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Förord

Användningen och syftet med offentliga rum är något som har intresserat oss båda under vår treåriga
kandidatutbildning vid Blekinge tekniska högskola. Genom kandidatuppsatsen har vi fått en ökad förståelse kring
svårigheterna vid planering av offentliga rum, och vad en planerare har för verktyg att arbeta med. Samtliga
offentliga rum som undersökts har skett gemensamt, men arbetet är uppdelat på så vis att Johannes Scherman tagit
sig an Stockholm och Hampus Segerud har formulerat de delar som berör Göteborg.
Vi vill tacka vår handledare Gunnar Nyström för de råd och synpunkter vi fått under skrivandet av uppsatsen.
Ett extra tack även till Kenneth Fondén och Stellan Fryxell för hjälp angående planhandlingar som ni tidigare
varit medverkande i. Vi säger även tack till de som valde att medverka i vår enkätundersökning i Stockholm och
Göteborg.

		Johannes Scherman				

Hampus Segerud

Sammanfattning
Syftet med ett torg eller stråk är något som, likt andra funktioner inom en stad, har förändrats under årens
lopp. Hur syftet med offentliga rum uppfylls i en modern kontext blir därmed intressant. Kandidatuppsatsen
har utgångspunkt i den rationella planeringsparadigm som varit rådande svensk kontext under 1900-talet enligt
Strömgren (2007:229-230), och vad lagakraftvunna planhandlingarna fastställer om respektive undersökt plats
samt hur denna genomförts. Från undersökta studier framgår att planhandlingar kan innehålla planbestämmelser
som inte är förenliga med lagstiftningen eller är otydliga vilket kan skapa problem vid beslutsfattande processer
(Caesar & Lindgren 2009:25-26; Kalbro, Lindgren & Paulsson 2012:1-2).
Kandidatarbetet består av en fallstudie som omfattar totalt fyra områden, två i Göteborg och två i Stockholm.
Inom dessa områden har de offentliga rummen stråk och torg studerats. Studien av de offentliga rummen har skett
genom en kvalitativ textanalys som grundligt granskat vad som dels är syftet med de offentliga rummen, och hur
utformningen är ämnad att genomföras. Textanalysen har följts upp av platsbesök på de respektive platserna för
att observera platsernas beskaffenhet i utformning och användning. En enkätundersökning har även skett för att
undersöka vad de personer som passerar eller uppehåller sig på en plats anser om den. I den mån det varit möjligt
har ansvariga personer för de olika planerna, som berör platserna, kontaktats.
Resultatet av arbetet ligger till grund för diskussion och analys gällande offentliga rums användning och utformning
i jämförelse med plankarta och planbeskrivning. Platserna har i stort motsvarat det som stipuleras i respektive
planhandling, med enstaka betydande undantag. Därtill har en förskjutning i språklig precision uppmärksammas
i arbetet, där de planhandlingar som upprättats under 2000-talet till skillnad från tidigare års planer innehåller
värderande och bristfälligt definierade ord.
Nyckelord: fysisk planering, stadsplanering, offentliga rum, stråk, torg, plan- och bygglagen, PBL, detaljplan, Göteborg, Stockholm.
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1. Introduktion
1.1 Problembeskrivning
Människors vardag har under förhållandevis kort tidsperiod under 1900-talet förändrats. På grund av nya
stadsbyggnadsideal, tekniska innovationer, externhandel och ökad bilism har stadens olika funktioner i somliga
fall modifierats. Detta har med tiden skapat nya rörelsemönster, förändrat torg till parkeringar eller gångstråk till
bilvägar. Arbetet kommer granska vad syftet med ett antal offentliga rum i Sveriges två största städer är tänkt
att vara i och med planeringen av dessa. Syftet med de offentliga rummen redogörs för i dokumenten plankarta
och planbeskrivning. Av dessa är enbart plankarta juridiskt bindande, men planbeskrivning ska alltid bifogas till
plankarta och beskriver utförligare intentionerna bakom planen ifråga. Således är det av stor vikt att granska hur
planbeskrivningen redogör för det förväntade resultatet av planen.
Den typ av offentliga rum som ska diskuteras i arbetet är stråk och torg. I juridisk mening, enligt 1 kap. 4§ planoch bygglagen (2010:900), anses dessa vara allmän plats. Enligt 4 kap. 5§ 2 pkt. PBL ska kommunen bestämma
användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för. Bestämmelserna för detta
ska anges i plankarta och planbeskrivning enligt 4 kap. 30-31§§ PBL. Genom dessa dokument skapas ett förväntat
resultat om vad platsen ska spela för roll vid färdigställande. Arbetet kommer fokusera på vad planhandlingarna
anger för syfte för en plats och undersöka om dessa förväntade resultat infrias.
Enligt 6 kap. 18§ PBL har kommunen till skyldighet att anordna de allmänna platserna till det ändamål platserna
är avsedda att användas till, allt eftersom kvartersbebyggelsen färdigställs. Om plandokumentens intentioner inte
uppfylls ges felaktiga besked om vad som skall och inte skall göras inom plangränsen. Detta kan innebära allt
från planstridigheter till att syftet med planen inte förverkligats, eller till missberäkning gällande hur eller till vad
en allmän plats skall användas till. Planhandlingarna är också det beslutsunderlag som kommunpolitikerna har att
ta ställning till. Uppfylls inte platsens ämnade syfte kan det argumenteras för att en plan har antagits på felaktiga
grunder. Även om samtliga av planens företeelser inte ingår i planens syfte så förekommer beskrivningar om
planens olika aspekter i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen har enligt 4 kap. 31§ PBL till uppgift att beskriva hur detaljplanen ska förstås, genom att exempelvis
förtydliga med hjälp av illustrationer. Majoriteten av de platser som undersöks i detta arbete innefattar planer som
författades när bestämmelserna i den äldre plan- och bygglagen (1987:10) fortfarande hade laga kraft. Även enligt
5 kap. 26§ 2 st. ÄPBL ska planbeskrivningen innehålla illustrationsmaterial vilket också ingår i granskningen. För
att politiker och allmänhet ska ha en korrekt uppfattning av platsen bör dessa illustrationer spegla det förväntade
färdiga resultatet. Hur detta överensstämmer med planens faktiska utförande och förväntad funktion är något som
kommer att diskuteras närmare i arbetet gällande respektive plats, i de fall där det förekommer i planhandlingarna.

1.2 Syfte

Arbetets syfte är att undersöka planförfattares och plandokuments intentioner med offentliga rum genom
lagakraftvunna planer och dokument samt granska hur dessa uppfylls i praktiken. Planernas lydelser i förhållande
till lagstiftning granskas i och med detta, samt att bedömning av den språkliga precisionen i beskrivningen av
platserna. Dokumenten plankarta och planbeskrivning kommer granskas för åtta platser för att se om dessa har en
måluppfyllelse mot det faktiska färdigställda resultatet.

