 
en stenkast från centrum. Rätt hanterat har Bäckaslöv potential att bli 
något unikt för staden och regionen men även utifrån ett nationellt 
perspektiv. Gestaltningsprogrammet ska vara ett stöd till gestaltnings- 
och utformningsfrågor genom hela plan- och exploateringsprocessen.

Växjö kommun vill fortsätta utveckla hållbar stadsplanering. I 
Bäckaslöv finns möjligheten att pröva och praktiskt genomföra 
visionerna i kommunens dokument ”Stadsplanering i Europas grönaste 
stad”.

Hållbart stadsbyggande innebär såväl ekologisk, ekonomisk som social 
hållbarhet. Målsättningen är att Bäckaslöv ska formas till en hållbar 
stadsdel med hög täthet avseende såväl bebyggelse som gröna värden. 
Växjö kommun vill skapa ”blandstad” med goda kopplingar till såväl 
innerstad som omgivande natur. Strävan ska också vara att skapa 
möjligheter för människor att på ett enkelt sätt mötas och umgås i det 
offentliga rummet. I Bäckaslöv ska man kunna leva ett gott, hållbart 
och naturnära stadsliv i den moderna, gröna kvartersstaden.

Detta förutsätter att gröna och blå värden ges en hög prioritet såväl i 
stadens rum som i bebyggelsens konkreta utformning. Kollektivtrafik 
samt gång- och cykeltrafik ska prioriteras. För att gynna stadslivet 
ska platser för möten mellan människor medvetet inarbetas i 
bebyggelsestruktur och gaturum.

Identitet, samhörighet och hållbarhet ska vara ”ledstjärnor” i processen.

Vy mot centrum ur Bäckaslövsvisionen, QPG AB, 2002.

ILLUSTRATIONSPLAN ur kommunens planprogram för Bäckaslöv 2011. 

Planområdet i kommunens planprogram för Bäckaslöv 2011.
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2Översikt - platsen i sitt sammanhang

NORR

Översikt över området Plan Skala 1:10 000 (A3)
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ÖVERSIKT Bäckaslöv i sitt sammanhang, del av den landskapsanalys som Tema planavdelning utfört under 2011. 
Den vita avgränsningslinjen utgör områdesgräns för landskapsanalysen.

Bakgrund
Uppdrag
Växjö kommun har givit Tema planavdelning i uppgift att arbeta fram 
ett gestaltningsprogram för Bäckaslöv. I detta program ska anges en 
övergripande vision och ambitionsnivå samt riktlinjer, inriktning och 
karaktär för områdets gestaltning och innehåll.

Programmet ska ligga till grund för kommande planerings-, 
projekterings- och exploateringsskeden och bör kopplas till detaljplan 
och/eller exploateringsavtal för att få genomslag i hela processen. 
Programmet ska även ingå vid markanvisning och markentreprenad.

Arbetet med gestaltningsprogrammet har utförts under vinter och vår 
2011.

Deltagare
Växjö kommun har i detta arbete representerats av:
Kristina Thorvaldsson, planeringschef
Henrik Wibroe, stadsarkitekt
Ulf Agermark, trafikplaneringschef
Lars Andersson, kommunekolog
Ewa Eklind Blomkvist, stadsträdgårdsmästare
Annika Johnsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Ingvar Johnsson, projekteringsingenjör
Pehr Ånelius, planingenjör

Från Temas sida har ingått landskapsarkitekt LAR/MSA Håkan 
Sundell (ansvarig) resp. planarkitekt, arkitekt SAR/MSA Åsa Nyberg 
(handläggare). Från Tema har även medverkat landskapsarkitekt Anna 
Seling resp. Emma Larsson samt arkitekt Åsa Jentsch.

NORR
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INVENTERING av landskapsvärden redovisade i den landskapsanalys som Tema planavdelning utfört under 2011.
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3Inventering av området

Inventering Plan Skala 1:6000 (A3)

Förklaringar

NORR
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ÖVERGRIPANDE STRUKTURER

Grönstruktur och vatten
Natur som stadsdelspark
Naturen inom Bäckaslöv präglas av den böljande terrängen samt 
öppna resp. halvöppna äng- och hagmarkspartier med enstaka stora 
lövträd (företrädesvis ek). Delar av området är trädbevuxet och både 
löv- och barrträd förekommer. Känslan av ”skog” blandas med spår 
av militärens verksamheter och nytillkomna fritidsaktiviteter som t.ex. 
agility (hundsport). Marken är bitvis sank och området gränsar längst i 
väster till Norra Bergundasjön. Även berg i dagen förekommer – främst 
i områdets nordöstra delar. I söder gränsar området till Bokhultets 
naturreservat (Natura 2000-område).

Stadsdelen Bäckaslöv ska präglas av sitt naturnära läge i direkt 
anslutning till Bokhultets naturreservat och Norra Bergundasjön. 
Natur ska möta byggnad på ett medvetet gestaltat sätt. Mötet kan vara 
knivskarpt och understrykas av kontraster eller ha en mer ”flätad” 
struktur som även den kan understryka det naturnära läget. Bostäder 
och natur som fogas in i varandra ger unika boendekvaliteter som 
tillvaratar det unika läget. Val av material ska understryka karaktären av 
”stad i natur”.

Den värdefulla och karaktäristiska gröna kilen med högt uppvuxna 
träd, stengärden och gläntor som huvudsakligen bevaras förstärks 
naturkänslan. Till sin storlek kan denna motsvara en stadsdelspark 
(5-10 ha) och böra ha en minsta bredd av 100 meter. Till sin karaktär 
bör emellertid ”parken” präglas av att naturen får större frihet, död 
ved tillåts ligga kvar och området tillåts ha en mer ”vild” karaktär. Det 
vindskydd som finns kompletteras med ytterligare funktioner som t.ex. 
fågeltorn, naturlekplats och utsiktplats. Dessa platser binds samman 
med ett sammanhängande stigsystem.

Norra Bergundasjön ska på lång sikt bli badbar samt kompletteras 
med badplats och brygga. Möjlighet till fågelskådning och fiske ska 
förbättras.

Park och gröning
Som komplettering till bevarad natur behövs parker av mer ordnad 
karaktär med möjligheter till mötesplatser och mer ordinärt stadsliv. 
Det större natur/parkområdet ska därför kompletteras av mindre 
grannskapsparker (1-5 ha) resp. gröningar (0,2-1 ha). Även dessa 

NORR
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6Förslag till översiktlig disposition

Förslag översiktlig disposition Plan Skala 1:6000 (A3)

NORR
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Alternativ till exploatering utifrån landskapets förutsättningar som ett underlag till planeringen. Planerna för Bäckaslöv befinner sig 
nu i programskede och bygger till delar vidare på landskapsanalysens slutsatser, bl.a. brynzonen som parkstråk.

kan med fördel gestaltas med platsens natur som utgångspunkt men 
med en mer ordnad karaktär och organiserade funktioner som ytor 
för lek och spel, gott om sittplatser, grillplatser och en ökad grad av 
”prydnadsvärde” med ordnade rabatter etc. För att skapa en specifik 
karaktär bör växtvalet även här vara mer naturbetonat men anlagt och 
ordnat. 

Stadsodling
Stadsodling är ett framträdande inslag i den aktuella 
stadsbyggnadsdebatten. Intresset för odling samt natur och trädgårdars 
rekreativa potential uppmärksammas allt mer. Eftersom ambitionen 
med Bäckaslöv är att skapa hållbar stad kan däri även ingå möjligheter 
för människor att odla på den egna fastigheten eller lotter i anslutning 
till parkmark. Småskalig odling i form av lotter eller koloniträdgårdar 
medför även sociala fördelar genom att skapa plats för kreativitet, 
möten och utevistelse vilket gynnar folkhälsan.

