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Förord 

Den treåriga samhällsplanerarutbildningen på Högskolan i Gävle avslutas med 

en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Tiden under arbetets gång har varit 

mycket lärorik och intressant.  

Gävle kommun tilldelade oss uppdraget att gestalta fastigheten Strömsbro 

37:2 som är belägen i känslig kulturhistorisk miljö. Ägaren av fastigheten, 

Nori Camuz, har varit involverad i arbetet genom att bidra med historiskt 

material och kunskap om området. Vi vill därför tacka Nori Camuz för 

medverkan, vilket har haft stor betydelse för framtagande av förslaget. 

Förhoppningen är nu att förslaget ska tas vidare i planeringsprocessen och 

förverkligas.  

Vi vill också tacka Gävle kommun för tilldelat material. Dessutom vill vi 

särskilt tacka Lars Skogsberg och Lena Boox för den hjälp ni bidragit med.  

Framförallt vill vi tacka Henry Grew, universitetsadjunkt på avdelningen för 

Samhällsbyggnad på Högskolan i Gävle som varit vår handledare under 

arbetet.   

 

Gävle, maj 2019 

Linn Dahlvik & Sandra Öster 
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Sammanfattning 

Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en 

strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder 

finns en viss känslighet för exploatering. Syftet med studien är att undersöka 

hur förtätning på en fastighet kan anpassas till omkringliggande kulturmiljö 

och samtidigt bidra till god livskvalitet. Målet är att ta fram kriterier för 

nybyggnation i kulturmiljö som kan användas som underlag vid exploatering. 

Ett gestaltningsförslag tas också fram som grundas på de framtagna kriterierna. 

Arbetet är avgränsat till Strömsbro, Gävle och studien har exemplifierats på 

fastigheten Strömsbro 37:2 som är lokaliserad i området. 

För att analysera områdets kulturhistoriska värden och ta fram framtida 

utvecklingsmöjligheter har DIVE använts som metod. Den utförs i fyra steg: 

beskriva, tolka, värdera och aktivera/möjliggöra. I analysmetoden har 

platsbesök och inventering genomförts för att skapa en uppfattning om 

området och för att identifiera värden. Intervjuer och enkätundersökning har 

också varit en del av analysen och bidragit till identifiering av värden, 

förståelse för platsens identitet och för att ta fram möjliga utvecklingar av 

området. En volymstudie har utförts och ligger till grund för planering av 

nybyggnation. Beräkning av volymer och exploateringstal i den 

omkringliggande miljön har tagit fram värden som använts som riktlinjer.  

Arbetet har tagit fram ett gestaltningsförslag av attraktiva bostäder med 

hänsyn till kulturhistoriska värden. Gestaltningsförslaget resulterade i två 

lägenhetshus, ett radhus och en komplementbyggnad som följer traditionell 

utformning med moderna detaljer.  

Det framtagna resultatet kan inte representera allas åsikter om bevarande av 

kulturmiljö, eftersom åsikter och erfarenheter är subjektivt. Subjektiviteten 

kan uppröra medborgare av den orsaken att kulturmiljö är ett känsligt ämne. 

Därför bör medborgare involveras i ett tidigt skede av planeringen.  

Egenskaper i den fysiska miljön som är viktiga vid planering av nybyggnation i 

kulturmiljö är färgsättning, material, placering av bebyggelse, gatustruktur, 

taktyp och höjdskala. Dessa kan värderas genom DIVE-analysen. Volymer och 

exploateringstal är också värdefulla i den fysiska miljön och är viktiga att 

beakta för att inte påverka kulturmiljön. Gestaltningsförslaget i studien visar 

hur nybyggnation kan implementeras i kulturmiljö med avseende till 

framtagna kriterier för att minska inverkan på värdefulla karaktärsdrag.  

Nyckelord: Strömsbro, kulturmiljö, förtätning, gestaltning 
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Abstract 

Today residential shortage occurs in several municipalities in Sweden. 

Densification could be a strategy to solve this problem. Areas where cultural 

heritage exists are vulnerable to new construction. The aim of this study is to 

examine how densification on a property could adapt to the surrounding 

cultural heritage and contribute to good quality of life. The objective is to 

form criteria for new housing in a cultural heritage environment as a 

foundation of exploitation. A visualization proposal has also been designed by 

the criteria. The study is delimited to Strömsbro in Gävle, Sweden and have 

been exemplified at the property Strömsbro 37:2 that is located in the area.  

The method DIVE has been used to analyze cultural heritage values and to 

demonstrate future development opportunities. The DIVE-analysis is 

performed in four steps: Describe, Interpret, Valuate, and Enable. By 

performing site visits and inventory in the analysis, values have been identified 

and a perception over the area have been obtained. Interviews and 

questionnaires have also been a part of the analysis and have contributed to 

identification of values, to understand the sense of place and to clarify possible 

developments. Building volumes have been studied as another method of this 

thesis. Calculations of volumes and floor area ratio of the surrounding 

environment have provided guidelines for the visualization.  

The work resulted in a design proposal of attractive new dwellings, 

considering the cultural heritage values and seclusion to reduce unwanted 

observation to create better qualities of life. The design proposal resulted in 

two apartment buildings, one townhouse and one complementary building 

that pursue traditional formation with modern details. 

The result can not represent everyone’s opinion regarding cultural 

preservation. Cultural heritage is a sensitive subject and citizens might get 

upset with the result. Residents should therefore be involved in an early stage 

of planning.  

Physical qualities that are important when planning for new housing in a 

cultural environment are coloring, material, building placement, street 

network, roofing and height scale. Volumes and floor area ratio are also 

important in the physical environment. The design proposal in this study 

shows how new housing could be implemented in a cultural district regarding 

the criteria. 

Keywords: Strömsbro, cultural heritage, densification, visualization  
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Begrepp 

I detta arbete kommer följande ord att definieras som:  

God livskvalitet – har en koppling till hållbart byggande (Boverket, u.å.). Det 

kan definieras som välbefinnande (Nationalencyklopedin u.å.a). Vid förtätning 

kan bostäder placeras för tätt, vilket kan leda till försämrad livskvalitet 

(Boverket, 2016). 

Kulturmiljö – definieras som arv som har en stor betydelse för identitet och 

livsmiljö. Det är en stor del av samhällets historia och hjälper människor att 

förstå och förklara utvecklingar (Länsstyrelsen u.å.).  

Avskildhet – innebär att vara avlägsen från omgivningen (Nationalencyklopedin, 

u.å.b) och att inte känna sig oönskat observerad (Kupritz, 1998). Det skapar 

visuella gränser för att behålla integriteten. Gränser kan också vara ljudliga, 

vilket innebär att inte störas av oljud (Kupritz, 1998). I denna studie definieras 

avskildhet som visuella gränser. Det innebär skymd insyn till bostaden för att 

känna avskildhet till omgivningen. Att kunna vara ifred i sitt hem utan att 

uppleva att andra kan se precis vad som händer i hushållet och på den privata 

gården. 

Förtätning – kan ske på olika sätt beroende på stadens uppbyggnad. Exempel på 

förtätning kan vara våningspåbyggnad, exploatering av en lucktomt, 

förändring av höjdskalan eller rivning av befintlig bebyggelse för att sedan 

bygga nytt (Boverket, 2016). 

Platsens identitet – begreppet kan definieras på många olika sätt och kan 

inkludera både fysiska element och känslor eller minnen hos enskilda individer 

(Hague & Jenkins, 2005). I denna studie är platsens identitet ett utfall av 

områdets fysiska karaktärsdrag och specifika egenskaper som påverkar 

uppfattningen av området. 

Lucktomt – är oftast en mindre fastighet eller markområde som saknar 

huvudbyggnad och är placerad mellan andra bebyggda fastigheter (Boverket, 

2019a).   
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1 Inledning 

Sverige består av 290 kommuner varav 240 av dessa kommuner menar att 

bostadsbrist är ett förekommande problem (Boverket, 2019b). Bostadsbrist har 

medfört att trångboddhet blivit vanligare (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018). Urban 

densitet kan komma att bli väldigt betydelsefullt vid försök att uppnå miljömässig 

hållbarhet i städerna (Tsai, 2014). Kommunala planerare anser att det är viktigt att 

lösa bostadsproblemen. Därför kan förtätning som stödjer hållbar utveckling vara en 

lösning (Ståhle, 2008). Förtätning kan också orsaka att bostäder placeras för tätt inpå 

varandra, som i sin tur leder till försämrad livskvalitet och livsmiljö (Boverket, 

2016). För att bekämpa bostadsbristen krävs förtätning till rätt grad. Kommuner 

behöver planera långsiktigt och ha en strategi för utveckling av städerna (Boverket, 

2016). 

Sverige strävar efter att skapa hållbara samhällen. En del av det arbetet inkluderar 

kulturmiljö (Boverket, 2014). Kulturmiljö är en del av samhällets historia 

(Länsstyrelsen, u.å.) och det bidrar till att ge människor kunskap, upplevelser och 

bildning (Boverket, 2014). Dess värden ska därför bevaras, utvecklas och användas 

(Boverket, 2014). Ur ett planeringsperspektiv är det därför viktigt att ta hänsyn till 

kulturmiljön så att planläggningen inte förstör viktiga element för omgivningen. 

Detta arbete kommer utöver kulturmiljö även ha fokus på att uppnå avskildhet och 

minska insyn vid nybyggnation för att skapa attraktiv bebyggelse vid förtätning. 

Eftersom förtätning kan orsaka trånga miljöer (Boverket, 2016) som skapar insyn, 

kan detta försämra den upplevda avskildheten (Kupritz, 1998).  

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs kulturmiljöns betydelse samt mer ingående om denna studies 

kulturmiljö. I slutet av avsnittet visas exempel på hur kulturmiljö kan hanteras i två 

kommuner och hur nybyggnation i två kulturmiljöområden har behandlats.  

1.1.1 Kulturmiljö 

Kulturhistoriska miljöer anses bära på viktig identitet och värdefulla karaktärsdrag 

(Antrop, 2005). I Europa har det funnits en tendens att bygga bort äldre och viktiga 

egenskaper i landskapet, vilket har resulterat i att människor idag är måna om att 

bevara och skydda sådant som anses vara betydelsefullt för värdet och identiteten av 

platsen. Förändringar har dock varit nödvändiga för att anpassa platser efter 

människans behov. Det är därför viktigt att identifiera det som ger platsen sitt värde 

för att värna om det (Antrop, 2005). I Sverige finns det bestämmelser om att 

kulturmiljö ska skyddas och vårdas genom lag. Planerade förändringar i sådana 
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områden ska sträva efter att undvika eller minimera eventuella skador på 

kulturmiljön (Kulturmiljölag, SFS 1988:950).  

Eftersom kulturmiljö är en del av samhällets historia (Länsstyrelsen, u.å.), behöver 

element i den fysiska miljön beaktas. Viktiga element i kulturmiljö att ta hänsyn till 

kan vara gatustruktur (Riksantikvarieämbetet, 2017), arkitektur och 

bebyggelsestruktur (Shibbye & Pålstam, 2001). 

1.1.1.1 Gatustruktur 

Gator är en del av kulturmiljön eftersom de har en koppling till historiska 

förändringar i samhället (Riksantikvarieämbetet, 2017). Särskilt hänsynstagande 

måste därför tas inom planering av bland annat vägar och torg för att främja olika 

områdens karaktärsdrag (Duany, Plater-Zyberk, Krieger & Lennertz, 1991). Det 

finns olika typer av gatustrukturer med utmärkande kvaliteter av anslutning. 

Rutnätsstruktur har hög anslutning medan trädliknande struktur har låg anslutning, 

figur 1 illustrerar detta (Carmona, Heath, Tiesdell & Oc, 2010). Gatustrukturen har 

förändrats i många städer för att undvika brandrisker. Den medeltida trädliknande 

gatustrukturen övergick till regelbunden rutnätsstruktur i många städer 

(Byggnadsvårdsföreningen, 2016). 

 

Figur 1: Den vänstra illustrationen visar gatunätets rutnätsstruktur och den högra visar trädliknande struktur. 

Kvarter bildas när gatorna är anslutna (Carmona, et al. 2010). Flöden i ett kvarter 

skapas av dess gatustruktur (Marcus & Berghauser Pont, 2016). Därför bestämmer 

kvartersstrukturen vilka platser som får bäst lägen och utformningen av platsen får 

därför mindre betydelse för flödet. Flöden kan öka genom infrastruktursatsningar, 

det förvärrar dock trängselproblem. Däremot kan för stora gator i förhållande till 

mängden kvartersmark leda till sämre flöde och utfallet blir tomma gator. Det är 

därför viktigt att gatornas storlek överensstämmer med hur många fastigheter som 

gränsas. I många fall är gatorna alldeles för stora i förhållande till antalet fastigheter 

(Marcus & Berghauser Pont, 2016). 
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1.1.1.2 Arkitektur och bebyggelsestruktur  

I Norden har trä länge används som byggnadsmaterial. En trästad innebär områden 

som präglas av träbebyggelse (Nordisk treby, u.å.). I trästaden förekommer låg 

bebyggelse klädda i träpanel. Den röda färgen var karaktäristisk för trästaden under 

1700-talet eftersom den var billig. Under 1800-talet blev ljusmålade fasader 

vanligare (Byggnadsvårdsföreningen, 2016). 

Genom förändringen i gatustrukturen förändrades även bebyggelsestrukturen för att 

undvika bränder. Bebyggelsen placerades glesare och utformningen kunde anpassas 

för att inte vara lika brandkänslig (Byggnadsvårdsföreningen, 2016). Omkring 1940-

talet förknippades trästäder med fattigdom och misär (Nordisk treby, u.å.). Många 

trästäder revs under 1960-och 1970-talet som en lösning till de osanitära 

förhållandena. Rivningarna har engagerat många medborgare som vill bevara 

trästäderna (Byggnadsvårdsföreningen, 2016).  

Idag bär trästäderna på betydelsefulla kulturhistoriska värden. Dessutom anses dessa 

områden vara attraktiva som turistmål och boendemiljöer (Nordisk treby, u.å.). 

Dagens planering har inspirerats av trästadens egenskaper för att uppnå social och 

ekologisk hållbarhet (Nordisk treby, u.å.).  

1.1.2 Exempel på hantering av kulturmiljö  

I översiktsplanen för Gävle kommun redovisas sakintresset för kulturmiljö. För att 

redovisa kulturmiljön mer noggrant och för att uppfylla det lokala miljömålet för 

kulturmiljö har ett kulturmiljöprogram införts. Programmet ingår i översiktsplanen 

för Gävle kommun och följer samma riktlinjer och avvägningar. Programmet 

beskriver vad som är av betydelse ur kulturmiljöaspekter samt vad som är en lämplig 

utveckling (Gävle kommun, 2017). Kulturhistorisk bebyggelse kan enligt Gävle 

kommun (2017) vara: mindre områden med tätare bebyggelse i ett kvarter, en del 

av ett bostadsområde, eller en del av en by. Det finns värden kopplade till 

byggnader och miljöer i bebyggelseområden som är speciellt viktiga att bevara och 

skydda. Inom Gävle kommun ses det positivt på förändring och utveckling inom 

områden med kulturhistoriskt värde så länge det anpassas till miljön samt att 

möjlighet finns för underhåll av kulturvärdena (Gävle kommun, 2017). Vid arbete 

med detaljplaner, bygglov, anmälan, fastighetsbildning och förhandsbesked använder 

Samhällsbyggnad Gävle och Gävle kommun det framtagna kulturmiljöprogrammet 

som underlag (Gävle kommun, 2017). 

Lomma kommun (u.å.) har tagit fram riktlinjer för kommunens planering för 

nybyggnation i kulturmiljö. De beskriver att detaljer gärna får ha ett mer modernt 

uttryck, medan andra faktorer såsom färgsättning, material, volym och skala ska 
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anpassas efter omgivningen. Bebyggelsestrukturer, vägstrukturer och platser som 

torg bör också tas hänsyn till vid exploatering (Lomma kommun, u.å.).  

1.1.3 Exempel på nybyggnation i områden med kulturhistoriska 

värden 

Eksjö är en äldre bevarad trästad som drabbades av en brand under 2015, där ett 

helt kvarter brann ner (Eksjö kommun, 2016). Hela kvarteret revs för att uppföra 

ny bebyggelse och fyra förslag togs fram. Förslaget som vann var det förslag som 

hade mest efterliknande och traditionell arkitektur (Arkitektupproret, 2016). 

Stadsplanen med rutnätsstruktur samt historiska värden i Eksjö anses vara viktiga att 

bevara. I området finns även byggnadsminnesförklaringar, vilket i huvudsak är den 

gamla träbebyggelsen. Detta var också något som behövde beaktas vid framtagandet 

av förslagen (Eksjö kommun, 2016). Det ställde stora krav på nybyggnationen samt 

bibehållandet av kulturarvet (Arkitektupproret, 2016). Detaljer vid planering av 

nybyggnation är viktiga att tänka på, eftersom det kan göra mycket för upplevelsen 

(Arkitektupproret, 2016). Vid framtagande av förslaget har inspiration tagits från 

den äldre bebyggelsen. Den nya huskroppen efterliknar därför den tidigare (Eksjö 

kommun, 2016). Tanken var att arkitekturen skulle vara traditionellt utformad, 

men att arkitekturdetaljer skulle vara mer nutida. Även om huskroppen anpassades 

från den äldre har förändringar gjorts på byggnadsstrukturen och volymen (Eksjö 

kommun, 2016). Den tidigare bebyggelsen hade ljusa fasader i linoljefärg mot 

framsidan och faluröda fasader på innergården. Inspiration från den äldre 

bebyggelsens material, fasad- och balkongdetaljer samt fönsteromfattning har 

anpassat den nya bebyggelsens utformning (Eksjö kommun, 2016). 