1.3 Frågeställning

Hur uppfylls offentliga rums användning och utformning i jämförelse med plankarta/planbeskrivning?

1.4 Avgränsning

Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier, och utgör den avslutande delen
för kandidatutbildningen för fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. Arbetet har således en tidsmässig
begränsning vilket inneburit att antalet platser begränsas till fyra, uppdelat på två städer.
Arbetet har två specifika avgränsningar, en tematisk och en geografisk. Det som granskas i arbetet är torg och
stråk, med en tematisk avgränsning i vilken karaktär dessa offentliga rum har. Två stråk med tillhörande torg som
granskas är av karaktären pendlingsstråk, alltså att människor nyttjar stråket med tydliga målpunkter i studier
och jobb. De två resterande är två gångstråk inom bostadsområden utan nödvändigtvis lika starka noder längs
med stråket eller i dess ändar. Geografiskt kommer arbetet beröra Sveriges två största städer, Stockholm och
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Göteborg. Städerna har valts dels för arbetets författares koppling till de respektive städerna samt möjlighet att på
ett okomplicerat sätt inhämta relevanta planhandlingar.
I Stockholm kommer stråket Kistagången, norr om den centrala stadskärnan, med tillhörande torgen Arne Beurlings
torg och Jan Stenbecks torg att undersökas. Inom Stockholms innerstad kommer stråket Södermalmsallén på
Södermalm att undersökas. Det förstnämnda stråket faller inom den tematiska avgränsningen för ett pendlingsstråk,
och det senare inom avgränsningen för gångstråk inom ett bostadsområde.
I Göteborg kommer stråket Gamla Tuvevägen i den nybyggda stadsdelen Östra Kvillebäcken, på Hisingen,
att undersökas. Inom området, och längs med stråket, finns ett mindre torg vid namn Jöns Rundbäcks plats
som färdigställts under 2010-talet. Ytterligare ett stråk som granskas är gångstråket Diagonalen i stadsdelen
Lindholmen, på Hisingen. I anknytning till detta stråk finns även ett torg vid namn Lindholmsplatsen. Detta stråk
går igenom ett större företagsområde och universitetsområde med filialer av Chalmers tekniska högskola medan
den förstnämnda, Gamla Tuvevägen, går genom ett nyare bostadsområde.
Inom de respektive angivna områdena finns vitt skilda förutsättningar, inte bara geografiskt utan även kring vilka
beståndsdelar som finns på de olika platserna, samt hur beständiga dessa beståndsdelar har varit. Samtliga platser
är även utomhus och är tillgängliga för allmänheten under alla dygnets timmar. Arbetet är även tematiskt avgränsat
till människor som passerar gåendes eller uppehåller sig på de ovan angivna platserna, och vad de anser om
platsen i fråga. Det som inte ingår i avgränsningen är demografisk grupptillhörighet som etnicitet, ålder, kön,
sexuell läggning och utbildningsnivå etcetera. Dessutom exkluderas bilister och cyklister som passerar platsen ur
enkätundersökningen, med anledning av svårigheter att få dessa att stanna och delta jämfört med gående.
Avgränsningen berör också de dokument som direkt påverkar platsen, vilket innebär plankarta med planbeskrivning,
samt de två städernas respektive tidigare översiktsplaner och övriga relevanta planhandlingar. Av dessa dokument
är enbart plankartan juridiskt bindande, men av de övriga dokumenten har framförallt planbeskrivningen en stor
betydelse då det är i denna planens syfte redogörs, samt hur planens ska genomföras och förstås enligt 4 kap. 31,
33 §§ plan- och bygglagen.

1.5 Begreppsförklaring
1.5.1 Vad är ett offentligt rum?
Först och främst bör begreppen offentligt rum och offentlig plats hållas isär. I engelskans place och space är distinktionen
dem emellan välutvecklad men i svenskan finns inte alls samma tydlighet begreppen emellan (Wikström &
Olsson 2012:14). Fenomenologen Otto Friedrich Bollnow menar att rum skapas genom människors handlande.
Detta kan enkelt anses vara det samma som plats men det som särskiljer begreppen åt är att rum inte har några
rumsliga restriktioner som plats ofta kan inrymma (Bollnow 1963 se Wikström & Olsson 2012:17). Dessa olika
offentlighetsbegrepp har mycket gemensamt och står och vilar på sociala faktorer med skilda sammankopplingar
till fysiska strukturer. Det är dock de offentliga platserna som utgör de offentliga rummen i staden (Lieberg
1993:197).
Ett grundläggande kriterium för ett offentligt rum är dess tillgänglighet, det vill säga möjligheten för allmänheten
att vistas i rummet. Dessa rum är, för staden, viktiga byggstenar då det är i dessa rum som människor tar sig från
a till b, strosar runt, njuter av solen eller liknande (Wikström & Olsson 2012:80). Offentliga rum kan i juridisk
mening enligt 1 kap. 2§ Ordningslagen (1993:1617) ha många skepnader: torg, gator, parker, etcetera. Definitionen
av ett offentligt rum kan således vara komplext och kan ibland vara motstridiga, men närmast en grundläggande
definition är att det offentliga rummet är ett rum för alla (Wikström & Olsson 2012:80).

1.5.2 Vad är ett stråk?
Ett stråk är enligt svensk ordbok av Svenska Akademien (2009) en ”väg där människor ofta går eller färdas”.
Begreppet stråk används på olika vis där prefixet fastställer stråkets rumsliga kontext - handelsstråk, grönstråk,
vattenstråk, viltstråk, pubstråk och så vidare. Det finns således olika stråk som nyttjas av varierande anledningar
och av varierande användare tack vare dess olika utmärkande egenskaper. I detta arbete ligger fokus de gångstråk.
Det uppmärksammades tidigt i processen för arbetet att det svenska ordet stråk är svåröversatt till engelska
och skapade komplikationer gällande att söka information. Enligt Rickard Persson (2004:266-267), arkitekt och
filosofidoktor på Lunds tekniska högskola, definieras ett gångstråk av mänskliga flöden som försiggår längs
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stråket. Persson dedikerar sin text Some Thoughts on Stråk till ämnet och belyser tolkningsproblematiken och ordets
egentliga innebörd. Han kommer fram till ett antal eventuella översättningar, såsom ‘route’, ‘path’, ‘street’, ‘passage’,
‘promenade’ med mera. Men etymologin i ordet stråk med dess prefix, så som huvudstråk och handelsstråk, går
olyckligt nog inte att direkt översätta till engelska. Det finns ord som närmar sig, såsom main street och shopping
street, men är trots allt ändå inte en adekvat översättning (Persson 2004:266).
Svenska akademiens ordbok har och andra sidan en längre förklaring till begreppet stråk:
”[...]om mer eller mindre livlig strömmande rörelse
av personer eller andra levande varelser, fordon och
dylikt (av och an eller i motsatta riktningar eller i
olika omgångar) längs väg; mer eller mindre livlig
ström av personer längs sådan väg - väg som någon,
något eller några i mer eller mindre stort antal eller
stor myckenhet färdas eller förflyttar sig. Någons osv.
(ofta utnyttjade) färdväg och dylikt mer eller mindre
livligt frekventerad väg eller led eller gata och dylikt”
(Svenska Akademiens Ordbok 1993).

