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Abstract 

In the village Svärdsjö situated in the Swedish province Dalecarlia there is, like in many 
other places in Sweden, a need for measures to create a prospering countryside. Even 
though Svärdsjö has managed quite well until now, the problems lie in the infrastructure 
that does not seem to have been developed in the last 50-60 years. Furthermore, the 
village centre in Svärdsjö is it self neglected as well as littered and the structure of 
population indicates that young adult and elderly do not want to or are able to live here. 
To be able to keep the economy and public service that exist today in Svärdsjö, or even to 
be able to improve it, there is a need for contributions for development. This project is 
commissioned by an interest group in Svärdsjö and the project aims to investigate how 
the design in the village centre can be changed to create a good countryside 
development. Suggested measures and changes will be presented with an outline plan 
for the village centre and with plans for a proposed building containing numerous 
activities.  

 
To make the work efficient it was divided in to three parts; part I – countryside 
development, part II – development of the village centre in Svärdsjö and part III – the 
building Svärdsjöstugan. To create a background for the work, information was 
gathered. To begin with, information and discussions was gathered about countryside 
development, from periodicals and the internet. Information about countryside 
development but also basic conditions for working with the village centre in Svärdsjö 
was provided by connections on the department of city planning in Falun. During a 
meeting with the storeowners in Svärdsjö more plans and drawings were provided. 
Basic information about modern city planning was found in course literature as well as 
in publications from the Swedish National Housing Board “Boverket”. More technical 
information was found via course literature as well as from the internet. The interest 
group in Svärdsjö also provided vital information about Svärdsjö which included, for 
example, pictures of the village centre. In a meeting in Svärdsjö a questionnaire was 
distributed. All facts that had been gathered were treated and gave the result of an 
outline plan with suggestions for the design of the village centre and plans for the 
building Svärdsjöstugan.  
 
The new design of the village centre that the work resulted in was designed to feel safe, 
available and to attract everyone. The width of the road was reduced whereas the width 
of the sidewalks and bicycle roads was increased. To create road safety in the village 
centre and create order, the parking lots were suggested to get reorganized, furthermore 
speed humps and more crossings was suggested to benefit road safety. A smaller part of 
the parking lot was suggested to be converted into a square, as known as “Corvus 
Corones plats”. The work also resulted in the multi-activity building Svärdsjöstugan that 
was suggested to be placed in the village centre. The house was designed with two floors 
and a basement with an appearance that in general is the same as the traditional houses 
in Svärdsjö. Svärdsjöstugan was suggested to contain activities which could make the 
building work all year around and to stimulate a countryside development. The building 
was suggested to contain the activities bowling, tourist information, art gallery, café and 
a permanent exhibit about Svärdsjö with a view.  

 

Keywords: Countryside development, Svärdsjö, City planning, Multi-activity building & 
Low-energy house. 
 
 
 

 



   

Sammanfattning 
 

I den Dalländska orten Svärdsjö utanför Falun finns, som på många andra platser i 
Sverige, behov av åtgärder för att skapa en levande landsbygd. Trots att Svärdsjö än så 
länge har klarat sig ganska bra, finns problem i och med att utvecklingen av infrastruktur 
inte verkar ha skett på de senaste 50-60 åren och att själva centrumet i Svärdsjö är 
misskött och skräpigt. Vidare tyder befolkningsstrukturen på att unga vuxna och äldre 
inte vill eller kan bo här. För att Svärdsjö ska kunna behålla det näringsliv och den 
service som finns idag, eller till och med att förbättra den, krävs satsningar på utveckling. 
Detta arbete syftar till att i uppdrag av Svärdsjö intresseförening undersöka vilka 
förändringar som kan göras i och med utformningen av Svärdsjö centrum för att skapa 
en positiv landsbygdsutveckling. Förslag på åtgärder och förändringar redovisas för 
själva centrum med en skiss och för det föreslagna allaktivitetshuset med 
förslagshandlingar.  

 
För att effektivisera arbetet delades det upp i tre delar; del I – landsbygdsutveckling, del 
II – utveckling av Svärdsjö centrum och del III – Svärdsjöstugan. Vidare samlades 
material in för att skapa en bakgrund till arbetet. Till att börja med samlades information 
och diskussioner in om landsbygdsutveckling från tidsskrifter och internet. Information 
om landsbygdsutveckling men även grundförutsättningar för arbetet med Svärdsjö 
centrum, tillhandahölls via kontakter på Stadsbyggnadskontoret i Falun. Under ett möte 
med handlarna i Svärdsjö centrum tillhandahölls även enklare ritningar. Grundlig 
information om modern stadsplanering hittades i kurslitteratur samt skrifter kopplade 
till Boverket. Mer teknisk information togs fram via kurslitteratur samt via 
informationsinsamling på internet. Svärdsjö intresseförening tillhandahöll även viktigt 
information om Svärdsjö samt dokumentation över centrum i form av bilder. På ett 
opinionsmöte i Svärdsjö utfördes även en opinionsundersökning. All fakta som samlats 
kunde sedan bearbetades och resultera i en skiss med förslag på utformningen av 
centrum och förslagshandlingar till allaktivitetshuset.  
 
Det förslag på ny utformning av centrum som arbetet resulterade i, utformades för att 
kännas trygg, tillgänglig och lockande för alla. Bredderna på de trafikerade gatornas 
minskades medan bredden på gång och cykelvägar ökades. För att skapa ett mer 
trafiksäkert och organiserat centrum dirigerades parkeringsplatserna om, dessutom 
föreslogs farthinder och fler övergångsställen för att vidare gynna trafiksäkerheten. I och 
med parkeringen föreslogs att en mindre del av denna skulle göras om för att kunna 
fungera som ett litet torg, det vill säga Corvus Corones plats. Arbetet resulterade även i 
allaktivitetshuset Svärdsjöstugan som föreslogs placeras i centrum. Huset utformades 
med två våningar och källare med ett utseende som i stort anpassats efter de 
traditionella hus som finns i Svärdsjö. Svärdsjöstugan utformades för att med sina 
verksamheter kunna fungera året runt samt stimulera till en levande landsbygd i 
Svärdsjö. Förslag på verksamheter till allaktivitetshuset är bowling, turistbyrå, konsthall, 
café och en permanent utställning om Svärdsjö med utsikt.  
 
 
Nyckelord: Landsbygdsutveckling, Svärdsjö, Stadsplanering, Allaktivitetshus & 

Lågenergihus. 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 

 
1.1.1. Landsbygd i behov av utveckling och förändring  

 
Fastän det blivit mer och mer populärt att bosätta sig på den Svenska landsbygden, har 
dess befolkning minskat relativt snabbt på senare tid. Sverige är en av de två mest 
glesbefolkade länderna i EU och har bara 22 invånare per kvadratkilometer, med detta 
kan sägas att hela landets yta förutom storstadsområdena kan ses som landsbygd.1 Trots 
detta, och dess problem med låg tillväxt och verksamhetsgrad, har landsbygden under 
lång tid kommit i skymundan när det gäller utveckling och förändring. Landsbygdspolitik 
till exempel har länge främst handlat om jordbruksstöd.2 När det talats om utveckling 
och förändring av fysisk miljö, är det först och främst städerna som behandlats medan 
landsbygden då mest tagits upp i samband med vilka områden som kan utnyttjas för ny 
bebyggelse kring städerna.3  

         
Förr var jord- och skogsbruket de vanligaste verksamheterna på landsbygden men idag 
är det nästan bara 10 procent av männen och 2-3 procent av kvinnorna som är 
verksamma inom detta område.4 Det finns dock många inom jord- och skogsbruket som 
är deltidsföretagare och många försörjer sig med en annan verksamhet bredvid jord- och 
skogsbruket. Vanligast idag är att de boende på landsbygden arbetar inom 
tillverkningsindustrin eller den offentliga sektorn, som till exempel inom vård och 
omsorg. På landsbygden sker dessutom nedläggningar av servicefunktioner och många 
orter har inte längre någon egen butik.5  
 

                   
               Figur 1. Naturfoto från Jämtland.

6
            Figur 2 Naturfoto från Skåne.

7
 

 

                                 
1
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf 2010-07-28 kl 13.12. 

2
 Erik Westholm (2003) Landsbygdens framtid – dags för nya utgångspunkter, s.20, Plan Nr.2-3, 2003.  

3
 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Landsbygd_i_forandring.pdf 2010-07-28 kl 

13.23. 
4
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf 2010-07-28 kl 13.12. 

5
 Ibid. 

6
 Eget foto.  

7
 Eget foto. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Landsbygd_i_forandring.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf
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Enligt Nationell strategi för landsbygdsutveckling håller landsbygden på att förändras och 
övergå till något nytt. Fastän desto färre bosätter sig där kompenseras detta av att desto 
fler bosätter sig på landsbygden under vissa delar av året. Detta i sin tur gynnar turism- 
och besöksnäringen.8 För att orter på landsbygden ska kunna överleva och ha kvar den 
service och näringsliv de fortfarande har, krävs det alltså att landbygden anpassar sig 
efter den situation som finns idag. För att få hjälp med detta finns det 
landsbygdsprogram i allt från nationell till regional och lokal nivå, samt stöd inom EU. 
Inom EU och i Sverige finns Den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: 
Europa investerar i landsbygdsutveckling och Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013. 9 10 
För Svärdsjö, som detta arbete handlar om, finns Dalarnas landsbygdsprogram 2007-
2013, Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Falu kommun 1995 och Serviceplan för 
Falu kommun. 
 

1.1.2.  Svärdsjö- en ort på den dalländska landsbygden  
 
I Falu kommun i Dalarna ligger orten Svärdsjö som är belägen 27 km nordost om Falun.  
Svärdsjö består av ett antal småorter där huvudorten är Borgärdet som sen tidigare 
utvecklats till ett centrum för alla de småorter som finns i det så 
kallade Svärdsjöområdet.11 Själva orten har cirka 1300 invånare 
medan hela kommundelen Svärdsjö har en befolkning på cirka 
4420 personer. 12 Svärdsjö har en befolkningsstruktur där 
personer i åldrarna 10-19 och 40-69 är starkt representerade 
medan personer i åldrarna 20-29 och 70-100 är svagt 
representerade.13 Vad gäller service i Svärdsjö finns än så länge 
tillgång till apotek, systemombud, bensinmack, bank, ATG–
ombud, livsmedelsaffär, post och Svenska spel. I Svärdsjö finns 
även Vårdcentral och tandläkarmottagning. En liten inblick om 
Svärdsjös näringsliv och bakgrund ges i Landsbygdspolitiskt 
handlingsprogram för Falu kommun 1995:                             Figur 3. Dalahäst.

14
     

                                 
Jord- och skogsbruk utgör grunden för näringslivet i Svärdsjöbygden. Gruvnäringen 
har också haft betydelse för bygden. [---] Här finns alltjämt ett levande lantbruk med 
stor betydelse för handel, service och turism i området. Småindustrin domineras av 
sågverk, byggföretag, åkerier och verkstadsföretag. Export förekommer framför allt  
från trädbranschen. 

 
Svärdsjöområdet har ett relativt differentierat näringsliv med flera små företag 
inom många olika branscher. Företagen är i allmänhet koncentrerade till området 
kring centralorten Borgärdet. […] Företagen i Svärdsjö har därför stor betydelse för 
många människor inom ett geografiskt sett stort område.15 

 

                                 
8
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf 2010-07-28 kl 13.12. 

9
 http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=5725 2010-03-18 kl.15.49.  

10
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/99/91/57b03e65.pdf 2010-07-28 kl.13.35. 

11
 Stadsbyggnadskontoret & Näringslivskontoret i Falun, (1995), Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 

Falu kommun, s. 32. 
12

 Bilaga 1. 
13

 Falu kommun, (2008) Serviceplan, s.7.  
14

 http://www.skansenbutiken.se/upload/Artiklar/Bilder/bild-11615.jpg 2010-07-30 kl.23.15. 
15

 Stadsbyggnadskontoret & Näringslivskontoret i Falun, (1995), Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 

Falu kommun, s. 32. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf
http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=5725
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/99/91/57b03e65.pdf
http://www.skansenbutiken.se/upload/Artiklar/Bilder/bild-11615.jpg
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Trots att citatet kommer från ett landsbygdsprogram som är 15 år gammalt kan en lite 
grundligare förståelse fås om Svärdsjö och hur viktig orten är för området runt omkring. 
Vad som mer kan sägas är att Svärdsjö är känd för sin vackra natur som också gett 
Svärdsjö sin slogan ”Vackra Svärdsjö”.16 I orten finns det många unika butiker som ligger 
utmed vägen som går genom den; dessa butiker har fått namnet ”Varuhuset på längden” 
av Svärdsjöborna.17 Svärdsjös maskot är Svärdsjökråkan och dess uppkomst är kopplat 
till Gustav Vasas äventyr i området.18 För att läsa mer om Svärdsjö se bilaga 1. 
 