Ett annat exempel på nybyggnation i kulturmiljö är skyskrapan som planerades att 

byggas intill Gamla Gefle (SVT, 2015). Gamla Gefle är präglat av äldre småskalig 

träbebyggelse och anses vara av stort kulturmiljövärde (Gävle kommun, 2009).  

Kommunen ville bygga ett nytt landmärke intill den småskaliga bebyggelsen som 

skulle vara över 30 våningar hög. Många Gävlebor protesterade mot planerna på 

grund av dess olämpliga höjd. Planen stoppades därefter av Länsstyrelsen, eftersom 

inverkan på kulturmiljön blev för stor (SVT, 2015). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka hur förtätning med nybyggnation på en lucktomt kan 

anpassas till omgivande kulturmiljö samt att ta hänsyn till avskildhet för att motverka 

försämrad livskvalitet och trångboddhet. Inom detta arbete kommer värden att tas 

fram i en kulturhistorisk miljö för att skapa en sammanfattning av kriterier som 

behöver beaktas vid nybyggnation. Målet är därför att ta fram ett gestaltningsförslag 

för en fastighet i ett känsligt kulturmiljöområde med avseende till de egenskaper 
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som är betydande för områdets identitet genom hänsynstagande till de framtagna 

kriterierna. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka värden måste tas hänsyn till i den befintliga omgivningen vid 

nybyggnation i områden med kulturhistorisk miljö? 

• Hur ska volym och placering av nybyggnation i kulturhistorisk miljö 

hanteras? 

• Hur ska kriterier för nybyggnation i en kulturhistorisk miljö användas i ett 

gestaltningsförslag? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till planområdet för detaljplanen Strömsbro 2:9 m.fl. 

aktbeteckning: 2180K-25633 (Gävle kommun, 2010), eftersom den valda 

fastigheten Strömsbro 37:2 för fallstudien är lokaliserad inom detaljplanen. 

Strömsbro är beläget nordöst om Gävle centrum, se figur 2. Inom detta arbete 

kommer avgränsningen omfatta svensk 1800-tals småskalig bebyggelse, eftersom det 

är karaktäristiskt för Strömsbros kulturhistoriska värdefulla miljö. 

 

Figur 2: Karta över Strömsbros position i Gävle kommun (Hitta.se, 2019).  
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1.4.1 Exemplifierad lucktomt 

Personlig kommunikation med Gävle kommun (15 oktober 2018) medförde en 

tilldelad lucktomt, Strömsbro 37:2 att utföra studien på. Fastigheten är belägen i ett 

riksintresseområde för kulturmiljö och därför är området känsligt för nybyggnation. 

Det finns ändå en vilja om exploatering i området. Fastigheterna Strömsbro 37:2, 

79:8, Kv. Tennstopet föreslås få en ändrad användning i en ändrad eller ny 

detaljplan (Gävle kommun, 2019). Beställare är Norfas i Gävle AB. Fastigheten 

Strömsbro 37:2 är 1025 m2 och har markanvändningen handel i den nuvarande 

detaljplanen. Fastigheten är idag bebyggd med en ICA-butik som är nedlagd. Intill 

fastigheten finns en annan fastighet, Strömsbro 79:8 som är 685 m2 (Gävle 

kommun, 2019). Den är också bemärkt handel i detaljplanen. Fastigheterna har 

samma ägare och är belägna intill varandra med Magasinsgatan som korsar. Den 

mindre fastigheten har använts som butikens parkering och används även idag som 

parkering. Fastigheterna är belägna på Storgatan 45, Gävle, se figur 3 (Gävle 

kommun, 2019). 

 

Figur 3: Karta över fastigheterna Strömsbro 37:2 och Strömsbro 79:8. Bakgrundskarta: Kartsök och ortnamns 
topografiska webbkarta, © Lantmäteriet (2019). 
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2 Teori 

Detta avsnitt berör viktigt bakgrundsmaterial för studien om bland annat inventering 

och analyser av kulturmiljö, platsens identitet, förtätning, hur medborgarinflytande 

kan användas vid förtätning, samt avskildhet.   

2.1 Inventering och analys i kulturmiljö  

Analyser innebär bearbetning av data och att detta värderas för att kunna ta fram ett 

förslag (Shibbye & Pålstam, 2001). Analyser kan ha olika inriktningar, det finns 

landskapsanalyser för att förstå ett område som helhet. Det finns också tematiska 

analyser som har ett tema som fokus. Risken med tematiska analyser är att de inte 

ser samband på samma sätt som landskapsanalyser, vilket innebär att de kan behöva 

kompletterande kunskap (Shibbye & Pålstam, 2001). 

Antrop (2005) skriver att inventering av landskap med kulturhistoriska drag är 

viktiga och behöver ta hänsyn till särskilda kriterier för den framtida utvecklingen. 

Detta eftersom mindre komponenter i området kan ha stor betydelse för hur hela 

området upplevs. Därför är det viktigt att lyfta det som ger platsers identitet. 

Shibbye och Pålstam (2001) beskriver att förståelsen för en plats är viktig för att ta 

beslut om utvecklingen. De presenterar fyra anledningar varför det är viktigt att 

genomföra analyser av områden: den första är att bestämma platsens värden; den 

andra är att förstå kulturhistoriska och visuella sammanhang; den tredje är 

konfliktlösning inom planering; och den fjärde är för få en helhetsbild. Bebyggelsen 

är viktig inom kulturmiljöanalyser och därför undersöks detta genom att studera: 

utvecklingen, särskilda karaktärer, egenskaper och strukturer (Shibbye & Pålstam, 

2001). Analyser görs för att anpassa nybyggnation till omgivningen. Det lägger 

också fokus på bevarande av kulturmiljö (Shibbye & Pålstam, 2001).  

2.2 Platsens identitet 

Identiteten för ett område är ett resultat av rumsliga strukturer (Olsson, 

Wetterberg, Bjur, Larsson, Modin, Söderback, Martins Holmberg, Gren, 

Andersson, Feldmann Eellend & Azimzadeh, 2015). 

Kalandides (2011) skriver att platsens identitet påverkas av vad som karaktäriserar 

staden och dess historia har därför en stor betydelse eftersom det gör platsen unik. 

Element som är betydande för identiteten är därför viktiga att identifiera (Antrop, 

2005). Definitionen av begreppet ”platsens identitet” varierar. Termen kan innebära 

individers känslor och minnen till en plats (Hague & Jenkins, 2005). Detta gör att 

platsens identitet påverkar individens identitet, men även formande av en grupps 

identitet (Kalandides, 2011).  
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Platsens identitet har därför en stor betydelse för hur människor ser på sig själva och 

hur de ser på andra. Detta eftersom identiteten av ett bostadsområde kan forma 

invånarna och påverka hur de agerar och tänker (Bernardo & Palma-Oliveira, 2016). 

Människors identiteter har en koppling till deras geografiska tillhörighet. Människor 

jämför sig själva med andra människor som kommer från andra geografiska 

områden. Bernardo och Palma-Oliveira (2016) skriver att människor i vissa fall har 

en positiv bild av andra människor och grannskap och har dem som förebilder. I 

andra fall ser människor ner på grannskap och vill inte förknippas med dem. 

Begreppet kan också vara kopplat till fysiska element (Hague & Jenkins, 2005). Vad 

som ger platsen en karaktär och personlighet är det som gör platsen unik och skapar 

identiteten (Kalandides, 2011). Det finns en koppling mellan områdens identitet och 

kulturmiljö (Olsson et al. 2015). Kulturmiljö kan skapa attraktiva miljöer och vara 

unika, vilket har en tendens att locka människor att vilja bo där, framförallt 

högutbildade personer (Backman & Nilsson, 2018). Det finns därför en ekonomisk 

vinning av att ta tillvara på kulturmiljö inom planering (Backman & Nilsson, 2018). 

2.3 Förtätning 

Kompakthet betyder kombinationen av uppbyggda inomhusytor och öppna 

utomhusytor. En kompakt stad innebär en stad som har mycket tillgänglig bruksarea 

och allmänna öppna platser på samma gång. Allmänna öppna platser kan vara parker, 

naturområden eller torg som ska definieras som en del av densitet och den rumsliga 

morfologin som i sin tur bidrar till mängden användbara ytor i städerna (Ståhle, 

2008). Vid stadsförtätning reduceras storleken på de allmänna öppna ytorna, 

däremot ökar värdet av användningen. Idag ligger ofta fokus på att uppskatta och 

förbättra gångmöjligheter och densitet inom planering. Samtidigt bidrar allmänna 

öppna ytor till ökade gångmöjligheter i täta områden. Allmänna öppna ytor minskar 

inte densiteten utan ökar istället kompakthet, eftersom andelen användbara urbana 

ytor ökar. Hög densitet innebär hög koncentration, i fysisk eller i geografisk form 

(Ståhle, 2008).   

Exploateringstal innebär bruttoarean dividerat med arean på fastigheten. Det är det 

mest grundläggande och allmänt spridda rumsliga måttet som används i urban 

morfologi, design och planering (Ståhle, 2008). Vanligtvis används exploateringstal 

för att uppskatta kostnaden och vinsten av utveckling och underhåll. Måttet kan 

användas både för ekonomiska och sociala fördelar som kostnaden för byggnader 

eller antalet och sammansättningen av boende. När det handlar om rumsliga mått 

baseras det på geografiskt bestämda platser. För att uppnå rymlighet ska 

exploateringstalet inte vara högre än 1,0, så att det samtidigt kan förekomma 

användbara öppna ytor (Ståhle, 2008).   
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Förtätning kan orsaka att bostäder placeras för tätt inpå varandra som i sin tur leder 

till försämrad livskvalitet och livsmiljö (Boverket, 2016). En hög densitet behöver 

nödvändigtvis inte innebära en försämrad livskvalitet (Carmona, et al. 2010). 

Samma grad av densitet kan framträda i olika former och upplevas på olika sätt. 

Carmona, et al. (2010) beskriver tre olika utformningar av bebyggelse på en yta 

med samma densitet: hög höjd, låg höjd och till sist mellanhöjd. Dessa utformningar 

tar upp olika mycket markyta för att kunna ha samma densitet. Byggnader med hög 

höjd får exempelvis mycket obebyggd markyta på fastigheten, medan låg bebyggelse 

får mindre obebyggd markyta (Carmona, et al. 2010). Figur 4 visar skillnaden 

mellan hög och låg bebyggelse med samma densitet. En låg bebyggelse ger de 

boende tillfälle att kunna ha privata trädgårdar, det ger dock inte möjlighet för 

livliga gator, på så sätt som bebyggelse i en mellanhöjd kan göra, eftersom det i 

dessa utformningar finns stor potential att utveckla verksamheter i bottenplan 

(Carmona, et al. 2010). 

 

Figur 4: Hög och låg bebyggelse med samma densitet. 

 

Vid nybyggnation krävs till viss del en likhet med omkringliggande bebyggelse, i 

vissa fall kan det vara helt avgörande om byggnaden anses vara lämplig eller ej 

(Groat, 1985). Det är framförallt fasaderna som är viktiga att ta hänsyn till vid 

nybyggnation (Day, 1992). Nybyggnation kan uppröra människor eftersom de anser 

att den nya bebyggelsen inte passar in, å andra sidan kan det vara en högljudd 

minoritet, vilket innebär att majoriteten inte bryr sig och därför inte uttalar sig 

(Groat, 1985). 
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2.3.1 Avskildhet 

Avskildhet är ett ämne som ofta definieras som begränsad interaktion mellan 

människor och en miljö eller med andra människor. Den begränsade interaktionen 

innebär att skapa personliga gränser för att skydda sin integritet. Gränserna kan vara 

både visuella eller ljudliga och tillåter människor att vara privata och behålla 

självidentiteten (Kupritz, 1998). Visuella begränsningar innebär att en person inte 

känner sig oönskat observerad, medan ljudliga begränsningar innebär att en person 

inte störs av oljud. I en studie om arbetsmiljö kunde ett starkt samband mellan 

integritet och antalet slutna väggar runt personens arbetsyta konstateras (Kupritz, 

1998). Privatliv i bostäderna kan definieras som en egen avgränsning eller en privat 

yta för de boende (Tao, 2018). Avskildhet i boendemiljöer kan uppnås genom 

takträdgårdar eller naturliga faktorer, såsom buskar och träd (Matsuoka & Kaplan, 

2008). Det finns en koppling mellan upplevd säkerhet och upplevd avskildhet på 

gator (Cozens, Pascoe, & Hillier, 2004). Naturlig övervakning från bil- och 

gångtrafikanter i bostadsområden gör att människor känner sig säkrare. Boende i 

omkringliggande bostäder bidrar även till den naturliga övervakningen genom 

uppsikt på gatorna. Genom att utforma privata bostäder inåtriktat minskas 

möjligheten för naturlig övervakning (Cozens et al. 2004). 

Med avseende till olika livsfaser, personligheter, olika samhällen och kulturer kan 

behovet av interaktion och avskildhet skilja sig bland olika individer (Carmona, et al. 

2010). Det finns fyra typer av privatliv: ensamhet, anonymitet, intimitet och 

reserverad. Ensamhet innebär att vara ensam. Anonymitet betyder att möjlighet 

finns för att interagera med andra utan att vara ansvarig eller identifierbar. Intimitet 

menar att en liten grupp människor ska kunna umgås och vara sig själva ostört. 

Reserverad definieras som en förmåga att kunna begränsa kommunikation om sig 

själv (Carmona, et al. 2010). Därefter finns det ytterligare tre till definitioner för 

privatliv: avskildhet, inte angränsande och isolation. Avskildhet innebär att hålla sig 

undan och vara svår att hitta. Inte angränsande menar att undvika kontakt med 

grannar. Isolation innebär att vara borta från andra (Carmona, et al. 2010). Dessa 

typer av privatliv baseras på fysisk distans eller kontroll av interaktion. Däremot kan 

dessa typer av privatliv behöva hanteras olika beroende på utformning av bebyggelse 

(Carmona, et al. 2010). 

2.4 Medborgarinflytande 

För att öka kvaliteten och ta fram viktiga frågor i planeringen bör medborgare 

involveras i en tidig fas (Boverket, 2018a). Vid utveckling av ett hållbart samhälle 

samt för att skapa förtroende till demokratin har det blivit viktigare för kommuner, 

regioner och landsting att möjliggöra för medborgarna att ha delaktighet och 

påverkan i samhällsplaneringen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). 
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Senbel och Church (2011) beskriver att vid planering av förtätning kan det finnas 

grannar i området som inte vill att förändring ska ske. Genom att berättiga lokala 

invånare att delta i stadsdelars utformning möjliggörs bättre förståelse för planering 

bland invånarna. Det finns sex olika situationer för hur medborgare kan ges 

möjlighet att delta i utformandet av stadsdelar, dessa är:  

1. Information – ökad kunskap om vilka problem som förekommer och 

processen för stadsdelsutformning bidrar till ökade förutsättningar för 

medborgardeltagande. 

2. Inspiration – utlöser känslor, antingen positiva eller negativa, som i sin tur 

uppmanar medborgarna att involveras i utformningen.   

3. Inbegripande – uppstår när medborgare har tillgång till offentliga processer 

och planerare har tillgång till medborgarnas idéer och åsikter. 

4. Idéutformning – uppkommer när medborgare har möjligheten att uttrycka 

tankar och idéer om stadsdelen och dess utformning.   

5. Självständighet – är när den högsta nivån av möjliggörande inträffar, när 

invånarna erhållit ökad kapacitet för att skapa egna stadsplaner och visioner. 

6. Samverkan – en djupare sammankoppling uppstår när invånare är kompetent 

att delta i planeringen och stadens utformningsprocess samt bli integrerad i 

dess funktion.  

Studien av Senbel och Church (2011) visar att möjliggörandet för medborgare att 

delta i utformandet av stadsdelar kan hjälpa både planerare och invånare vid 

förtätningsprojekt. 

 

 

 

 

 



 

 
12 

3 Metod 

Metoderna i detta arbete har exemplifierats på en lucktomt. Däremot kan kriterier 

och slutsatser som tagits fram i fallstudien användas för andra fastigheter i känslig 

kulturmiljö. Tillvägagångssättet kan användas för att identifiera värden och för att 

synliggöra utvecklingsmöjligheter gällande nybyggnation. Stor vikt har även lagts på 

placering och volym av huskroppar, detta för att förslaget ska anpassas efter 

omgivningen och samtidigt uppnå avskildhet. 

3.1 DIVE 

Riksantikvarieämbetet (2009) beskriver en fyrstegsanalys som kallas för DIVE som 

har fokus på kulturmiljöer. Analysen går att applicera på både stora och små projekt. 