Norra Bergundasjön
Stadsdelens vattenkontakt är väsentlig för de boende och för Växjös 
identitet som staden mellan sjöarna samt Europas grönaste stad. 
Tillgängligheten och vattenkvaliteten är avgörande för hur sjön 
kommer att nyttjas. Med bostadsområden/stad på båda sidor om sjön 
behöver en alternativ ”slutreceptient”. Genom att sjön på sikt bli badbar 
samt att fågellivet och fiskemöjligheterna utvecklas kommer Norra 
Bergundasjön att bli en stor tillgång för friluftslivet och människors 
möjlighet till rekreation.

Inledningsvis kan kravet på badmöjligheter lösas genom invallning, 
vilken gör det möjligt att garantera badvattenkvaliteten. En långsträckt 
brygga i förlängningen av Gamla Bäckaslövsvägen känns som en 
självklar lösning som understryker platsens strukturella riktningar. För 
att skilja mellan badvatten och annat vatten samt skapa fler rekreativa 
möjligheter avslutas bryggan förslagsvis i ett gömsle för fågelskådare. 
På lång sikt vore det fint med ett kallbadhus/bastu som kan locka 
växjöbor från andra stadsdelar till Bäckaslöv under hela året.

NORR
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DISPOSITIONSPLAN från kommunens planprogram. Planen har kompletterats med siffror (1 - 6) som anger i vilken utbyggnadsetapp respektive plats ingår.
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Relation till historien, innerstad resp. omgivande 
landskap
Platsen för stadsdelen Bäckaslöv betecknas på 1855 års karta som 
”Beckaslöfs Marken” och användes historiskt för odling och som 
bete. Regementets tillkomst förändrade situationen genom att 
marken blev militärt övningsområde. Genom denna funktion kom 
området att skyddas från exploatering vilket medförde att natur- och 
kulturmiljövärden kunde vidareutvecklas och bevaras. 

Idag utgör Bäckaslöv utbyggnadsområde i kommunens 
översiktsplanering. Platsen med sina höga naturvärden, närhet till 
stadens centrum, möjlighet till spårbunden kollektivtrafik samt god 
tillgång på rekreation och friluftsliv är en pärla som behöver hanteras 
respektfullt.

Del av 1855 års karta, källa Lantmäteriet. Generalstabskartan från 1875, källa Lantmäteriet.Växjö stad med omgivningar, karta ur Kartverket Svenska orter, 1932-52.

Växjös historiska rutnätsstad har - som kartan från 1932-52 tydligt 
visar - successivt växt söderut och omfattar även delar söder 
om spårområdet. Bebyggelsestrukturen i Bäckaslöv ska ha goda 
strukturella kopplingar till centrum. Området ska kopplas med gröna 
länkar till innerstad resp. naturområden. Gång- och cykelstråk ska 
prioriteras framför biltrafik. Växjöborna ska enkelt kunna röra sig till 
fots och på cykel genom stadsdelen för att nå angränsande natur- och 
friluftsområden.

Järnvägen utgör en barriär som behöver hanteras genom utformningen 
av de nordliga kvarteren. Annan kollektivtrafik och biltrafik som 
passerar stadsdelen behöver styras till en ny huvudgata som kantas av 
blandstad med tydliga kvarter. Med hänsyn till befintliga naturvärden 
i det inre av området och Natura 2000-området Bokhultet bör 

stadsdelen huvudsakligen trafikmatas från denna huvudgata. Gatan har 
sin motsvarighet i Storgatan norr om spårområdet och blir områdets 
ryggrad. För tydlig riktning, stadsmässighet och med inspiration 
från centrums esplanader utformas huvudgatan som en boulevard – 
Bäckaslöv boulevard.
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Principsektion av Bäckaslövs boulevard, skala 1:200 (A3).

Stadsstruktur
Sluten, grön kvartersstad
Den rutnätsstad som Växjös innerstad utgör är en viktig referens och 
inspiration till Bäckaslövs kvartersstad. Kvarteren längst i norr bör 
med hänsyn till omgivningarna vara slutna och i en större skala, upp 
till fem våningar. Genom en sådan lösning är det möjligt att hantera 
bullerstörningar och integrera Bäckaslövs boulevard i stadsväven. 
Eftersom störningarna ligger på kvarterens norra sida finns alla 
möjligheter att skapa tysta sidor resp. uteplatser. Bottenvåningarna ska 
kunna rymma lokaler och därmed bör våningshöjden vara minst 3,8 m 
mot norr, öster och väster.

För att få lämplig skala och proportioner som passar Växjö kan 
innerstadens kvarter vara en förebild. Kvarteret Nunnan med 
bebyggelse huvudsakligen från sent 1800-tal har studerats i 
samband med Bäckaslövsvisionen (Växjö kommun och QPG AB). 
Kvartersyttermåtten är 65 x 80 m. Planen tillåter tre våningar samt 
vindsvåning och har en innergård som är ca 22 m bred.

Flervåningshus i trä är intressanta att pröva eftersom staden redan har 
visat intresse för denna typ av byggande. Green building (kontor), 
passivhus och Zero-energy buildning är andra byggnadskoncept som är 
intressanta utifrån ekologisk hållbarhet.

Referenser:  
Hammarby sjöstad, Stockholm
Bo01, Malmö
Brunnshög, Lund
Fas 2, Lyon Confluence (Herzog & Meuron och Michel Desvigne)
Stadelhofen järnvägsstation, Zürich (Santiago Calatrava)

Edinburugh (centrums kvartersbebyggelse)
Bath (för mötet mellan stad och landsbygd)
Onkel-Toms-Hütte, Berlin (Bruno Taut)

Nattsektion med ljussättning. Gult ljus är att föredra i trafikmiljön, 
medan vitt med bättre färgåtergivning är att föredra vid gångbanor.

Orienteringsfigur.
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Planskiss över kvarteren kring Bäckaslövs boulevard hämtad ur planprogrammet, Växjö kommun.

Esplanaderna i centrum är förebild till boulevarden.
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Halvöppen kvartersstad samt lamellstruktur
Söder om den mer slutna kvartersstaden finns möjlighet att skapa 
en halvöppen struktur med något lägre bebyggelse med varierad 
utformning. Kvarteren styr bebyggelsen i plan men luckor kan skapa 
variation och möjlighet till mindre platsbildningar. På detta sätt är det 
möjligt att anpassa kvarterets bebyggelse till platsens förutsättningar 
och ta större hänsyn till befintlig grönstruktur. Bebyggelsehöjden 
kan variera huvudsakligen mellan två till fyra våningar, men på 
enstaka platser uppgå till fem där den femte våningen är indragen. 
Den halvöppna kvartersstaden har förutsättningar att ta in landskapet 
i bebyggelsestrukturen och medge en viss – i positiv bemärkelse – 
brokighet, vilket kan vara fördelaktigt med tanke på variation och 
mångfald.

Passivhus och Zero-energy buildning är byggnadskoncept som är 
intressanta att pröva för med tanke på ekologisk hållbarhet. 

På enstaka ställen kan den halvöppna kvartersstaden med fördel 
kompletteras med mindre inslag av lamellstruktur i varierande 
bebyggelsehöjd. Lamellerna kan lättare anpassas till kuperad terräng 
och genom sin sort bidra till variation inom stadsdelen.

Principsektion av lokalgata, skala 1:200 (A3).

Orienteringsfigur. Grönskande gatumiljö i 1950-tals kvarter, Halmstad.Kvartersstad i den mindre skalan med butik på hörnet, Köpenhamn.
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Planskiss över lokalgata med halvöppen kvartersstruktur belägen söder om Bäckaslövs boulevard, hämtad ur planpro-
grammet, Växjö kommun.