Gatan har en fast sträckning,
stråket går där människor går.

Persson menar att den del som saknas i en mer precis översättning är möjligheten till att kunna böja ordet stråk.
Ordet stråk, menar Persson (2004:267), har en karaktär av att vara ett verb då stråk per definition har en inherent
rörelse av människor, men samtidigt är det ett substantiv – något som engelska översättningar saknar. De engelska
orden för stig, väg och passage (‘path’, ‘road’ och ‘passage’) har ingen medfödd rörelse utan kan stå på egna
ben som endast en stig utan ett flöde av människor (Persson 2004:267). Ett annat attribut i ordet stråk är dess
medfödda rumslighet som är kopplad till stråket. Persson (2004:268) jämför sedan detta med det engelska ordet
‘route’ (rutt) och menar på att en rutt saknar en permanent rumslig tillhörighet. En rutt kan således förflyttas, likt
exempelvis en joggingrutt som inte är beroende av dess rumsliga kontext (Persson 2004:268).
Kevin Lynch (1964) använder sig av ordet ‘path’ (stig), som Persson enligt ovan avvisar, för att definiera ett stråk
i sin bok The Image of the City. Lynch (1964:47) förtydligar dock ordet genom att beskriva det som en sorts väg
som människor väljer att röra sig längs med således kan förklaringen av ordet närmast översättas till stråk. Persson
kontrasterar dock skillnaden mellan engelskans ‘path’ och stråk då Lynchs förklaring av ‘path’ baseras på enskilda
individers förflyttning. Något som dock inte åskådliggörs är skillnaden mellan enskilda individers förflyttning och
kollektiva förflyttningar. Istället för att skilja begreppen åt använder Lynch sig av att generalisera det mänskliga
beteendet för att förklara kollektiva förflyttningar, och således utesluter den rumsliga kontextens inverkan (Persson
2004:273).
Dessa språkliga förbistringar ställer stundtals till det för att på ett adekvat vis formulera innebörden av det som
skrivs av respektive författare. En tolkning med reservation för mindre snedsteg gällande begreppet stråk och dess
närbesläktade ord från engelskan är således en förutsättning för att i fortsättningen av arbetet kunna skriva det på
ett förståeligt vis. Följaktligen benämns således Lynchs definition av ‘path’ som stråk.
Wikström och Olsson (2012) skriver i sin bok Stadens möjligheter om olika aspekter gällande platser och stråk.
Här lyfts ‘det levda rummet’ som utgångspunkt och syftar till de rum som dagligen används och upplevs av
människor. Detta rum påverkas av attribut såsom arkitektur, planering och de verksamheter som skapar rummets
definitioner (Wikström & Olsson 2012:10). Stråk förklaras senare som en sorts fysisk förbindelse som innefattar
en förflyttning av människor, fordon, vatten etcetera. I den urbana miljön syns tydliga rörelseformationer i form
av förtätningar av människor på väg mot en målpunkt, där människan är en del av ett flöde i samma eller motsatt
riktning (Wikström & Olsson 2012:24). Lynch förtydligar stråkets funktion och menar på att stråket är en viktig
komponent i staden och hjälper människor att orientera sig. Det är från stråket människor observerar staden och
staden arrangeras kring stråken (Lynch 1964:47).
Utmed dessa stråk skapas ofta mötesplatser som är beroende av stråkets möjlighet att förflytta människor från
punkt a till punkt b (Wikström & Olsson 2012:10). Jan Gehl (2011:81) menar att människor tenderar att söka
sig dit andra människor befinner sig, något som Gehl benämner som ”ett plus ett blir tre”, och syftar till att fler
besökare skapar fler aktiviteter som skapar än fler besökare som i sin tur skapar än fler aktiviteter. Således har
en självförstärkande process för stråket eller mötesplatsen skapats (Gehl 2011:81). Därmed kan gator och torg
utvecklas till stråk och mötesplatser som människor tenderar att besöka och följaktligen har en korrelation mellan
torg och stråk skapats. Utan ett mänskligt flöde är ett stråk endast en gata.
10

1.5.3 Vad är ett torg?
Betydelsen av torg varierar något beroende på vilken aspekt som avses. Språkligt och historiskt har torg, enligt
svensk ordbok av Svenska Akademien (2009), definierats som en större öppen plats i samhälle, avsedd för tillfällig
handel och ibland även för mötesverksamhet. Enligt samma ordbok framgår att torg har funnits som uttryck i det
svenska språket sedan 1200-talet, och även då innebar det marknadsplats. Juridiskt definieras beteckningen ‘torg’
som allmän platsmark enligt 1 kap. 4§ PBL, vilket är ett område i detaljplan som är avsett för ett gemensamt behov
(Boverket 2017a).
Torg har dock, inte bara i Sverige utan även internationellt, haft andra väsentliga användningsområden utöver
marknadsplats. Torg har fungerat som en demokratisk arena där folk samlas för att demonstrera mot något.
Ytterligare en betydelse som ett torg kan ha är den ceremoniella där makten symboliskt, med hjälp av torgets öppna
rymd, kan framhävas genom en stor byggnad som en kyrka eller en myndighetsbyggnad (Spacescape 2007:47).
Boverkets lydelse gällande torg inom detaljplanering är följande:
”Ett torg är en öppen plats som ofta har en
hårdgjord yta och saknar omfattande vegetation.
Torget avgränsas av byggnader eller andra
stadsbyggnadselement och kan användas för
till exempel handel, utskänkning och allmän
kommunikation. Torget kan även användas för
möten och evenemang. Grundprincipen är att ett torg
endast tillfälligt får upplåtas för enskild verksamhet.”
(Boverket 2017).

Torg är en hårdgjord öppen yta
inom en stadsväv.