                        
        Figur 4. Naturfoto från Svärdsjöbygden.

19
  

  
Värt att nämna är också Svärdsjö intresseförening som är beställare till detta arbete. 
Intresseföreningen har i flera år jobbat med att utveckla Svärdsjö och att informera 
företagare, turister och besökare om orten. Följ denna referens för att komma till 
Svärdsjö intresseförenings hemsida.20  
         

1.1.3.  Svärdsjö - utveckling i centrum 
 
Svärdsjö har alltså till skillnad från många andra orter på landsbygden än så länge en 
relativt levande landsbygd med närhet till service och ett ganska gott näringsliv. Men 
precis som med de flesta andra orter på landsbygden är Svärdsjö hotat. Anledningen till 
att Svärdsjö intresseförening, som är uppdragsgivare till detta arbete, bad om hjälp var 
på grund av att satsningar på utveckling av infrastruktur i stort inte har skett på de 
senaste 50-60 åren, dessutom är centrum väldigt nedgånget och skräpigt. Därför ville 
Svärdsjö intresseförening få hjälp med att utarbeta ett förslag på en ny utformning av 

                                 
16

 http://www.svärdsjö.com/index.asp?id=1 2010-03-13 kl. 13.31. 
17

 Se bilaga 1. 
18

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4rdsj%C3%B6 2010-03-13 kl 15.11. 
19

 Eget foto. 
20

 http://www.svärdsjö.com/index.asp?id=9 2010-07-09 kl 16.54. 

http://www.svärdsjö.com/index.asp?id=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4rdsj%C3%B6
http://www.svärdsjö.com/index.asp?id=9
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centrum som skulle bidra till en levande landsbygd. För att se till så att Svärdsjö ska 
kunna behålla det näringsliv och den närhet till service som finns idag, krävs att det sker 
satsningar på utveckling. Svärdsjö måste bli mer populärt att besöka och att leva i. Av 
tidigare nämnda statistiska fakta är alltså unga vuxna och äldre underrepresenterade. 
Även detta visar att det behövs satsningar i Svärdsjö med utvecklingen i centrum. 
Svärdsjö behöver göras mer tillgänglig för äldre och mer stimulerande och attraktiv för 
de unga. Det behövs fastsällas hur centrum kan förändras för att bidra till en positiv 
landsbygdsutveckling.  
 

         
    Figur 5. Svärdsjö centrum, ICA.

21
                        Figur 6. Svärdsjö centrum, parkeringen.

22
 

     
Så som Svärdsjö centrum ser ut idag består den av en parkering samt en länsväg med 
omgivande hus med service och handel. (Se figur 5, 6 & 7.) Utformningen kan anses vara 
modernistisk och gjord främst för bilar då vägarna är breda medan trottoarerna är 
smala. Vägarna för motortrafiken är mellan cirka 9 och 14 meter breda och de flesta 
trottoarer cirka 1 meter breda. Det finns många utspridda parkeringsplatser som skapar 
en känsla av otrygghet då bilarna kör ut och in överallt. Gångvägar, trappor och 
övergångsställen är inte tillgängliga för alla och är dåligt underhållna.  
               

               
      Figur 7. Ritning över Svärdsjö centrum.

23
 

                                 
21

 Foto taget av Satu Sundström i Svärdsjö intresseförening. 
22

 Ibid. 
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Det är egentligen inte speciellt långt mellan de olika butikerna men dimensioneringen av 
vägar och trottoarer samt hastigheten bilarna kör i, bidrar till att skapa en känsla av att 
det är längre än vad det är och att det är svårare än det är att ta sig dit. Detta centrum 
kan anses bidra till en negativ utveckling i Svärdsjö då det inte är gjort för gående och 
cyklister. Svärdsjö centrum bidrar inte till liv och rörelse utan snarare tvärt om.24 För att 
närmare se hur centrum är utformat se bilaga 2 & 5 samt bifogade ritningar. 
 

1.2. Syfte och mål 
 

Syftet med detta arbete är att i uppdrag av Svärdsjö intresseförening, arbeta fram förslag 
på åtgärder för Svärdsjö centrum som kan bidra till att skapa en levande landsbygd där.  
 
Målet är att skapa en skiss över centrum i Svärdsjö samt förslagshandlingar till ett 
allaktivitetshus, med utgångspunkt från att stimulera utvecklingen och ortens 
attraktionskraft.  
  

1.3. Frågeställningar 
 

Hur kan utformningen av centrum i Svärdsjö förändras för att göra det mer attraktivt 
och få Svärdsjöbor och andra bybor att vilja uppehålla sig här, och på så sätt bidra till en 
levande landsbygd?  
  
Hur kan ett allaktivitetshus utformas i Svärdsjöcentrum för att bidra till en positiv 
landsbygdsutveckling?  
 

1.4. Avgränsning 
 

På grund av uppgiftens bredd har en del begränsningar varit tvungna att göras. En 

översiktlig sammanfattning om landsbygdsutveckling ges i kapitlet om 

planeringsunderlag och analys. Vidare vad gäller de förslag till åtgärder som föreslås för 

Svärdsjö centrum, begränsas dessa till de mest centrala delarna. För allaktivitetshusets 

utformning begränsas resultatet av detta till förslagshandlingar. Undersökning av mark 

och ägandeförhållande har i stort prioriterats bort men kan förslagsvis studeras närmare 

i arbetets nästa skede.  

                                                                                                    
23

 Ritning av Landskapsarkitekt Beate Löfvenberg, 1996.  
24

 Jan Gehl, (upplaga 6, 2010), Life between buildings, using public space, s. 75 & 91, Arkitektens Forlag, the 

Danish Architectural Press and Jan Gehl 2010.  
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2. Tillvägagångssätt  
 

För att uppnå ett så bra arbete som möjligt delades det upp i tre delar; del I – 
landsbygdsutveckling, del II – utveckling av Svärdsjö centrum och del III – 
Svärdsjöstugan. Genom denna uppdelning kunde ett mer effektivt och organiserat arbete 
påbörjas. 

 
2.1. Insamling av material 

 
För att skapa en bakgrund till arbetet med centrum, började material samlas in för de 
olika huvuddelarna. Till att börja med behövdes ett underlag för att kunna sätta sig in i 
landsbygdsutvecklingen. Information och diskussioner om detta hittades i tidsskrifter 
samt i dokument och rapporter som hittades på internet; de olika 
landsbygdsprogrammen är några exempel på dessa. Mer information om 
landsbygdsutveckling samt grundförutsättningar för arbetet med Svärdsjö centrum, 
tillhandahölls via kontakter på Stadsbyggnadskontoret i Falun via Svärdsjö 
intresseförening. Exempel på material som tillhandahölls var det landsbygdspolitiska 
handlingsprogrammet för Falu kommun och en detaljplan över centrala Svärdsjö. Under 
ett möte med handlarna i Svärdsjö centrum tillhandahölls även enklare ritningar över 
centrum från ett tidigare liknande arbete. Dessa ritningar var utförda av 
landskapsarkitekt Beate Löfvenberg och gav ett bra underlag för den skiss som skulle 
utföras; ritningarna var av större skala och tycktes vara mer tidsenliga jämfört med 
detaljplanen. För att ta del av dessa ritningar se de bifogade ritningarna L-1 och A-01.1-
01. Information om modern stadsplanering hittades i kurslitteratur samt skrifter 
kopplade till Boverket. Mer teknisk fakta, som dimensioner av gaturummet, togs fram via 
kurslitteratur samt informationsinsamling på internet. (Se referens lista.) Svärdsjö 
intresseförening tillhandahöll även viktigt information om Svärdsjö samt dokumentation 
över centrum i form av bilder.25  

 
2.1.1. Opinionsmöten och opinionsundersökning 

 
Under arbetets gång anordnades ett antal opinionsmöten i Svärdsjö där jag deltog i ett 
par av dessa. Mötena handlade främst om hur Hedenborg, ett slags Folkets hus i Svärdsjö, 
skulle kunnas förnyas och förbättras men även förändringar av centrum togs med på ett 
hörn och diskuterades. Via opinionsmötena gavs möjlighet att få åsikter och önskemål 
från Svärdsjöborna, det gav också tillfälle att komma ut till Svärdsjö för att se platsen och 
dokumentera den. Svärdsjö intresseförening, som var med och anordnade dessa möten, 
föreslog att en opinionsundersökning med hjälp av enkäter skulle utföras. Som föreslaget 
arbetade jag fram en enkät som sedan delades ut under ett av dessa opinionsmöten. För 
att få in fler synpunkter gavs även några enkäter ut i Svärdsjö centrum av några av de 
Svärdsjöbor som deltagit i opinionsmötena. 39 enkäter besvarades, för att se vilka frågor 
som ställdes samt opinionsundersökningens resultat, se bilaga 3.   

 

 

                                 
25

 Se bilaga 2. 
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2.2. Planläggning och utformning 
 

Efter att grunden för arbetet skapats kunde förslag på ny planläggning av torget och 
utformning av huset göras. Vid utformningen av Svärdsjö centrum togs så många 
aspekter som möjligt med för att skapa ett så bra centrum som möjligt utifrån modern 
stadsbyggnad, standarddimensioner av gaturummet, arkitektoniska aspekter samt 
önskemål från Svärdsjöborna. Vid utformningen av huset vägdes många olika synvinklar 
in för att ge möjlighet till ett hus för alla de verksamheter som det var tänkt. Först 
fördelades verksamheterna och rummen, därefter vägdes tekniska aspekter in för att få 
fram ett hus som skulle kunna vara så realistiskt som möjligt. Egenhändigt ritade skisser 
bearbetades i AutoCAD Architecture till förslagshandlingar. 
 

3. Planeringsunderlag och analys  
 

3.1. Del I- Landsbygdsutveckling  
 

För att kunna skapa ett centrum och allaktivitetshus som bidrar till en levande 
landsbygd i Svärdsjö, krävdes alltså först en översiktlig undersökning om 
landsbygdsutveckling. Inblick gjordes för landsbygdsutveckling på nationell, regional 
och lokal nivå samt landsbygdutveckling i forskningssammanhang.  
 

3.1.1. Landsbygdsutveckling på Nationell nivå 
 
I Sverige finns Sveriges landsbygdsprogram 2007 – 2013, genom detta program kan 
orterna på landsbygden få stöd och hjälp till att utvecklas. 26 Inom 
landsbygdsprogrammet finns det möjlighet till att få bidrag och hälften av dess budget, 
på 35 miljarder kronor, är bekostat av Svenska staten medan resterande del är bekostat 
av EU.27 Landsbygdprogrammet är uppdelat i fyra områden eller så kallade axlar. De 
olika axlarna räknas upp och beskrivs sammanfattande nedan, för att läsa mer om dessa 
följ denna referens.28   
 
 Ökad konkurrenskraft  

– Företag på landsbygden måste få hjälp med att utvecklas och klara sig bättre ute på 
marknaden. 

 

 Förvaltning av naturresurser 
– För att kunna skapa en hållbar utveckling, måste jord- och skogsbruk få stöd för att 
kunna bedrivas så att landskapet med sina höga natur- och kulturvärden kan 
bevaras; genom att bevara landskapet kan landsbygden även göras mer lockande.  

 

 Diversifiering och livskvalitet  
– Hjälp bör ges för att göra det möjligt med en ekonomisk utveckling på landsbygden. 
På så sätt kan näringslivet bli starkare vilket vidare kan bidra till fler jobb, bättre 
livskvalitet och en ökad tillväxt. 

                                 
26

 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/99/91/57b03e65.pdf 2010-05-11 kl.13.03. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/99/91/57b03e65.pdf
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 Leader  
– Leader är en metod för att se till så att de boende i orter på landsbygden engagerar 
sig och använder lokal kunskap för att nå målen i landsbygdsprogrammet. I och med 
att de olika projekten uppstår och utvecklas lokalt är det större sannolikhet att de 
åtgärder som verkligen behöver göras kan utföras.  
 

Den allra viktigaste av dessa axlar tycks dock enligt landsbygdsprogrammet vara axel 3; 
för att fler ska kunna bo på landsbygden måste det ske en ekonomisk tillväxt och att det 
blir tillgång till fler jobb.  
 
 

  
    Figur 8. Naturfoto från Jämtland.

29 
                 

För landsbygdsutveckling i Sverige, kopplat till det tidigare nämnda 
landsbygdsprogrammet, finns också Nationell strategi för landsbygdsutveckling.30 Här 
poängteras hur viktigt det är med utveckling av så kallade kompletterande verksamheter 
som exempelvis slöjd, turistnäring och naturupplevelser. Det understryks också att det är 
viktigt att se att landsbygden har styrkor och vilka dessa är. Några av de styrkor som 
räknas upp i texten är landsbygdens höga natur- och kulturvärdena samt landsbygdens 
jord- och skogsbruk.   