Flervåningsbyggande i trä. Folkhem och Sundbybergs stad har tillsammans med Wingårdhs Arkitekter drivit projektet 
Strandparken. Projektet blir Stockholms första åttavåningshus med stomme och fasad i trä. Ill. Folkhem och Wingårdhs.

Principkvarter, Lyon (Herzog & 
Meuron och Michel Desvigne). Ill. ur 
Arkitekten nr 5, 2011.

Grönskande förgårdsmark i kontors-
miljö.

Förträdgårdar i blandstad, Malmö.
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Referenser: 
Havneholmen, Köpenhamn (Lundgaard & Tranberg)
Hammarby sjöstad, Stockholm
Landskapsstaden, Malmö
Lomma hamn, Lomma
Kv. Päronet, Lund (Plan-och byggnadskonst, Vlade Naumovski)
Dianas Have,  Hørsholm, Damnark (Vandkunsten)
Hestra parkstad, Borås (Vandkunsten)
Urbana Villor, Malmö (C. Siegel, P. Åström, K. Larsson)

Baronbackarna, Örebro (Sidney White och Per-Axel Ekholm)
Bredalsparken, Hvidovre, Damnark (S.E. Kristensen och A. Andersen 
m.fl.)
Onkel-Toms-Hütte, Berlin (Bruno Taut)
Ålsten, Stockholm

Principsektion av bostadsgata, skala 1:200 (A3).

Innehållsrik gatumiljö, Köpenhamn.Stillsam, grön gårdsmiljö.

Bostadsområdet Onkel-Toms-Hütte av Bruno Taut, Berlin 1926-32.

Orienteringsfigur.
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Planskiss över lamellstruktur anpassad till terräng och utblickar, hämtad ur 
planprogrammet, Växjö kommun.
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Småskalig bebyggelse
Inom den historiska och nutida trädgårdsstaden finns fina exempel på 
mer småskalig bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, radhus, 
parhus och villor. 1950-talets kedjehus och arkitekturen som brukar 
benämnas ”lavt och tett” kan inspirera till bebyggelse i denna mindre 
skala som huvudsakligen innehåller bostäder och som är belägen längst 
i söder mot Bokhultets naturreservat. Om exploateringskraven medger 
detta bör bebyggelsen i närmast dialog med Bokhultets naturreservat 
utformas på ett sätt som gör att byggnaderna smyger sin in mot 
reservatsgränsen och låter naturen komma i första rummet.  

Passivhus, Zero- energy building samt möjligen Svanen-märkta 
bostadshus är koncept som skulle kunna vara intressanta att 
pröva. Olika modeller av byggande där de boendes engagemang 
och arbetsinsats kan tas till vara kan vara en möjlighet. I HSB:s 
Understenshöjden (bostadsrätt), Stockholm kunde t.ex. en 
egen arbetsinsats interiört i byggskedet påverka den slutliga 
boendekostnaden. 

Referenser:
Understenshöjden, Stockholm (Bengt Bilén)
Tre Gudor, Viken (Vandkunsten)
Gyllins trädgård, Malmö
Husie gård, Malmö (White)
Sea Ranch, Kalifornien (MLTW)

Principsektion genom bebyggelse invid Gamla Bäckaslövsvägen, östra delen. skala 1:200 (A3).

Småskalig men tät bebyggelse i bostadsområdet Tre Gudor, 
Höganäs, Vandkunsten. Källa Arkitektur nr 6, 2001.

Principsektion genom bebyggelse invid Gamla Bäckaslövsvägen, västra delen. skala 1:200 (A3).

Orienteringsfigur. Naturnära boende i den s.k. Anckerbyn, Havredal, Stig Ancker.Radhus, Trollängen, Sollentuna (HMXW).
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Villa Böckman, Torna Hällestad (Pelle Friberg)
Trollängen, Sollentuna (HMXW)
Sjølundsparken, Helsingør (B.Aude, B. Lundgaard, L. Tranberg)

Søndergaardsparken, Köpenhamn (Hoff, Windinge, Andersen)
Anckerbyn, Havredal (Stig Ancker)

 

Småskaliga radhus med tydligt form-
språk, Ulvåsa park, Eslöv, White.

Sjølundsparken, Helsingør, B. Aude, 
B. Lundgaard, L. Tranberg.

Planskiss över småskalig bebyggelse anpassad till terräng och utblickar, häm-
tad ur planprogrammet, Växjö kommun.

Søndergaardsparken, Köpenhamn. 
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Infrastruktur
Målsättningen är att Bäckaslöv på sikt ska anslutas till järnvägsnätet 
med en station belägen i stadsdelens norra mitt. Vid det planerade 
stationsläget anläggs torget och i denna punkt möts olika trafikrörelser 
och stråk samtidigt som känslan av att befinna sig nära naturen är 
närvarande. Gestaltningen av hållplatsen för tåg, torget och boulevarden 
samverkar med Bäckaslövs naturvärden, vilket understryker den 
naturnära stadsdelens karaktär och identitet.

Trafik
Gång- och cykelvägar
Det ska finnas såväl effektiva transportstråk för t.ex. pendlare som 
rekreativa stråk för utflykter, motion och upplevelser. Med drygt 2 km 
från Bäckaslövs torg till Stora torget finns alla förutsättningar för att 
cykeln ska bli det mest frekventa fordonet i stadsdelen. För att detta 
ska uppnås ska cykeln ges tydlig ”förtur” för biltrafik. Lösningar i 
Köpenhamn, Amsterdam och promenadstaden Brunnshög kan inspirera 
till att ytterligare framhäva cykelns status.

Stadsdelens viktigaste rekreativa cykelstråk är redan etablerat i Gamla 
Bäckaslövsvägen. Denna grusväg utgör gränsen (eller länken!) mellan 
Bokhultets naturreservat och stadsdelen. Vägen ska förbli grusad men 
behöver kompletteras med trädplanteringar i vissa lägen samt belysning 
och stengärden för att skapa variation längs stråket och förtydliga stråk 
resp. boende samt mötet mellan besökare och boende.

Kollektivtrafik
Tåg och buss angör det representativa torget och gör det enkelt för 
gående, cyklister samt bilister på Bäckaslövs boulevard att byta 
trafikslag. Hållplatslägen ska vara strategiskt placerade och upplevas 
trygga under dygnets alla timmar. Känsla av ökad trygghet kan uppnås 
genom strategiska stråk, god sikt, medveten utformning och belysning.

Biltrafik
Bäckaslövs boulevard
Den mest intensiva fordonstrafiken kommer att ske i stadsdelens 
huvudgata Bäckaslövs boulevard – som även kommer att innehålla en 
del förbipasserande biltrafik samt buss. 

Gatans status och symbolvärde förutsätter en medveten gestaltning. 
Dagvatten kan komma att behöva omhändertas centralt i stråket och 
Linnékanalen är då givetvis en förebild. Andra lösningar som kan 
inspirera till utformningen finns i sydeuropa bl.a. Ljubljana. Gatan blir 

Större cykelparkeringar på offentlig 
plats ska omges av häckar.

Ljus och grönskande cykelparkering 
under tak.

Cykeln bör få en framträdande roll i 
Bäckaslövs trafikrörelser (elcyklar, 
troligen Frankrike).

Perrongen, Stadelhofen.

Järnvägsstationen Stadelhofen, Zürich ligger fint integrerad i en äldre stadsdel med stora terrängskillnader vilka över-
bryggas bl.a. med delvis täckta, grönskande passager. 

P-platser i grönskande boendemiljö.Entré och parkering till naturrum.

Rekreativt promenadstråk integrerat 
med dagvattenhantering (Ljubljana).