Boverket menar vidare på att följande verksamheter och företeelser ingår i beteckningen ‘torg’: ”torghandel,
kiosker och serveringar, kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser” (Boverket 2017b). Detsamma
gäller den fordonstrafik som annars kan anses ingå inom beteckningen ‘gata’. Det som Boverket beskriver som
enskilt ändamål är till exempel möjligheterna att anordna konserter på ett torg (Boverket 2017b).
Teknikens utveckling under 1900-talet innebar förändrade behov och därmed en förändrad användning av torget.
Detta märktes enligt professor Kell Åström (1988:6) bland annat under 1950- och 1960-talen i Sverige då bilismen
på allvar slog igenom och de öppna ytorna togs i anspråk som parkeringar. De tidigare marknadsplatserna trängdes
bort och flyttades in i butiksytor i varuhus. Vid tiden för sin rapports färdigställande 1988 hade enligt Åström
(1988:6-7) en reaktion mot torgen som parkeringsplatser skett och ytorna istället inretts till en plats människor kan
befinna sig på med sittplatser, planteringar och mindre kommersiella verksamheter.
Åström ställer i sin egen studie upp tre kriterier för vad som kan anses vara ett torg:
“1. en rumslig bestämd, men mot himlen öppen platsbildning, som uppfattas som offentlig, dvs avsedd och
tillgänglig för alla
2. bottenvåningarna i omslutande byggnader präglas av kommersiella, kulturella, sociala verksamheter
3. en till övervägande del hårdgjord yta som medger varierad användning”
(Åström 1988: 11).
Från dessa källor kan således syftet med ett torg i historisk, språklig och juridisk mening förklaras som en öppen,
hårdgjord yta som människor fritt kan ta sig till och från samt uppehålla sig på av skäl som handel, socialt utbyte
och engagemang, nöje etcetera.

1.5.4 Vad är blandstad?
Ordet blandstad är något som uppkommer emellanåt i plandokument. En kortare förklaring av vad som menas
kan därmed vara av nytta. Gunilla Bellander (2005:5), utredare för Boverket, beskriver blandstaden som en tät
stad med tydlig bebyggelsestruktur som skapar närhet mellan människor och områdets många olika funktioner.
Blandstaden förväntas, tack vare dess medfödda närhet med funktioner på gångavstånd, minska resandet och
således skapa folkliv och ge en social och mångfaldig boendemiljö (Bellander 2005:5). Stockholms stad menar i sin
översiktsplan som antogs 2018 att en blandstad innebär en blandning mellan bostäder, verksamheter, service, olika
offentliga rum med plats för kultur och idrott (Stockholms stad 2018a:166).
I Göteborgs idag (2018) gällande översiktsplan beskrivs blandstad som något mer än endast blandade funktioner.
Det beskrivs närmare om att människans upplevelser står i centrum där begrepp som levande, trygg, hållbar,
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spännande och attraktiv stad är en viktig del i blandstaden. Gatumiljön uppmärksammas som utgångspunkten där
inte enbart blandningen av funktioner är av vikt utan även det visuella. I blandstaden ska det finnas en kombination
av gammal och ny bebyggelse, olika upplåtelseformer och där offentliga platser ska variera i storlek. I blandstaden
ska det finnas interaktion mellan inne- och utemiljö där byggnaders bottenvåningar är publika och har möjlighet
att förändras med tidens gång (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009c:108).

1.5.5 Vad är en nod?
En nod uppstår, enligt Lynch (1960:72), ofta där två eller flera stråk korsar varandra eller där en anhopning av en
viss aktivitet sker. Dessa noder kan vara av olika form och storlek och kan till och med uppgå till stadsdelar eller
hela regioner om skalan är tillräckligt stor. I detta arbete behandlas endast noder som uppstår i den mindre skalan
och då i form av exempelvis korsningar mellan stråk, målpunkter, kollektivtrafikpunkter, torg etcetera (Lynch
1960:72). Noderna utgör ofta städers knutpunkter och om olika sorters vägskäl eller små pauser i människors
förflyttning kan sammanfalla med en nod, kommer noden uppmärksammas än mer (Lynch 1960:102).
Gehl (2011:23) menar att människor tenderar att dras till andra människor nästan oavsett kontext. Tack vare
denna dragningskraft mellan människor skapas nya sociala arrangemang uppstår i området genom att den ökade
mänskliga närvaron (Gehl 2011:23). Detta skapar positiva synergieffekter gällande antalet människor som använder
sig av platsen, Gehl (2011:81) menar då att en självförstärkande process för staden påbörjats.

2. Teoretiskt ramverk
Arbetet har en teoretisk utgångspunkt i rationell planering i en svensk kontext. Andreaz Strömgren (2007:29)
menar i sin avhandling Samordning, hyfs och reda: Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1954-2005 att planeraren
står analytiskt oberoende det planerade objektet inom en renodlad rationell planering. Planeraren ska enligt denna
vara en vetenskapligt initierad och professionell person (Strömgren 2007:116). Utifrån analys och med förnuft kan
planeraren sedan forma objektet i önskad riktning (Strömgren 2007:29). Vidare menar Strömgren (2007:229-230)
att den rationella planeringsdiskursen har varit rådande i Sverige genom utredningar, planreformer och framväxten
av planlagstiftning under 1960-, 1970- och 1980-talen samt utredningar om dessa under 1990-talet.
Inom den rationella planeringen har planeraren som uppgift att ta fram ett beslutsunderlag där alternativ utreds
och jämförs för att ta fram den bästa planen. Planerarens syn på planen är dock inte allenarådande, en plan ska tas
fram i samverkan med medborgare och politiker (Strömgren 2007:42-44). Detta sker utifrån en diskurs av att det
går att göra världen bättre med hjälp av planering, genom ett antagande av ett otydligt definierat men eftersträvat
allmänt bästa (Strömgren 2007:43-44). I slutändan är det dock inte planeraren som fattar beslutet, utan folkvalda
politiker (Strömgren 2007:43).
Kandidatarbetet granskar lagakraftvunna planer som var och en agerat beslutsunderlag till en förändring av den
fysiska miljön. För att folkvalda politiker ska ha möjlighet att fatta ett så gott beslut som möjligt enligt den rationella
planeringsdiskursen måste beslutsunderlaget vara korrekt beskrivet.

3. Teoretisk utgångspunkt
Planering av mark och vatten är en kommunal angelägenhet enligt 1 kap. 2§ PBL. Detta innebär konkret att
enbart kommuner kan ta fram detaljplaner i ett så kallat planmonopol. En kommuns framtagande av en detaljplan
är att betrakta som myndighetsutövning vilket då gör att det är stor vikt att materialet är korrekt framställt som
beslutsunderlag för de folkvalda kommunalpolitikerna, medborgare i kommunen samt för aktörer för exploatering.