 
3.1.2. Dalarnas landsbygdsprogram 

 
Kopplat till det svenska landsbygdsprogrammet finns Dalarnas landsbygdsprogram 
2006- 2012.31 Programmet är skapat av länsstyrelsen i Dalarna och innehåller i stort sett 

                                 
29

 Eget foto. 
30

 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf 2010-07-28 kl.15.22. 
31

 http://www.w.lst.se/upload/10521/Dalarnas%20landsbygsprogram%202006-2012.pdf 2010-07-28 kl. 15.29. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/54/30/96af053b.pdf
http://www.w.lst.se/upload/10521/Dalarnas%20landsbygsprogram%202006-2012.pdf
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samma utgångspunkter som det svenska; Dalarnas landsbygdsprogram är dock anpassat 
till Dalarna och i inledningen står det bland annat:  

 
Den styrka som varumärket Dalarna har är starkt förknippat med Dalarnas 
landsbygd. Sammantaget kan man konstatera att Dalarnas landsbygd innehåller 
miljöer där det finns värden som kan förvaltas och utvecklas på ett sätt som gynnar 
hela länets utveckling.  

 
Specialisering, nedläggning av jordbruk och moderna brukningsmetoder har 
påverkat odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Idag är det allvarligaste 
hotet mot Dalarnas odlingslandskap nedläggningen av jordbruksföretag och att 
många flyttar från landsbygden.32 

 
Av citatet kan sägas att Dalarnas landsbygd anses vara väldigt viktig och betydelsefull för 
Dalarna i stort. Att bevara landsbygdens höga natur- och kulturvärden menas dessutom 
vara extra viktigt just i Dalarna. Enligt landsbygdsprogrammet är det öppna dalländska 
kulturlandskapet och dalabebyggelsen unik för både Sverige och Europa. Genom att 
bevara landskapet ska dessutom fler vilja bosätta sig på landsbygden samt turismen 
gynnas.  

 

                  
             Figur 9. Naturfoto från Svärdsjö.

33
           Figur 10. Lupiner.

34
          Figur 11. Naturfoto från Svärdsjö.

35
 

 
För att vidare se till så att människor bosätter sig på landsbygden behövs enligt 
landsbygdsprogrammet insatser för att:  
 
 Utveckla servicen på landsbygden  
 Förbättra vägar och kollektivtrafik. 
 Skapa tillgång till bostäder, även anpassade till unga och äldre. 

 
Precis som i det svenska landsbygdprogrammet tas det upp hur företagen på 
landsbygden ofta har det svårare att klara sig på marknaden. I det dalländska 
landsbygdsprogrammet anses specialanpassade lösningar för landsbygden behövas för 
att företagen ska kunna klara sig. Några förslag på hur olika branscher på den dalländska 

                                 
32

 http://www.w.lst.se/upload/10521/Dalarnas%20landsbygsprogram%202006-2012.pdf 2010-07-28 kl. 15.29. 
33

 Eget foto. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 

http://www.w.lst.se/upload/10521/Dalarnas%20landsbygsprogram%202006-2012.pdf
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landsbygden kan utvecklas genom att anpassa sig till det som finns i Dalarna tas upp i 
programmet:  

 
 Utveckla branscher som gynnar besök och turism, till exempel inom jakt, hästturism, 

klättring, fiske och skidåkning.  
 Se till så att exempelvis de bystugor, vandringsleder, golfbanor och skyttebanor som 

finns idag ger inkomster genom att skapa en ekonomisk förening. 
 Utveckla och anpassa branscher till dagens situation, inför till exempel produktion av 

förnybar energi samt utveckla förädling av livsmedel- och träprodukter.  
 

3.1.3. Landsbygdsutveckling i Falun och Svärdsjö  
 
För landsbygdsutveckling på lokal nivå finns Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 
Falu kommun och en Serviceplan för Falun. Trots att handlingsprogrammet är från 1995 
säger det i princip samma sak som de tidigare nämnda landsbygdsprogrammen. Något 
som tas upp i Faluns landsbygdsprogram, men inte i de andra, är dock att det behövs ett 
kretsloppstänkande och att landsbygden och tätorterna måste fungera tillsammans:  
 

Landsbygden och dess invånare är en viktig resurs i ett uthålligt samhälle. 
Landsbygden producerar råvaror […], som till största delen konsumeras i våra 
tätortsområden. För att kretsloppet skall kunna slutas måste också landsbygden 
kunna ta emot det avfall som tätortskonsumtionen alstrar och nyttja det i 
produktionen. Detta är en nödvändighet om vi skall få ett ett långsiktigt uthålligt 
samhälle i balans med naturens förutsättningar och resurser.36 

 
Att frågan om kretslopp inte tas upp speciellt mycket eller ingående i Sveriges och 
Dalarnas landsbygdsprogram kan i och för sig bero på att det idag är något som anses 
självklart. Något som poängteras mer specifikt för Falun i handlingsprogrammet är hur 
viktigt jord- och skogsbruket är för Falu kommun. Enligt handlingsprogrammet vill de i 
kommunen att jordbruket ska utvecklas och att Falun, precis som innan, blir främst inom 
jordbruk i Dalarna.  

 

     
                   Figur 12. Naturfoto. 

37
                                  Figur 13. Dalamönster.

38
 

                                 
36

 Stadsbyggnadskontoret & Näringslivskontoret i Falun, (1995), Landsbygdspolitiskt handlingsprogram för 

Falu kommun, s.2. 
37

 Eget foto. 
38

 http://falun.se/www/externa/safe2011.nsf/V-bild/kurbits.gif/$FILE/kurbits.gif 2010-07-30 kl.23.33. 

http://falun.se/www/externa/safe2011.nsf/V-bild/kurbits.gif/$FILE/kurbits.gif
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I Dalarnas landsbygdsprogram uttrycktes det hur viktigt det är med bra service på 
landsbygden, därför ger en serviceplan en bra utgångspunkt för att kunna skapa en 
levande landsbygd. I Faluns serviceplan beskrivs bland annat det Falu kommun strävar 
mot för att bevara en bra service på landsbygden: 
 
 Se till så att alla orter ska kunna behålla minst en livsmedelbutik. (Finns det ingen 

butik på orten blir den mindre attraktiv att flytta till.) 
 Förbättra kollektivtrafiken och kompletteringstrafiken för att ge bättre tillgång till 

den service som finns på landsbygden.  
 Se till så att organiserad varuhemsändning kan ske när det behövs.39  
 
I Serviceplanen poängteras också att det är viktigt att det finns lokala servicepunkter 
med många servicegivare som samarbetar. De olika servicegivarna kan till exempel ha 
gemensamma lokaler och/eller gemensam personal. Samarbete mellan servicegivare kan 
också ske genom att transporter och distribution av varor sker tillsammans. Genom 
dessa åtgärder kan det bli bli lägre utgifter för servicegivarna samtidigt som tillgången 
till service bli bättre för de boende på landsbygden. Något som också betonas i 
serviceplanen är att det är viktigt att butiker ute på landsbygden anpassar typen av butik 
och dess utbud efter den plats den finns på.  
 

3.1.4. Landsbygdsutveckling och forskning  
 

Vad gäller landsbygdsutveckling och forskning togs det i ett nummer av Nordisk 
arkitekturforskning upp en intressant synvinkel angående landsbygdsutveckling och 
motorvägen. Artikeln heter Fremtidens by- og landskapsudvikling omkring motorvejen 
och är skriven av Claus Peder Pedersen och Claudia Carbone.40 I denna artikel menar 
författarna att landsbygdsutvecklingen och olika byars mönster beror mycket på hur 
vägnätet ser ut, då främst motorvägens. Vägsystemen och broarna i Danmark har 
utvecklats och på så sätt gjort så att människor bland annat har kunnat resa längre än 
innan. I och med att trafiken ökat, har det också blivit allt mer populärt för företag att 
placera sina lokaler längsmed motorvägen. Även byars utveckling påverkas positivt 
genom att ligga intill en motorväg. Genom att ligga precis vid motorvägen uppstår det en 
bättre kontakt med närliggande städer och gör dem mer tillgängliga för boende, 
arbetande och kommersiella intressen jämfört med andra byar som ligger mer avsides. 
Skillnaden på förr och nu tas också upp i artikeln; när planeringen av motorvägarna 
gjordes förr skulle de gå genom det öppna landskapet och binda ihop städer. Författarna 
menar att det nu behövs nya sätt att tänka på vid planeringen av motorvägar som går 
efter hur det är idag.  

 

3.1.5. Åtgärder för landsbygdsutveckling i Svärdsjö 
 

I stort finns det alltså många förslag på åtgärder för att kunna skapa en positiv 
landsbygdsutveckling; men vad bör ske just i Svärdsjö för att se till att skapa en levande 
landsbygd där? Till att börja med togs det i föregående delkapitel upp att byar som ligger 
vid motorvägar klarar sig bättre än byar som inte gör det. Svärdsjö kanske inte ligger vid 
en motorväg men själva andemeningen kan beaktas; desto mer lättillgänglig orten är 
jämfört med större vägar/närliggande städer desto mer populär blir den att bo och verka 
i. Åtgärder bör därför ske för att se till så att Svärdsjö blir mer lättillgänglig än idag.  

                                 
39

 Falu kommun, (2008) Serviceplan, s.2. 
40

 Claus Peder Pedersen & Claudia Carbone, (2008), Framtidens by- og landskabsudvikling omkring motorvejen, 

s.29-36, Nordisk arkitekturforskning, Nr 2, 2008.  
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Exempel på åtgärder är att förbättra vägarna till och från Svärdsjö och kollektivtrafiken. 
För att dessutom se till så att fler får upp ögonen för Svärdsjö kan skyltning från större 
vägar till Svärdsjö förbättras samt att det görs reklam om Svärdsjö i samband med dessa.  
Det som krävs för att skapa en levande landsbygd i Svärdsjö är också att det uppstår 
samordning och samarbete mellan olika verksamheter och service. Detta är både viktigt 
på grund av säsongsvariationer och för att kunna påverka Svärdsjös befolkning positivt i 
längden. Även privatpersoner bör inse vikten av samarbete, och hur deras verksamheter 
kan kombineras med ännu en eller omstruktureras för att skapa en verksamhet som är 
mer hållbart i längden. För att göra Svärdsjö mer attraktivt för ungdomar och äldre 
behövs åtgärder som till exempel att ordna bostäder anpassade till dessa åldersgrupper. 
I Svärdsjö finns väldigt mycket att hämta för turister och besökare men det som behövs 
är samarbete och samordning mellan de olika verksamheterna och utflyktsmålen för att 
de ska kunna utvecklas och förbättras. Som föreslaget i Dalarnas landsbygdsprogram kan 
även branscher utvecklas i och med Svärdsjös vackra natur samt jord- och skogsbruk. 
 

             
      Figur 14. Naturfoto från Svärdsjö.

41
                     Figur 15. Björn.

42
  

        
För att skapa landsbygdsutveckling just i Svärdsjö centrum är det viktigt att skapa ett 
centrum som är lockande för alla. Om människor i olika åldrar med olika förutsättningar 
kan trivas och röra sig där, blir centrum mer attraktivt och får fler besökare; vilket också 
påverkar näringslivet och servicen positivt. Förslagsvis kan ett allaktivitetshus uppföras 
som ska fungera som Svärdsjös ansikte utåt och hjärta i och med turism och besök. I och 
med huset kan samordning och utveckling ske i Svärdsjö, bland annat genom att det gör 
reklam för Svärdsjö med dess omnejd. Detta kan ske genom att det ges information om 
Svärdsjö i huset som stimulerar till återbesök. Allaktivitetshuset ska inte bara stimulera 
turism från andra delar av landet utan även fungera som ett attraktivt utflyktsmål både 
för Svärdsjöborna själva och för andra bybor runt omkring. Att det sker samarbete med 
andra verksamheter i Svärdsjö är också viktigt. Husets kombination av verksamheter ska 
vara sådan att det kan fungerar året runt och trots säsongsvariationer alltid kunna vara 
öppet och ge vinst. Genom att skapa ett modernt men traditionellt hus med dessa ideal 
kan utvecklingen gå ett steg framåt i bygden. 
 

 

                                 
41

 http://www.svärdsjö.com/index.asp?id=3 2010-07-30 kl.23.37 
42

 Eget foto. 

http://www.svärdsjö.com/index.asp?id=3
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3.2. Del II- Utveckling av Svärdsjö centrum 
   

För att kunna skapa ett lockande centrum, gjord för så många som möjligt, behövdes en 
grund läggas för arbetet med den nya utformningen av centrum. Genom att få en 
uppfattning av grunderna för dagens stadsplanering och förstå hur en plats kan göras 
attraktiv och tillgänglig för alla, kunde detta ske. En viktig utgångspunkt i arbetet var 
också kunskapen om olika typmått som används för dimensionering av gaturummet.  
 