Bäckaslöv | Växjö | Gestaltningsprogram | Tema planavdelning 2011-05 -27, rev. 2011-06-23 | www.temagruppen.se

Projektnr: 314016300

19(41)

med nödvändighet bred och på gatans norra sida ska finnas möjlighet 
till uteserveringar i skyddat söderläge. 

Hög kvalitet på gestaltning samt materialval såsom beläggning, 
trädplanteringar, grönska, dagvattenhantering och inte minst 
ljussättning kan skapa en boulevard värdig Växjös nya, gröna stadsdel.

Parkering
Minst två cykelplatser per lägenhet bör finnas på kvartersmark. 
Bilparkering kommer att ske i form av markparkering och ev. i form av 
parkeringshus i stadsdelens norra delar. I innerstaden ställs krav på 0,5 
bilplatser /lägenhet. 

Bilplatser grupperas i mindre parkeringsytor på kvartersmark 
med markbeläggning som är genomsläpplig, så att dagvattnet kan 
infiltreras. Parkeringsytor ska vara trädplanterade och/eller omgivna 
av låga häckar för att maximera grönskan i stadsdelen. Längs 
genomfartsgator, huvudgator och bostadsgator ska finnas möjlighet 
till kantstensparkering; ytan för biluppställning ska även här vara 
genomsläpplig.

Bullerdämpning
Genom att trafikbullret minimeras framhävs stadsdelens gröna profil 
ytterligare eftersom störande bakgrundsljud minimeras. Åtgärder ska 
vara förenliga med den inriktning som gäller för stadsdelen samt vara 
socialt och ekologiskt hållbara. Utgångspunkten bör vara att bullret ska 
dämpas vid källan.

Bullerskärmar vid järnvägen: Det finns numera lång erfarenhet inom 
utformning av bullerskydd; även mer estetiskt tilltalande som kan 
fungera i stadsmiljö. Alternativ med transpararens kan vara intressanta 
för att ge känsla av ökad trygghet och bättre kontakt mellan gata och 
omgivning.

Byggnaders placering och orientering: Genomgående lägenheter 
där sovrum kan orienteras mot ”tyst sida” är en förutsättning vid 
boulevarden. I de ”släpp” som uppstår kan ett sätt vara att dämpa 
genom placering av inglasade uterum som både ger tystare uteplatser 
och mer skyddad utemiljö, se exempel från Stockholm.

Fasad: Förutsättningarna för en tyst inomhusmiljö kan ytterligare 
förbättras genom höga krav på fönster eller s.k. ”dubbla glasfasader”. 
Fönster mot trafikerade stråk med störande buller ska uppfylla 
Naturvårdsverkets krav för god inomhusmiljö. De ”släpp” som blir i 

Gång- och cykelväg med infiltrerbar ytbeläggning samt stensatt ytvattenränna. 

Natur, väg och bebyggelse möts 
skarpt och accentuerat.

Markens bearbetning och ljussätt-
ning vägleder i trafiken.

Gårdsmiljö avgränsas till gröning, 
gång- resp. cykelväg med en låg häck.

Bullerskärm av glas och betong resp. 
tegel, Laholmsvägen, Halmstad.

Gårdar samt uteplatser skyddas från 
trafikbuller genom inglasning.
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bebyggelsen kan i vissa fall delvis slutas mot buller genom inglasade 
balkonger, se exempel från Stockholm.

Markbeläggning: Möjlighet finns att använda s.k. tyst asfalt i körbanor 
på huvudgator resp. lokalgator. Detta kan avsevärt minska det buller 
som bebyggelsen i norra delen av Bäckaslöv kommer att påverkas av.

Vatten: Som komplement kan mindre störningar i någon mån döljas 
genom ljud av vatten som innebär ett ”positivt” ljud.

Öppen dagvattenhantering
Dagvatten
Infiltration, genomsläppliga ytor och öppen dagvattenhantering ska vara 
huvudprincip inom området. Ett huvudstråk för dagvattenhantering 
kan komma att föreslås i områdets västra del. Erfarenheterna från 
anläggande och drift av Linnékanalen ligger givetvis till grund för 
det fortsatta arbetet med öppen hantering av dagvattnet. Rekreativa, 
miljöskapande och biologiska värden ska utvecklas ytterligare. Rätt 
hanterat blir detta en viktig tematiskt del i en av områdets parker. 

Dagvattnet kommer även att ledas till dammar som blir viktiga blå 
tillskott i bebyggelsemiljön.

Mängden dagvatten i Linnékanalen  påverkar upplevelsen av gaturummet. Kanalen övergår i floden Ljubljanica. 
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Återvinning
System
Återvinning ska uppmuntras och därför behövs utbyggda och väl 
fungerande system. Sopsug kan vara ett alternativ i kvarter med 
flerfamiljshus och hög exploatering. Vackert utformade, funktionella 
och strategiskt placerade återvinningsstationer kan fungera som en 
social mötesplats.

Platsers utformning
Återvinningshus ska finnas i varje kvarter. På enskilda tomter ska 
erforderliga, funktionella och tydligt avgränsade ytor finnas för 
placering av kärl så att dessa inte tar alltför stor fysisk och visuell plats 
i gaturummet.

I det offentliga rummet ska finnas möjlighet till källsortering som 
genom placering och utformning integreras i stadsmiljön. 

Teknikbyggnader
Nätstationer
Teknikhus av olika slag som t.ex. nätstationer behöver ett visst avstånd 
till bebyggelse. Något som ställer krav på men också ger möjlighet 
till gestaltning. Grundinställningen bör vara att maximera de gröna 
värdena t.ex. genom fasadgrönska, gröna tak etc. och förvandla 
teknikbyggnader till ”gröna” byggnader. Infoga bild från Uppsala! 

Master
Behovet ska samordnas så att antalet master minimeras. I första hand 
väljs lägen där redan befintlig konstruktion (silo, stolpar, broar etc.) 
kan användas. I Basel utnyttjas stolpar och andra konstruktioner för 
att öka andelen grönska i innerstaden genom murgröna och andra 
klätterväxter. Kommunen använder termen ”gröna fingrar” för dessa 
gröna utropstecken.  
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Planprogram Bäckaslöv
Växjö kommun, maj 2011

Samrådshandling

Boende nära naturen ÖVERORDNADE GESTALTNINGSMOTIV

Hållbarhet och identitet
Växjö kommun – Europas grönaste stad
Växjö har under 2000-talet fått flera internationella miljöutmärkelser 
och har av BBC och andra internationella medier utropats till ”Europas 
grönaste stad” för det framgångsrika klimatarbetet. Miljöprogrammet 
innehåller tre prioriterade områden: Leva Livet, Vår Natur och 
Fossilbränslefritt Växjö. Programmet tar avstamp i de 16 nationella och 
regionala miljökvalitetsmålen, vars huvudsakliga målsättningar finns 
införlivade i profilområdena.

Bäckaslövs identitet / ”Genius loci”
Natur och landskap
De naturvärden som finns i området är platsens största resurs. Därför 
är det betydelsefullt att de delar som inte exploateras får behålla sin 
karaktär och sitt innehåll. För att uppnå detta behövs eftertanke och 
omsorg genom hela plan- och byggprocessen. Bäckaslövs natur bör 

vara utgångspunkt i gestaltningen av stadsdelens nya, gröna rum såsom 
parker och gröningar. Mötet mellan naturmark och bebyggelse kan 
vara tydligt och skarpt eller flätas så att Bokhultets naturreservat har 
möjlighet att länkas in mellan bostadsgrupperna. Exempel på stad som 
möter landsbygd finns bl.a. i Bath vilket kan vara intressant att studera 
närmare i senare skeden av processen.