Hantering av kulturmiljöer i analysen ska göras på sådant sätt att områdets kvaliteter 

synliggörs och att acceptabla samt icke-acceptabla utvecklingsmöjligheter lyfts fram. 

Metoden har tagits fram av Riksantikvarien i Norge med stöd av 

Riksantikvarieämbetet i Sverige och Museiverket i Finland (Riksantikvarieämbetet, 

2009). Namnet DIVE står för Describe, Interpret, Valuate och Enable, vilket beskriver 

analysens fyra olika steg.  

1. Det första steget är Describe, vilket står för att beskriva områdets karaktär. 

Detta inkluderar att hitta underlag för hur området har utvecklats, hitta 

historiska samband och att ta fram kartor, bilder och figurer. För att göra 

detta kan följande fråga användas: “Vad berättar dagens landskap och miljö 

om områdets ursprung, utveckling och karaktär?”. Processen i steget är 

lämplig för medverkan och samarbete med andra aktörer. Samtidigt är 

objektivitet viktigt att ta hänsyn till i analysen, eftersom det ska fungera som 

grund i kommande steg (Riksantikvarieämbetet, 2009). 

2. Det andra steget är Interpret, vilket innebär att tolka informationen från det 

första steget. Detta innebär att förstå vilka egenskaper som haft betydelse för 

människor och hur de framträder i den fysiska miljön idag. En fråga som kan 

användas i detta steg är: “Varför har vissa element och karaktärsdrag i 

området haft speciell betydelse i samhället?”. Personer med olika inställning 

och kunskap bör tillfrågas när områdets historiska betydelse behandlas, så att 

åsikterna som samlas in får olika perspektiv (Riksantikvarieämbetet, 2009). 

3. Det tredje steget är Valuate som Riksantikvarieämbetet (2009) beskriver som 

värdering. Detta grundas på de två tidigare stegen och frågan som bör ställas 

i detta steg är följande: “Vilka element och karaktärsdrag har speciellt värde, 

kan de utvecklas och var går gränserna för vad de tål?”. I detta skede är det 

också lämpligt att samarbeta med personer med olika kunskaper om ämnet 
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för att diskutera synen på kulturmiljön, möjliga utvecklingar, områdets 

sårbarhet och dess förändringskapacitet. Här värderas de egenskaper i 

området som identifierats och utvecklingsmöjligheter bör därefter tas fram, 

utan hänsyn till eventuella begränsningar. Sedan bör sårbarheten i området 

belysas för att ta fram kulturmiljöns tålighetsgräns. Områdets 

förändringsförmåga grundas sedan på värden, möjligheter och sårbarhet 

(Riksantikvarieämbetet, 2009).  

4. Det fjärde steget är Enable som innebär aktivera/möjliggöra. Det behandlar 

hur de värdefulla egenskaperna kan utvecklas och förvaltas. Konkreta 

lösningar eller förslag på åtgärder kan tas upp i detta skede. Frågan som ställs 

är: “Hur kan områdets utpekade, historiska kvaliteter och resurser förvaltas 

och utvecklas?”.  

Innehållet av alla fyra steg sammanfattas sedan, vilket fungerar som underlag vid 

beslut. Detta resulterar i förståelse för vad som är betydelsefullt för ett område och 

vad som tidigare har varit det. Det bidrar till att se möjligheter och kvaliteter i 

kulturhistoriska områden eller för att se särskilda drag. Fördelen med metoden är 

att den kan användas på många olika sätt och till olika syften och nivåer 

(Riksantikvarieämbetet, 2009). 

3.1.1 Litteratur och dokument 

Dokument och litteratur har också undersökts för att beskriva Strömsbros karaktär 

och fastigheten som studerats i området. Underlag har också använts för att tolka 

beskrivande information om Strömsbro. Nedan beskrivs det material som använts 

till DIVE-analysen:  

• Gävle kommuns (2010) detaljplan Strömsbro 2:9 m.fl. aktbeteckning: 

2180K-25633, som berör fastigheten, har studerats för att hitta värden 

framtagna av Gävle kommun. Detta har gjorts för att jämföra beskrivna 

bestämmelser för nybyggnation för två fastigheter som tas upp i 

planbeskrivningen. Jämförelsen gav en bild av vad som tidigare ansetts vara 

viktigt vid nybyggnation i området.  

• Länsstyrelsens (2012) framtagna värdebärare för området har studerats för 

att identifiera värdefulla karaktärsdrag i Strömsbro.  

• Kulturmiljöbilagan för Gävle kommun (2009) har använts för att redogöra 

betydelsefulla egenskaper i Strömsbros kulturmiljö.  

• Gävle kommuns (1979) stadsarkitektkontors bok om Strömsbro har använts 

för att beskriva området samt för att tolka olika karaktärsdrags betydelse.  
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• Sigurd Söderbergs (1967) artikel i Gefle Dagblad där fastigheten Strömsbro 

37:2 beskrivs samt hur dess olika användningar genom åren återges. Denna 

artikel användes för att beskriva och tolka information om fastigheten. 

3.1.2 Platsbesök och Inventering 

För att kunna utföra stegen i analysmetoden DIVE har fysiska platsbesök och 

inventering i området genomförts. Vid analysmetoder i kulturhistoriska miljöer är 

det viktigt att förstå och värdera platsen innan beslut om utveckling gällande ny 

bebyggelse (Shibbye & Pålstam, 2001). Den starka kopplingen mellan 

kulturhistoriska miljöer och platsens identitet (Olsson et al. 2015) innebär att 

identifiering av viktiga komponenter i den fysiska miljön är mycket viktig vid 

förändringar (Shibbye & Pålstam, 2001). 

3.1.2.1 Platsbesök: 2019-04-03 

Vid det första platsbesöket som utfördes på förmiddagen, skulle en uppfattning om 

platsens utseende erhållas. Bilder togs på omgivningen samt på befintlig bebyggelse 

för att samla underlagsmaterial till gestaltningen. I figur 5 illustreras de vägar som 

besöktes under det första besöket som blå linjer.     

 

Figur 5: De blåmarkerade gatorna på kartan visar de vägar som passerats vid besök, fastigheten Strömsbro 37:2 
har markerats i den svarta kvadraten. Bakgrundskarta: Kartsök och ortnamns topografiska webbkarta, © 
Lantmäteriet (2019).  
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3.1.2.2 Platsbesök och inventering: 2019-04-16 

Under det andra platsbesöket utfördes inventeringen också på förmiddagen, för att 

identifiera områdets egenskaper och utformning. De fysiska elementen som 

studerades vid inventering av området visas i punktlistan nedan: 

• Antal våningar 

• Byggnadsformer  

• Byggnadsplacering 

• Fasadfärg 

• Fasadmaterial 

• Knutar 

• Skorsten 

• Typ av tak 

• Takmaterial 

• Takfärg 

• Fönstertyper 

• Fönsterfärg 

• Typer av fönster på samma byggnad 

• Storlekar på fönster på samma byggnad  

• Synlig vindsvåning 

• Entré 

• Dörrar 

• Balkong 

• Staket och häckar 

• Insyn 

• Lekplats 

• Grönska 

• Sittplats 

• Säkerhet 

• Parkering 

• Cykelställ 

• Belysning 

• Soptunna 

• Vägar 

• Trottoarer 

Under detta besök togs även bilder på bebyggelsen för att samla in material och 

tydliggöra förklaring av husens utformning. Inventeringen genomfördes där de blå 

linjerna på kartan visas i figur 6. De fysiska elementen var uppskrivna i en punktlista 

och observationer i området skrevs ned intill varje punkt. Eftersom flera hus på 
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samma gata hade liknande egenskaper kunde generella slutsatser dras ganska snabbt 

och varje hus behövde därför inte studeras särskilt noggrant. De generella 

slutsatserna vägdes dock in i undersökningen för att inte ge ett missvisande resultat.  

 

Figur 6: De blåmarkerade gatorna på kartan visar de vägar som passerats vid besök, fastigheten Strömsbro 37:2 
har markerats i den svarta kvadraten. Bakgrundskarta: Kartsök och ortnamns topografiska webbkarta, © 
Lantmäteriet (2019). 

 

3.2 Intervjuer och enkäter 

Det finns olika sätt att utföra undersökningar som involverar människor. Det kan 

vara telefonintervjuer, personliga intervjuer, post-/handlevererade enkäter, 

mejlenkäter och gruppenkäter (Biggam, 2015). I denna undersökning har personliga 

intervjuer och handlevererade enkäter använts för att kunna genomföra stegen i 

analysmetoden DIVE. Personliga intervjuer är resurskrävande för både intervjuaren 

och respondenten, det ger däremot möjligheten att få bredare och utvecklade svar 

på frågorna än enkäter (Biggam, 2015). Eftersom undersökningar kan vara 

tidskrävande, särskilt intervjuer, är det därför vanligt att studenter väljer enkäter 

som tillvägagångssätt för undersökningar. Några saker som Biggam (2015) anser är 

viktiga att tänka på vid utformningen av undersökningen är:  

• Vilken målgrupp riktas undersökningen till? 

• Hur många personer kommer delta? 

• Är de avsedda respondenterna lättillgängliga? 
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• Vad ska frågas? 

• Hur ska frågorna ställas? Vilken teknik ska användas? Hur ska frågorna 

utformas? 

3.2.1 Intervju metodologi  

Det finns olika typer av intervjuer som kan användas vid undersökningar. Den 

vanligaste samhällsvetenskapliga intervjutypen är strukturerade intervjuer 

tillsammans med kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011). Strukturerade 

intervjuer innebär att skillnaden mellan de olika intervjuerna som utförs är så liten 

som möjligt. Frågorna ska ställas i den ordning som skrivits ner på intervjuschemat 

och att det som sägs på intervjun ska noggrant antecknas eller transkriberas från 

inspelning. Nackdelen med den här typen av intervju är att följdfrågor inte får ställas 

av intervjuaren (Bryman, 2011). 

Semistrukturerad intervju är också en typ som kan användas, det innebär att 

frågorna som är skrivna i ordning kan variera. Till skillnad från en strukturerad 

intervju kan frågornas formulering förändras. Följdfrågor kan också till viss grad 

ställas av intervjuaren, om viktiga svar kan erhållas (Bryman, 2011). 

En ytterligare typ av intervju är ostrukturerad intervju, här finns det inte riktigt 

några bestämda frågor som intervjuaren utgår ifrån, utan ett bestämt tema eller mer 

allmänna frågeställningar brukar användas för vad intervjun ska handla om. Frågorna 

ställs ofta på ett mer vardagligt och personligt sätt. Ordningsföljden och 

formuleringen av frågorna varierar ofta mellan de olika intervjuarna (Bryman, 

2011).   

3.2.2 Genomförande av intervjuer  

I det här arbetet har semistrukturerade intervjuer använts för att ha möjlighet att 

ställa följdfrågor under intervjun samt att frågornas ordningsföljd kunde varieras. 

Däremot valdes inte ostrukturerade intervjuer att användas av den anledningen att 

frågorna skulle ha någon typ av strukturering och formulering. Frågeformulären som 

användes vid intervjutillfällena finns i bilaga A. Intervjuernas syfte var olika, 

beroende på vem som var respondent.  

Den första intervjun utfördes tidigt i arbetsprocessen. Syftet var att samla 

bakgrundsmaterial och underlag till det första steget i DIVE-analysen, likväl ta del av 

åsikter om värden och möjlig utveckling för att genomföra analysens tredje steg. 

Respondenten var Nori Camuz, fastighetsägare till Strömsbro 37:2 och intervjun 

utfördes 2019-04-10 på Högskolan i Gävle. Intervjun bestod av 16 frågor och 

hanterade uppfattningar om Strömsbro, samt åsikter angående nybyggnation i 

området. Det var viktigt att ha i åtanke att fastighetsägarens svar på frågorna 
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möjligtvis inte är objektiva eftersom personens kunskaper om kulturmiljö kan vara 

otillräckliga. Därför behövdes en ytterligare intervju utföras med kompletterande 

kunskaper, för att säkerställa trovärdigheten av studien. I samband med intervjun 

tog fastighetsägaren med en del historiskt material som behandlade fastigheten 

Strömsbro 37:2.  

Den andra intervjun utfördes för att samla ytterligare kunskaper om vilka värden 

som finns i området och även som underlag i det första, andra och tredje steget i 

DIVE-analysen. Denna gång var respondenten Lena Boox, kommunantikvarie på 

Gävle kommun och intervjun bestod av 9 frågor som utfördes 2019-04-25 i Gävle 

kommuns förvaltningshus. 

Båda intervjuerna spelades in för att ge möjligheten att kunna lyssna på vad som sagts 

efteråt och för att undgå behovet av att anteckna under intervjutillfällena. 

Intervjuerna transkriberades sedan för att kunna tolka svaren.  

3.2.3 Enkät metodologi 

Vid utformning av enkäter är det viktigt att inte skriva för många frågor, eftersom 

flertalet frågor kan avskräcka respondenterna till att inte fullborda enkäten (Biggam, 

2015). Det är en fördel att utforma enkäter med få sidor för att få så många svar som 

möjligt av de som tillfrågas (Bryman, 2011). Dessutom kan en väl utformad och 

professionell enkät ge ett ökat antal svarande. Tillvägagångssätt för att få enkäten att 

se mindre ut, kan vara att minska marginaler, radavstånd och typsnittsstorlek. Detta 

kan däremot leda till motsatt effekt, eftersom enkäten kan upplevas vara överfull 

och kompakt (Bryman, 2011). Om frågorna kommer för tätt inpå varandra kan det 

leda till att några frågor lämnas obesvarade av misstag, eftersom det inte är tydligt 

när nästa fråga kommer. För att underlätta analysen av besvarade enkäter bör inte 

respondenterna ges möjlighet att välja fler svarsalternativ än ett för varje fråga. 

Utrymme bör däremot inte heller överanvändas, för mycket tomrum mellan 

frågorna och svarsalternativen behöver inte betyda att enkäten blir bättre (Bryman, 

2011). Något som är ännu viktigare är hur enkätens layout ser ut, eftersom den ska 

vara lockande och lätt att besvara. Ett sätt kan vara att skilja på öppna och slutna 

frågor i en enkät. Något som också kan göras är att byta typsnitt, stil och storlek. 

Det måste däremot vara förståeligt för läsaren för att inte skapa förvirring (Bryman, 

2011).  

3.2.4 Genomförande av enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes för att ta fram möjligheter samt värderingar till 

steg 3 i DIVE-analysen. Enkäterna riktades till boende och besökare i Strömsbro, 

eftersom de hade kunskap om området och bäst kunde besvara hur området upplevs. 

Enkäterna delades ut till personer på plats och respondenterna hade tillgång till 



 

 
19 

material för att besvara frågorna. Enkäterna bestod därför av 10 frågor som utgick 

från den första intervjuns frågeformuleringar. De frågor som fungerade sämre under 

intervjun togs därför inte med i enkätutformningen. Enkäterna utformades så att de 

skulle vara lätta att besvara, med karta och figurer. Alla frågor förutom en hade 

färdiga svarsalternativ, detta för att öppna frågor alltid minskar antal svar (Bryman, 

2011). För att inte begränsa respondenterna fullständigt fanns alltid svarsalternativet 

“annat” för att möjligheten att ge ett eget svar skulle finnas. 

I enkäten var det tillåtet att markera fler än ett svarsalternativ, detta medförde dock 

problem vid analysen. Detta gjordes för att respondenterna inte enbart skulle fastna 

vid vad som är typiskt för Strömsbro, till exempel röda trähus, utan att de skulle ha 

möjlighet att föreslå fler lösningar som skulle passa in i området. 

Det första tillfället med utdelningen av enkäter utfördes 2019-04-24 mellan klockan 

11:00 och 12:30. Enkätfrågorna i sin helhet finns i bilaga B. Undersökningen gjordes 

för att få en uppfattning om hur allmänheten uppfattar området och vad de anser 

vara värdefullt. Frågorna berörde även nybyggnation för att få en bild av vad 

människor tycker är en lämplig ny bebyggelse i den kulturhistoriska miljön. Det 

fanns en brist på möjliga respondenter i området och därför kunde endast ett fåtal 

personer tillfrågas, 2 personer valde att delta i enkätundersökningen. 

Genom att det första besöket hade för få respondenter för undersökningen utfördes 

ytterligare ett utdelningstillfälle av enkäter 2019-04-28 i Strömsbro med samma 

frågor som tidigare. Det här besöket genomfördes på en söndag för att chansen att 

träffa fler människor ansågs vara större. Vid besöket hade boende i området 

anordnat loppmarknad, därför vistades många på platsen. Detta förenklade 

processen och ledde till att undersökningen gick snabbare än förväntat. Från klockan 

10.00–12.00 frågades 23 personer att besvara enkäterna och 17 personer valde att 

delta i enkätundersökningen. De blå linjerna i figur 7 symboliserar de gator som 

besöktes under den andra enkätutdelningen. Valet av gator bestämdes av 

koncentrationen av människor. Samtliga enkäter under det andra besöket delades ut 

på de södra gatorna som besöktes, där koncentrationen av människor var som högst. 

Totalt insamlade svar för enkätundersökningen var 19 stycken och det var tillräckligt 

med svar för att få fram ett användbart resultat. 
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Figur 7: De blåmarkerade gatorna på kartan visar de vägar som passerats vid enkätutdelning, fastigheten 
Strömsbro 37:2 har markerats i den svarta kvadraten. Bakgrundskarta: Kartsök och ortnamns topografiska 
webbkarta, © Lantmäteriet (2019). 