3.1 Detaljplanen och allmän platsmark

En allmän plats är, vilket framgår av begreppsförklaringen, enligt 1 kap. 4 § PBL en gata, en väg, en park, ett
torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Detaljplanen är det
verktyg, vid sidan av områdesbestämmelser, som enligt 4 kap. 1§ PBL en kommun har för att reglera mark- och
vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk. En kommun ska enligt 4 kap. 5§ 2 pkt. PBL i en
detaljplan även bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för.
Till detaljplanen ska enligt 4 kap. 31§ PBL en plankarta som anger det område som detaljplanen omfattar samt de
planbestämmelser som behövs. Därtill ska enligt 4 kap. 31§ PBL en planbeskrivning finnas till detaljplanen för att
visa hur planen ska förstås och genomföras. Detaljplanen får vidare inte omfatta ett större område eller vara mer
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detaljerad än vad som krävs med avseende till planens syfte enligt 4 kap. 32§ PBL.
Kommunen har möjlighet att i detaljplan ställa genomgripande krav på användning, omfattning, utformning och
genomförande enligt 4 kap. 6-18§§ PBL. Utöver detta har kommunen utformningskrav av allmän plats enligt 8
kap. 12§ som berör de krav på tomter som anges i 8 kap. 9-11§§ vilket gäller möjlighet till angöring för lastning,
lossning samt framkomlighet för utryckningsfordon. Inom dessa paragrafer anges dessutom att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska ha möjlighet att fritt kunna röra sig på platsen.

3.2 Planbestämmelser och praktisk tillämpning

Arbetet har en teoretiskt utgångspunkt i två rapporter sammanställda vid Kungliga tekniska högskolan. Den första är
utarbetad av Carl Caesar och Eidar Lindgren (2009) och behandlar att detaljplaner kan innehålla planbestämmelser
som enligt ÄPBL saknar lagstöd eller är otydliga. Caesar och Lindgren (2009:17-23) ställer i sin rapport fyra
kategorier av bristfälliga planbestämmelser:
1.
Att de saknar lagstöd.
2.
Otydlighet utifrån äldre lagstiftning som leder till ytterligare prövningar.
3.
Otydlighet bestående av vaga formuleringar.
4.
Otydlighet som består av hänvisningar till andra lagar eller policydokument.
Utifrån sin studie menar Caesar och Lindgren (2009:25) att 30 procent av de undersökta planerna innehöll
planbestämmelser som saknar lagstöd, samt att 39 procent innehöll otydliga planbestämmelser. Caesar och
Lindgren (2009:25) menar på att felaktigheter bland planbestämmelser är bristande myndighetsutövning i de fall där
lagstöd för bestämmelsen uppenbart saknas. Detta kan i sin tur leda till skadeståndsmål i de fall där bestämmelsen
hörsammats och skada påvisats till följd av detta. Oavsett uppstådd skada menar Caesar och Lindgren (2009:25)
att det är oacceptabelt att myndighetsutövning som planering är innebär brott mot rådande lagstiftning. En otydlig
planbestämning kan i sin tur skapa oklarhet vad som är tillåtet på en plan för exempelvis en markägare eller andra
intresserade och kan innebära problem i det beslutsfattande stadiet av en bygglovsprocess till exempel (Caesar &
Lindgren 2009:26).
Den andra är en rapport av Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson (2012) och behandlar detaljplaners
praktiska genomförande. Rapporten i sig har sin utgångspunkt i den byggda miljön och de gestaltningsprogram
som kan förekomma som en bilaga till plankartan, men där hänvisningen i plankarta till gestaltningsprogrammet
varierar att vara ett bindande dokument eller ej (Kalbro, Lindgren och Paulsson 2012:3).
Kalbro, Lindgren och Paulsson (2012:1) menar att plan- och bygglagen, med avseende på PBL (2010:900), har en
begränsad styrförmåga, och att det observerats i deras undersökning att detaljplaners planbestämmelser kan röra
sig utanför lagstiftningens intentioner i den praktiska tillämpningen av dess bestämmelser. Diskrepansen mellan
lagstiftningen och den praktiska tillämpningen är problematisk med avseende på att det skapar en rättsosäkerhet
och en bristande förutsägbarhet i planers tillämpning (Kalbro, Lindgren & Paulsson 2012:2).
Med utgångspunkt i denna belagda diskrepans mellan vad plan- och bygglagen stipulerar och framtagandet av
planer med icke lagenliga eller otydliga formuleringar av planbestämmelser kommer kandidatarbetet att fokusera
på allmänna platser. Detta till skillnad från studier som Kalbros, Lindgrens och Paulssons (2012:25) som snarare har
fokuserat på bostadsprojekt. Utifrån rapporterna som refereras till i avsnittet är detta en företeelse som skett under
tillämpningen av både ÄPBL (1987:10) och PBL (2010:900). De bestämmelser och intentioner som förekommer
i planhandlingar kan således att komma i konflikt med vad som är intentionerna i lagstiftningen. Arbetet har lagt
ett bredare fokus på de tillgängliga planhandlingarna för respektive plats. Detta innebär konkret att inte enbart se
till den lagligt bindande plankartan i arbetet, utan även den icke bindande planbeskrivningen eftersom det i denna
framgår hur plankartan är avsedd att förstås enligt 4 kap. 31§ PBL.
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4. Forskningsdesign och metod
4.1 Fallstudie

Fallstudie har valts till forskningsdesign inom detta arbete eftersom det enligt Denscombe (2009:59, 61) passar
väl till småskaliga studier med möjligheten att kombinera många olika källor, data och forskningsmetoder. Arbetet
fokuserar på stråk och torg. Även om det totala antalet stråk och torg uppgår till fyra enheter vardera handlar det
kontextuellt om fyra platser totalt med två tematiska indelningar av dessa. De platser som studeras är fallstudier av
offentliga rum, eftersom det är ett fåtal förekomster av en viss företeelse som granskas djupgående (Denscombe
2009:59). Arbetet sker dessutom under en begränsad tid vilket gör studien begränsad. Enligt Denscombe (2009:60)
gör en fallstudie det möjligt att granska ett fenomen i detalj och undersöka omständigheter som vid en ytligare
granskning inte skulle framkommit. Arbetet kommer granska befintliga strukturer inom två städer som existerar
före och efter att studien är gjord, alltså sker ingen konstlad situation i forskningssyfte (Denscombe 2009:61).
Inom fallstudien finns enligt Denscombe (2009:71) möjlighet att fördjupa sig inom respektive fenomen genom
observationer, dokumentgranskning och enkätundersökningar vilket behandlas nedan. Inom fallstudien har arbetet
om de utvalda platserna skett induktivt efter funnen empiri. En induktiv ansats är i linje med vad Denscombe
(2009:62) argumenterar för är lämpligt i en fallstudie. Fallen som undersöks är dessutom utvalda efter specifika
tematiska kännetecken, vilket anges i detalj i arbetets del om avgränsning.
Svårigheterna i att använda fallstudie för denna typ av studie är huruvida det är möjligt att göra generaliseringar av
de fall som är valda. En annan viktig aspekt i tillämpningen av fallstudie är vilken information det är möjligt att få
åtkomst till (Denscombe 2009:72). Författarna har begränsade möjligheter att kontakta samtliga involverade i de
detaljplaner som granskas. Dels beroende på ointresse av deltagande i intervjuer eller att informanten helt enkelt
inte är yrkesverksam längre. Platsundersökningar, som diskuteras mer ingående nedan, har en svårighet i form
av resurser med boende och resor eftersom de undersökta platserna inte befinner sig på författarnas boendeort.
Datamängden om respektive plats från platsbesök blir därför begränsad.