Terrängen ska vara vägledande för bebyggelsens placering och 
tillvaratas så långt som möjligt. Naturliga sänkor utnyttjas för 
dagvatten. Befintliga siktlinjer i landskapet som t.ex. mot centrum och 
domkyrkan ska tillvaratas och understrykas.

Landskapets befintliga struktur av vägar, stengärden och trädridåer ska 
byggas vidare på i största möjliga mån.

Större solitärträd ska respekteras och bevaras i den nya 
bebyggelsestrukturen. Av intresse är även de tallar som ger karaktär till 
området.

Bokhultet G:a Bäckaslövsvägen I anslutning till bostäderna finns möj-
lighet att skapa små trädgårdstäppor.

I det planprogram som parallellt tas 
fram för stadsdelen Bäckaslöv redovi-
sas bl. a. områdets tekniska förutsätt-
ningar och framtida lösningar.

Bostadsgrupper mellan vilka Bäckas-
lövs grönstruktur flätas samman med 
Bokhultets naturreservat. 

Friluftsliv i direktkontakt med bebyg-
gelse. 

Spännande stigar leder ut i naturom-
rådet. 

Småskalig bostadsbebyggelse med 
gröna, gemensamma gårdsmiljöer. 
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Kulturhistoria och samtid
Fornlämningsområden och - lämningar inom Bäckaslöv är relativt få 
och begränsade. De som finns bör ingå i stadsdelens grönstruktur och 
därmed ges ”dubbla” funktioner. Strukturerande landskapselement 
såsom gamla vägar, befintliga stigar, vattendrag, fastighetsgränser, 
trädridåer och stengärdsgårdar ska sparas och förtydligas för att inte 
gå förlorade i det nya Bäckaslöv. Större, högt uppvuxna solitärträd 
ska så långt som möjligt sparas, och tillåts påverka och forma 
bebyggelsestrukturen.

Även moderna lämningar och rester som berättar om tiden som militärt 
övningsområde bör bibehållas och integreras i gestaltningen av park- 
och bostadsmiljöerna. På så sätt skapas kontinuitet och sammanhang 
vilket ger platsen karaktär och identitet. Platsen blir en berättelse för de 
nya invånare som ska flytta in!

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
Stadens ambition är att skapa en tät, hållbar stadsstruktur med höga 
natur- och kulturmiljövärden. Bäckaslöv kan växa hållbart genom att:
– bygga mer och tätare där bebyggelse föreslås så att betydande 
markandelar kan bevaras som natur och utvecklas som naturpar/park
– tillvarata befintliga, höga landskapsvärdena och tillföra nya 
– öka biologisk mångfald genom att bevara och komplettera 
grönstrukturen
– styra exploatering i riktning mot miljöklassad byggnad, passivhus 
eller annat certifierat miljösystem för byggande 
– beräkna grönytefaktor och kräva minst 0,45 för bostad resp. 0,35 
för lokal samt ge förslag på kompensation där landskapsvärden går 
förlorade
– använda ekologi och hållbarhet i marknadsföringen av stadsdelen
– ställa krav på brett spektra av boendeformer, lägenhetsstorlekar och 
upplåtelseformer
– skapa en variation av offentliga mötesplatser 

Bäckaslövs motsvarighet till stads-
delspark i form av ”stadsdelsnatur”. 

Halvöppen kvartersstad i gränsen 
mot natur- och kulturmiljö.

Bäckaslövs boulevard. Sluten kvartersstad med gröna innergår-
dar invid torget.

Angöring till station, perrong och del 
av spårområde.

– möjliggöra service och kommersiella lokaler i bottenvåningarna på 
flerfamiljshus – en förutsättning för att skapa ”blandstad”
– utveckla de rekreativa möjligheterna parallellt med ny byggnation
– god tillgång till kollektivtrafik samt stationsläge för spårbunden trafik
– prioritera cykel som fordon framför bil samt uppmuntra bilpool
– uppmuntra till promenader för såväl äldre som unga - ”den gående 
skolbussen”
– konsekvent underlätta parkering av cyklar vid bostad, butiker och 
servicelokaler

Befintliga, större träd utgör tillgång i 
stadsmiljön.
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Natur, park- och torgrum
Förenklat kan grönstrukturen beskrivas på tre skalnivåer med delvis 
skilda karaktärer och innehåll. 

Stadsdelspark - ett storskaligt naturrum med orörd och förvildad 
karaktär
Ledord: Tillgänglig och integrerad samt innehållsrik och 
karaktärsskapande. 

Referenser 
Hampstead Heath i London
Gyllins naturpark i Malmö
Kulturreservatet i Linnés Råshult
Fulltofta naturreservat i Hörby
Krankesjön med Silvåkra i Lund 

Skala och karaktär
Utgör länk mellan grannskapsparkerna över till Bokhultets 
naturreservat. Här finns frihet och möjlighet att upptäcka, bygga kojor 
samt vila från stadens tempo. Naturen ska vara vild men inte upplevas 
ovårdad eller bortglömd vilket ställer höga krav på kunskap i skötseln 
av området.

Biologisk mångfald
Arbeta efter principen ”gör så lite som möjligt”. Understöd naturliga 
processer och spridningsvägar. Låt död ved ligga kvar där den inte stör 
eller förfular. Placera ut holkar för fåglar.

Inom området finns följande intressanta arter som särskilt ska 
uppmärksammas. Deras förutsättningar att spridas ska särskilt beaktas:
Källpraktmossa
Fällmossa
Rostfläck (lav)
Sotlav
Korallrot (orkidé)
Rankstarr (halvgräs) 

Materialverkan
Använd till synes obearbetade naturmaterial i så hög utsträckning 
som möjligt såsom beläggning med grus/stenmjöl, stengärdsgårdar, 
”möblering” med stockar, obehandlat virke, hampa etc.  

Orienteringsfigur. Områdets stadsdelspark utgörs av bevarad natur.
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Rekreation och lek
Om en lekplats behöver anläggas – naturen är ju en lekplats full av 
spännande möjligheter i sig själv – anlägg en så kallad naturlekplats där 
materialen samverkar med omgivningarna. Goda exempel på detta finns 
i bl.a. Skånes djurpark i Höör.

Exempel på kompletterande vegetation/växtval
Solitärtträd av ek, bok och tall (”Bäckaslövstallen”).
Brynvegetation innehållande ek, bok, hassel, slån, övrigt blommande?
Undervegetation kan huvudsakligen utgöras av gräs, mossa och lava 
men underlätta för bär såsom lingon, blåbär och smultron. Spridningen 
av förekommande vilda blommor ska underlättas och kan kompletteras 
med andra vildväxande såsom vitsippa, blåsippa, liljekonvalj m.m.

Dagvatten
Marken är genomsläpplig och naturliga sänkor och fuktiga partier 
förstärks genom att ytterligare vatten leds dit.

Offentlig konst
I samspel eller kontrast med naturen efter exempel från t.ex. Wanås, 
Östra Göinge.

Ljussättning
Begränsad men strategisk och släckt under dygnets mörkaste timmar, 
för att inte störa djur- och insektslivet. Belysningen ska riktas på 
enstaka, strategiska solitärträd, större stenar eller grupper av sten, 
öppningar i stengärdsgårdar, rester av fundament från militärtiden, etc. 
för att understryka platsens karaktär och dramatik.
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Grannskapspark – småskaligare, sociala rum med prydnadsvärden 
och aktiviteter
Skala och karaktär
Dessa parkrum utgörs av mer begränsade ytor belägna i direkt 
anslutning till bostadsbebyggelse och med fördel kopplade till den 
större stadsdelsparken. I grannskapsparkerna finns större krav på 
struktur, ordning och prydnadsvärden men en mer ”förvildad” karaktär 
bör eftersträvas i val av växter, än vad som vanligtvis förväntas i 
konventionella parkrum.