3.3 Volymstudie 

Denna metod användes för att ta reda på vilken volym som kunde användas för 

nybyggnation i Strömsbro. Resultatet av volymstudien ger inte en volym som går att 

tillämpa överallt. Däremot kan tillvägagångssättet användas för andra fastigheter i 

liknande miljöer. Eftersom volymstudien endast tog fram en lämplig volym för det 

valda området har en kompletterande metod använts för att ta fram en byggnadshöjd 

som passar in i området, vilket i detta fall gjordes genom DIVE-analysen. En 

SketchUp-modell över byggnadskroppar i Strömsbro har erhållits genom personlig 

kommunikation (2019-05-02) med Gävle kommun. Beräkning av volymer i 

området har utförts genom att de 20 närmaste bostadsbyggnader till fastigheten 

Strömsbro 37:2, med avgränsning söder om Iskällargatan, har bedömts i SketchUp-

modellen. Avgränsningen har ansetts vara nödvändig, med anledning att bebyggelsen 

vid Iskällargatan har uppförts i en senare tidsperiod och skiljer sig från det 

karaktäristiska Strömsbro. Figur 8 visar de bostadsbyggnader som beräknades, dessa 

är färgade vita. Komplementbyggnaderna till bostäderna har inte inkluderats i 

beräkningarna, eftersom studien avser att ta fram nya bostadskroppar.  
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Figur 8: Byggnader som beräknades i volymstudien visualiseras i vit färg. 

Byggnadsarean beräknades för varje bostadsbyggnad inom avgränsningen i studien, 

vilket innebär den yta av byggnaden som upptar marken (Boverket, 2018b). 

Byggnadshöjderna kunde mätas i SketchUp filen. Volymerna har tagits fram enligt 

följande: 

 

Volymen för varje bostadsbyggnad som skulle vara med i studien togs fram. Genom 

beräkningarna kunde maximum- och minimumvärden för volymer i området 

fastställas. Tillbyggnader är enligt Plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) en del av 

byggnadens volym och de som förekom sammanräknades därför med 

huvudbyggnaden. Komplementbyggnader som tillhör bostaden, såsom garage och 

förråd frånsågs eftersom de inte tillhör huskroppen och påverkas dess volym. För att 

bestämma lämplig volym för nybyggnation i området konstaterades ett medelvärde 

enligt följande beräkning: 

 

Medelvärdet användes för att bestämma volymer för huskroppar i nybyggnationen. 

Eftersom de flesta beräknade volymerna är uträknade från enfamiljsvillor, går de 
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inte att tillämpa för boendeformer som kräver större huskroppar. Det går dock att 

ta hänsyn till minimum- och maximumvärden för att inte överskrida områdets 

generella volymer. 

3.3.1 Exploateringstal 

I volymstudien beräknades även exploateringstal för att få en balans mellan 

obebyggda och bebyggda ytor som stämmer överens med strukturen i området. 

Exploateringstalen grundades på SketchUp-filen erhållen genom personlig 

kommunikation (2019-05-02) med Gävle kommun. Dessa kalkyler utgick från 

samma avgränsade bostadskroppar som tidigare beräknats i volymstudien. 

Komplementbyggnader till bostadskropparna inkluderades även för att beräkna 

andelen bebyggda ytor i förhållande till obebyggda ytor på varje fastighet, figur 9 

illustrerar de beräknade byggnaderna som vita. 

 

Figur 9: Byggnader som beräknades för exploateringstal visualiseras i vit färg. 

Bruttoarean för varje fastighet beräknades, vilket innebär bebyggelsens sammanlagda 

ytor för alla våningsplan (Boverket, 2018b). Fastighetsarean kunde fastställas i 

SketchUp-filen. Exploateringstal kalkylerades sedan enligt följande: 
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När exploateringstalen var beräknade kunde ett medelvärde tas fram genom att 

dividera alla sammanlagda exploateringstal med antalet fastigheter i volymstudien. 

Exploateringstalen går sedan att tillämpa i gestaltningsförslaget för att uppnå lämplig 

utnyttjandegrad av fastigheten.  

3.4 Gestaltning 

Utefter Carmonas, et al. (2010) beskrivning av att kvarterstrukturen är viktig för 

anslutning har befintlig omkringliggande bebyggelse analyserats för att kunna anpassa 

utformningen av nybyggnation. För att bibehålla nuvarande gatu- och 

byggnadsstruktur anpassades placering av byggnader efter områdets strukturer som 

har analyserats enligt DIVE. Gestaltningen har inspirerats av Eksjö kommuns (2016) 

tillvägagångssätt för nybyggnationsprojekt i kulturmiljö, där ny bebyggelse har 

baserats på den föregående bebyggelses volymer och placering. Vilket i detta arbete 

utgår från historiskt material i DIVE-analysen för att studera tidigare placering, skala 

och volymer av bebyggelse. Några första skisser gjordes över fastigheten Strömsbro 

37:2 för att se hur möjlig placering av bebyggelse kan se ut. Det grundade sig på 

historiskt material som visar hur den tidigare bebyggelsen sett ut. Eftersom 

avskildhet har en koppling till den personliga integriteten (Kupritz, 1998), gjordes 

även skisser för att uppnå avskildhet genom placering av bebyggelse för att skapa 

visuella gränser.   

Egenskaper i omgivningen som är viktiga att ta hänsyn till vid nybyggnation i 

kulturmiljö är skala, färgsättning, material och volym (Lomma kommun, u.å.), 

dessa egenskaper har behandlats i DIVE-analysen samt i volymstudien. I 

volymstudien granskades utöver volymer, även exploateringstal av omkringliggande 

bebyggelse. Detta resulterade i ett antal olika värden som användes för att anpassa 

gestaltningsförslaget efter områdets volymer och exploateringstal. Det gjordes för 

att den nya bebyggelsen skulle passa in i området och inte förstöra den värdefulla 

kulturmiljön. Lämplig färgsättning och material av nybyggnation i området togs 

fram genom DIVE-analysen. Från intervjuerna, enkäterna, historiskt material och 

platsbesök som genomförts i DIVE-analysen har gestaltningen grundat sig på de svar 

som erhållits gällande våningsantal. 

Inspiration till bebyggelseutformningen visas i figur 10, detta kommer från ett 

byggprojekt i Eskilstuna med radhus i träfasader (OBOS Kärnhem, 2019). 
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Figur 10: Inspirationskälla till gestaltningsförslag (OBOS Kärnhem, 2019).  

 

Inspirationskällan valdes eftersom träfasader är karaktäristiskt för Strömsbro och 

dess kulörer är vanligt förekommande i det avgränsade området. Det har även inslag 

av nutida design, utan att upplevas för modern för Strömsbros arkitektur. Sadeltak 

påträffas också i hög utsträckning i området och därför var dess utformning mycket 

lämpad som inspiration till gestaltningen. Programvaror som använts för att ta fram 

gestaltningsförslaget är SketchUp och Adobe Photoshop.  
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4 Resultat 

4.1 DIVE 

Resultatet av DIVE-analysens fyra steg presenteras nedan.  

4.1.1 Steg 1: Describe (Beskriva) 

Det första steget i analysen beskriver området och förklarar hur området har 

utvecklats. Frågan som ska besvaras i analysens första steg är: “Vad berättar dagens 

landskap och miljö om områdets ursprung, utveckling och karaktär?” 

(Riksantikvarieämbetet, 2009) 

4.1.1.1 Platsbesök och inventering  

Ett platsbesök genomfördes 2019-04-16 där fysiska element i området studerades, 

dessa visas i punktlistan på sida 15. Figur 11 visar en karta över området som 

besöktes samt bilder kopplade till specifika platser. Bilderna är numrerade 1–10.  

Platsbesöket började vid nummer 1 i figur 11, vilket också är fastigheten Strömsbro 

37:2. En nedlagd ICA-butik finns på denna fastighet på Storgatan 45, intill Brogatan 

och Magasinsgatan. Den nedlagda butiken har en våning. Däremot är huskroppen 

stor och tar upp mycket markyta. Den har vita putsfasader och rött valmat tegeltak. 

Parkeringslösningar i Strömsbro sker längs gatorna samt en besöksparkering på 

västra sidan av gamla ICA. 

Bebyggelsen i området är mestadels villor som består av 1–2,5 våningar. 

Fabriksgatan sticker ut en del från övriga området, där nästan alla hus är målade 

röda, en bild från gatan kan ses i figur 11 med numrering 2. Skolgatan består av 

större och högre huskroppar som ses numrerat som 3 och 4 i figur 11, jämfört med 

många övriga gator i Strömsbro där huskropparna är relativt små och låga. Det finns 

många flerfamiljshus på Skolgatan, medan Strömsbro för övrigt består av många 

enfamiljs-villor. Det finns få radhus och lägenhetsbyggnader i stadsdelen.  

De flesta byggnaderna har en rektangulär form, men det finns en del rektangulära 

hus med utbyggnader eller hörnbyggnader som ses i figur 11 numrerat som 5 och 6. 

Majoriteten av byggnaderna har en äldre karaktär, det finns dock ett fåtal som har 

ett mer modernt uttryck gällande fönster och fasader. De flesta fasaderna på 

byggnaderna är i trä, men det finns ett fåtal puts- och tegelbyggnader. Fasadfärgerna 

som är vanligast är röd, gul, grå och grön med vita knutar, den röda färgen är mest 

förekommande. 
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Figur 11: Karta över inventerade platser i Strömsbro utfört 2019-04-16 med kopplingar till fotografier. 
Bakgrundskarta: Kartsök och ortnamns topografiska webbkarta, © Lantmäteriet (2019). 

Det är lika vanligt att byggnaderna i området har olika typer av fönster som att de 

inte har det, däremot har de flesta byggnaderna olika storlekar på fönsterna. Många 

hus har en synlig vindsvåning genom att de har ett fönster placerat där. De flesta 

fönster är spröjsade och den vanligaste färgen är vit. 

Det är mer vanligt att entréerna är vända mot innergården än att de är placerade vid 

gatan. Det demonstreras i figur 11 med numrering 5 och 7. Av de dörrar som är 

synliga från gatan har nästan alla fönsterpartier. Dörrfärgerna i området varierar 

mycket, färger som har observerats är: blå, svart, röd, grön, vit, orange och brun. 

Magasinsgatan är utmärkande med flera rosa hus som ses på bilderna numrerade 

med 8 och 9 i figur 11. De flesta hus har sadeltak, men även brutet- och mansardtak 
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finns på flera byggnader i området. Rött tegeltak är vanligast i området, men även 

plåttak förekommer på några byggnader. 

Fastigheternas uteplatser är ofta dolda från gatan, eftersom det förekommer många 

höga plank för att skapa avskildhet från gatan. Det finns en del uteplatser som är 

synliga från gatan genom låga staket eller lövfällande häckar. Det är betydligt 

vanligare med staket än häckar mot gatan i området. Många fastigheter har 

huskroppar placerade längs gatan och har därför inget behov av att ha staket eller 

häck utåt sett. Det finns inga balkonger placerade mot gatan, däremot finns det 

balkonger vända mot innergården. Många fastigheter har fristående uthus på gården 

som syns från gatuperspektiv.  

Längs de smala gatorna på båda sidor finns trottoarer som är asfalterade eller 

grusbelagda. Under tiden området besöktes var det inte mycket människor som 

rörde sig i området. I Strömsbro är det väldigt få soptunnor för allmänheten, 

dessutom förekommer inte heller särskilt mycket grönska utöver bostädernas 

trädgårdar. En lekplats förekommer med en del gröna ytor och träd. I området går 

busslinje 11 längs Fabriksgatan och fortsätter ut på Hillevägen. 

Storgatan är en huvudgata i Strömsbro som är en av de bredaste gatorna i området. 

Vägen har ändå relativt låg hastighetsgräns på 40 km/h. Den korsar Hillevägen, som 

är en gata med järnvägsöverfart. I korsningen mellan Storgatan och på Hillevägen 

finns det övergångsställen. Däremot kan den upplevas som otrygg för 

gångtrafikanter genom att gatan är väldigt bred, vilket kan medföra att bilisterna inte 

följer hastighetsbegränsningen. Korsningen visas i figur 11 med numrering 10. 

4.1.1.2 Strömsbro 

Äldre bevarade industribyggnader finns i Strömsbros bruks- och industrimiljö. Det 

förekommer kulturhistoriskt bevarade byggnader som brännerimästarbostad och 

skola, dessutom är arbetarstadsdelen tydligt planlagd. 

I nutida miljö syns fortfarande seklens utveckling och förändring på industrin. Det 

finns flera industribyggnader i stadsdelen från bland annat 1600-talet vid inrättande 

av kvarnen (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). Dessutom från 1700-talet eftersom 

bränneriet uppfördes år 1776 (Gävle kommun, 1979). Samt från mitten av 1800-

talet då väveri och spinneri fanns på textilfabriken (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). 

Arbetarna till bränneriet var från början bosatta i byggnader efter Storgatan. De 

första arbetarbostäderna och bränneriet följde traditionell kvartersstruktur. Fabriken 

blev framgångsrik och tillhörde Gävles största industri. Därför behövde bebyggelsen 

av Strömsbro utvecklas och det beslutades år 1795 (Gävle kommun, 1979). 

Under den här tiden var 104 personer bosatta i stadsdelen och fler bostäder behövde 

byggas. Den utökade delen av Strömsbro följde inte de traditionella strukturerna 
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utan fick rutnätsstruktur med sex stycken gator som var nord-sydgående med cirka 

300 lika stora fastigheter (Gävle kommun, 1979). 

När bränneriet lades ned köptes anläggningen upp för att satsa på textilindustri. 

Spinneriet och väveriet påverkade även Strömsbros utveckling då en ny stadsplan 

behövde tas fram år 1853 för att täcka behovet av bostäder.  

Bebyggelsen placerades med gavelsidan eller långsidan längs gatan för att skapa 

slutna gårdar. Hushöjden i området är huvudsakligen låg och husen var från början 

små (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). Bränneriskolan och Strömsbro gård är utpekat 

riksintresse. Användningen av fastigheterna i Strömsbro har varierat, stadsdelen 

hade fler verksamheter förut, vilket har övergått till mestadels bostäder (Gävle 

kommun, 1979). 

Under 1970- och 1980-talet förändrades strukturen i området något, då de 

ursprungligt stora fastigheterna delades och bebyggelsen förtätades. Eftersom många 

fastigheter i Strömsbro har delats och blivit små uppkommer diskussioner om plank 

mellan fastigheterna (L. Boox, personlig kommunikation, 2019-04-25). Detta beror 

på att insynen till fastigheten från gatan eller grannen har ökat och kan upplevas som 

störande. Många boende i området efterfrågar därför att få uppföra plank för att 

minska insynen. Detaljplanen föreslår dock att plank ska undvikas mot gatan för att 

behålla områdets karaktärsdrag och för att inte minska synvidden för trafikanter. 

Spjälstaket och häckar rekommenderas att uppföras mot gatan istället (Gävle 

kommun, 2010). 

4.1.1.3 Strömsbro 37:2 

Fastigheten Strömsbro 37:2 har haft många olika användningar och sedan lång 

tillbaka i slutet på 1700-talet har det funnits ett mejeri på platsen. Några 

tillbyggnader i form av småstugor byggdes även under den tiden (Söderberg, 1967). 

En tvåvåningsstuga byggdes av Eric Hofström år 1823 med en längd och bredd på 

5,4 m vardera. Efter Erics bortgång öppnade Håfströms fru ett värdshus på gården. 

Värdshuset övertogs efteråt av dottern Fredrika som gift sig med en bagare som 

hette Carl Gustaf Berglund. Därför öppnades sedan “Berglunds krog” som hade sin 

topp på 1850-talet. År 1875 övertog Johanna Östheim krogen. Krogen drabbades av 

en brand i september 1893 som också påverkade gården som helhet. Gården fick 

därefter en ny ägare Anders Sörlin, som upprustade allt och hyrde ut krogen till 

Strömsbro och Hille Mejeri AB. Därefter stod skomakaren Karl Johansson och 

bryggaren A.G. Andersson som ägare med arrendatorn J.E. Wahlberg som i den 

tidigare mejerilokalen hade mjölkmagasin (Söderberg, 1967). Utöver verksamheter 

har även bebyggelsen på fastigheten använts som bostad (N. Camuz, personlig 

kommunikation, 2019-04-10). Byggnaderna på fastigheten revs i slutet av 1900-talet 

(Söderberg, 1967). Bilder från fastigheten innan den revs visas i figur 12. Dessa är 
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tagna under mitten av 1900-talet ur olika vinklar och från olika gator. Bebyggelsens 

färgsättning är svår att tyda, eftersom bilderna saknar färg. Materialet på fasaderna är 

desto lättare att tyda, då det syns att de är i trä.  

 

Figur 12: Bilder på fastigheten Strömsbro 37:2 från mitten av 1900-talet (Camuz, N., privat ägo, fotograf 
okänd, troligen ca 1950/1960-talet). 