3.2.1. Grunder för stadsplanering 
  

Precis som med all planering krävs det även vid stadsplanering att denna sker ur ett 
antal olika perspektiv. Detta understryks i boken Stadsplanera istället för trafikplanera 
och bebyggelseplanera43 av boverket. Några exempel på aspekter som bör utgås ifrån är 
enligt författarna till denna bok dessa44: 

 
 Utgå från staden identitet och karaktäristiska drag 

 Underlätta för de som går och cyklar 

 Skapa trafiksäkerhet och trygghet   

 Underlätta för de som åker kollektivt 

Först och främst är det alltså viktigt att hitta karaktären hos staden eller orten, på så sätt 
kan den framhävas och bevaras samt se till att platsen blir unik. För att dessutom ge ett 
bra första intryck bör entrén till staden eller orten utformas så bra som möjligt. Enligt 
samma bok behöver analyser göras för att komma fram till hur exempelvis ett torg kan 
utformas på bästa sätt. Frågor som kan ställas är hur trafiken påverkar och hur 
exempelvis torget är utformat i samband med alla dess funktioner. Det menas också vara 
viktigt att platser utformas tillgängliga och att de är gjorda så det är lätt att få en 
helhetsuppfattning om den.45 Ett exempel på hur en plats kan göras tillgänglig menas 
vara genom att den utformas så att det går lätt och snabbt att ta sig fram för de som går 
och cyklar. Genom att exempelvis minska parkeringar, som oftast tar upp mycket 
utrymme, kan detta lättare åstadkommas.46 Något som tas upp i boken är också hur 
kollektivtrafiken bör göras tillgänglig för alla. Detta kan i planeringssammanhang ske 
genom att se till så att det är lätt för alla att ta sig till och från busshållplatsen.47 
 
För att skapa en plats som är tillgängligt för alla, bör utformningen enligt Stadsplanera 
istället för trafikplanera och bebyggelseplanera ske genom att utgå från barn, kvinnor, 
äldre och människor med olika funktionsbegränsningar.48 Sammanfattningsvis kan 
gaturummet anpassas för barn genom att det utformas så att de kan röra sig själva så 
mycket som möjligt. Gaturummet kan anpassas för äldre bland annat genom att det 
utformas med tydliga trafiksystem, plana gångytor (med bra underhåll året runt så att 
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fallskador undviks) och med vilobänkar.49 För att utforma gaturummet så att det är 
tillgängligt för människor med olika handikapp, (som rörelsehindrade, syn- och 
hörselskadade, utvecklingsstörda och allergiker), finns ännu mer att tänka på. För att 
exempelvis rörelsehindrade ska kunna ta sig fram behöver gaturummet vara så jämnt 
och plant som möjligt.50 För att läsa mer ingående om hur gaturummet bör utformas för 
människor med olika handikapp, följ denna referens.51  
 
Det som anses viktigast för att skapa trafiksäkerhet och trygghet är att rätt hastighet 
åstadkoms i staden eller orten.52 Att sänka hastigheter ska kunna ske genom att helt 
enkelt införa lägre hastigheter på vissa sträckor eller att gatorna byggs om och tvingar 
ner bilarnas hastighet genom sin utformning. För att vidare se till att skapa 
trafiksäkerhet kan olika filer för trafikslagen införas.53 Detta kan dock i vissa fall ge 
negativa konsekvenser, därför bör en undersökning göras för att se hur utformningen 
skulle kunna ske på bästa sätt. Den vanligaste varianten är dock att gående och cyklister 
har ett trafiknät och att kollektivtrafiken och biltrafiken har ett.54  

 
3.2.2. Dimensionering av gaturummet   

 
För att kunna göra en så realistisk skiss som möjligt över torget behövdes ett antal 
grundmått fastställas. De mått som är relevanta i och med dimensioneringen av 
gaturummet är bland annat bredd och längd på fordon och hjälpmedel samt typmått för 
cykelvägar, gångvägar och vägar för motorfordon. Ett antal typmått och specifika regler 
finns också för att utforma gaturummet så det är tillgängligt för handikappade. Aktuella 
typmått beskrivs mer ingående i bilaga 4.  

 

3.2.3. Skapandet av en attraktiv och lockande plats 
 
För att kunna skapa en plats som är attraktiv och lockande måste dess utformning enligt 
Jahn Gehl, författaren till boken Life between buildings,55 ske för människorna som rör sig 
där till fots. Jan Gehl menar att städer idag oftast planeras för att fungera så bra som 
möjligt för bilarna medan människan som faktiskt rör sig där ofta glöms bort vid 
utformningen. Genom att utforma en plats för de gående samt ge möjlighet och 
inspiration för människor att stanna upp, kan den göras mer attraktiv; uppehåller sig 
många på en plats kan den kännas mer levande och därmed locka andra till sig.56  
 
Men vad krävs då för att skapa en sådan plats och hur kan människor fås att stanna till 
och uppehålla sig? För att platser ska kännas lockande bör de enligt boken Stadsrum 
människorum57 göras trygga och lugna samt bestå av ett varierat och intressant 
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innehåll.58 Mer specifikt räknas här upp några exempel på åtgärder som behövs för att 
åstadkomma attraktiva platser och som ser till att människor uppehåller sig: 59 
 
 Skapa parkgator med träd, sittplatser och utsmyckningar.  

 Placera ut många sittplatser längsmed gatorna och på platser där det finns 

möjligheter att stanna till. Detta kan bland annat ge möjlighet till vila och att 

fler människor stannar till och pratar med någon.  

 Se till så att det känns tryggt att gå ute på kvällar, bland annat genom att skapa 

bra belysning och platser som är överblickbara. 

 

    
               Figur 16. Syrener.

60
            Figur 17. Fontän i Frankrike.

61
 

 

Att det finns sittplatser längs med vägar, i parker och på torg anses alltså vara det 
viktigaste för att kunna skapa attraktiva platser. Men hur kan då sittplatserna planeras 
och placeras på bästa sätt? Enligt Jan Gehl bör sittplatser placeras så att de ger möjlighet 
till att sitta med ryggen skyddad och med en översikt på omgivningen. Genom en sådan 
placering av sittplatserna känns det tryggt att uppehålla sig där och gör platsen mer 
efterfrågad.62 Placeras sittplatserna dessutom i solen och på platser som utformats för 
att ge lä, kan de göras ännu mer populära.63 Förutom att placera ut vanliga parkbänkar 
kan alternativa sittplatser skapas genom utformningen av gaturummet, exempelvis kan 
en låg bred mur användas till detta.  
 

3.2.4. Åtgärder för att skapa ett attraktivt centrum i Svärdsjö 
 
För att skapa ett attraktivt centrum i Svärdsjö behöver det först och främst anpassas mer 
för gående och cyklister. Genom att göra ortens centrum mer tillgänglig och trafiksäker, 
kan fler ta del av Svärdsjö centrum och besöken dit öka. I den tidigare nämnda 
opinionsundersökningen visade det sig att parkeringsplatserna och deras antal ansågs 
vara väldigt viktiga att bevara, därför bör så många parkeringsplatser som möjligt finnas 
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kvar. Åtgärder krävs dock för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten, därför bör 
parkeringsplatserna åtminstone omdirigeras och bredden på vägarna för motortrafiken 
minskas; på så sätt kan mer utrymme ges för trottoarer och cykelvägar samt möjlighet 
till att åtgärda bilarnas för höga hastighet. Fler och bättre övergångställen är också ett 
måste för att skapa ett lättillgängligt och tryggt centrum.  
 
För att framhäva Svärdsjös karaktär bör centrum anpassas efter Svärdsjös slogan Vackra 
Svärdsjö. För att utmärka ortens mer specifikt, kan Svärdsjös maskot Svärdsjökråkan 
användas. I centrum bör också en lugn plats i form av ett litet torg med sittplatser 
utformas, i samband med torget kan också Svärdsjös identitet tas fram. Vackra Svärdsjö 
kan framhävas med vackra växter, blommor och träd, som också bidrar till att göra 
platsen mer lockande och vacker. På det lilla torget skulle också en fontän, önskebrunn 
eller staty kunna placeras. Det lilla torget ska även bidra till att göra Svärdsjö centrum 
mer populär i sin helhet, genom att det finns en lugn plats att uppehålla sig på kan fler 
människor vilja uppehålla sig i centrum och stanna där längre. För att bjuda in till 
Svärdsjö centrum och informera om var det ligger, bör även en välkomstskylt placeras 
vid infarten till centrum. Här kan också någon form av utsmyckning placeras som 
representerar Svärdsjö.   

 
3.3. Del III – Svärdsjöstugan 
 

För att utforma allaktivitetshuset, som föreslås kallas för Svärdsjöstugan, behövdes först 
och främst fastställas vilka verksamheter det skulle bestå av samt de grundliga 
förutsättningar dessa kräver. Inblick gjordes i hur huset bör anpassas till brandsäkerhet, 
tillgänglighet och arbetsmiljö samt för att kunna uppföras som ett lågenergihus.  
  

3.3.1. Svärdsjöstugan – allaktivitetshuset som fungerar året runt 
 
För att få huset att fungera året runt bör kombinationen av verksamheterna anpassas för 
att tillåta detta; ortens säsongsvariationer måste uppmärksammas. Det bör finnas 
verksamheter som lockar de turister och besökare som finns i Svärdsjö under 
sommaren. Samtidigt bör det finnas verksamheter som lockar Svärdsjöborna själva och 
andra bybor speciellt under vinterhalvåret. Förslag på verksamheter Svärdsjöstugan kan 
innehålla är:  
 
 Turistbyrå/shop  
 Konsthall  
 Café 
 Bowlinghall  
 Utsiktsplats  
 Permanent Svärdsjöutställning  

 
Turistbyrån, utsiktsplatsen, den permanenta utställningen om Svärdsjö och caféet kan se 
till så att Svärdsjöstugan lockar turister under sommaren. Genom bowlinghallen kan 
huset bli populärt att besöka för byborna under vinterhalvåret. För att Svärdsjöstugan 
ska kunna bli ekonomiskt oberoende bör huset dessutom ha gemensam personal; 
personalen kan då jobba där de behövs. Exempelvis bowlinghallen kommer troligen vara 
stängd på sommaren samtidigt som de andra verksamheterna är mer populära. 
Personalen som jobbar i bowlinghallen på vintern kan då jobba i till exempel turistbyrån 
på sommaren. Svärdsjöstugan med dess verksamheter ska också anpassas för att skapa 
en positiv landsbygdsutveckling. Genom att gynna turismen och samarbeta med resten 
av Svärdsjö kan detta ske.  
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Turistbyrån med shop kan sälja föremål från Dalarna samt Svärdsjös alla hantverkare, på 
så sätt kan hantverkarna på orten gynnas. I samband med turistbyrån kan det också 
finnas en cykeluthyrning under sommaren och digital information om Dalarna och 
Svärdsjö. I den föreslagna konsthallen kan det både finnas vanliga utställningar och 
utställningar för hantverkarna i Svärdsjö. Genom denna verksamhet kan även de äldre 
bli mer lockade till att besöka Svärdsjöstugan. Den permanenta utställning som föreslås 
om Svärdsjö ska kunna få turister och besökare som bara kör igenom orten att bekanta 
sig med Svärdsjö. Genom att få se vad som finns i Svärdsjö, kan de lockas till återbesök 
och tipsa fler om att åka dit. I samband med denna utställning föreslås också 
utsiktsplatsen placeras, även någon form av samlingslokal. De lokaler i Svärdsjöstugan 
som inte används under vissa delar av året kan exempelvis användas till att ha 
julmarknad i. Förutom det som tagits upp tidigare i texten kan en bowlinghall se till så att 
Svärdsjöstugan, och Svärdsjö i stort, blir mer tilltalande för de yngre. Genom att 
dessutom anlägga en mindre pub där, skulle populariteten för hallen kunna ökas ännu 
mer för denna målgrupp. Det Café som föreslås i huset skulle kunna servera kakor och 
bröd som är bakade i Svärdsjö, då kan samarbetet med andra verksamheter och 
människor där gynnas. Caféet skulle på sommaren kunna erbjuda kulglass och mjukglass 
för att göras extra populärt för såväl turister som Svärdsjöbor under sommarmånaderna.  

 
3.3.2. Verksamheternas grundliga förutsättningar 

 
För att kunna utforma Svärdsjöstugan på bästa sätt i samband med sina verksamheter, 
bör några grundläggande förutsättningar för dessa fastställas. Turistbyråns lokal bör till 
exempel utformas så att det är lätt att få en överblick över affären från kassan.64 Enligt 
konstnären Gunnel Påhlsson65 bör lokaler som används för konsthallar vara ljusa men 
inte ha direkt solljus. Detta ska kunna åstadkommas genom att de utformas med många 
och stora fönster mot öster och norr. För att få ett bra ljusinsläpp i lokalen kan också 
lanterniner användas.66 Enligt Gunnel Pålsson bör utformningen av rummen ske så att 
konstverkan kan ses från ett längre avstånd och alla eller några väggar bör vara 4-5 
meter höga. Författarna till boken Architect Data menar dessutom att varje grupp av 
konstverk gärna ska ha varsitt rum och varje konstverk en egen vägg. Enligt samma bok 
bör det i samband med konsthallar och museum, finnas sittplatser och förvaringsskåp 
samt skydd mot skador, fukt, damm och solljus.67  
               

               
              Figur 18. Växjö Konsthall.