Biologisk mångfald
Välj växter som lockar fjärilar och andra insekter. Placera holkar som 
lockar fåglar att bygga bo. Infoga bild på lavendel och fjärilsbuske!

Materialverkan
Gedigna material såsom stenmjöl, natursten (granit) med bearbetade 
ytor. Kompletteras med enklare material såsom betong och 
marktäckare.

Rekreation och lek
Lämpliga ytor för lek, spel och andra aktiviteter samt gott om 
sittmöjligheter ska finnas. Ytor ska finnas för boule, ”ute-gym”, 
multiplan, grillning m.m.

Exempel på vegetation/växtval
Välj om möjligt perennplanteringar. Gräs och växter som även 
är vackra vintertid genom sina fröställningar kan komplettera 
sommarblommningen. Inspiration finns att hämta i Enköpings kommun 
och i parkanläggningar i England.

Orienteringsfigur. Tre lägen för mindre, till sin karaktär varierade grann-
skapsparker kan identifieras. Längst i väster - vattenpark, centralt - finpark och 
i öster aktivitetspark.
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Dagvatten
Gärna mer konstnärligt utformade anläggningar som bidrar till en mer 
påkostad parkkaraktär.

Offentlig konst
Gedigna material och hållbar utformning gärna med ett budskap 
bör prioriteras. Offentlig utsmyckning kan med fördel integreras 
i arkitekturen. Inspiration finns att hämta inom bl.a. land-art och 
trädgårdshistoriens labyrinter och ”follies”. Infoga bilder från Wanås!

Ljussättning
Parkrummen ska ha belysning som ökar upplevelsen av trygghet. En 
varierad ljusbild ska eftersträvas där allmänljus kompletteras av riktat 
ljus som understryker karaktär, riktningar och mål. 
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Vattenspel med brusande eller 
porlande vatten har stora kvaliteter 
och bidrar även till att minska den 
störande upplevelse som trafikbuller 
kan utgöra.

Med ”naturen inpå knuten” kan torget gestaltas som en mer renodlad torgmiljö med enstaka rader av träd placerade i en 
stensatt yta. Använd gärna tall som har förankring på platsen. Kontrasten mellan naturens grönska och det mer strikta 
torgrummet bör vara tydlig. 

Principsektion genom torget, alternativ med natur och ett mer strikt utformat torg som möts i Bäckaslövs boulevard, skala 1:400 (A3).

Torget – stadsdelens vardagsrum
Skala och karaktär
Inom Bäckaslöv kommer ett större torgrum att anläggas vid den 
planerade stationen. Torgrummet kommer att vara stadsdelens 
offentliga vardagsrum men behöver även uttrycka en viss 
”representativitet”. Torget är beläget i den mer stadsmässiga delen och 
kommer att ligga invid Bäckaslövs boulevard. Med gång- cykel-, buss- 
och biltrafikstråk i torgets södra del och stationen i norra delen samt 
omgivande bebyggelse i upp till fem våningar ökar möjligheten att 
befolka platsen och skapa stadsliv.

Vid torget finns stadsdelens mest publika och kommersiella byggnader. 
Service och handel ska i första hand placeras vid torget och i dess när-
het. Huvudentréer i angränsande bebyggelse ska orienteras mot torget. 
Bottenvåningar ska vara flexibla och kunna rymma såväl handel, kontor 
som mindre verksamheter. De övre planen kommer huvudsakligen att 
utgöras av bostäder, men med inslag av/möjlighet till kontor. 

Torgrummet ska studeras och gestaltas med hänsyn till vind för 
att skapa lä och ett gynnsamt microklimats samt möjliggöra för 
uteserveringar. 

Materialverkan
Platsen utgör det enda större torgrummet och bör därför ha en viss 
”representativitet”. Gedigna naturmaterial kompletteras med enklare 
material såsom betong. Gärna grus/stenmjöl för att öka infiltration på 
platsen.

Rekreation, lek och offentlig konst
På torget placeras lämpligen en grusad yta avsedd för boule. Offentlig 
konst som även kan fungera för lek är intressant eftersom det ger liv till 
platsen och konsten blir tillgänglig för fler.

På grund av förväntat buller från tåg och andra fordon bör platsen 
gestaltas med vatten i rörelse som kan förminska upplevelsen av 
störande buller; en ev. utgångspunkt för offentlig konst.
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Principsektion genom torget alt. 2, skala 1:400 (A3).

 
Exempel på vegetation/växtval
De träd och växter som kan vara aktuella att använda på torget ska ta 
sin utgångspunkt i Bäckaslövs natur eller kontrastera mot densamma. 
Exempel på träd kan vara pelarek och tall som ger stramhet till torget 
medan ask, oxel eller något storvuxet träd av mer dekorativ karaktär 
kan fungera i ett s.k. parktorg.

Dagvatten
Infiltration i grus samt genomsläpplighet i gräsytor och trädgropar.

Ljussättning
Torget ljussättning ska understryka att detta är stadsdelens vardagsrum. 
En varierad ljusbild ska eftersträvas där allmänljus kompletteras av 
riktat ljus som understryker karaktär, riktningar och mål.

Torg i kvartersstruktur 
Karaktär
Stadsdelens mest representativa plats, belägen mellan Bäckaslävs boulevard och 
tågstationen. Här samlas man och stämmer träff och det ska finnas gott om sittplatser av 
olika slag. Plats ska finnas för lek, möten, uteserveringar resp. ”dans kring granen”.

Torget kan gestaltas som ett parktorg - skiljt från stadsdelens natur alternativt med en mer 
urban karaktär i ett mer direkt möte med stadsdelens natur. Detta ger två olika karaktärer 
och gestaltning av platsen.

Grönstruktur
Förslag på storvuxna träd i grupper eller som solitärer:

oxel

ask

Alternativ med mer smal och hög form:

pelarek

tall

Markmaterial och dagvatten
Platsen uppmanar till att stanna upp genom en överordnad, riktningslös markbeläggning 
placerad som en generös matta över större delen av ytan. Ytan kompletteras av grus för 
ökad genomsläpplighet samt aktivitet som t.ex. boule. Närmast bebyggelsen ”gångbanor” i 
mindre skala där butiker kan flytta ut del av sin verksamhet eller skyltning. 

Belysning och ljussättning
Torgets ljussättning bör understryka riktning och stråk respektive uppehållsytor - d.v.s. 
samspela med de rörelser som sker i rummet. Högre armaturer kompletteras med lägre och 
armaturer som ger indirekt ljus. Allt ljus bör vara vitt för bästa färgåtergivning. 

En flexibel, stensatt yta medger torg-
handel under vissa dagar.

I det fall naturen skiljs av kvartersbebyggelse från det stadsmässiga stråket i 
Bäckaslövs boulevard kan torget utformas som ett grönskande parktorg. Gustav 
Adolfs torg, Malmö.

Vatten på offentlig plats.
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Sektion, Bäckaslövs boulevard, skala 1:100 (A3)
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Bäckaslövs boulevard ryggrad i den gröna      
kvartersstaden
Karaktär
Strukturerande huvudgata med genomfartstrafik samt kollektivtrafik med hållplats vid 
torget. Uppskattad trafikmängd beräknas till 8000-10000 fordon/dygn. Behov finns av 
separat körfält för vänstersvängande trafik. Hastighetsbegränsning 40-60 km i timmen. 

Boulevard dit service i första hand lokaliseras. Kantstensparkering mellan träd underlättar 
för förbipasserande att uträtta ett ärende. Möjlighet till uteserveringar i skyddat söderläge 
på boulevardens norra sida.