Fastigheten Strömsbro 37:2 har idag en byggnad uppförd 1977 (Gävle kommun, 

1979). Omkringliggande bebyggelse är uppförd 1776–1849 och 1850–1869 (Gävle 

kommun, 2010). I samma kvarter Kv. Tennstopet, förekommer två andra 

byggnader från år 1788 respektive 1946 (Gävle kommun, 1979). Bebyggelsen på 

fastigheten Strömsbro 37:2 idag har vita putsfasader och rött valmat tegeltak. Den 

består av en våning och har fungerat som livsmedelsbutik sedan den byggdes (N. 

Camuz, personlig kommunikation, 2019-04-10). Figur 13 visar den nuvarande 

bebyggelsen för fastigheten från två olika perspektiv.  

 

Figur 13: Bebyggelsen på fastigheten Strömsbro 37:2, 2019-04-16. 
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4.1.2 Steg 2: Interpret (Tolka) 

Det andra steget i DIVE ska tolka informationen från det första steget, hur 

egenskaper som haft betydelse framträder i den fysiska miljön. Frågan som ska 

besvaras i det här steget är: “Varför har vissa element och karaktärsdrag i området 

haft speciell betydelse i samhället?” (Riksantikvarieämbetet, 2009) 

4.1.2.1 Strömsbro 

Industrierna i Strömsbro har haft stor betydelse för stadsdelens utveckling. 

Bränneriet anlades när hembränning blev illegalt år 1775. På flera platser i landet 

beslutades det att anläggningar för brännvinsbränning skulle uppföras (Gävle 

kommun, 1979). Lokaliseringen av bränneriet i Strömsbro var strategiskt planerat 

genom att landsvägen var närliggande samtidigt som vattenkraften var lättillgänglig. 

Dessutom var stadens norra kvarn närbelägen, på så sätt tillkom inga dyra 

transportkostnader. 

Strömsbro fick en ny stadsplan 1795 för att utöka stadsdelen (Gävle kommun, 

1979). David Rosenbaum var stadsingenjören som tog fram rutnätsplanen över 

området. Gatustrukturen var mycket populär under den här tiden (L. Boox, 

personlig kommunikation, 2019-04-25). Beslutet om utvecklingen visar att 

myndigheterna hade ljusa framtidsvisioner för stadsdelen. Framtida 

bebyggelseutveckling kom att grunda sig på rutnätsplanen med en del ändringar 

(Gävle kommun, 1979).  

Stora arbetsgivare kunde skapa ett eget litet samhälle som hade alla de nödvändiga 

samhällsfunktionerna. Strömsbro hade bland annat kyrka, affärer och skola (L. 

Boox, personlig kommunikation, 2019-04-25). Skolan kunde uppföras efter 

bränneriets stora vinster, som blev en följd av förbättringar under 1788 och 

industrin var under detta århundrade stadens största (Gävle kommun, 1979). 

Verksamheten fungerade sedan sämre på grund av högre produktionskostnad i 

jämförelse med konkurrenter, vilket minskade industrins omsättning. Fastän 

Strömsbros bränneri hade högre produktkvalitet än konkurrenterna var det ändå 

inte lönsamt och den sista bränningen skedde år 1845 (Gävle kommun, 1979). Den 

minskade omsättningen kan också varit ett resultat av nykterhetsrörelsens medgång 

(Gävle kommun, 1979), vilket tog fart under 1830-talet då föreningen bildades med 

100 000 medlemmar (Nationalencyklopedin, u.å.c).  

Bränneriet köptes sedan upp av Gefle Manufaktur AB år 1849 och industrin blev 

sedan ett ledande företag inom textil (Gävle kommun, 1979). Ett tegelslageri 

byggdes intill bränneribyggnaden. Avsikten var att framställa billigt 

byggnadsmaterial som skulle användas vid uppförandet av en ny hög tegelbyggnad 

till industrin. Detta gjordes för att utöka verksamheten. År 1851 stod den nya 
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textilfabriken klar som sedan fick namnet Vävaren. Ett år efter uppförandet av 

byggnaden sattes tillverkningen av textil igång (Gävle kommun, 1979). Det var stor 

efterfrågan på garn och väv i dess höga kvalitet och det första året fick vinsten stor 

betydelse. Fabrikens omsättning år 1861 var mer än 50 % av stadens övriga 37 

fabrikers omsättning tillsammans (Gävle kommun, 1979). 

Under den här tiden var det svårt att hitta arbetskraft på grund av de dåliga 

bostadsförhållandena. Under 1852–1853 byggdes hyreshus för kvinnor. På så sätt 

fick arbetskraften starkare koppling till företaget (Gävle kommun, 1979). En ny 

stadsplan över Strömsbro gjordes år 1853 av Johan Henrik Rosenbaum för 

utvecklingen av de nya arbetarbostäderna. Det byggdes därefter radhus efter engelsk 

tradition längs Storgatan år 1854 för högre uppsatta personer inom verksamheten 

(Gävle kommun, 1979). 

De ursprungligt stora tomterna som gav möjlighet till uthusbebyggelse på tomten 

var karaktäristiskt för stadsdelen (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). Uthusen hade 

olika användningar. Många hade bisysslor förr i tiden eftersom lönearbetet inte 

räckte till. De höll därför till med små verksamheter i uthusen, enligt L. Boox 

(personlig kommunikation, 2019-04-25). Det var även vanligt med odlingar på 

tomterna förut. Uthusen kunde därför också användas som förvaring till grödor och 

redskap, eller fungera som bostad till små djur. En annan användning för uthusen 

kan ha varit att de inreddes som bostadsrum och antingen hyrdes ut eller användes 

av familjen själva (L. Boox, personlig kommunikation, 2019-04-25).  

Bebyggelsen i Strömsbro målades oftast i slamfärg, som Falu rödfärg på grund av att 

det var billigt (L. Boox, personlig kommunikation, 2019-04-25). Färgen var lätt att 

koka ihop själv, eftersom den består av vatten, mjöl och rött pigment av 

restprodukter från Falu gruva i Sverige. Många andra slamfärger, som grönt, gult 

och vitt var mycket dyrare, eftersom pigment oftast importerades till Sverige. Det 

fanns antagligen fler röda hus i Strömsbro förut, innan husen kläddes med paneler. 

Eftersom husen tidigare byggdes med timmerstomme och målades röda (L. Boox, 

personlig kommunikation, 2019-04-25).  

Nedläggningar av verksamheter i Strömsbro kan bero på ett ökat bilanvändande. År 

1923 fanns det 37 823 registrerade personbilar i trafik i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2019a), med en befolkning på 6 miljoner invånare (Statistiska 

centralbyrån, 2019b). Vilket är ett lågt antal jämfört med dagens (2018) 4 870 783 

registrerade personbilar i trafik (Statistiska centralbyrån, 2019a) med en befolkning 

på 10,2 miljoner invånare (Statistiska centralbyrån, 2019b). Det innebär att 

närliggande verksamheter blir mindre viktigt, eftersom möjligheten att använda bil 

har ökat och avstånden får därmed mindre betydelse.  
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4.1.2.2 Strömsbro 37:2 

Fastigheten Strömsbro 37:2 har haft varierade funktioner. Den har använts som 

bostad, krog, mejeri, värdshus och livsmedelsbutik (Söderberg 1967). Den har 

därför haft stor betydelse för stadsdelens serviceutbud, eftersom lokala aktörer hade 

större betydelse förut. Tolkning av bebyggelsens färgsättning har gjorts utifrån 

fotografier utan färg. Byggnaden till vänster i figur 14 antas ha en vit kulör, medan 

de andra byggnaderna på fastigheten antas vara röda, då de flesta byggnader i 

området var målade i falurödfärg (L. Boox, personlig kommunikation, 2019-04-25). 

 

Figur 14: Fotografi av den äldre bebyggelsen på fastigheten Strömsbro 37:2 (Camuz, N., privat ägo, fotograf 
okänd, troligen ca 1950/1960-talet). 

4.1.3 Steg 3: Valuate (Värdera) 

I det tredje steget bedöms områdets värden, möjliga utvecklingar, områdets 

sårbarhet och hur det kan förändras (förändringskapacitet). Frågan som besvaras i 

detta steg är: “Vilka element och karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas 

och var går gränserna för vad de tål?” (Riksantikvarieämbetet, 2009).  

Steg 1 och steg 2 i analysen fungerar som underlag för att identifiera värden i 

området. Det kompletteras med svar erhållna från enkäter, intervjuer och övriga 

dokument. 

4.1.3.1 Värden grundat på analysens första och andra steg 

Rutnätsplanen som lades i stadsdelen efter dåtidens ideal anses vara värdefull, 

eftersom den haft betydelse för områdets fysiska utveckling. Fastigheterna 

placerades mot gatan, vilket skapar ett karaktäristiskt utseende för området med 
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slutna gårdar där entréer också är placerade. Uthusen på gårdarna är också typiska 

för området. Dessa har haft stor betydelse för de boende i området, vilket medför 

att de skapar en värdefull identitet i Strömsbro. Fasaderna på bostadsbyggnaderna 

har också värdefulla karaktärsdrag. Både fasadmaterial och fasadfärg ger en tydlig 

karaktär till området, eftersom de flesta hus har träfasader och typiska slamfärger 

som användes i stor utsträckning under 1700–1800-talet.   

Volymerna på bostadsbyggnaderna är också viktiga för området. De är 1–2 våningar 

höga och har småskaliga huskroppar. Vissa byggnader är dock utmärkande med 

större huskroppar, de är oftast flerfamiljshus som efterliknar den småskaliga 

bebyggelsen gällande värden som placering, fasadmaterial, fasadfärg, entréer, 

fönster och tak. Byggnader som anses vara mest värdefulla är Bränneriet och 

Vävaren. De har haft stor betydelse för Strömsbros framväxt. Skolan och kyrkan har 

också haft betydelse för utvecklingen i Strömsbro, eftersom stadsdelen kunde bli ett 

eget litet samhälle.  

4.1.3.2 Enkätundersökning 

Det var tillåtet att fylla i fler svarsalternativ än ett i enkätundersökningen på vissa 

frågor. Därför överstiger det totala procentuella resultatet 100 % i fråga 1 i detta 

avsnitt. Figur 15 visar fråga 1, vilket är resultatet av vilka karaktärsdrag som ger 

Strömsbro en identitet. Strömsbros identitet är starkt kopplat till dess äldre 

bebyggelse, 84 % av de 19 tillfrågade anser att detta karaktärsdrag är viktigt. 

Områdets historia, arkitektur och kvarter- och gatustruktur har också stor betydelse 

för Strömsbros identitet enligt respondenterna. Ungefär hälften av alla tillfrågade 

anser att dessa karaktärsdrag är viktiga.  

 

Figur 15: Resultat av vilka karaktärsdrag som ger Strömsbro en identitet enligt respondenterna i 
enkätundersökningen från fråga 1 i bilaga B. 

Figur 16 visar resultatet från fråga 5 i enkätundersökningen. Den visar att 

medborgarna anser att färgsättning och material på fasaderna är mest viktigt att ta 
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hänsyn till vid nybyggnation i kulturmiljöområden. Denna fråga tillät också 

respondenterna att besvara fler svarsalternativ. 

 

Figur 16: Resultat av vilka fysiska faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utformning av nybyggnation i 
kulturmiljö enlig respondenterna i enkätundersökningen från fråga 5 i bilaga B. 

I fråga 7 i enkätundersökningen svarade 63 % av respondenterna att det är viktigt att 

nybyggnation liknar omkringliggande bebyggelse. Det är också det mest valda 

svarsalternativ om vad som är viktigast vid nybyggnation av bostäder. Figur 17 visar 

resultatet av fråga 7. Även i denna fråga tilläts respondenterna att besvara fler 

svarsalternativ. Närhet till grönytor och trygghet är också två svarsalternativ som 

bedöms vara viktiga bland de tillfrågade.  

 

Figur 17: Resultat av vad som är viktigast vid nybyggnation av bostäder enligt respondenterna från 
enkätundersökningen från fråga 7 i bilaga B. 

4.1.3.3 Intervjuer 

Fastighetsägaren Nori Camuz (personlig kommunikation, 2019-04-10) anser att den 

äldre bebyggelsen, särskilt de K-märkta byggnaderna och arkitekturen, är attraktiv 
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och viktig för Strömsbros identitet. Gatustrukturen betraktas dessutom vara 

betydelsefull i stadsdelen. Områdets låga höjdskala är också av högt värde.  

Kommunantikvarie Lena Boox (personlig kommunikation, 2019-04-25) anger 

volymer som betydelsefulla i svenska 1800-tals kulturmiljöer. Dessutom bedöms 

fasadmaterial i området vara värdefullt. Faluröd färg togs även upp i intervjun som 

ett viktigt karaktärsdrag i Strömsbro på grund av att färgen har använts så pass länge 

i området. Taktyperna i stadsdelen har stor betydelse för områdets identitet.   

 

4.1.3.4 Länsstyrelsen Gävleborg 

I Strömsbro har viktiga element identifierats av Länsstyrelsen Gävleborg. Dessa 

värdebärare är karaktäristiskt för Strömsbro och viktigt för dess identitet.   

Följande värden i Strömsbro är identifierade i kunskapsunderlag av nya 

riksintressegränser av Länsstyrelsen Gävleborg (2012):  

• Helheten i miljön med rutnätsstaden, bruksgatan, arbetarbostäder som 

”Engelska byggningen”, industribyggnaderna, herrgården, skola, kyrkan och 

prästgården.  

• De välbevarade industribyggnaderna från olika verksamheter och epoker.  

• Industribebyggelsens koppling till det forsande vattnet och vattenkraften, 

vilket varit anledningen till etableringen på platsen. 

• Anläggningarna i vattnet som dammar, broar m.m. 

• Rutnätsplanen och dess tydliga avgränsning i sydväst med den äldre 

Bruksgatan som avslutning.  

• Den obebyggda marken närmast ån som fungerade som odlings- och 

betesmark. 

• De låga hushöjderna i rutnätsstadsdelen.  

• Byggnadernas placering i liv med gatan i rutnätsstadsdelen.  

• Befintliga dimensioner i takvinklar, hushöjder, byggnadskroppar m.m. i 

rutnätsstadsdelen.  

• De äldre materialen: trä och puts i fasad, trä i fönster och lertegel eller falsad 

plåt på taken  

• Traditionell färgsättning 
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• De enstaka bevarade husen ritade av stadsingenjören J.H. Rosenbaum som 

fått behålla ursprunglig storlek och små proportioner. 

• De bevarade äldre uthusen i rutnätsstadsdelen. 

• Tomtstorleken i rutnätsstadsdelen.  

• Bränneriskolan, som representant för en patriarkal struktur. 

 

4.1.3.5 Gävle kommuns kulturmiljöbilaga 

Rutnätsplanerna med bebyggelse från 1700- och 1800-talet anses vara värdefulla 

eftersom de präglades av industrins utveckling. Bevarade industribyggnader, 

herrgården och kyrkan är viktiga värden för området. Fastigheternas stora skalor 

med låg träbebyggelse och lummiga trädgårdar är värdefullt, eftersom de skapar 

goda och attraktiva boendemiljöer med höga turistvärden. Kommunens bedömning 

är att dessa karaktärsdrag är av högsta värde. Ny bebyggelse bör anpassas efter 

fastigheten gällande material, höjd och placering. Användningen för en fastighet kan 

ändras om det anses vara nödvändigt för nyttjandet och inte påverkar kulturvärden 

negativt (Gävle kommun, 2009).  

4.1.3.6 Bestämmelser i den nuvarande detaljplanen 

Bestämmelser för nybyggnation i den nuvarande detaljplanen Strömsbro 2:9 m.fl. 

aktbeteckning: 2180K-25633, togs fram i samband med byggrätt av fastigheten 

Strömsbro 87:5 i planområdet, vilket antogs 1993. En stor vikt lades på byggnadens 

utformning och materialval för att den ska se traditionell ut och passa in i 

omgivningen (Gävle kommun, 2010). Andra bestämmelser för nybyggnation inom 

planområdet togs fram för fastigheten Strömsbro 32:1 i den nuvarande detaljplanen. 

Detta gällde två bostadsbyggnader (Gävle kommun, 2010). Dessa bestämmelser kan 

också tolkas som värden att ta hänsyn till vid nybyggnation, även för andra 

fastigheter inom planområdet. Gemensamma bestämmelser för nybyggnation kunde 

utläsas för fastigheterna Strömsbro 87:5 och Strömsbro 32:1 i den nuvarande 

detaljplanen. Dessa gemensamma bestämmelser som Gävle kommun (2010) tagit 

fram i detaljplanen Strömsbro 2:9 m.fl. aktbeteckning: 2180K-25633, är: 

• Låt proportionen mellan höjden från mark till takfot och takfallets längd vara 

större än 1:1,5.   

• Vindsvåning ska göras genom att förhöja ytterväggarna 

• Taket ska vara ett sadeltak med taklutning 1:2,5–1:1,5 d.v.s. 22°– 34° 

• Skorsten skall finnas och ha ett utkragat krön.  
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• Takfoten, d.v.s. den del av taket som är synlig underifrån, ska vara enkel, 

öppen och ej lådformigt inbyggd. 

• Byggnadens tak skall kläs med en- eller tvåkupigt lertegel eller falsad plåt. 

• Entrén skall vara vänd in mot gården.   

• Fasader mot gata ska ha fönster och ingen dörr.   