68
                     Figur 19. Gustavsbergs Konsthall.

69
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           Det som påverkar utformningen av en bowlinghall är först och främst bowlingbanorna; 
dessa monteras på betongunderlag och brukar anläggas två och två. Bredden på två 
banor är cirka 3,5 meter och längden cirka 25,5 meter.70 71 Utrymme behövs i samband 
med banan för kägelresare, servicegång och kägelgrop samt ansatsbana och plats för 
spelarna.72 Ofta i samband med en bowlinghall finns det omklädningsrum, toalett, förråd, 
kiosk, och kontrolldisk med överblick på lokalen. Lokalen bör bland annat vara ljus och 
rymlig men inte ha några fönster.73  

 

                      
    Figur 20. Bowling.

74
                   Figur 21. Kaka med dekoration.

75
     Figur 22. Glass.

76
 

 
Vid utformningen av ett café bör först fastställas vilken sorts café det ska vara. Är det ett 
mindre café som är gjord för att sälja mat och bakverk som redan är färdiglagade, 
behöver köket inte vara så stort.77Enligt Checklista för att starta eller ändra 
livsmedelsanläggning som finns för Gävle kommun, bör det till ett café finnas78: 
  
 Varumottagning, 
 Utrymme för förvaring och beredning  
 Diskrum, städrum och soprum  
 Personalutrymme  
 
Då det är väldigt viktigt att uppnå en bra livsmedelshygien på platsen bör lokalen 
utformas så detta är möjligt. Bland annat är det viktigt att det finns ett handfat i eller i 
närheten av köket så personalen snabbt och enkelt kan tvätta händerna.79  

 

3.3.3. Förutsättningar för tillgänglighet, säkerhet och god arbetsmiljö 
 

För att göra byggnaden tillgänglig för handikappade krävs ett antal åtgärder. Till att 
börja med bör nivåskillnader och trånga utrymmen undvikas då detta gör det svårt för 
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rörelsehindrade samt för de med barnvagn att ta sig fram.80 Fria öppningsmått ska vara 
minst 0,86 meter och en rullstol med vändradien 1,5 meter ska kunna vända på 
platsen.81 82 Huvudentréer kan göras tillgängliga med en automatisk dörröppnare, en 
ramp med avåkningsskydd och ett ledstråk.83 (Ledstråk kan bland annat underlätta för 
de med nedsatt synförmåga.) Ett exempel på ledstråk inomhus är en lång gångmatta som 
leder från entrén till informationsdisken. För att göra hissar tillgängliga bör de vara 
anpassade så att en person i rullstol med sin medhjälpare kan få plats.84 Detsamma gäller 
för handikapptoaletter som minst bör vara 2,2 meter breda och långa.  
 
Huset bör också anpassas för att följa krav och riktlinjer om brandsäkerhet. Till att 
börja med bör Svärdsjöstugan enligt BBR utföras i brandklass 1.85 Vad gäller 
utrymningsvägar måste det för lokaler där människor befinner sig mer än under en kort 
stund finnas två enskilda utrymningsvägar.86 Då Svärdsjöstugan kommer föreslås med 
flera våningsplan måste det dessutom finnas en utrymningsväg per våningsplan.87 När 
utrymningsvägarna utformas bör de göras så korta som möjligt samt med en bredd på 
minst 0,90 meter. 88 89 För lokaler ska dessutom utrymningsvägarna på bottenplan göras 
tillgängliga för rörelsehindrade.90 Svärdsjöstugan kommer förslagsvis utföras med 
källare, utrymning inomhus från källare kan dock vara extra farlig. Om branden startat 
på våningen över kan det finnas gas och rök på toppen av trappan. För att undvika dessa 
risker bör en eller flera utrymningsvägar planeras som går direkt ut ur huset via en dörr 
eller ett fönster.91 För brandmännen måste det dessutom finnas tillräckligt mycket 
utrymme utanför byggnaden så den är lätt att komma åt för fordon, stegar, pumpar 
etcetera.92  
        
För att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för de som jobbar i Svärdsjöstugan, bör 
exempelvis lokalerna utformas med tillräcklig höjd och area. Lokaler med få arbetande 
bör till exempel ha en höjd på 2,4 meter; det går dock bra att vissa delar av lokalen har 
en lägre rumshöjd på minst 2,1 meter. Lokalerna bör också utformas så det finnas ett bra 
samband mellan dem och att personalen som arbetar länge på en viss plats har tillgång 
till fönster.93 Personalutrymmen bör planeras så det finns möjlighet till att placera skåp 
eller dylikt där, så de arbetande kan förvara sina personliga värdesaker. Det ska också 
finnas tillräckligt många toaletter på arbetsplatsen för de som jobbar samtidigt, toaletter 
bör dock inte placeras för nära matplatsen.  
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För de som har med sig egen mat ska det finnas tillgång till ett matrum eller ett 
matutrymme samt tillgång till: 
 
 Micro och/eller spis   
 Kylskåp och förvaringsutrymme  
 Tillgång till varmt och kallt vatten/möjlighet till att diska.  

 
Till arbetsplatser ska det finnas eller vara lätt att ställa fram en plats för kort vila.  

 
3.3.4. Förutsättningar för att skapa ett lågenergihus 

 
En av förutsättningarna för detta arbete är utveckling i centrum, genom att skapa ett hus 
som är energieffektivt och som byggs med moderna metoder, kan mer utveckling ske. 
Svärdsjöstugan bör uppföras som ett lågenergihus med likhet till ett passivhus. Detta är 
också lämpligt då de i Europaparlamentet anser att alla nya byggnader från 2016 bör 
vara passivhus och alla nya hus från 2019 ska vara nollenergihus.94 95 
 
Ett lågenergihus är ett hus är utformat för att vara mer energisnålt än vad som krävs 
enligt BBR.96 Genom att gå efter BBR:s krav och samtidigt sikta mot att hålla den 
kravspecifikation som finns för passivhus, kan ett bra lågenergihus åstadkommas. För att 
läsa om dessa krav mer ingående följ dessa referenser.97 98 Den kravspecifikation för 
passivhus som finns kräver bland annat låga U-värden på fönster och väggar samt ett 
litet luftläckage genom klimatskalet. I en del tidigare projekt har det funnits problem 
med fuktskador i klimatskalet, hur dessa problem kan undvikas bör beaktas inför att 
byggnaden uppförs. Det är också viktigt att det finns en samordning i projekt när 
lågenergihus ska byggas. I den vetenskapliga artikeln Interdisciplinary approch to 
sustainable building skriver författarna om detta: 
 

An interdisciplinary planning process is essentially based on the idea of optimised 
teamwork, which should start in the pre-project stage to make a clear definition of 
goals. Furthermore, there should be a qualified design process management, and 
tools for analyses and assessments should be applied, taking into account a variety of 
options from the very start. The knowledge of different specialists should be 
introduced at an early stage.  [---] 

 
The problem with the lack of knowledge is that when the pressures of the project 
come to bear, the designers subconsciously fall back on previous experience which 
pushes good environmental design to the side. The project might end up with a few 

                                 
94

 Annika Jensfelt, (augusti 2009), I frontlinjen för hållbar gestaltning, s. 21, Arkitekten, Nr.8. 2009. 
95

 Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB och NCC boende AB, (2009), Beckomberga passivhus – 

erfarenheter från ett bostadsprojekt, de första passivhusen med bostadsrätter i Stockholm, s.37, Fälth och 

Hässler AB. 
96

http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202009/Bron%20nr%202%202009/Bron%20

nr%202%202009.pdf 2010-03-23 kl. 10.39.   
97

http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation_Passivhus_slutversion_juni_2009_1_juli.pdf 

2010-07-29 kl.10.24. 
98

 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-

%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_16_Suppl_Avsnitt_9_lasanvisning.pdf 2010-07-29 

kl.10.32. 

http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202009/Bron%20nr%202%202009/Bron%20nr%202%202009.pdf
http://www.isover.se/files/Isover_SE/1a_sidan/Nyheter/Nyheter%202009/Bron%20nr%202%202009/Bron%20nr%202%202009.pdf
http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation_Passivhus_slutversion_juni_2009_1_juli.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_16_Suppl_Avsnitt_9_lasanvisning.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_16_Suppl_Avsnitt_9_lasanvisning.pdf
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token measures. Therefore it is essential to spend time, as a client, in choosing a good 
design team that really does have credible experience in sustainable design.99  

 
I artikeln menar författarna, att för att kunna bygga ett så bra lågenergihus som möjligt 
och där bra moderna metoder användas, måste alla aspekter i och med utformandet och 
utförandet av byggnaden finnas med från början. Författarna menar också att det behövs 
uppföljning efter att byggnaden är uppförd och att rapporter bör skrivas under olika 
skeden under projektets gång.100 Detta kan se till så att alla som är med i byggprocessen 
verkligen förstår hur byggnaden ska uppföras och göra det möjligt för andra att lära sig 
av arbetet i projektet.101    
 

4. Resultat  
  

I bilaga 5 och 6 finns skissförslag på en ny utformning av centrum samt 
förslagshandlingar till Svärdsjöstugan. För att se skisserna och ritningarna i rätt skala, se 
bifogade ritningar. Förslagshandlingarna till Svärdsjöstugan består av planritning, 
fasadritning, sektionsritning och situationsplan.  

 

4.1. Förslag på ny utformning av Svärdsjö centrum 

   
4.1.1. Välkomstskylt och reklampelare 

 
För att tydliggöra för alla var Svärdsjö centrum ligger föreslås att en skylt med texten 
”Svärdsjö centrum” placeras vid infarten dit. Skylten kan exempelvis stå på en liten 
plattform av gatusten med en blomrabatt runtomkring. Bredvid skylten kan också en 
skulptur av en kråka placeras för att framhäva Svärdsjös identitet. Installationen kan 
förslagsvis placeras på den biten mark med gräsmatta som finns i samband med infarten 
till Svärdsjö centrum från landsvägen. I samband med centrum kan dessutom en 
reklampelare placeras för att gynna de affärsverksamheter som finns där.                          
                      

4.1.2. Omdirigering av parkeringsplatser - ordning och trafiksäkerhet 
 
För att se till så att hastigheten sänks i centrum samt att ordning och trafiksäkerhet kan 
åstadkommas, föreslås de trafikerade gatorna minskas i bredd till cirka 6 meter och att 
svängar görs mer i raka vinklar. För att sänka hastigheten i centrum föreslås också en 
liten rondell, en kombination mellan en vägbula och ett övergångsställe samt ett antal 
trekantiga mittrefuger som separerar körfälten, placeras ut. Genom att minska 
gatubredden kan också parkeringen utanför ICA breddas och bli större. Parkeringen 
kommer förslagsvis skapas med ett enkelriktat system med en infart och en utfart. 
Genom denna åtgärd, samt att parkeringen skiljs från gatan med ett mindre plank eller 
en mur, kan bättre trafiksäkerhet skapas. Det blir på så sätt lättare att få uppsikt över 
bilarna som rör sig i centrum och gör det lättare och tryggare att röra sig där. Den stora 
parkeringen föreslås bestå av två rader med 18 parkeringsplatser, inräknat 1 
handikappsparkering per rad, samt en rad med 11 parkeringsplatser där nuvarande 
återvinningsstationen ligger. Då Svärdsjöborna vill att antalet parkeringsplatser som 

                                 
99

 Karin Buvik & Anne Grete Hestnes, (2008), Interdisciplinary approach to sustainable building, experiences 

from working with a Norwegian demonstration building on retrofitting, s.26, Nordisk arkitekturforskning, Nr.3 

2008. 
100

 Ibid., s.26-27. 
101

 Ibid., s.26-27. 
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finns idag ska bevaras föreslås även en kantstensparkering i centrum med 16 stycken 
parkeringsplatser. 102 Längden på parkeringsplatserna bör vara 5 meter, bredden på 
platserna bör vara 2,5 meter för de vanliga platserna, 2 meter för de på 
kantstensparkeringen och 4,6 meter för de handikappsanpassade. Alla parkeringsplatser 
bör vara markerade.  
 