Grönstruktur
Boulevarden med sina fyra träd i bredd dominerar. På grund av gaturummets storlek 
behövs träd med relativt bred krona. Endera planteras fyra träd av samma sort eller får de 
två yttre vara av en mer dekorativ karaktär vilket ger ökad variation. Förslag på träd:  

ask

tall (”Bäckaslövstallen”)

hägg

prunus

Möjligheter för grönska på tak och fasad 
ska bidrar till att höja kvartersbebyggelsens 
grönytefaktor.

Bebyggelsestruktur
Bostäder
Bebyggelsestrukturen innehåller tre skalnivåer med delvis olika uttryck 
och innehåll.

Sluten, grön kvartersstad
Skala och karaktär
Fyra till fem våningar med tydlig urban karaktär. Grönska ska 
prioriteras i de tydligt definierade kvarteren. Huvudentréer ska 
orienteras mot gata och förbindelse till gårdsrum ska finnas i 
trapphuset. Våningshöjden ska medge handel samt icke störande 
verksamheter i bottenplan. Genomgående bostäder ska prioriteras.

Täthet/exploateringsgrad
Hög, nettoexploateringstal mellan 1,5 och 2,0 (2,0 motsvarar 
innerstadskvarter i fyra till fem våningar)

Materialverkan
Material ska vara hållbara över tiden samt möjliga att underhålla. Vid 
val ytskikt ska beaktas hur materialet åldras. Fasader med ytskikt av 
tegel, puts, trä eller t.o.m. plåt kan alla ur olika aspekter motiveras 
utifrån hållbarhet. 
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Alternativ sektion, Bäckaslövs boulevard, skala 1:200 (A3)
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Gröna tak förbättrar miljön ur flera synvinklar bl.a. genom infiltration 
och bullerdämpning, Taken isolerar väl mot kyla och värme vilket 
ger energibesparing och växterna tar upp både koldioxid och skadliga 
partiklar vilket bidrar till förbättrad luftkvalitet. Taken är dessutom 
vackra att se på från ovanförliggande våningar och understryker 
stadsdelens gröna profil.

Bostadens relation till utemiljön
De slutna kvarteren förutsätter hög kvalitet på innergårdarnas 
grönstruktur som blir bostädernas gröna vardagsrum. Varje bostad ska 
ha tillgång till uteplats och/eller balkong. Beräkning med grönytefaktor 
på resp. kvarter kan vara en metod och styrmedel för att maximerar de 
gröna kvaliteterna i denna mer urbana struktur.

Markmaterial och dagvatten
Körbana för bil och cykel: beläggs med asfalt (gärna s.k. tyst asfalt), kantstöd av granit. 
Mötet mellan körbana/ställplats och trädzon ska vara genomsläppligt. Trädgrop utgör 
magasin för dagvatten.

Mittzon: promenerbart dagvattenstråk. Slänter kan planteras med växtbäddar mellan 
kantstöd av granitmellan partier med gräs. Gångytor och murar i granit.

Gångbanor: beläggs med grå betongplattor 300 x 300 mm ev. kompl. med gatsten av granit. 

Så stora ytor som möjligt ska vara infiltrerbara.

Belysning och ljussättning
Belysning placeras i anslutning till trädstammar för att belysa kronan. En högt placerad 
armatur med gult ljus belyser körbanan. Lägre placerade armaturer med gult/vitt ljus 
kompletterar gatubelysningen. Vid fasader, närmast entréer och där man rör sig finns låga 
stolpar med vitt ljus. 
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Principsektion av lokalgata, skala 1:100 (A3)
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Lokal- resp. bostadsgator i halvöppen kvarters-
stad samt lamellstruktur
Karaktär
Lokalgata med uppskattad trafikmängd XXX-XXXX fordon/dygn och hastighets-
begränsning 30 km i timmen. Kantstensparkering mellan träd. Den ena sidan av gatan 
innehålla förträdgårdar, utrymme för uteservering alt. cykelparkering. 

Bostadsgator med beräknad trafikmängd XXX fordon/dygn och hastighetsbegränsning 30 
km i timmen. Kantstensparkering mellan träd. samt parkering på kvartersmark. Enkelsidigt 
finns utrymme för förträdgårdar, cykelparkering eller mindre platsbildning.

Grönstruktur
Varje lokalgata bör ha ett specifikt trädtema för att ge de olika gatorna enskild karaktär. 

Förslag på träd med högt prydnadsvärde och bredare krona, vilket är att föredra för att fylla 
ut gaturummet är: 

lind

tall (finns idag i området)

hägg 
pelarbärapel (Mindre gatuträd med i början smal krona men senare med bred, äggrund 
kronform. Vitblommande, fin höstfärg samt sparsam fruktsättning som sitter kvar länge är 
egenskaper som bidrar till variation över året.)

bergkörsbär

Smalkroniga alternativ:

pelarek (ek finns idag i området, denna ibland lämplig p.g.a. utrymmesskäl.)

smalkronig lind

Halvöppen kvartersstad samt lamellstruktur
Skala och karaktär
Genom kvarter med mer varierad utformning kan Bäckaslövs 
landskapsvärden lättare ”giftas samman” med bebyggelsestrukturen. 
Enstaka luckor, öppningar mot söder som tar in landskapet, variation 
i höjd som understryker visuella stråk och riktningar ger en mer 
blandad stadskaraktär. Huvudentréer ska även här orienteras mot gata 
och förbindelse till gårdsrum ska finnas i trapphuset. Genomgående 
bostäder ska prioriteras.

Täthet/exploateringsgrad
Medel, nettoexploateringstal mellan 0,40 och 0,20 (Den svenska 
trädgårdsstaden motsvarar värde mellan 0,40 och 0,15, med ett 
genomsnittligt värde för flera kvarter på 0,20-0,30).
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Principsektion av bostadsgata, skala 1:100 (A3)
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Materialverkan
Material ska vara hållbara över tiden samt möjliga att underhålla. Vid 
val ytskikt ska beaktas hur materialet åldras. Fasader med ytskikt av 
tegel, puts, trä eller t.o.m. plåt kan alla ur olika aspekter motiveras 
utifrån hållbarhet. Den mindre skalan gör omsorgen om detaljer allt 
viktigare.

Bostadens relation till utemiljön
Varje bostad ska ha tillgång till uteplats eller balkong. Direkta 
kopplingar mellan resp. kvarter och omgivandenatur/park ska 
bibehållas eller skapas.

Lokal- resp. bostadsgator i halvöppen 
kvartersstad samt lamellstruktur (forts) 
Mindre träd med uttalat prydnadsvärde:

prunus

häggmispel (förekommer även som litet träd, anspråkslösa krav på marken tolerant mot 
stadsklimat, fin höstfärg)

Häckar avgränsar med fördel kvartersmarkens förträdgårdar för att maximera grönskan i 
gaturummet. På grund av utrymmesskäl lämpligen:

bok

avenbok

vintergrön liguster 

Markmaterial och dagvatten
Körbana för bil och cykel: beläggs med asfalt (gärna s.k. tyst asfalt), kantstöd vid refug i av 
granit. Mötet mellan körbana/ställplats och trädzon ska vara genomsläppligt. Ställplats för 
bil utförs med genomsläppligt ytskikt för ökad infiltration. 

Gångbanor: sidoordnad trottoar beläggs med grå betongplattor 300 x 300 mm kompl. med 
gatsten av granit samt med inslag av ytor belagda med stenmjöl.

Belysning och ljussättning
Belysning placeras i anslutning till trädstammar för att belysa kronan. En dubbelsidig, 
medelhög armatur med gult ljus över körbanan resp. vitt ljus över gångbanan ger bättre 
ljusbild i gaturummet.
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Principsektion genom bebyggelse invid Gamla Bäckaslövsvägen, östra delen, skala 1:200 (A3).