• Fönster skall vara symmetriskt placerade på fasaden och skall ha större höjd 

än bredd. De ska vara spröjsade med fasta spröjsar.   

• Fasaderna kan kläs med slät panel, locklistpanel, fasspontpanel och vara 

målade med slamfärg som falurödfärg. 

 

4.1.3.7 Sammanfattning av värden i Strömsbro 

Rutnätsplanen är av stort värde i stadsdelen för det har format hur området ser ut 

idag. I området är den huvudsakliga småskaliga bebyggelsen och dess volymer 

värdefullt för Strömsbros identitet. Byggnaderna har särskilda taktyper som även är 

av större värde. Placeringen av byggnaderna längs gatorna skapar en karaktäristisk 

kvartersstruktur i Strömsbro. Dessutom har bebyggelsens traditionella fasadfärger 

och fasadmaterial stor betydelse för områdets typiska särdrag. Dessa tas upp som 

bestämmelser för utformningen gällande ny bebyggelse i detaljplanen. Fasadfärg och 

fasadmaterial tas även upp som värdefullt av Länsstyrelsen Gävleborg (2012) samt i 

de utförda intervjuer och enkäter. Området har också en del byggnader som är av 

större värde såsom äldre fabriker, kyrka och skola.  

4.1.3.8 Möjliga utvecklingar 

Strömsbro består idag mestadels av villor. Det finns därför ett behov av andra 

boendeformer, såsom lägenheter. Målgruppen för utformandet av ny bebyggelse 

skulle kunna vara äldre personer, eftersom denna grupp kan få svårigheter att bo 

kvar i sina villor när underhållet av fastigheten blir för krävande. Lägenhetsbostäder 

skulle vara en möjlighet för dessa människor att bo kvar i området (N. Camuz, 

personlig kommunikation, 2019-04-10). Enkätundersökningarna från 24 och 28 

april 2019 i Strömsbro visar att det finns önskemål om att upprätta nya villor och 

radhus, eftersom det lämpar sig bäst som bostadsformer i området enligt 

respondenterna.  

Bristen på grönytor i området skapar en möjlighet att införa grönska i samband med 

nybyggnation. En gemensam innergård kan vara ett sätt att kombinera grönytor med 

bostadsbebyggelse (N. Camuz, personlig kommunikation, 2019-04-10). 
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Respondenterna från enkätundersökningarna anser att enskilda trädgårdar, 

gemensam innergård, gemensam odling eller buskar och träd är de mest viktiga 

grönytorna att planera för vid nybyggnation.  

För att uppnå avskildhet till fastigheterna föreslås åtgärder av respondenterna i 

enkätundersökningen, vilket kan användas vid nybyggnation av bostäder. Den större 

andelen av respondenterna tycker att lämpliga åtgärder för att skapa avskildhet till 

bostaden är uppförande av häck eller staket runt fastigheten eller plantering av 

buskar eller träd mellan byggnaderna. Nori Camuz (personlig kommunikation, 

2019-04-10) anser att avskildhet bör åstadkommas genom naturliga faktorer, som 

häckar eller dylikt.  

Parkeringsplatser till fastigheten Strömsbro 37:2, kan lösas genom att använda 

fastigheten Strömsbro 79:8, som är belägen intill (N. Camuz, personlig 

kommunikation, 2019-04-10). Parkeringslösning kan även ske längs gatan.  

En möjlig utveckling vid nybyggnation i kulturmiljöområde är att följa Eksjö 

kommuns (2016) exempel om att ny bebyggelse tar inspiration från hur fastigheten 

bebyggts tidigare. I denna studie innebär det att studera äldre fotografier och kartor 

för att få en uppfattning om utformningen av bebyggelsen som förekom innan 

rivningen på 1900-talet.  

Nori Camuz (personlig kommunikation, 2019-04-10) anser att utformningen av 

nybyggnation kan ha lite moderna inslag för att representera både nutid och dåtid. 

Lena Boox (personlig kommunikation, 2019-04-25) menar också att ny bebyggelse 

kan ha ett mer modernt uttryck och inte nödvändigtvis behöver se ut som det gjort 

förut. Byggnadshöjder kan exempelvis anpassas efter dagens behov och 

fönstersättningen kan vara mer oregelbunden om den upplevs vara diskret (L. Boox, 

personlig kommunikation, 2019-04-25).  

4.1.3.9 Begränsning/sårbarhet 

I Strömsbro finns värden som måste tas hänsyn till, vilket begränsar utformningen av 

nybyggnation. Det innebär att området har en hög sårbarhet. De flesta respondenter 

från enkätundersökningen anser att det viktigaste vid nybyggnation av bostäder är att 

det liknar omkringliggande bebyggelse. Eftersom Strömsbro består av många äldre 

byggnader efterfrågades vilken grad av moderna inslag ny bebyggelse i Strömsbro 

borde ha. Resultatet från fråga 9 i bilaga B, visas i figur 18. Respondenterna skulle 

markera ut på figuren i vilken grad de tycker utformningen av ny bebyggelse skulle 

ha. Resultatet visar att respondenterna inte anser att nybyggnation bör ha moderna 

inslag i utformningen. 
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Figur 18: Resultatet av graden moderna inslag som nybyggnation i Strömsbro borde ha enligt respondenter i 
enkätundersökningen från fråga 9 i bilaga B. 

Rutnätsplanen och byggnadsstrukturen med bebyggelse placerade längs gatorna, 

begränsar nybyggnationens utformning. Intervjuerna visar att volymer är något som 

måste hanteras vid uppförande av ny bebyggelse i Strömsbro och att 2–3 våningar är 

lämpligt. Genom att befintlig bebyggelse i Strömsbro är omkring 1–2,5 våningar 

och att bostadshusen är småskaliga, är området sårbart för höga och stora byggnader. 

För stora byggnadsvolymer och exploateringstal i området kan därför förstöra hur 

området upplevs. Enkätundersökningen visar att de flesta tillfrågade anser att 

nybyggnation i Strömsbro kan ha 2 våningar som mest. Figur 19 illustrerar inkomna 

svar. 

 

Figur 19: Resultat av hur många våningar nybyggnation borde ha enligt respondenter från fråga 4 i bilaga B i 
enkätundersökning. 

Avskildhet är något som är eftertraktat i det tätbebyggda området eftersom boende 

vill uppföra plank eller staket runt bostaden. Skapandet av avskildhet i området 

genom plank kan få en negativ effekt på områdets upplevelse utifrån. De delade små 

fastigheterna i Strömsbro är en sårbarhet eftersom hantering av avskildhet blir 

väsentligt i planering av bostäder.  

I Strömsbro är det vanligt förekommande med trähus i slamfärger. Utformningen av 

nybyggnation blir därför ganska begränsad genom att områdets befintliga bebyggelse 

generellt sett är homogen. Både enkäterna och intervjuerna visade att färgsättning på 

fasaderna och val av material på fasaderna är viktiga att ta hänsyn till vid 

utformningen av nybyggnation i ett kulturmiljöområde. Enkätundersökningen 

visade att samtliga respondenter anser att fasaderna på nybyggnation i Strömsbro ska 

kläs i trä, se figur 20. 
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Figur 20: Resultat av vilken fasad ny bebyggelse borde ha enligt respondenter i enkätundersökningen från fråga 
10 i bilaga B. 

 

Genom att stadsdelen har en särskild bebyggelseutformning förekommer en 

huvudsaklig taktyp. Lena Boox (personlig kommunikation 2019-04-25) anser att 

taktyper är viktiga att ta hänsyn till vid uppförande av nya byggnader, så att den inte 

sticker ut i jämförelse med befintlig bebyggelse. 

Under enkätundersökningen framförde också många boende i området att de var 

negativt inställda till nybyggnation i Strömsbro. Flera var kritiska till förändring i 

den fysiska miljön och tyckte att om nybyggnation skulle uppföras var den bästa 

lösningen att det inte skulle utmärka sig eller dra till sig uppmärksamhet, utan att 

det skulle likna Strömsbros befintliga bebyggelse så mycket som möjligt. Lena Boox 

(personlig kommunikation, 2019-04-25) anser att nybyggnation bör underordna sig 

i kulturmiljöer så att den äldre bebyggelsen utmärker sig mest, men att det inte är 

nödvändigt att bygga pastischer.  

4.1.3.10 Förändringskapacitet 

För att ta fram områdets förändringskapacitet har områdets värden, möjliga 

utvecklingar och begränsningar sammanställts. 

Gatustrukturen i området har höga värden och därmed låg förändringskapacitet, 

eftersom samhället har byggts upp efter den rutnätsplan som lagts. Nybyggnation är 

begränsad till rutnätsplanen för att inte förstöra värden och identitet. Den 

småskaliga bebyggelsen har anknytningar till områdets historia och har värden för 

turism. En ny bebyggelse kan visserligen inte ha ett historiskt värde, däremot 

överensstämma med områdets strukturer och rätta sig efter stadsdelens huvudsakliga 

karaktärsdrag för att inte skada kulturmiljön. Färgsättning och fasadmaterial 

påverkar förändringskapaciteten, därför att de har en historisk koppling och anses ha 
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ett stort värde i området för samtliga respondenter i studiens undersökningar. 

Senare uppförda byggnader har en större förändringskapacitet, eftersom de har 

avvikande egenskaper från området och därmed redan haft en inverkan på 

kulturmiljön.  

Industrin med dess tillhörande byggnader innebär också fysiska begränsningar på 

grund av dess höga värden och betydelse för stadsdelen. Arbetarbostäderna har en 

stark koppling till det framväxande industrisamhället, likaså skola, kyrka och 

herrgårdsanläggning, vilket ger byggnaderna en låg förändringskapacitet i den fysiska 

miljön.  

 

4.1.4 Steg 4: Enable (Aktivera/Möjliggöra) 

I det fjärde steget behandlas utvecklingen och förvaltningen av de framtagna 

värdena. Lösningar och förslag på åtgärder kan tas upp i detta skede. Den sista 

frågeställningen som ska besvaras är: “Hur kan områdets utpekade, historiska 

kvaliteter och resurser förvaltas och utvecklas?” (Riksantikvarieämbetet, 2009).  

Planering av nybyggnation i Strömsbro kräver hänsynstagande till faktorer som är 

betydande för områdets identitet och karaktär. Förslag på hur ny bebyggelse kan 

möjliggöras i området kommer beskrivas nedan.  

Möjliga utvecklingar visar att det går att bygga nya bostäder som lägenheter, villor 

och radhus i Strömsbro. Däremot måste det anpassas till områdets 

bebyggelsestruktur. Våningsantal kan anpassas efter dagens behov. I detta fall anses 

det inte lämpligt att höjden på nybyggnation är mer än 2,5 våningar för att den ska 

passa in stadsdelen. Anpassningen ska ta hänsyn till omgivande fastigheters volymer 

och exploateringstal. Därmed kan volym, exploateringstal och våningsantal variera 

beroende på vilken fastighet som studeras i stadsdelen utifrån närliggande 

bebyggelse. Nybyggnation kan utgå från tidigare bebyggelse, om sådan funnits på 

platsen, för att efterlikna äldre traditioner av placering och volym på fastigheten. 

Placering och volym av uthus bör likna uthus i övriga området. Dessutom bör 

nybyggnation också följa rutnätsplanen och placeras mot gatan för att följa områdets 

befintliga struktur. Planeringen av ny bebyggelse måste ta särskilt avseende till den 

befintliga miljön, samtidigt som utformningen kan ha en del moderna inslag. 

Takutformningen bör vara densamma som huvudsakligen förekommer i området, 

vilket i det här fallet är sadeltak. Fasaderna ska vara traditionella i antingen trä eller 

puts och färgsättningen ska vara i rosa eller slamfärger som röd, grön, gul eller vit. 

Val av material och kulör kan även variera beroende på hur bebyggelse runt omkring 

fastigheten ser ut. Genom att det är tätbebyggt, på grund av fastighetsdelningar som 



 

 
42 

skett i området, kan häckar uppföras för att inte förstöra kulturmiljön vid skapande 

av avskildhet vid nybyggnation.  

Kriterierna för nybyggnation i kulturmiljö utifrån DIVE-analysen sammanfattas i 

punktlistan nedan: 

• Fasadernas material och färgsättning ska anpassas efter omgivningen 

• Placering av bebyggelse ska ske på ett traditionellt sätt 

• Gatustrukturen ska inte förstöras  

• Taktyp samt dess material ska anpassas efter omgivningen 

• Fönstersättningen och detaljer kan ha ett mer modernt uttryck  

• Antal våningar ska anpassas efter omgivningen, anpassning kan även ske efter 

dagens behov av bostäder  

• Volymer ska anpassas efter omgivningen 

• Exploateringstal ska anpassas efter omgivningen 

• Åtgärder för avskildhet ska tillämpas på ett sätt som inte förstör kulturmiljön 

4.2 Volymstudie 

De 20 närmaste bostadsbyggnaderna till fastigheten Strömsbro 37:2 har beräknats i 

volymstudien. Volymerna beräknades utifrån de befintliga byggnadsmodellerna i 

SketchUp-filen som erhållits av Gävle kommun (personlig kommunikation, 2019-

05-02). Bilaga C redovisar samtliga resultat av beräkningar för volymstudien.  

Värdena som togs fram för volymer var: 

Medelvärde: 571 m3 

Minimumvärde: 233m3 

Maximumvärde: 1667m3 

Bebyggelsen som är på fastigheten Strömsbro 37:2 idag har en volym på 

2649 m3. 

4.2.1 Exploateringstal 

I bilaga C redovisas samtliga exploateringstal som beräknats i SketchUp-modellen av 

Gävle kommun (personlig kommunikation, 2019-05-02). Värdena som togs fram 

för exploateringstal var: 

Medelvärde: 0,5 
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Minimumvärde: 0,2 

Maximumvärde: 0,8 

Bebyggelsen som är på fastigheten Strömsbro 37:2 idag har ett exploateringstal på 

0,7. Figur 21 redovisar exploateringstal för det avgränsade området, fastigheten 

Strömsbro 37:2 visas i den grå rektangeln till vänster i figuren. I figuren 

representerar grön färg de lägsta exploateringstalen för området, gul färg 

representerar medium och röd färg representerar de högsta exploateringstalen.  

 

Figur 21: Exploateringstal för de 20 närmaste fastigheterna till Strömsbro 37:2. 

4.3 Gestaltningsförslag 

Förslaget har grundats på kriterierna framtagna i DIVE-analysen samt de värden som 

tagits fram i volymstudien för att forma en modell i programvaran SketchUp. 

Förslaget har utformats på fastigheten Strömsbro 37:2 och består av fyra 

huskroppar: två lägenhetshus, ett radhus och en komplementbyggnad. Parkering till 

bostäderna är möjlig på fastigheten som är belägen bredvid, Strömsbro 79:8 som har 

samma fastighetsägare.  
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4.3.1 Placering, volym och exploateringstal 

Detta avsnitt är den första delen i framtagandet av gestaltningsförslaget och har 

utgått från volymstudiens resultat samt en del av de kriterier som tagits fram genom 

DIVE-analysen. Dessa kriterier visas nedan:  

• Placering av bebyggelse ska ske på ett traditionellt sätt 

• Gatustrukturen ska inte förstöras 

• Taktyper ska anpassas efter omgivningen 

• Antal våningar ska anpassas efter omgivningen, anpassning kan även ske efter 

dagens behov av bostäder 

• Volymer ska anpassas efter omgivningen 

• Exploateringstal ska anpassas efter omgivningen 

Placering av bebyggelsen har utgått från de värden som tagits fram i den 

kulturhistoriska miljön, vilket innebär att huskropparna placerades längs gatan för 

att behålla områdets struktur. Analysen av fastigheten Strömsbro 37:2 gav också svar 

om den äldre bebyggelsen som funnits där förut, vilket har använts som stöd till 

placeringen, figur 22 visar den äldre bebyggelsen. Den traditionella rutnätsplanen 

för området har därför inte förändrats.  

 

Figur 22: Fotografi av den äldre bebyggelsen på fastigheten Strömsbro 37:2 (Camuz, N., privat ägo, fotograf 
okänd, troligen ca 1950/1960-talet). 

En SketchUp-modell som demonstrerar lämpliga volymer och exploateringstal togs 

fram och visas i figur 23. Fastigheten är geolokaliserad och ljusförhållandena i 

figuren är inställd på datumet 2019-06-22 klockan 12:00. Antal våningar för 

nybyggnation i området togs fram genom DIVE-analysen och detta påverkade 

förslaget. Två våningar bestämdes vara lämpligt.  
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Figur 23: SketchUp modell för fastigheten Strömsbro 37:2 med lämplig placering, volym och exploateringstal. 

 

De tre bostadskropparna som togs fram har volymer anpassade efter värdena i 

volymstudien. Två av dessa kroppar uppnår samma volym och är baserade på 

medelvärdet. Volymerna är 576 m3 för varje huskropp. Dessa huskroppar är de som 

utgör lägenhetshus. Den huskropp som utgör radhus har en volym på 1008 m3. 

Detta blev utfallet eftersom radhus kräver en längre sammanhållen byggnadskropp, 

vilket påverkade volymen. Volymen för radhuset är dock under maximumvärdet på 

1667 m3, men högre än medelvärdet på 571 m3. Exploateringstalet för den nya 

bebyggelsen är 0,7, vilket är under maximumvärdet på 0,8, men högre än 

medelvärdet på 0,5. 