     
                         

Figur 23. Förslag på ny utformning av Svärdsjö centrum.
103 

 

4.1.3. Trottoarer och cykelvägar – tillgänglighet, trygghet och närhet 
 
För att alla ska kunna ta sig fram och röra sig på ett tryggt och bra sätt i centrum, bör ett 
antal trottoarer göras om till kombinerade gång och cykelbanor eller bredare trottoarer. 
Genom dessa åtgärder kan det också kännas som att avstånden i centrum är kortare än 
idag. Kombinerade gång- och cykelvägar bör förslagsvis placeras vid infarten till centrum 
från landsvägen på båda sidorna av gatan samt på ena sidan längsmed landsvägen. En av 
gång- och cykelbanorna bör också fortsätta en bit in mot centrum och ICA. Denna bana 
kan sedan övergå till en bredare trottoar längre in mot centrum. De planerade gång- och 
cykelvägarna bör ha en bredd på 2,5 meter. Övriga trottoarer kan behålla samma bredd 
men deras kvalitet måste förbättras. För att göra det tryggare och enklare att röra sig i 
centrum föreslås också att tre övergångställen placeras ut i centrum. I samband med 
infarten från landsvägen till centrum bör det finnas en kombinerad gång och 
cykelöverfart. Vanliga övergångsställen bör placeras ut vid rondellen och längre in mot 
centrum och ICA.  
 
 

                                 
102

 Se bilaga 3 
103

 Egen ritning.  
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4.1.4. Corvus corones plats 
 
För att se till så att Svärdsjö centrum blir mer attraktiv och att fler vill uppehålla sig där, 
bör ett litet torg med sittplatser placeras i den nuvarande parkeringens bortre del sett 
från ICA. Torget kan förslagsvis kallas för Corvus Corones plats då Corvus Corone betyder 
kråka på latin och som ju är Svärdsjös maskot.104 Det föreslagna torget är halcirkelformat 
för att gå igen med det gräsbevuxna markområde som finns där idag. Runt Corvus 
corones plats bör det finnas en mur som markerar den samt separerar den från 
parkeringen, muren bör vara lite högre vid sittplatserna och lite lägre i övrigt. Den lite 
högre delen av muren kan skapa trygghet och den lägre delen av muren kan ge alternativ 
till sittplatser. Vid Corvus corones plats föreslås några träd placeras i utkanten och 
blomsterarrangemang kan placeras där på sommaren. 
 

     
    Figur 24. Corvus corones plats.

105
                Figur 25. Kråkor målade av Ingemar Nyström.

106
 

 

Ett önskemål från beställarna var att ett torg skulle planeras så att människor som 
befann sig där, skulle kunna sitta och titta ut över torget och centrum. De flesta av 
parkbänkarna som har placerats ut gör så detta är möjligt men gör att platserna är 
koncentrerade mot norr. Då sittplatserna så mycket som möjligt bör ligga i solen har det 
också placerats ut sittplatser mot de andra väderstrecken. Torget har på så sätt också 
anpassats så det är möjligt att få en uppsikt över platsen. Blickar samlas i mitten på 
torget där exempelvis en fontän kan placeras. Då torget heter kråkans plats föreslås att 
skulpturer av Svärdsjökråkan placeras ut på torget. Detta kan också stärka torgets 
identitet och göra det unikt för Svärdsjö.  
 

4.1.5. Övriga åtgärder  
 

Andra åtgärder för centrum som ännu bara finns i idéstadiet, är att en asfalterad 
friliggande gång och cykelväg kan skapas där den igenväxta stigen mellan folkets hus i 
Svärdsjö och centrum ligger. Här kan också en mindre park skapas med sittplatser. Det 
finns också en trappa som går ner från parkeringen vid ICA till landsvägen och 
busshållplatsen. Denna behöver konstrueras om och förbättras samt anpassas så att en 
ramp kan placeras i samband med den. Återvinningsstationen som idag finns vid 
parkeringen kan förslagsvis placeras bakom ICA där det idag finns en gräsbeväxt 

                                 
104

 http://www.ne.se/kr%C3%A5ka 2010-07-29 kl.10.46. 
105

 Egen ritning.  
106

 http://www.ingemarnystrom.nu/sodmotivkonst/konst/kraka%20hooded%20crow%20nebelkrahe.jpg 2010-07-

30 kl.00.39. 
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markyta som inte används. Detta är också vad Svärdsjöborna själva ville enligt 
opinionsundersökningen.107   
 

4.2. Svärdsjöstugan 
  

4.2.1. Husets anpassning till platsen 
 
Svärdsjöstugan föreslås vara placerad bredvid apotekshuset; det tänkta husets estetiska 
uttryck bör därför anpassas efter detta hus. För att efterlikna apotekshuset föreslås en 
lägre taklutning på 27 grader och en träfasad i rött. Svärdsjöstugan ska förslagsvis också 
utformas så att den har ungefär samma längd som Apotekshuset.  
 
 

 
Figur 26. Svärdsjöstugans entréfasad.

108
 Figur 27. Apotekshuset.

109 
 

I övrigt gavs fasaderna ett traditionellt uttryck som skulle efterlikna övriga traditionella 
hus i Svärdsjö. Vid placering av de olika verksamheterna beaktades vädersträcken, 
konsthallen till exempel behövde bra fönster mot norr och öster.  
 
 

 
 

Figur 28. Situationsplan.
110 

 
 
 

                                 
107

 Se bilaga 3. 
108

 Egen ritning.  
109

 Kort taget av Satu Sundström i Svärdsjö intresseförening. 
110

 Egen ritning. (Situationsplan gjord utifrån ritning av Beate Löfvenberg, 1996.)  
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4.2.2. Planlösningar 
 
Som nämnts i föregående kapitel, krävdes det att många aspekter behandlades för att 
uppdelningen och placeringen av verksamheterna skulle kunna ske på bästa sätt. 
Verksamheterna bör förslagsvis placeras så här efter våningsplan: 
  

 
 
 
 
 

 
För att få planlösningen att gå ihop, i samband med de olika verksamheterna, föreslås att 
trappan till källaren och trappan till ovanvåningen placeras på olika ställen. Trappan ner 
till källaren bör vara i nära kontakt med entrén och inte störa placeringen av 
bowlingbanorna. Detta medan trappan upp bör vara placerad mitt emot disken vid 
turistbyrån så de arbetande kan få en översikt på vilka som kommer och går. Detta är 
extra viktigt då ett antal verksamheter troligen kommer att ha inträdesavgift.  
 
I samband med bowlinghallen i källaren föreslås att ett omklädningsrum, två toaletter 
och en bar med bakomliggande pausrum med mathiss, placeras. Bardisken är utformad 
och placerad så att personalen får uppsikt över besökarna, intill den kan kapphängare 
och hyllor för bowlingskor placeras. På motsatt sida av rummet finns utrymme för soffor 
samt för bord och stolar. Dessa ger möjlighet till att sätta sig ner och fika samt se på när 
andra bowlar. På källarplan föreslås också två förråd och maskinrummet för hissen i 
huset placeras.  

 

     
             Figur 29. Planlösning Källarplan.

111
                        Figur 30. Planlösning Entréplan.

112
 

 

                                 
111

 Egen ritning. 
112

 Ibid. 

Källare  Bowlinghall   

Entréplan Turistbyrå Konsthall Café 

Övre plan Svärdsjöutställning Utsiktsplats  
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På entréplan kan en lobby placeras vid entrén och för att underlätta för personalen bör 
det finnas en öppen kassadisk. Från disken kan de arbetande få uppsikt över de som 
kommer in via entrén samt de som rör sig mot trappan, konstutställningen och caféet. 
Konstutställningen är som tidigare nämnt placerad i den norra delen av byggnaden, detta 
medan Caféet är placerad i den södra delen. I samband med caféet föreslås ett mindre kök, 
lagerintag och städrum. Mellan dessa rum och turistbyrån kan ett personalrum med egen 
ingång, förvaring, personaltoalett och köksvrå placeras. Bakom turistbyrån föreslås ett 
förrådsutrymme. På entréplan finns också plats för klädhängare och tre toaletter kan 
placeras bakom trappan till källaren.  

 
På ovanvåningen föreslås rum för Svärdsjöutställningen placeras i den sydöstra delen av 
byggnaden samt en större samlingslokal med utsiktsplats i den norra delen. På  
ovanvåningen kan också två toaletter, rum för förvaring, städrum samt ett kombinerat 
kontor och vilrum placeras.  

 

 
          Figur 31. Planlösning övre plan.

113 

 
För att göra huset tillgängligt för handikappade bör en hiss placeras i byggnaden samt 
ramper i anslutning till entrén och brandutrymningen på bottenplan. Hissen föreslås 
som en så kallad Linhydralhiss och har maskinrum på nedersta planet vid sidan av 
schaktet.114 Denna hiss ska vara stor nog för att en person i rullstol med sin medhjälpare 
ska få plats i den. Förslagsvis kan en handikapptoalett placeras ut per våningsplan och 
personalrummets toalett utformas som en handikapptoalett. Dörrar, öppningar och 
öppna utrymmen är anpassade efter personer i rullstol. För att skapa brandsäkerhet i 
byggnaden föreslås i källaren att en utrymningsväg, som leder direkt ut ur huset, 
placeras i form av en källartrappa på västra sidan av huset. Ett fönster för utrymning kan 
även placeras på motsatt sida av huset. På entréplan ska både entrédörren och ännu en 
dörr i samband med caféet kunna användas för utrymning. På översta våningen föreslås 
en spiraltrappa placeras i samband med Svärdsjöutställningen som leder direkt ut ur 
byggnaden på husets östra sida.   

  

                                 
113

 Egen ritning. 
114

 Anders Bodin, Jacob Hidemark & Martin Stintzing, (2:a tryckningen, 2008), Arkitektens handbok, s.128, 

Addera Förlag, Stockholm. 
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4.2.3 Uppvärmningssystem  
 
Då Svärdsjöstugan bör efterlikna ett passivhus, föreslås att byggnaden utförs med solceller 
och solfångare samt bergvärme. Genom att ansluta Svärdsjöstugan, men även exempelvis 
apoteket, med en mindre byggnad som innehåller ackumulatortank och värmepump skulle 
överskottsenergi kunna utnyttjas av apotekshuset. Ett samarbete med apoteket kan också 
se till att större takyta kan utnyttjas för solfångare och solceller. Genom ett sådant 
samarbete kan kostnaderna vid inköpet av systemet, som är ganska dyrt, minskas. Då 
Svärdsjöstugans klimatskal måste vara väldigt tätt bör huset också utföras med ett FTX-
system. 

           
Placeringen av solfångare och solceller bör ske rakt mot söder, om detta inte är möjligt kan 
de också placeras mot väst eller öst. För att se till så att de ändå ger lika mycket energi kan 
de utformas med en större yta. Det är viktigt att se till så att solfångarna och solcellerna 
inte skuggas av exempelvis lövträd.115 
 

                   
Figur 32. FTX-system.

116
      Figur 33. Uppvärmningssystem med solvärme & värmepump.

117
 

      
 
Solfångare som används till villor brukar vara mellan 5 och 15 kvadratmeter stora. Hur 
stora de är beror på om de används till uppvärmning av tappvatten eller till både 
uppvärmning av varmvatten och själva huset. Bergvärmepumpen har en värmefaktor som 
är relativt hög och kan avge upp till tre gånger så mycket energi än vad den själv behöver 
för att arbeta.118 Genom att kombinera soluppvärmning, bergvärme, FTX-system och 
solceller kan ett miljövänligt uppvärmningssystem skapas. Solcellernas producerade el kan 
bidra till FTX-systemets arbete. Solfångarna kan bidra till uppvärmning under 
sommarhalvåret, då bergvärmepumpen kan vara avstängd, och tvärt om.  

 
4.2.4. Förslag till byggnadstekniskt utförande 
 
Svärdsjöstugan konstruktion föreslås bestå av en stomme av limträ. Byggnaden bör bäras 
upp av fyra bärande linjer i husets längriktning, där båda ytterväggarna samt två rader av 
pelare på varje våningsplan, kan användas. Pelarna på översta våningen bör sedan 
anslutas till takstolen som förslagsvis kan utföras med två raka limträbalkar och en 
sadelbalk. Detta konstruktionssystem ger möjlighet till att skapa ett brett hus med låg 
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taklutning uppbyggt med limträstomme.119 Pelarna bör byggas in i innerväggarna och 
ytterväggarna så långt det går. De limträpelare som ändå blir synliga kan dock förstärka 
Svärdsjöstugans estetiskt uttryck och traditionella känsla. För att visualisera hur 
Svärdsjöstugans konstruktion kan se ut ges här ett exempel från Moelven:  

 

                    
                           Figur 34. Förslag på limträkonstruktion.

120
  

  

Förslag på yttervägg som är anpassad till lågenergihus med träregelstomme, kan vara 
denna exempelvägg från Isover: 

 

  
       Figur 35. Förslag på väggkonstruktion.