4.2 Kvalitativ textanalys

Kvalitativ textanalys är enligt Widén (2015:176) en metodansats som genom texter gör det möjligt att genomföra
en analys och skapa en förståelse för hur samhällsfenomen och -frågor framställs. Kvalitativ textanalys är
sprungen ur hermeneutiken, som är ett sätt att förstå och skapa mening ur texter (Widén 2015:178). Enligt Widén
(2015:176-181) ska metodansatsen implementeras med avsikt att sätta en text i relation till verkligheten. Analysen
möjliggör även en ingående tolkning av texternas avsikter som inte nödvändigtvis är klart uttalade (Denscombe
2009:307-308).
Inom kvalitativ textanalys återfinns enligt Widén (2015:178) tre distinkta analysdimensioner. Den första fokuserar
på grupper eller individers uppfattningar i en enskild fråga, och vad dessa uttrycker om det. Den andra fokuserar
på språklig kvalité och litterärt innehåll i en text, snarare än vad en texts författare har för intentioner. Den tredje
dimensionen fokuserar på att skapa förståelse för någon del av det omgivande samhället, samt att tolka vilken
betydelse en text får för det omgivande samhället och vilka värderingar eller normer som kan uttolkas från texten
(Widén 2015:178-180).
Inom detta arbete ligger fokus på innebörd av planhandlingars intentioner angående offentliga rums användning
och utformning, samt hur det står sig mot resultatet. Widén (2015:180-181) menar att texter från utredningar,
remisser eller styrdokument tillhör de texter som kan analyseras utifrån metodansatsen kvalitativ textanalys, och
där också planhandlingar ingår.
Då arbetet behandlar granskning av planhandlingar om offentliga rum, alltså allmänna platser som är markreserverat
för ett gemensamt behov, berör dokumentet ett större sammanhang utanför själva texten. Med detta i åtanke är
den tredje analysdimensionen, för att åskådliggöra dominerande idéer, värderingar och samhällsnormer, lämplig
för att analysera det som behandlas i planhandlingarna (Widén 2015:179-180).
För att genomföra en gedigen textanalys krävs kritiska frågor (Kjeldstadli 1998:38 se Widén 2015:182). Eftersom
den tredje analysdimensionen har valts är dessa frågor då att betrakta som instrument för att redogöra för
förhållandet mellan planhandlingen och den samhälleliga kontexten (Widén 2015:182-184). Nedan formuleras
frågor som kommer agera stommen under det analytiska arbetets gång:
- Vad redogör planhandlingarna om den tänkta fysiska miljön?
- Innehåller beskrivningen av det offentliga rummet oklara eller odefinierade uttryck?
- Håller sig beskrivningen av det offentliga rummet till vad syftet i planen stipulerar?
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4.2.1 Studerade texter
Studier av respektive plats plandokument ska genomföras för att förstå och redogöra för syftet av planerna för
respektive plats. Stråken består med ett undantag, området Östra Kvillebäcken, av flera detaljplaner. De olika
torgen består av varsin detaljplan, med undantag för Lindholmsplatsen som består av tre.
Stockholms översiktsplan 1999 granskas i samband med arbetet. Detta för denna översiktsplan gällde under tiden
då den östligaste delen av Södermalmsallén samt Arne Beurlings och Jan Stenbecks torg planerades. Göteborgs
översiktsplan 1999 granskas också för att de båda områdena som granskats, Lindholmen och Östra Kvillebäcken,
är en del av översiktsplanen.

4.2.2 Metoddiskussion
Nackdelarna med kvalitativ textanalys är att analysen har en benägenhet att lyfta ur beståndsdelar av en text och
dess innebörd från sitt sammanhang och författarens avsikter (Denscombe 2009:308). Textanalysen har dessutom
svårt att behandla innebörder av det i en text som är underförstått utifrån vad som har uttalats, det som följer
uttalandet och det som inte uttalas alls (Denscombe 2009:309). Frågorna som formulerats tjänar till att fokuset
på textens helhet för respektive text ska bibehållas, eller för att en läsare ska kunna återkomma till vad kärnan i
analysen är.

4.3 Platsbesök
Inom fallstudierna ska platsbesök på respektive plats ske där rörelser på platsen observeras samt vilka beståndsdelar
platsen har. Behovet att utföra platsbesök består i att oberoende kunna undersöka och tolka hur väl platsens
fysiska utförande motsvarar syfte och beskrivning i planhandlingarna.
Platsbesökens genomförande ska präglas av de utgångspunkter som stipuleras i Jan Gehls och Birgitte Svarres bok
How to study public life. Dessa är:
1.
‘Hur många?’ Frågan gäller hur många som utför en viss aktivitet, som att passerar en plats eller
		
sätta sig ner på densamma (Gehl & Svarre 2013:13).
2.
‘Vem?’ Här avses vem som gör en aktivitet, och vilket kön, ålder, etnisk härkomst är vad som
		
avses (Gehl & Svarre 2013:14). Frågan utgår i detta kandidatarbete i enlighet med arbetets 		
		avgränsning.
3.
‘Var?’ Var folk förväntas gå och stanna, och vad som faktiskt sker (Gehl & Svarre 2013:15).
4.
‘Vad?’ Vad händer på platsen? Delas in i frivilliga och nödvändiga aktiviteter, där nödvändiga är
		
jobb eller att ta sig till busshållplatsen. Frivilliga är sitta ner och vila, strosa eller jogga (Gehl &
		Svarre 2013:17).
5.
‘Hur länge?’ Hur länge befinner sig personerna på platsen, eller hur lång tid tar det för folk att
		
passera på platsen? (Gehl & Svarre 2013:19). I brist på tid utgår delvis denna fråga då tiden för
		
varje platsbesök var knapp och möjlighet att genomföra någon sorts tidtagning för besökare 		
		