Bebyggelsens taktyper är anpassade efter omgivningen, genom att bostadskropparna 

har sadeltak, vilket är vanligt förekommande i området. Komplementbyggnaden har 

ett valmat tak som kommer från inspiration av bebyggelsen som fanns på platsen 

förut. Figur 24 visar inspirationen för taket.  

 

Figur 24: Fotografi från den äldre bebyggelsen på fastigheten Strömsbro 37:2 (Camuz, N., privat ägo, fotograf 
okänd, troligen ca 1950/1960-talet). 

Förslagets radhus har en taklutning på 26°. Sadeltaken på lägenhetshusen i förslaget 

har en taklutning på 32°. Bestämmelserna i detaljplanen anger att 22°–34° är 

lämpligt för nybyggnation (Gävle kommun, 2010). 
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4.3.2 Material, färgsättning och detaljer 

Detta avsnitt är den andra delen i framtagande av gestaltningsförslaget och har utgått 

från en del av kriterierna som tagits fram genom DIVE-analysen som visas nedan:  

• Fasadernas material och färgsättning ska anpassas efter omgivningen 

• Takens material ska anpassas efter omgivningen 

• Fönstersättningen och detaljer kan ha ett mer modernt uttryck 

Förslaget för möjlig bebyggelse för fastigheten Strömsbro 37:2 visualiseras i figur 

25. 

 

Figur 25: Möjlig bebyggelse för fastigheten Strömsbro 37:2. 

Fasadmaterialet i förslaget har utgått från resultatet av DIVE-analysen som visade att 

puts eller trä var mest lämpligt för nybyggnation i Strömsbro. Färgsättningen i 

förslaget har också anpassats efter analysen som visade att slamfärger var att föredra. 

Den tidigare bebyggelsen för platsen har genom tolkning konstaterats haft vita och 

röda fasader i trä. Fasaderna i förslaget blev därför i trämaterial och kulörer som 

valdes för att passa in i området var röd, vit och grå. Figur 26 visar ett förslag på hur 

ny bebyggelse för fastigheten Strömsbro 37:2 kan utformas, samt hur den äldre 

bebyggelsen sett ut och hur bebyggelsen ser ut där idag.  
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Figur 26: A) Möjlig bebyggelse för fastigheten Strömsbro 37:2. B) Den äldre bebyggelsen för Strömsbro 37:2. 
C) Den nuvarande (2019) bebyggelsen för Strömsbro 37:2. 

Takens material har också anpassats efter omgivningen. De som togs fram som mest 

förekommande i området genom DIVE-analysen var tegel- och plåttak. Förslaget 

fick därför tak i både plåt och tegel. Lägenhetshusen fick plåttak, radhuset och 

komplementbyggnaden fick tegeltak. Figur 27 visar förslaget, den äldre bebyggelsen 

och den nuvarande bebyggelsen ur ett annat perspektiv.  
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Figur 27: A) Möjlig bebyggelse för fastigheten Strömsbro 37:2. B) Den äldre bebyggelsen för Strömsbro 37:2. 
C) Den nuvarande (2019) bebyggelsen för Strömsbro 37:2. 

Lägenhetshusen är tänkt att efterlikna det tidigare vita trähuset som funnits på 

fastigheten förut i en modernare tolkning. Figur 28 visar lägenhetshusen och 

innergården. Trappor är uppförda på utsidan av huskropparna för att uppnå en 

större boarea. Varje lägenhetshus består av fyra lägenheter som är 48 m2 vardera.  

 

Figur 28: Möjlig lägenhetsbebyggelse för Strömsbro 37:2. 

De flesta fönster i förslaget är vita och spröjsade för att passa in i området, däremot 

har de en mer modern utformning. Figur 29 visar en sida av lägenhetshuset och dess 

fönster. Fönsterna har olika storlekar och former på byggnaderna. De mindre 
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fönsterna är tänkta att vara badrumsfönster. Byggnaden har också en synlig 

vindsvåning genom att fönster är placerade där.  

 

Figur 29: Möjlig lägenhetsbebyggelse för Strömsbro 37:2 som visar gavelsidan. 

Radhusen har inspirerats av OBOS Kärnhems (2019) gestaltning av radhus, figur 30 

visar radhusen i förslaget. Dessa är 112 m2 vardera fördelat på två plan. 

Fönstersättningen vid entrésidan har utformats efter inspirationskällan. Denna 

byggnad har också en synlig vindsvåning genom placerade fönster.  

 

Figur 30: Möjlig radhusbebyggelse för Strömsbro 37:2. 

De flesta dörrar i området har fönsterpartier. Förslaget har därför dörrar med 

fönsterpartier i en modernare utformning, se figur 31. Dörrar i förslaget har vita 

kulörer för att upplevas neutrala och för att inte utmärkas i kulturmiljön.  
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Figur 31: Möjlig radhusbebyggelse för Strömsbro 37:2 som visar entrésidan. 

4.3.3 Åtgärder för avskildhet  

Detta avsnitt behandlar ett kriterium som tagits fram genom DIVE-analysen som 

visas nedan: 

• Åtgärder för avskildhet ska tillämpas på ett sätt som inte förstör kulturmiljön 

För att uppnå avskildhet bör buskar eller häckar uppföras runt fastigheten. Vilket 

minskar oönskad insyn utan att förstöra kulturmiljön. Uteplats med möbler kan 

placeras med visuella begränsningar för att den ska upplevas vara mer avskild. 

Förslaget föreslår att uteplatsen ska placeras i hörnet av fastigheten istället för 

centrerad på innergården för att minska känslan av observation, se figur 32.  

 

Figur 32: Möjlig uteplats för Strömsbro 37:2. 



 

 
51 

5 Diskussion  

I det här avsnittet diskuteras metoderna som används, förslaget kopplat till 

teoridelar och möjliga utvecklingar av gestaltningsförslaget.  

5.1 Metoddiskussion  

5.1.1 DIVE 

DIVE är en analysmetod som behandlar kulturmiljö (Riksantikvarieämbetet, 2009) 

och valdes som metod eftersom den exemplifierade fastigheten för arbetet är 

belägen i ett kulturmiljöområde. Analysen innefattar ett arbetssätt som inte varit 

allmänt bekant under arbetets gång. Detta har gjort att det har varit svårt att hitta 

tydliga riktlinjer att följa. Otydligheten har resulterat i att metoden har tolkats på 

egen hand efter de riktlinjerna Riksantikvarieämbetet (2009) tagit fram. Detta kan 

påverka det framtagna resultatet, eftersom tolkning av metoden kan variera 

beroende på kunskaper inom ämnet. Det kan anses vara en svaghet med arbetet. 

Värdena som tagits fram i analysen kan också skilja sig beroende på vem som utför 

den, eftersom åsikter och erfarenheter är subjektivt. Kunskap från olika perspektiv 

har därför använts som grund för att få ett mer objektivt resultat. Det utfördes få 

intervjuer under studien och för att få ett ännu mer tillförlitligt resultat hade 

intervjuer med flera experter inom området varit givande. Dokument och litteratur 

har därför haft en stor betydelse för att stärka resultatet. Enkätundersökningen som 

genomfördes gav ett användbart och pålitligt resultat, trots ett relativt lågt 

deltagandeantal. Fler respondenter hade givetvis inneburit ett mer trovärdigt 

resultat. Däremot var det svårt att få tag på respondenter i området genom metoden 

som användes, eftersom antalet gående i Strömsbro var få. För att öka antalet 

respondenter skulle metoden möjligtvis behöva ändras, exempelvis kan 

undersökningen genomföras på platser där koncentrationen av människor är högre. 

Tillvägagångsättet som användes för enkätundersökningen i denna studie är mer 

lämpad i miljöer där fler människor är ute och går.  

Eftersom DIVE-analysen går att tillämpa för arbeten i olika skalor 

(Riksantikvarieämbetet, 2009) ansågs den lämplig att använda i denna studie. DIVE-

analysen är en potentiell metod för andra projekt som behandlar kulturmiljö. Den 

största styrkan i analysen har varit den grundliga identifieringen av kulturmiljö. 

Detta medförde goda kunskaper om möjliga utvecklingar för området. Det här 

arbetet tog fram kriterier som ett resultat av DIVE-analysen för att skapa tydliga 

riktlinjer vid utförande av gestaltningsförslaget. Kriterierna är relativt generella för 

1800-tals svensk småskalig kulturmiljö och kan därför appliceras i andra 

exploateringsprojekt i liknande miljöer. Analysmetoden kan även användas för att ta 

fram kriterier anpassade till andra kulturmiljöer. 
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5.1.2 Volymstudie 

Volymstudien användes som metod i arbetet för att ta fram lämpliga 

byggnadsvolymer för nybyggnation på fastigheten. Strömsbro består huvudsakligen 

av villor eller flerfamiljshus. Det medför svårigheter att tillämpa det framtagna 

medelvärdet av volymen och exploateringstalet för nybyggnation av lägenheter och 

radhus. Det beror på att lägenheter och radhus vanligtvis har större huskroppar än 

villor och flerfamiljshus. Metoden hade passat bättre om planeringen av nya bostäder 

på fastigheten hade haft villor som bostadsform, eftersom resultatet av volymstudien 

grundades på enfamiljsvillor. Däremot för dagens behov samt områdets behov är det 

bättre att planera för lägenheter eller radhus, eftersom det är brist på sådana 

bostadsformer i Strömsbro. 

Volymstudien är lämplig att använda som underlag vid exploatering i känslig 

kulturmiljö, eftersom den hanterar både volymer och exploateringstal. Studien tar 

hänsyn till storlekar på huskroppar och till den obebyggda och bebyggda markytan. 

Metoden begränsar möjliga utvecklingar av nybyggnation. Det förhindrar opassande 

volymstorlekar av byggnader i förhållande till omgivningen. 

5.1.3 Gestaltning 

Utförandet av gestaltningsförslaget har grundats på DIVE-analysen samt 

volymstudien och bilder som tillhandahållits av Nori Camuz (personlig 

kommunikation, 2019-04-10). DIVE-analysen och volymstudien skapade ett brett 

underlag för framtagande av nybyggnation i känslig kulturmiljö och förenklade 

gestaltningsprocessen.  

5.2 Kulturmiljö och platsens identitet 

Planering i kulturmiljö ska eftersträva att minimera och begränsa de skador som kan 

uppkomma vid förändring av miljön (Kulturmiljölag, SFS 1988:950). Därför har det 

här arbetet haft mycket fokus på att urskilja fysiska element i området. Det har varit 

viktigt att identifiera värden i den kulturhistoriska miljön för att inte förstöra 

platsens identitet, som är viktig att bevara och skydda enligt Antrop (2005). Det 

som är karaktäristiskt för området formar platsens identitet (Kalandides, 2011). 

Därför har både arkitektur och gatustruktur haft en stor påverkan på 

gestaltningsförslaget, eftersom dessa har en koppling till kulturmiljön. Det finns en 

problematisering angående värden i kulturmiljön och vad som skapar platsen 

identitet, eftersom uppfattningen av området oftast är helt subjektivt och skapas av 

personliga minnen och känslor (Hague & Jenkins, 2005). Det framtagna resultatet 

kan därmed inte representera allas åsikter om bevarande av kulturmiljö och vad som 

gör platsen unik. Egna tolkningar av vad som förändrar eller förstör kulturmiljön har 

därför gjorts med stöd från litteratur och intervju med kommunantikvarie.   



 

 
53 

5.2.1 Nybyggnation i kulturmiljö 

Kulturmiljö är känsligt för nybyggnation. Vid enkätundersökningen som 

genomfördes 2019-04-28 i Strömsbro konstaterades ett stort missnöje för 

nybyggnation i området bland de boende. Förändringar av platser anses dock vara 

nödvändiga för anpassning till människors behov (Antrop, 2005). Detta ställer höga 

krav på framtida exploatering i området. Nybyggnation i kulturmiljö kan utformas 

på olika sätt. Det kan bland annat efterlikna den tidigare bebyggelsen som funnits på 

platsen. Detta är något som Eksjö kommun (2016) genomfört efter att äldre 

bebyggelse brunnit ned. Placering av bebyggelse och arkitektur inspirerades av den 

tidigare bebyggelse. Detaljer, volymer och bebyggelsestrukturer fick ett mer 

modernt uttryck (Eksjö kommun, 2016). Det mest traditionella förslaget blev 

framröstat som det mest populära (Arkitektupproret, 2016). Ett annat sätt att 

utforma nybyggnation i kulturmiljö är att uppföra en byggnad som skiljer sig 

markant från omgivningen. Detta är något som Gävle kommun försökte genomföra. 

Planen var att placera en 30 våningar hög skyskrapa i Gamle Gefle (SVT, 2015), där 

småskalig träbebyggelse är vanligt förekommande (Gävle kommun, 2009). Förslaget 

möttes av hård kritik eftersom det inte passade in i området (SVT, 2015). Dessa 

exempel tyder på att traditionell utformning av byggnader med liknelser till 

omkringliggande miljö är att föredra i kulturmiljöer med höga värden. Resultatet av 

enkätundersökningen i figur 17 på sidan 35 visade också att det är viktigt för 

medborgare att nybyggnation efterliknar omkringliggande bebyggelse. 

Gestaltningsförslaget som togs fram i detta arbete har därför anpassats efter den 

tidigare bebyggelsen för att passa in i området. Bebyggelsen i förslaget har även fler 

liknande egenskaper med den närliggande miljön än bebyggelsen som finns på 

platsen i dagsläget (2019). Detta räknas som en styrka med förslaget.  

5.2.2 Den nordiska trästaden  

Strömsbros tydliga karaktärsdrag, småskalig träbebyggelse, är något som har haft 

stor inverkan på förslaget av nybyggnation i området. Trästaden har högt värde och 

betydelse för många i området. Däremot har den nordiska trästaden inte alltid varit 

så attraktiv, utan har tidigare haft kopplingar till fattigdom enligt Nordisk treby 

(u.å). Utifrån Strömsbros historia kan tecken på fattigdom synas eftersom området 

har varit en arbetarstadsdel (Gävle kommun, 1979). Strömsbro har bevarade 

byggnader från 1700- och 1800-talet som Bränneriet, Vävaren och tillhörande 

arbetarbostäder (Gävle kommun, 1979). Därför är Strömsbro idag (2019) ett sevärt 

bostadsområde. Kulturmiljön i området skapar lockande och unika miljöer där 

människor vill bo. Backman och Nilsson (2018) menar att framförallt högutbildade 

människor lockas till sådana områden. Strömsbros karaktäristiska trästad har en 

identitet som behöver beaktas. I detta arbete har förslaget för exploatering valts att 
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anpassas efter kulturmiljön för att inte förstöra Strömsbros identitet. Det har gjorts 

för att bevara den nordiska trästaden med dess höga turistvärden.   

5.3 Förtätning  

Ståhle (2008) anser att det måste finnas en balans mellan mängden bebyggd mark 

och mängden obebyggd mark. Detta arbete har därför försökt anpassa förtätning till 

lämpliga volymer och exploateringstal för att inte skapa för trånga boendemiljöer. 

Enligt Ståhle (2008) ska exploateringstalet inte överstiga 1,0. Förslaget fick ett 

exploateringstal på 0,7, vilket är under maximumvärdet på 0,8 och över 

medelvärdet på 0,5. Detta kan anses vara en svaghet med förslaget, att 

exploateringstalet inte överensstämmer med områdets medelvärde. Däremot är 

värdet inom områdets spann av exploateringstal.  

Volymerna i förslaget anpassades efter omkringliggande bebyggelse, vilket leder till 

att fastigheten får en egen lämplig volymstorlek. Två av huskropparna är anpassade 

efter medelvärdet som togs fram genom volymstudien, vilket innebär att de passar 

in i den närliggande miljön. Den tredje huskroppen fick en volym som var högre än 

medelvärdet, men lägre än maximumvärdet.  

Det går inte att ha samma volymstorlek överallt i Strömsbro utan varje fall av 

nybyggnation måste anpassas till dess omkringliggande bebyggelse. I det här arbetet 

hade den befintliga bebyggelsen runt fastigheten ett relativt högt exploateringstal, 

vilket innebär att byggnationen i förslaget inte upplevs annorlunda. Om förslaget 

istället skulle placeras i en annan del av Strömsbro, där bebyggelsen är lägre och har 

ett lägre exploateringstal, skulle nybyggnationen inte passa in i området. Höjdskalan 

i förslaget anpassades efter undersökningarna som genomförts. Det anpassades också 

efter Carmona, et al. (2010) som beskriver hur samma densitet kan ta upp olika 

mycket markyta. Låg bebyggelse ger möjlighet för privata trädgårdar för de boende. 

Hög bebyggelse med samma densitet förlorar möjligheten till privata trädgårdar 

(Carmona, et al. 2010). Låg bebyggelse presenterades därför i förslaget för att skapa 

goda boendemiljöer samt för att bebyggelsen skulle passa in bättre i det småskaliga 

bostadsområdet. Möjligheten till privata trädgårdar för de boende har också ansetts 

vara viktigt.  