121
                   Figur 36. Förslag på väggkonstruktion.

122 

 
Konstruktionslösning nummer 1 ger en yttervägg med ett U-värde på 0,10 och en tjocklek 
på 0,463 meter. Denna konstruktionslösning bör användas då riktlinjer från både 
kravspecifikation för passivhus och BBR säger att en yttervägg bör ha högst ett U-värde på 
0,10.123 124  
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För taket kan en snedtakskonstruktion med lösull och lättbalk användas, även här 
kommer exemplet från Isover: 

  

        
             Figur 37. Förslag på takkonstruktion.
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      Figur 38 Förslag på takkonstruktion.
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Konstruktionslösningen ger ett tak med U-värdet 0,08 W/m²·°C och ska kunna passa till 
ett hus för hållbart byggande.  Enligt BBR bör en eluppvärmd byggnad inte ha ett U-värde 
över detta.127 Husets källargrund bör dessutom utföras med ett U-värde på 0,10 W/m²·°C 
eller mindre.128 Då källaren bör utformas för att passa till en större byggnad, föreslås att 
den utförs med väggar och bjälklag i armerad betong.129 Detta är även passande då 
bowlinghallen i källaren kräver ett underlag av betong.   
 
För att byggnaden ska kunna utföras som ett lågenergihus bör den också ha fönster med 
U-värden på åtminstone 1,0 W/m²·°C.130 Då luftläckning genom klimatskalet får vara högst 
0,3 l/s, m² för ett passivhus, föreslås detta efterstävas för Svärdsjöstugan.131 BBR:s krav på 
specifik energianvändning på 75 kWh per m²Atemp bör dessutom understigas med 
marginal för att uppnå ett lågenergihus.132 Då Svärdsjöstugan utförs som ett lågenergihus 
är det extra viktigt att beakta fuktsäkerheten vid uppförandet av byggnaden.133 Det är då 
bland annat viktigt att alla husets tätskikt utförs på rätt sätt. 
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5. Efterord 
 
Detta arbete har gett en bred grund för att kunna skapa utveckling av Svärdsjö centrum 
och Svärdsjö i stort. Det finns dock mycket kvar att göra och i slutändan är det 
Svärdsjöborna själva som bestämmer vilka åtgärder som ska göras. Synpunkter och idéer 
från Svärdsjöborna gavs, som redan nämnts, i början av arbetet med hjälp av en 
opinionsundersökning. Ytterligare synpunkter gavs i samband med att arbetet redovisades 
i Svärdsjö. Något som tydligt har visat sig är hur jag och Svärdsjöborna har olika syn på 
vilka åtgärder som är möjliga eller nödvändiga att utföra. Att vi har olika syn på detta är i 
och för sig bara naturligt då vi ser på möjligheterna ur helt olika perspektiv. Jag kom som 
utomstående med teoretiska kunskaper medan de boende i Svärdsjö utgår ifrån sina egna 
erfarenheter, vanor och traditioner samt utgår efter de aktuella ekonomiska 
möjligheterna. Att en kommunikation sker är därför väldigt viktigt. För arbetet behövde 
jag veta så mycket som möjligt om Svärdsjö och ta del av Svärdsjöbornas åsikter. Men för 
att det ska kunna ske förändringar i Svärdsjö, är det också nödvändigt att Svärdsjöborna 
försöker se på möjligheterna ur ett större perspektiv än sitt eget.  
 
En fråga som bör ställas är; vill vi äta kakan eller ha den kvar? För att åtgärder ska kunna 
ske i Svärdsjö centrum kommer antagligen något som finns nu att behöva tas bort eller 
förändras. Ett bra exempel på detta är hur det från många håll ansågs viktigt att 
parkeringsplatserna i centrum inte fick minskas, omdirigeras eller flyttas. Ett ursprungligt 
förslag från beställarna var att en ny parkering skulle kunna placeras en bit längre bort, 
medan den yta som används till parkering idag kunde göras om till ett torg. Då det var 
tydligt att Svärdsjöborna inte ville förändra parkeringen mitt i centrum, gjordes det ett 
försök i detta arbete att bevara den, samtidigt som åtminstone en del av platsen 
utformades till ett torg. Under redovisningen av arbetet för Svärdsjöborna gavs även 
åsikter om hur förslaget på ny utformning av centrum inte var anpassat efter lastbilar och 
bussar samt att kantstensparkeringen bara var lättillgänglig från ena hållet. Det som kan 
sägas av detta är igen vikten av att både jag och Svärdsjöborna ser på möjligheterna från 
flera perspektiv. För att skapa en bra utformning, måste allt som är aktuellt i fallet beaktas, 
samtidigt är det nödvändigt att Svärdsjöborna inser att det inte är möjligt att förbättra 
något samtidigt som att allt fortsätter att vara som det alltid har varit. Det är viktigt att se 
utanför ramarna för att kunna nå det bästa resultatet.  
 
För att bidra till landsbygdsutveckling föreslog jag även att ett allaktivitetshus skulle 
kunna uppföras i centrum. De flesta Svärdsjöbor ansåg dock att det inte är realistiskt att 
uppföra denna byggnad; att den inte behövs och inte får plats. Största anledning till detta 
tycks vara att de i Svärdsjö arbetar med att förändra Hedenborg, ett slags folkets hus i 
Svärdsjö, för att gynna landsbygdsutveckling genom detta. Skillnaden mellan Hedenborg 
och Svärdsjöstugan är dock att Hedenborg mest tycks vara till för de boende i Svärdsjö och 
de i närliggande byar. Men då Svärdsjöstugan även är anpassad för turister och ger ett 
bidrag till utveckling genom samordning samt sitt moderna utförande, ger det en ännu 
större möjlighet till landsbygdsutveckling. Förslagsvis skulle koncentrationen kunna 
läggas på att förändra Hedenborg nu, medan Svärdsjöstugan sedan skulle kunna bli nästa 
projekt. Möjligen är det så att Svärdsjöstugan inte kan uppföras på exakt det sättet som är 
förslaget eller på exakt den platsen; men jag tror stark på att ett ungefär likadant hus kan 
bidra till en levande landsbygd genom samordning och samarbete.  
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Bilaga 1  

Omvärldsanalys tillhandahållen av Svärdsjö intresseförening  

Kort om… 
 

Svärdsjö är en tätort 27 kilometer nordöst om Falun. Där bor ca 1300 
människor på en yta av 132 hektar. Svärdsjö tillhör Falu kommun som 
består av totalt ca 55 300 människor. 
 
Svärdsjö är känd för sin vackra natur och att Lasse Berghagen brukar 
spendera sina somrar där.  
 
Längs vägen som går genom orten ligger flera unika butiker som 
tillsammans bildar ”Varuhuset på längden”. De här butikerna vill orten 
bevara och sätta på kartan.  
 
Den individuella butiken kan göra mycket men omvärlden har också en 
stor del med i spelet.  
 
Vad påverkar? 
 
Information 
För att Svärdsjö ska uppmärksammas är det viktigt att man lätt kan 
hitta information om orten. Ovan står en sammanfattning av den 
information man kan hitta om Svärdsjö genom att googla, alltså är det 
inte mycket. Förväntningarna ligger på att Falukommuns hemsida ska 
ge den mest innehållsrika informationen men vid vidare granskning 
visar det sig att där finns inte mycket att hämta. Den mesta och bästa 
informationen hittar man på Svärdsjö Intresseförenings hemsida. 
 
Parkering  
Parkeringen kan man säga är kundens första intryck. En kund med bil 
vill gärna ställa bilen någonstans och därefter ha ett kort gångavstånd 
till alla  
de butiker den vill besöka, kunden vill ha bekvämlighet. Detta är ett 
problem i Svärdsjö eftersom butikerna ligger så glest så det kan lätt bli 
fem minuters gång mellan den ena butiken och den andra.  
 
Tyvärr är detta ett problem som blir svårt att lösa. Den enda stora 
parkering som finns i Svärdsjö är den som ligger på ”torgen” vid ICA och 
fler butiker ligger en bit bort. Det viktiga är då att hålla den stora 
parkeringen snygg och fräsch samt att varje butik har sin egen 
parkering för den som inte vill gå.  
 
Öppettider 
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Butikerna måste vara tillgängliga för kunden därför är gemensamma 
öppettider samt att ha öppet efter kundernas lediga tid jätteviktigt. I 
Svärdsjö har många av butikerna gemensamma öppettider vilket är 
mycket bra men det dom också har gemensamt är lunchstängt. Är det 
inte under lunchen många tar sig tid att åka iväg en stund från jobbet 
för att handla? 
 
Vägar 
Från Falun kan man ta sig till Svärdsjö på två sätt, antingen väg 850 som 
passerar rakt igenom Svärdsjö eller så väljer du den väg som Eniro och 
Gps:en visar, från väg 80/50 svänger du vänster in på väg 50, kör 14,4 
km och svänger sedan höger och vidare på Toftbyvägen tills du kommer 
till Svärdsjö. Problemet är att den som följer Eniros och Gps:ens väg tror 
att den har kommit helt fel efter att svängt höger från väg 50. Vägen är 
guppig, krokig och kan lätt skapa åksjuka. För Svärdsjös del skulle det 
vara bättre om vägbeskrivningen visade väg 850 istället vilket är en 
mycket bättre och finare väg och inte heller mycket längre.  
 
Skyltar 
Ett välkomnande är alltid trevligt! Att ha en större skylt som det står 
”Välkommen till Svärdsjö” på skulle inte vara en nackdel. En rolig idé 
skulle också vara att få fram en skylt som kartlägger alla butikerna som 
finns i Svärdsjö och hur de ligger efter vägen eftersom de är så pass 
utspridda. Andra skyltar som parkeringsskylt, anslagstavla och liknande 
är också viktiga för att skapa ett bra intryck, dessa måste vara hela rena 
och rätt placerade.  
 
Kommunikationer 
Från Falun till Svärdsjö går det ganska bra busskommunikationer och 
till Falun kan man ta sig både med buss och med tåg, så där har Svärdsjö 
en fördel. 
 
Skolor 
Svärdsjö skoldistrikt är ett av fem skoldistrikt i Falu kommun. Distriktet 
består av 8 skolor och 10 förskolor. I Svärdsjö ligger Svärdsjöskolan 
som är en åk 7-9 skola med ca 292 elever och har ett 
upptagningsområde som omfattar Svärdsjö, Enviken och Sundborn. 
 
Turism 
Svärdsjö är en attraktiv plats under sommaren. Turister kommer för att 
uppleva den vackra dalamiljön och den fridfulla tillvaron. För 
butikernas del är det viktigt att göra ett gott intryck på dessa turister. 
Har turisterna då fått en minnesvärd upplevelse genom att besöka 
butikerna kommer det att sprida sig, mun till mun är den bästa 
marknadsföringen. 
 
Toaletter 
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För kunden eller besökarens totala upplevelse i Svärdsjö är 
tillgängligheten till fräscha allmänna toaletter viktig, vilket Svärdsjö inte 
kan erbjuda. Även i butikerna kan de vara en avgörande faktor att ha 
kundtoalett för hur lång tid kunden kan spendera i butiken. 
 
Närliggande handelscentrum 
Falun är det handelscentrum som drar folket från Svärdsjö, där finns de 
stora butikskedjorna, mysiga caféer, restauranger, biograf etc. Många 
vill ha hela paketet och gör det till en utflykt att åka till Falun, andra bor 
i Svärdsjö men jobbar i Falun och passar därför på att handla där innan 
de åker hem. Svärdsjö måste satsa på det som Falun inte har, de unika 
och serviceinriktade butikerna.   
 
Marknadsföring 
Som handelscentrum är det viktigt att marknadsföra sig. Svärdsjöborna 
nås främst av Falukuriren, Kråkbladet, Annonsbladet men hur lockas 
turisten som inte har tillgång till dessa media? Enklast och mest 
effektivast är att göra ett gott intryck de turister som idag kommer till 
Svärdsjö och sedan låta dem sprida det goda ryktet vidare.  
 
Boende 
Svärdsjö kan erbjuda pensionat och camping för den som vill övernatta. 
Detta skulle dock behöva utvecklas mer då det inte finns så mycket 
information att hitta om dessa boenden. Svärdsjös Intresseförening 
utvecklar just nu en turism och kulturgrupp som ska satsa på 
upplevelse turismen för Svärdsjö. De kommer att arbeta med just 
boende och möjligheten att erbjuda turister ”hela paketet” vid deras 
vistelse.  
 
Handikappsanpassat  
Detta är en viktig punkt som börjar få allt större betydelse. Alla ska ha 
samma möjligheter att ta sig fram och det är något Svärdsjö måste jobba 
på att förbättra. Det finns t.ex. alldeles för många dåliga trappor och 
trånga entréer.  
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Bilaga 2  

Svärdsjö centrum idag - foton tagna av Satu Sundström i Svärdsjö 

intresseförening.  
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Bilaga 3  

Sammanställning av opinionsundersökning utförd i Svärdsjö  

Undersökningen gav 39 stycken ifyllda formulär. 
 
1. Vad tycker Du är extra viktigt att förbättra i Svärdsjö centrum? 

 
A) Trafiksäkerheten      
B) Det estetiska uttrycket     
C) Tillgången till offentliga toaletter    
D) Torgets tillgång till sittplatser       
E) Tillgången till parkeringsplatser    
F) Torgets tillgänglighet för rörelsehindrade   
G) Annat       
 
Kommentarer: 
 Ta bort återvinningsstation eller dölj den mer.  