Principsektion genom bebyggelse invid Gamla Bäckaslövsvägen, västra delen, skala 1:200 (A3).

Även en liten täppa eller mindre radhusträdgård bidrar till social och ekologisk hållbarhet. Den lilla skalan innebär trygg-
het, variationsrikedom och upplevelser. I landskapet eller parken utanför den egna trädgården finns mycket att upptäcka. 
Illustration Karin Danielsson, Tema för Peab ur Masterplan för Ulriksdal, Solna.



Bäckaslöv | Växjö | Gestaltningsprogram | Tema planavdelning 2011-05 -27, rev. 2011-06-23 | www.temagruppen.se

Projektnr: 314016300

39(41)

Gårdsgator och Gamla Bäckaslövsvägen
Karaktär
I den småskaliga bebyggelsemiljön får gatan karaktär av ”två hjulspår i marken”. 
Gårdsgator med biltrafik på fotgängarnas villkor gör att gatan även är ett rum för uppehåll, 
spel och lek. Gamla Bäckaslövsvägen kommer att fungera som rekreativt gång- och 
cykelstråk i mötet mellan Bokhultets naturreservat och den nya stadsdelen.

Grönstruktur
Komplettering av träd i enkelsidiga rader parallellt med vägen för att skapa lä. ”Släpp” 
mellan träd i rad skapar variation och understryker utblickar över Bokhultet från 
bebyggelsen i norr. Komplettering av enstaka träd lika befintliga, alternativt med oxel, ek, 
bok m.fl.

Markmaterial och dagvatten
Större andel av gatumarken ska vara grusad med goda möjligheter till infiltration. 
Körbanan på Gamla Bäckaslövs vägen är och förblir grusad samt utan indelning 
eller separat gångbana. Grus underlättar för infiltration och ger en bra övergång till 
naturreservatet. Ett dike för avvattning behövs på vägens norra sida. 

Belysning och ljussättning
Inom bostadsgrupperna bör finnas belysning i liten skala. Låga belysningsstolpar, pollare 
och belysning infälld i marken kan understryka småskaligheten. Ljussättningen av Gamla 
Bäckaslövsvägen bör ske enligt två principer linjärt med vägen för att ange riktning samt 
punktvis för att understryka viktiga platser längs med stråket. Minst två typer av armaturer 
behövs, en medelhög kompletterat med en pollare. Belysning av enstaka träd, trädridåer 
samt murar kompletterar. Nära Bokhultet bör belysningsarmaturer och ljussättning vara 
diskret för att inte störa. Om belysningen stör insekter och djur i naturreservatet kan ljuset 
styras av timer för att huvudskaligen vara släckt under dygnets mörkaste timmar. 

Allt ljus inom området bör vara vitt.

Övrigt
Murar i form av stengärdsgårdar markerar gräns mellan offentligt och privat. Förslagsvis 
kan dessa murar vara belysta även under dygnets mörkaste timmar, jfr ovan.

Småskalig bebyggelse
Skala och karaktär
Bostadsgrupper i två till tre våningar samt enstaka byggnader ev. 
även i ett plan. Bebyggelsen integreras eller kontrasterar mot naturen 
och närheten till Bokhultet får sätta tydlig prägel. Huvudentréer bör 
orienteras mot gata eller gård och samtliga bostäder är genomgående.

Täthet/exploateringsgrad
Lägre, nettoexploateringstal mellan 0,25 och 0,15 (Bostadsområdet Tre 
Gudor motsvarar ca 0,23 medan ett ordinärt småhusområde motsvarar 
0,1)

Materialverkan
Material bör väljas för att samspela med naturen. Detta kan göras 
genom att låta naturmaterial såsom till synes obehandlat trä och 
en lugn, naturnära färgskala råda. Alternativt kan kontrastverkan 
eftersträvas genom bearbetade, förfinade material och klara kulörer.

Bostadens relation till utemiljön
I dessa bostäder ska upplevelsen av att bo granne med Bokhultet 
vara rådande. Direkta kopplingar mellan gårdsmiljö resp. bostad till 
omgivande natur ska finnas. Både för de boende och för besökande 
till området behöver gränsen mellan privat och offentligt vara tydlig. 
Bebyggelsestrukturens halvoffentliga rum spelar en viktig roll i hur 
mötet mellan boende och besökare fungerar på sikt.
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Skolor, service och handel
Potentiella lägen för skolor, förskolor, service och handel anges i 
planprogrammet. Huvudsakligen förläggs handel och verksamheter till 
Bäckaslövs boulevard - och i första hand till avsnittet vid torget. På så 
sätt finns möjlighet att på sikt få ett mer levande stadsliv. 

Ett utmärkt läge för skola finns i områdets mellersta del invid en 
planerad stadsdelspark. Förskolor bör finnas på ett flertal mindre 
enheter inom området. I offentliga byggnader och undervisningslokaler 
finns stora möjligheter att vidareutveckla ekologiska värden i såväl 
byggnad, utemiljö som inom verksamheten.

Längst ut i väster vid Norra Bergundasjön bör ges utrymme för 
en publikdragande verksamhet som kan locka människor från 
hela staden samt attrahera besökare och turister. På så sätt skulle 
kommunikationsstråket i Gamla Bäckaslövsvägen aktiveras och 
stadsdelen tilldra sig besökare som aktiverar hela stadsdelen.

Naturrum i Kristianstad av White. Foto Åke E:son Lindman. Naturrum i Fulltofta, Hörby. Ombyggnad av ekonomibyggnad till utställnings-
lokal, arkitekt Gunilla Svensson.
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Gång- och cykelbro med ljussättning 
som ökar orienterbarheten.

Ljussättning i gc-tunnel som ökar 
känslan av trygghet.

EN TRYGG, SÄKER OCH TILLGÄNGLIG 
STADSDEL
Dessa frågor belyses utförligare i planprogrammet men även aspekterna 
trygghet och tillgänglighet kan lösas på ett sätt som gestaltningsmässigt 
bidrar till en sammanhängande helhet. 

Genom att arbeta med överblickbarhet, alternativa stråk, god sikt och 
genomtänkt ljussättning kan känslan av trygghet öka. Blandstaden 
innebär även att det finns liv och rörelse under större delen av dygnet 
vilket även bidrar till en känsla av trygghet. I de fall artificiellt ljus 
påverkar naturvärden negativt finns möjlighet att styra belysningen över 
tiden samt erbjuda alternativa vägar nattetid. 

För hela stråket mellan kvartersbebyggelsen och spårområdet med gata, 
parkering perrong och cykelstråk behöver särskilda studier avseende 
trygghet och tillgänglighet genomföras. Speciellt fokus behöver de 
planskildheter som kopplar området över spåren och vidare norrut.

Tillgänglighetskonsult eller kommunens tillgänglighetsrådgivare ska 
vara med i ett tidigt skede inför detaljplanering och projektering så att 
stadsdelen blir lättåtkomlig för alla.

KÄLLOR
Bäckaslövsvisionen, qpg ab, Växjö kommun, 2002
Ivarsson, Tobias, Naturvärden i Bäckaslöv 2004, Växjö kommun
Bäckaslöv, landskapsanalys, Tema, Växjö kommun, 2011
Rådberg, Johan, Den svenska trädgårdsstaden, Trelleborg, 1994
Faber, Tobias, Danish Architecture, Köpenhamn 1978.
Arkitektur nr 6, 2001
Arkitekten nr 5, 2011

Ljussättning i gångpassage. Även med höga krav på tillgänglighet kan nivåskillnader gestaltas som en del av torgrummet. 