uteblev. Dock observerades det om folk endast passerade eller stannade upp på platsen.
Varje plats har besökts minst två gånger under två dagar och under olika tider på dagen för att observera flöden
och eventuell förändring av dessa under dygnets timmar. Detta görs genom att en mätpunkt bestäms och antalet
förbipasserande och riktning under en halvtimme räknas samman (Gehl & Svarre 2013:25). På plats observeras
även eventuella användare av platsen och kategoriseras därefter som passerande eller att de uppehåller sig på
platsen. Vid platsbesöken observerades och fotograferades de beståndsdelar platsen bestod av och den kontext
som platsen befinner sig (Gehl & Svarre 2013:31). Lokalt väder och temperatur har dessutom antecknats vid den
aktuella tidpunkten för platsbesöket (Gehl & Svarre 2013:13). Platsbesöken skedde under senare delen av april
månad med växlande väder i form av sol, blåst och temperatur.
På samtliga platsbesök gjordes en platsinventering där platsens olika element, såsom bänkar, planteringar, soptunnor,
cykelställ, verksamheter, eventuella hållplatser etcetera sammanställdes. Under samtliga platsbesök gjordes även
en tematisk karta över hur det offentliga rummet användes av förbipasserande. Denna karta innehöll var folk
passerade och ungefärlig frekvens av passerande, var folk använde sittplatser, eventuella verksamhetslokaler, var
enkäter gjordes samt var mätpunkten för platsbesöket förlades.
Avvikande platser för antalet passerande är Lindholmsplatsen i Göteborg. Detta på grund av svårigheter att räkna
antalet passerande, på grund av rumsliga omständigheter som byggnader som skymmer sikt. Avvikande är även
antal sittande längs stråket Diagonalen på grund av svårigheter att räkna dem. En mer djupgående förklaring sker
under rubriken ‘Diagonalen’.
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4.3.1 Metoddiskussion
Det ovanstående observationsschemat till trots finns svagheter med den typ av systematisk observation som
genomförts. Observationerna i sig har svårt att besvara vad som uppmanar till att ett beteende sker, bara att det
sker (Denscombe 2009:280). För att kompensera för denna brist ingår en enkät i arbetet vilket redogörs för under
rubriken nedan. Direkta observationer av individers uppträdanden som skett i och med platsbesöken kan enligt
Denscombe (2009:281) förenklas i för hög grad i kategorier, utan att kunna ta tillvara på eventuella subtiliteter
och innebörder i arbetet. Vidare kan arbetets författare vid platsbesöken ha påverkat beteendet på den plats som
granskats genom en eventuell oförmåga att blanda sig in i mängden av de som rör sig på platsen, och därmed störa
de observerade beteendena (Denscombe 2009:281).
Platsbesöken skedde för att oberoende av andra aktörer och kunna undersöka de respektive platserna och besvara
frågeställningen. Med oberoende avses att på egna villkor kunna granska de aspekter som av författarna sågs som
relevanta för arbetet. Alternativet hade varit använda internetbaserade karttjänster med gatubilder, men de har
flera problem. Gatubilderna kan vara utdaterade, det är oklart vilken tid på dygnet de är tagna, de ger enbart en
ögonblicksbild av en plats och platsen kan vara otillgänglig för de fordon som tar bilderna.
De bilder som togs på respektive plats togs i ett offentligt rum. Eftersom det var omöjligt för arbetets författare
att fråga alla passerade, framförallt på pendlingsstråken, om samtycke om att de syntes i bild i arbetet kommer
ansikten att retuscheras för att undvika identifikation.

4.4 Enkäter

Under varje platsbesök genomfördes ett antal enkäter med förbipasserande eller personer som stannat till på
platsen, för att skapa en uppfattning om vad allmänheten anser om vardera plats. Enkätundersökningen ger
möjlighet att rikta generaliserade frågor om hur ett offentligt rum upplevs till en större publik. Enkäten har samma
utförande för varje plats som undersökts och de tillfrågade bestod endast av gående.
I och med att platsbesöken skedde på platser där folk passerade för att nå ett angeläget ärende fanns det, framförallt
på pendlarstråken, lite tid för dessa att stanna till. Enkäterna besvarades då genom att arbetets författare skrev ned
de svar som respondenterna uttryckte, ofta medan färden mot målpunkten fortsatte.
I enkäten redogjordes för personens ärende på platsen, med hjälp av vilket färdmedel denne tog sig till platsen,
vilken väg denne tagit för att nå platsen, en värdering av platsen grad av användning i skala samt vilka aspekter
som är uppskattade på platsen samt vad som saknas. Dessa frågor var konstruerade för att skapa ett extra
perspektiv till det vetenskapliga arbetet genom att ta reda på hur de förbipasserande upplever platsen i fråga.
Svaren sammanställdes och ställs därefter i relation till plandokumenten.
Sammanlagt 123 förfrågningar gällande medverkan i enkät ställdes under de fyra dagar platsbesöken ägde rum och
sammanlagt 67 enkäter genomfördes.

4.4.1 Metoddiskussion
Nackdelar med enkätundersökningar är flera. En av dessa är bristen på detaljer och djup i en enkätundersökning
då de medverkande sällan ger uttömmande svar. Metoden ger istället upphov till en bredd gällande den data
som framställs (Denscombe 2009:56). Ytterligare en baksida med enkätundersökningar är svårigheten att hålla
svarsfrekvensen hög, då det är enkelt att avböja medverkan (Denscombe 2009:57). Med svaren som kommer
med enkätundersökningen finns det möjlighet att avsändaren fokuserar i alltför hög grad på mängden insamlade
data. Avsändaren kan således förbise relevanta frågor, problem och teorier som kan komma att vara viktiga för
resterande arbete och därmed finns det en risk att den insamlade datan får “[...]tala för sig själva” (Denscombe
2009:56).

4.5 Intervju med yrkesverksamma

Under arbetets gång har semistrukturerade intervjuer skett genom mejlkonversation med yrkesverksamma med
sakfrågor om de olika platserna. Detta för att få en fördjupning av det empiriska materialet om platserna och vad
Denscombe (2009:233) kallar privilegierad information, alltså information från personer i en speciell position som
ger sakkunskap och information som inte är tillgänglig annorstädes.

4.5.1 Metoddiskussion
De mejl som skickades var semistrukturerade, enligt den definition Denscombe (2009:234) ställer upp, där den
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som leder intervjun har en lista med färdiga frågor men inte färdiga svar, och där respondenten har möjlighet att
ge öppna svar. Frågornas art var sådan att de berörde hur en plats brukas eller vilka tankesätt som var rådande vid
planering av en plats.
Eftersom platserna som granskas är planerade vid olika tidpunkter, från 1946 och framåt, finns svårigheter i att
kontakta samtliga relevanta planförfattare, då dessa kan ha bytt jobb eller avslutat sitt yrkesliv. Samtliga som under
arbetets gång tillfrågats genom dylika mejl har även fått frågan om deras svar kan användas i arbetet, och samtliga
har samtyckt till detta.