5.4 Medborgarinflytande 

Senbel och Church (2011) menar att medborgare kan vara kritiska till nybyggnation 

och en lösning är att tidigt involvera medborgarna i planprocessen för att de ska få 

uttrycka sina åsikter. Boverket (2018a) nämner att kvaliteten av planering förbättras 

genom att engagera medborgare tidigt i processen. För att stärka detta arbete 

genomfördes enkätundersökningar. Detta gjordes för att ta hänsyn till flera olika 
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perspektiv och för att få medborgare att känna sig delaktiga i planeringen. I det här 

arbetet har en stor del av respondenternas åsikter använts som underlag vid 

framtagande av förslaget. Enkätundersökningen visade att respondenterna anser att 

färgsättning och material av fasader är det mest viktiga att ta hänsyn till vid 

nybyggnation i kulturmiljö. De tycker även att nybyggnation av bostäder ska 

efterlikna omkringliggande bebyggelse. Fasadmaterialet som de tycker är mest 

lämpligt att använda vid nybyggnation i Strömsbro är trä. Respondenterna anser 

också att höjdskalan på byggnader bör vara låg i området. Dessa åsikter har funnits i 

åtanke vid utförandet av gestaltningen för att involvera medborgarnas tankar om 

utveckling.  

Enkätundersökningarna visade att många av de boende i området hade en negativ 

inställning till nybyggnation i Strömsbro. Detta kan leda till att flera överklaganden 

uppstår om förslaget skulle genomföras och tas vidare i planprocessen. Genom att 

boende får möjlighet att uttrycka åsikter om förändring i deras bostadsområde kan 

hänsyn tas till detta för att minska antalet upprörda i senare skede.  

5.5 Avskildhet 

Boverket (2016) har förklarat att förtätning kan skapa trånga miljöer när bostäder 

placeras för tätt, något som i sin tur påverkar människors livskvalitet negativt. 

Avskildhet i denna studie handlar om privatliv i bostaden. Placering av ny 

bebyggelse har därför anpassats för att inte placera bostäder för tätt, så att avskildhet 

kan åstadkommas. Som Kupritz (1998) påpekar är avskildhet personliga gränser som 

förser människor med privatliv. Människor behöver visuella gränser vilket innebär 

att en person inte känner sig oönskat iakttagen. Avskildhet har funnits i åtanke vid 

planeringen av nybyggnation i förslaget för att skapa bättre livsmiljöer för 

människor. Genom att Matsuoka och Kaplan (2008) menar att avskildhet kan 

åstadkommas med hjälp av naturliga faktorer som buskar och träd, har buskar 

använts i förslaget för att skapa avskildhet, utan att påverka områdets kulturmiljö.  

Dessutom har placeringen av bebyggelsen längs gatan, som skapar ökat privatliv till 

bostaden, haft stor inverkan för att uppnå avskildhet. Dessa typer av åtgärder för 

avskildhet kan användas i andra projekt för att begränsa insyn till fastigheten om de 

överensstämmer med områdets byggnadsstrukturer.  

5.6 Utveckling av förslaget  

Det framtagna förslaget skulle kunna utvecklas på olika sätt. Framförallt skulle delen 

av Magasinsgatan som är mellan fastigheten Strömsbro 37:2 och parkeringen på 

fastigheten Strömsbro 79:8 kunna tas bort, genom att det är onödigt att det 

förekommer fler gator än vad som är behövligt. Däremot bör rutnätet vara i åtanke 

om gatan skulle tas bort, möjligtvis skulle den delen av Magasinsgatan kunna ersättas 
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till en gång- och cykelväg för att inte förstöra rutnätsstrukturen, se figur 33. 

Ytterligare vägar i området skulle kunna smalnas av för att skapa en balans mellan 

antalet fastigheter och vägarnas storlek. Generellt sett är gator för stora till antalet 

fastigheter som gränsas (Marcus & Berghauser Pont, 2016). 

 

Figur 33: A: Förslaget av fastigheten Strömsbro 37:2. B: Utveckling av förslaget med illustrerad gång- och 
cykelväg, garage och utökad grönska. 

Uppförande av bostäder på fastigheten Strömsbro 37:2 kan innebära att det uppstår 

ett behov av parkering. På andra sidan Magasinsgatan finns fastigheten Strömsbro 

79:8 som idag är en besöksparkering. För att säkerställa att de boende på fastigheten 

Strömsbro 37:2 förses med parkeringsplatser kan en möjlig utveckling av det här 

arbetet vara att uppföra garage eller privata parkeringsplatser på fastigheten 

Strömsbro 79:8, se figur 33. Detta är något som fastighetsägaren föreslår. Om 

fastigheterna Strömsbro 37:2 och Strömsbro 79:8, skulle byta ägare kan problem 

uppstå om användningen av parkering skulle ändras. Däremot kan parkeringslösning 

ske längs gatorna, eftersom de är breda. Om ett fåtal parkeringsplatser förses till de 

boende i nybyggnationsprojekt, kan målgruppen som väljer att bosätta sig där vara 

människor som är oberoende av bil. Det finns även kollektivtrafikförbindelser i 

närhet till fastigheten Strömsbro 37:2. Denna busslinje kan förbättras för att ge 

möjlighet att begränsa antalet parkeringsplatser för att förslaget inte ska bidra till 

ökad bilanvändning. En annan åtgärd för att minska behovet av parkeringsplatser kan 

vara att införa bilpoolsanvändning. Detta kan vara lämpligt för personer som endast 

behöver tillgång till bil vid vissa tillfällen.  

I förslaget har de två översta bostäderna i lägenhetshusen delad trappa. För att öka 

den upplevda avskildheten kan privata trappor uppföras till varje lägenhet för att 

minska insyn till bostaden. För att öka avskildheten ytterligare kan plank uppföras 

mellan fastigheterna i Kv. Tennstopet. Ur ett gatuperspektiv skulle detta inte 

upplevas som en förändring i kulturmiljön. Plank bör dock inte uppföras mot gatan.  
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6 Slutsats 

Kulturmiljöers utformning och egenskaper kan variera eftersom det tillkommer nya 

med tiden. I detta arbete identifieras värden i en svensk 1800-tals kulturhistorisk 

miljö. Frågeställningarna i arbetet kan besvaras genom DIVE-analysen, volymstudien 

och gestaltningsförslaget som tagits fram. 

Frågeställning 1: 

• Vilka värden måste tas hänsyn till i den befintliga omgivningen vid 

nybyggnation i områden med kulturhistorisk miljö? 

Denna frågeställning besvaras genom DIVE-analysen som visar att de värden i den 

fysiska miljön som är viktiga att ta hänsyn till vid planering för nybyggnation är 

färgsättning, material, placering av bebyggelse, gatustruktur, taktyp, höjdskala, 

volymer samt exploateringstal. Dessa värden kan användas för planering av 

nybyggnation i Strömsbro samt i andra liknande miljöer. 

Frågeställning 2:  

• Hur ska volym och placering av nybyggnation i kulturhistorisk miljö 

hanteras? 

Hanteringen av volymer kan göras genom en volymstudie för att ta fram lämpliga 

volymer och exploateringstal i förhållande till omkringliggande bebyggelse. 

Placeringen av ny bebyggelse i ett kulturhistoriskt område ska anpassas efter 

byggnadsstrukturer i den övriga stadsdelen. Historiskt material kan även fungera 

som underlag till placering, eftersom utformningen av ny bebyggelse kan efterlikna 

tidigare bebyggelse.  

Frågeställning 3: 

• Hur ska kriterier för nybyggnation i en kulturhistorisk miljö användas i ett 

gestaltningsförslag? 

Tillvägagångssättet och de framtagna kriterierna kan användas för framtida 

exploateringsprojekt i känslig svensk 1800-tals kulturmiljö. Kriterierna hanterar 

värdena som identifierats, avskildhet, fönstersättning och detaljer. Dessa kan 

tillämpas vid gestaltning av ny bebyggelse för att minska inverkan på viktiga 

karaktärsdrag i kulturmiljön. Gestaltningsförslaget visar hur nybyggnation kan 

implementeras i ett kulturhistoriskt område med beaktning till de framtagna 

kriterierna. Förslaget i detta arbete kan användas som underlag för framtida 

utveckling av fastigheten Strömsbro 37:2. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor 

Frågorna ställdes till Nori Camuz, fastighetsägare till Strömsbro 37:2 och Strömsbro 

79:8.  

Datum: 2019-04-10 

Tid: 09:00-09:50 

Plats: Högskolan i Gävle, 23:421  

1. Vilka karaktärsdrag tycker du ger Strömsbro en identitet? 

2. Vad tycker du är attraktivt i den fysiska miljön i Strömsbro? 

3. Vad tycker du är oattraktivt i den fysiska miljön i Strömsbro? 

4. Finns det någon särskild plats som du tycker är mer eller mindre attraktiv? 

5. Vilken typ av bostadsform ska nybyggnation i Strömsbro ha enligt dig? 

6. Hur många våningar kan nybyggnation i Strömsbro ha som mest enligt dig? 

7. Är det viktigt att fönster är symmetriskt placerade? 

8. Vilka fysiska faktorer är viktigast att ta hänsyn till vid utformning av 

nybyggnation i ett kulturmiljöområde? 

9. Hur viktigt är det att planera för gröna ytor vid ny bebyggelse? 

10. Vilka typer av gröna ytor tycker du är mest viktiga vid utformning av 

bostäder? 

11. Vad är viktigast för dig vid nybyggnation av bostäder? 

12. Vilka åtgärder tycker du bör genomföras för att åstadkomma avskildhet till 

bostaden? 

13. Borde utformningen av ny bebyggelse i Strömsbro ha moderna inslag? 

14. Vilken fasadfärg och fasadmaterial tycker du den nya bebyggelsen borde ha? 

15. Vilken utformning av nybyggnation i Strömsbro hade varit den sämsta 

tänkbara enligt dig?  

16. Varför heter kvarteret Tennstopet?  
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Frågorna ställdes till Lena Boox, kommunantikvarie på Gävle kommun.   

Datum: 2019-04-25 

Tid: 10:00-10:25 

Plats: Förvaltningshuset Gävle 

1. Varför kallas fastigheten Strömsbro 37:2 för kvarteret Tennstopet? 

2. Varför användes falurödfärg i sådan stor utsträckning i Strömsbro? 

3. Fanns det fler röda hus i Strömsbro förut? 

4. Vad användes lador/uthus till på sådana små gårdar? 

5. Vad finns det för koppling mellan Strömsbros fysiska miljö och historia? 

6. Vad har lett till att Strömsbro ser ut som det gör idag? 

7. Vilka karaktärsdrag tycker du är mest värdefulla i Strömsbro? 

8. Vad är viktigt att tänka på vid nybyggnation i kulturmiljö? 

9. Hur mycket kan nybyggnationen skilja sig utseendemässigt från befintlig 

bebyggelse i 1800-tals svenska kulturhistoriska miljöer enligt dig? 
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Bilaga B 

Enkätundersökning om Strömsbro 
 

Vi är två studenter från samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle som 
skriver vårt examensarbete. Arbetet handlar om nybyggnation i kulturmiljö. Vi 
skulle vara väldigt tacksamma om du ville besvara dessa tio frågor för att hjälpa 
oss. Dina svar kommer sammanställas med andras och du kommer därför vara 
anonym. 
 

Det är tillåtet att ringa in fler svarsalternativ 

 

 
1.     Vilka karaktärsdrag tycker du ger Strömsbro en identitet? 

• Arkitekturen 
• Kvarters- och gatustrukturen 
• Gröna ytor 
• Den äldre bebyggelsen 
• Områdets historia  
• Annat:  

  

 
2.  Finns det någon särskild plats som du tycker är mer eller mindre attraktiv? 

(Markera på kartan) Motivera ditt 
svar:………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
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3.  Vilken typ av bostadsform ska nybyggnation i Strömsbro ha enligt dig? 

• Villa 
• Radhus 
• Flerfamiljshus 
• Lägenheter 
• Studentlägenheter 
• Äldreboende 
• Annat: 

 
 
 

4.  Hur många våningar kan nybyggnation i Strömsbro ha som mest enligt dig? 
Svara med ett kryss på den blå linjen  

  
 

 
5.  Vilka fysiska faktorer är viktigast att ta hänsyn till vid utformning av nybyggnation i 

ett kulturmiljöområde? 
• Material på fasaderna 
• Färgsättning på fasaderna 
• Fönster 
• Entréplacering 
• Tak 
• Byggnadernas volym 
• Annat: 

  
 

 
6.  Vilka typer av gröna ytor tycker du är mest viktiga vid utformning av bostäder? 

• Gemensam innergård       
• Sedumtak (tak med växtlighet)            
• Enskilda trädgårdar         
• Gemensam odling          
• Buskar/träd 
• Inga grönytor 
• Annat: 

 
 
   

7.  Vad är viktigast för dig vid nybyggnation av bostäder? 
• Mycket ljusinsläpp 
• Att det liknar omkringliggande bebyggelse 
• Närhet till grönytor 
• Begränsad insyn till bostaden 
• Bra utsikt 
• Trygghet 
• Utmärkande bebyggelse 
• Bebyggelse med blandad användning (exempelvis handel i bottenplan) 
• Barnanpassat 
• Annat: 
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8.  Vilka åtgärder tycker du bör genomföras för att åstadkomma avskildhet till 

bostaden? 
• Olika placering av fönster 
• Plantering av träd och buskar mellan byggnader 
• Små fönster   
• Uppförande av häck eller staket runt fastigheten 
• Annat: 

 

 

 
9.  I vilken grad bör utformningen av ny bebyggelse i Strömsbro ha moderna inslag? 

Sätt ett kryss i den blå rektangeln. 

 
 

 

 
10.  Vilken fasad tycker du ny bebyggelse i Strömsbro borde ha? 
        

• Trä    
• Puts 
• Tegel 
• Sten 
• Annat:  

 
 
 
Ringa in den färgsättning som du tycker passar bäst som visas på bilden eller 
skriv en egen här:…………………….. 
 

 
 

 

 

 
  

 
Tack för din medverkan och tid!   
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Bilaga C 

Volymstudie 

Studien utgick från Gävle kommuns (personlig kommunikation, 2019-05-02) 

framtagna SketchUp-modell över området.  

Avgränsningen till studien var de närmaste 20 bostadsbyggnaderna till fastigheten 

Strömsbro 37:2 som användes som exempel i arbetet. Avgränsningen var 

nödvändig, eftersom bebyggelsen vid Iskällargatan har uppförts i en senare 

tidsperiod och skiljer sig från det karaktäristiska Strömsbro Volymstudien utgick 

från följande ekvation som beräknades för varje byggnad:  

 

Volymstudien tog hänsyn till de vita byggnaderna i figur 1 nedan.  

 

Figur 1: Byggnader för beräkning av volym är markerade med vit färg. 

Resultatet för samtliga beräkningar visas i tabell 1.  

Tabell 1: Volymtal för beräknade byggnadskroppar 

Volymtal  

1. 487 𝑚3 
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2. 976 𝑚3 

3. 297 𝑚3 

4. 718 𝑚3 

5. 816 𝑚3 

6. 715 𝑚3 

7. 1667 𝑚3 

8. 870 𝑚3 

9. 583 𝑚3 

10. 588 𝑚3 

11. 258 𝑚3 

12. 521 𝑚3 

13. 244 𝑚3 

14. 233 𝑚3 

15. 394 𝑚3 

16. 386 𝑚3 

17. 345 𝑚3 

18. 356 𝑚3 

19. 447 𝑚3 

20. 516 𝑚3 

 

Beräkningen av medelvärdet för volymer gjordes genom att addera samtliga volymer 

och sedan dividera den totala volymen med antalet beräknade fastigheter enligt 

följande:  

 

Värdena som togs fram för volymer var:  

Medelvärde = 571 𝑚3 
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Minimum = 233 𝑚3 

Maximum = 1667 𝑚3 

Bebyggelsen som är på fastigheten Strömsbro 37:2 idag har en volym på 2649 𝑚3. 

 

Exploateringstal 

För att beräkna exploateringstal användes följande ekvation:  

 

Avgränsningen för exploateringstal var densamma som för volymer, förutom att 

uthusen på fastigheterna beräknades, figur 2 demonstrerar vilka byggnader som 

beräknades, dessa har en vit kulör. 

 

Figur 2: Byggnader för beräkning av exploateringstal är markerade med vit färg. 

Resultatet för samtliga beräkningar visas i tabell 2.  

Tabell 2: Exploateringstal för beräknade fastigheter 

Exploateringstal 
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1. 0,6 

2. 0,7 

3. 0,3 

4. 0,5 

5. 0,8 

6. 0,5 

7. 0,8 

8. 0,5 

9. 0,6 

10. 0,7 

11. 0,2 

12. 0,6 

13. 0,5 

14. 0,3 

15. 0,3 

16. 0,3 

17. 0,2 

18. 0,2 

19. 0,6 

20. 0,4 

 

Medelvärdet beräknades genom att addera samtliga exploateringstal och dividera 

med antalet beräknade fastigheter enligt följande: 

 

 

Värdena som togs fram för exploateringstal var:  

Medelvärde = 0,5 
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Minimum = 0,2 

Maximum = 0,8 

Exploateringstal för nuvarande bebyggelse på Strömsbro 37:2 togs också fram, 

vilket var 0,7.  
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