 Höja estetiska intrycket/gör om centrum.  

 Ha kvar närhet mellan parkering och entréerna till  

centrumbutikerna.   

 Skapa trafiksäkerhet och ordning, bilar kör för fort och det är stökigt i centrum. 

 Trottoarerna är för smala och har höga kanter. 

 

 
2. Vad tycker Du är bra med Svärdsjö centrum & vad tycker Du bör bevaras? 
 
 Bra utbud av butiker och service, detta bör bevaras. Det viktigaste finns centralt. 
 Närhet från parkeringen i centrum till butikerna är bra och bör bevaras.   
 Bevara den äldre bebyggelsen.  

 
 
3. Vad tycker Du kan förändras för att skapa större trafiksäkerhet & bättre  

framkomlighet för gående, (gamla som unga, rörelsehindrade som icke 
rörelsehindrade) i centrum? 

 
 

A) Bättre trottoarer & övergångsställen  
B) Sänkt hastighet/farthinder    
C) Omdirigering av parkeringsplatser   
D) Skapa en enkelriktad gata genom centrum   
         & en ny väg bakom t.ex. ICA  
E) Annat        
 
 
Kommentarer:  
 Placera en rondell i centrum. 

 Utforma en särskild gångbana och cykelbana. 

A 26/39

B 25/39

C 22/39

D 18/39

E 17/39

F 13/39

G 2/39

A 27/39

B 16/39

C 8/39

D 7/39

E 2/39
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 Minska inte parkeringen på torget, detta skulle  

påverka handeln negativt. Många handlar i Svärdsjö på grund av gratis parkering och 

närheten mellan Parkeringen och butikerna. 

 Nej till omdirigering av parkeringsplatser/den enkelriktade gatan genom centrum och en ny 

väg bakom ICA. 

 Stäng eventuellt av vägen mellan ICA och hedmans. 

 

 

4. Var tycker Du att offentliga toaletter bör placeras för att enklast nå dem? 

 
 
A)           I samband med Apoteket   

B)           Bredvid ICA    

C)           Annan plats/byggnad    

D)           På torget 

 
Kommentarer: 
 Bredvid banken. 

 De bör placeras vid Kolsta badet uppe vid 

vägen och infotavlan.  

 Om toaletterna placeras på torget bör de 

vara lite diskretare placerade. 

 

  
 
 
 
5. Var tycker Du att glasåtervinningsstationen bör placeras? 
 
 
A) Bakom ICA               
B) Annan plats     
C) Bredvid apoteket     
D) Den ska stå kvar där den är  
 
 
Kommentarer:  
 Den måste placeras så den är nära och  

nåbar med bil för att slippa bära för långt. 

 Återvinningsstationen får inte förstöra det 

estetiska uttrycket i centrum. 

 Den skulle kunna flyttas till panncentralen  

vid industrivägen. 

 Det skulle vara perfekt att placera den vid  

apoteket så man kan köra runt och lasta. 

 Den kan placeras på gräsytan vid gamla kommunalhuset mitt emot hedmans.  

A 19/39

B 13/39

C 8/39

D 6/39

A 15/39

B 10/39

C 9/39

D 9/39



  
   

    

39 | S i d a  

 

 
6. Förslagsvis kommer parkeringsplatserna att omdirigeras. Vilka 

parkeringsplatser tycker Du bör få vara kvar där de är? Skulle några 
parkeringsplatser kunna placeras vid Hedmans eller på annan plats istället för 
där de är nu?  
 

 Parkeringsplatserna måste finnas kvar där de är nu och får inte minskas.  
 Minskas antalet parkeringsplatser och en ny parkering skapas vid Hedmans 
 kommer handeln påverkas negativt då det blir längre att gå till affärerna.  
 Det ska vara kvar så många parkeringsplatser som möjligt. Det är viktigt att det  
 fortsätter finnas parkering vid ICA och på torget. Även vid banken och apoteket.  
 Parkeringsplatser bör fräschas upp, restaureras samt markeras. 
 Bra med en extra parkeringsplats, fler parkeringsplatser vore inte fel.  
 Mittemot Hedmans mot posten finns ett grönområde som skulle passa att  
 användas till parkeringsplats. 
 Bra med en parkering vid Hedmans men placera parkeringsplatser för  
 rörelsehindrade och gamla centralt.  
 
 
7. Vad tycker Du att man bör tänka på vid torgets estetiska utformande?  
 
A) Det ska finnas mycket grönska    
B) Det bör vara unikt för Svärdsjö     
C) Det bör vara traditionellt     
D) Att placera en skulptur eller staty  
 här, kanske med relation till  
 Svärdsjökråkan.    
E) Att placera en fontän här    
F) Det bör vara modernt   
    
Kommentarer:  
 Det är inget torg utan parkering! 

 Inte något supermodernt utan traditionellt.  

Jag kan fixa staty på Berghagen. 

 Dölj eller ta bort återvinningscontainrarna.  

 Skapa mer grönska. Kanske några mindre  

träd som inramning och sen att de rabatter och slänter som finns nu sköts och rensas. 

 Viktigast att torget fungerar som en mötesplats, en vacker mötesplats. 

 Det finns en fontän bakom ICA vid gamla kommunhuset. 

 
8. Hur tror Du en gångväg på bästa sätt skulle kunna utformas för att koppla ihop 
 centrum & Hedenborg?  
 
 Gör den befintliga gångvägen via församlingshem och förskolan bättre. 
 Gör en allé med träd och buskar samt en gångväg med asfalt för att underlätta 
  för de som går med rullatorer. 
 Gör ett bekvämt gångstråk med sittplatser som är trafiksäkert, grönskande,  
 öppen och belyst. 
 Se till att den gångväg som finns blir skyltad. 
 Skapa en riktig gång och cykelväg med belysning.  

A 25/39

B 17/39

C 15/39

D 13/39

E 6/39

F 1/39
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 Skapa en bred stig/grusväg.   
 Skapa en gångväg bakom radio och tv förbi församlingshemmet. 
 Viktigt att uppleva att Hedenborg är en del av centrum.  
 
9. Vad tror Du kan skapa en levande landsbygd i Svärdsjö och få andra bybor & 
 stadsbor att vilja komma hit? 

 
 Att alla olika butiker finns kvar och att de har bra öppettider, bra kundkontakt, 
  annorlunda sortiment, bra kvalité och bra priser. Att det finns bra service.  
 Att torget fungerar som träffpunkt och att det är nära mellan butiker och 
 parkering.  (Samt att det är gratis att parkera.)  
 Att centrum är attraktivt och lockar till olika aktiviteter. Centrum måste 

hållas städat, och det bör finnas en bra affischtavla i centrum som berättar om 
vad som finns där och vad som händer. 

 Närhet till ett aktivt Hedenborg.  
 Uppmärksamma och bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer.  
 Behåll de samhällsinstitutioner som finns. Bra skola, barnomsorg och 
  äldreomsorg. Se till att det är bra kommunikationer och bussar kvällstid.  
 Aktiv förening och idrottsverksamhet. Uppför ett gym i Svärdsjö.  
 Hitta på fler aktiviteter och evenemang som kan locka i centrum. Exempelvis 

en stor loppis, ett minimaraton, uppträdanden, olika små tävlingar, 
torgmarknad med närproducerad mat och/eller kräftskiva. Placera en lekplats i 
centrum för barnen. 

 Visa att det finns vilja att utveckla och samarbeta.  
 Visa upp, gör reklam för och utveckla det Svärdsjö är bra på och som gör orten 
 unik. Skapa gemensamma annonser och/eller hemsidor. Svärdsjö är exempelvis 

bra på konst, har vacker omnejd, bra butiker och traditionellt 
midsommarfirande anordnas där. Fiske/vandring i skogen. Behåll turismen!  

 Behåll jobben på orten. Bygg radhus/skapa möjligheter till permanent boende, 
 detta kan också påverka fastighetspriser.   

 
10. Om en byggnad skulle tänkas uppföras för att genom dess verksamheter och sitt 

utseende bidra till att skapa en levande landsbygd, var tycker Du då att denna 
bör placeras? 

 
A) Annan plats   
B) På torget   
C) Bredvid apoteket   
 
Kommentarer:  
 Det behövs inte en ny byggnad, det finns  

redan många lokaler i Svärdsjö som står  

tomma, viktigt att använda dessa. Utnyttja det 

vi har och konkurrera inte ut det som redan  

finns.   

 Det är för trångt i centrum. Byggnaden skulle  

kunna placeras vid Hedenborg eller i närheten. 

 Se till att upprusta Hedenborg och få den att fungera, då behövs inte en ny byggnad.  

 Egentligen tycker jag att alla byggnader runt torget skulle rivas och ersättas. 

A 13/39

B 8/39

C 6/39
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11. Vilka verksamheter tycker Du vore mest lämpligt för denna byggnad? 
 
 
A) Turistbyrå    
B) Café      
C) Rum för konstutställning   
D) Bageri/Konditori   
E) Ungdomsgård     
F) Annat     
G) Restaurang     
H) Närbutik    
I) Museum    
 
Kommentarer:  
 Bowling. 

 Någon form av Turistinformation/försäljning. Annars skulle en turistbyrå kunna placeras 

intill banken, den lokalen står tom nu. Ha bra öppentider.  

 Allt detta finns redan. Samarbeta och lyssna istället.  

 Måste vara någon verksamhet som bär sig ekonomiskt och som dessutom inte utsätter 

liknande verksamma butiker för konkurens så att ingen kan överleva. 

 Torget kan inte bebyggas mer för då finns det inte utrymme för snöröjning.  

 
12. Tycker Du att husets utseende bör vara traditionellt, modernt eller ett möte  
 mellan båda? 
 
A) Traditionellt    
B) Möte mellan båda    
C) Modernt  
  
Kommentarer:  
 Behövs inget nytt hus. 

 Skall anpassas så att det finns ekonomiska  

möjligheter att driva och eventuellt bygga. 

 
 

13. Har Du några fler kommenterar eller åsikter gällande förändringarna i Svärdsjö 
  centrum? 
 
 Det hade varit bra med kvällsöppet till kl 19 en/två dagar i veckan så kan flera 
 handla hemma. Men gör i så fall reklam för detta och bjud in folk. 
 Många lokaler står tomma och bör få ett ansiktslyft.   
 Städa och snygga till i centrum, det känns skräpigt. Placera ut fler 
 papperskorgar. Kanske någon pensionär som skulle kunna avlönas för att hålla 
  rent och snyggt omkring torget. 
 Snygga till utmed trottoarerna. Gör något åt trappan vid ICA mot busshållplats, 
 den är bedrövlig. Även gångväg från busshållplatsen och vårdcentralen, svår att 
 gå på för äldre. Det behövs en trottoar längsmed Lunnshedsvägen. 
 Se till att anslagstavlor är aktuella.  
 Se till så det blir bättre belysning vintertid.  

A 19/39

B 13/39

C 8/39

D 7/39

E 4/39

F 3/39

G 2/39

H 2/39

I 0/39

A 17/39

B 11/39

C 1/39
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Bilaga 4  

Typmått för dimensionering av gaturummet  

För att en realistisk utformning av gaturummet skulle kunna skapas, behövde ett antal typmått 
fastställas, dessa sammanfattas nedan. För att läsa mer ingående om de olika typmåtten följ 
dessa referenser.134 135 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
134

 Anders Bodin, Jacob Hidemark & Martin Stintzing, (2:a tryckningen, 2008), Arkitektens handbok, s.81-89, 

Addera Förlag, Stockholm 
135

 Ernst & Peter Neufert, (3:e upplagan), Architects´ Data, s.212-219, Blackwell science 

Fordon/Hjälpmedel Bredd (m) Längd (m) Höjd (m) 

    

Cykel 0,6 1,7–1,9 1-1,25 

Barnvagn 0,5-0,55 0,86–1,05 1-1,25 

Rullator 0,6-0,65 0,7-0,78 0,7-1 

Rullstol 0,7-0,78 1,2–1,4 1,26–1,38 

Bil 1,7  4,62 1,42 

    

Körbana Bredd(m) 

  

2 personbilar - mot varandra 4,0–4,75 

1 personbil och en lastbil mot 
varandra 

4,7–5,5 

Cykelväg 7,5–1,0 

Gångväg 7,5–2,0 

Kombinerad gång och cykelväg 2,5  

Fri kombinerad gång och cykelväg 
 

3,0 

  

Parkeringsplats Bredd(m) Längd(m) Mått mellan parkeringsrader 

    

Vanlig  2,3–3,3 4,8–5,0 3,5–7,0 
Handikapplats 4,6–6,6 4,8–5,0 3,5–7,0 
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Bilaga 5  

Ritningar över Svärdsjö centrum - före och efter föreslagna åtgärder  
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Bilaga 6  

Förslagshandlingar - Svärdsjöstugan  
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