4.6 Triangulering

I en så kallad triangulering betraktas företeelser ur olika perspektiv. Detta kan medföra att det används olika metoder,
datakällor eller forskade i en sammanfallande studie och med hjälp av detta kan forskaren få en bättre förståelse
för ämnet i fråga då det betraktas från olika positioner (Denscombe 2009:184). Vad gäller samhällsforskning
används begreppet triangulering i ett metaforisk avseende då det kan vara svårt som samhällsforskare att använda
sig av objektiva och generella utgångspunkter för sina observationer. Samhällsforskare tillägnar sig principen
gällande triangulering då den ger möjlighet till fler perspektiv inom samma frågeställning och kontext som således
skapar möjlighet för en djupare förståelse av det som studeras (Denscombe 2009:185; Jacobsen 2017:230). Inom
kandidatarbetet brukar således både kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket beskrivs ingående ovan.
Genom att använda triangulering kan de upptäckter som skönjts från olika metoder bekräftas eller kritiseras, vilket
innebär att metoderna därmed kompletterar varandra (Denscombe 2009:185-186).

4.6.1 Metoddiskussion
Invändningar mot triangulering är att sammanställningen av flera metoder inom ett arbete tar tid (Denscombe
2009:189-190). Denna tid hade kunnat brukas för en enskild metod och fördjupa de kunskaper som framkommer
genom den. Vidare innebär trianguleringen en invecklad i och med att fler typer av analys måste genomföras för
arbetet (Denscombe 2009:190). Genom triangulering kan resultat från olika metoder ge ett mer precist resultat
av det undersökta objektet, men problem kan uppstå om de olika metoderna ger olika resultat (Denscombe
2009:190). Detta kan i slutändan innebära att forskaren står utan ett resultat.

5. Fallstudier och platser
5.1 Motivering till platser

De utvalda platser som undersöks i fallstudien har valts utifrån relevans till frågeställningen, vilket i denna studie är
syftet i planering av offentliga rum (Denscombe 2009:64). Platserna har valts ut som typiska undersökningsenheter
för dels ett pendlingsstråk i respektive stad, och även ett gångstråk i stadsdel primärt bestående av bostäder.
Genom att tematiskt kategorisera platserna som undersöks kan generalisering ske i jämförelse med liknande
undersökningsenheter (Denscombe 2009:65). Praktiska överväganden har även legat till grund för valet av städer.
Göteborg och Stockholm är båda kommuner där detaljplanerna i respektive kommun har digitaliserats och finns
fritt tillgängliga via webben. Städerna är dessutom Sveriges mest och näst mest befolkade städer, vilket gör att
ett befolkningsunderlag existerar för brukande av städernas olika funktioner. Därutöver har arbetets författare
boende- och resmöjligheter i och till respektive stad, vilket var en nödvändighet för att möjliggöra granskning
under två dagar och under olika tider respektive dag.
För att bredda det möjliga urvalet av platser skedde den 22 mars 2018 också en förfrågan i två grupper om
stadsplanering på det sociala mediet Facebook. Dessa grupper hade utöver inriktning på stadsplanering även
en varsin geografisk inriktning på antingen Göteborg eller Stockholm. Genom denna förfrågan inkom 23
respektive 14 förslag om torg i Göteborg och Stockholm, dessutom inkom åtta respektive sju förslag om stråk i
Göteborg och Stockholm. Dessa sållades sedan utifrån den tematiska indelningen pendelstråk och gångstråk inom
bostadsbebyggelse och från dessa förslag isolerades Södermalmsallén och tillfördes till undersökningen eftersom
ett sådant stråk saknades i författarnas urval för Stockholm.
Platsbesök skedde 17-18 april i Stockholm och 19-20 april i Göteborg. På samtliga platser genomfördes,
utöver observationer, enkätundersökningar samt flödesanalys på stråken genom att räkna passerande under 30
minuter på vardera mätpunkt, i enlighet med den modell för platsbesök som redogjordes för ovan. Genom att
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platsundersökningarna skedde under två dagar i vardera stad fanns möjlighet att besöka platserna under olika tider
på dagen. Bland annat antecknades folk i rörelse under morgonrusningen på de pendelstråk som undersöktes i de
respektive städerna, samt hur dessa fungerade utanför rusningstid.

5.2 Stockholm
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Södermalmsallén
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5.2.1 Södermalmsallén

Södermalmsallén är lokaliserad på Södermalm i centrala Stockholm och är ett parkstråk som ingår i Södra
stationsområdet som byggdes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ovanpå västra stambanans spår genom
Södermalm i centrala Stockholm. Allén är trafikseparerad i plan mot de korsande vägarna i nord-sydlig riktning,
Rosenlundsgatan och Swedenborgsgatan, genom att dessa vägar passerar över Södermalmsallén på bro. Enbart
gång- och cykeltrafik är tillåten längs med parkstråket. Allén ansluter i plan till Ringvägen i väst och genom
trappor till Folkungagatan i öst. I alléns närområde finns kopplingar till kollektivtrafik genom pendeltågsstationen
Stockholms södra cirka 100 meter från allén samt till Stockholms tunnelbana genom stationen Medborgarplatsen,
som närmast nås via Folkungagatan.
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5.2.1.1 Planhandlingar
Enligt planbeskrivning, för den detaljplan som behandlar huvuddelen av Södermalmsallén, förekommer
stråket i programmet från 1984 för Södra stationsområdet som “[...]öst/västligt cykel- och huvudgångstråk i
“Södermalmsallén” [...]” (Stockholms stadsbyggnadskontor 1985a:2). Detaljplanen innebär enligt planbeskrivning
att befintliga och påbörjade gator och stråk fullföljs (Stockholms stadsbyggnadskontor 1985a:3). I fallet
Södermalmsallén innebär detta att Folkungagatans sträckning förlängs västerut i det område som tidigare upptogs
av Södra stations bangård.
Enligt planbeskrivning anges vidare att Södermalmsallén är planerad som en trädplanterad esplanad (Stockholms
stadsbyggnadskontor 1985a:4). Utförandet ska likna alléplanteringen i Karlavägens mitt, och ska tillsammans
med de kringliggande bostadsgårdarna bilda en sammanhängande struktur av park- och lekytor (Stockholms
stadsbyggnadskontor 1985a:8). Där Timmermansgatans, som är förbunden till Södermalmsallén via trappor,
sträckning korsar allén anläggs en park vid namn ‘Folkungaparken’ som enligt planbeskrivning fungerar som
områdets närpark (Stockholms stadsbyggnadskontor 1985a:8). Parken har efter planens genomförande benämnts
som Timmermansparken (Stockholms stad 2015). Vidare är Södermalmsallén i sin helhet konsekvent planlagd
som ‘park’ (Stockholms stadsbyggnadskontor 1985b; 1986; 1987b; 2000a).
Trafiksepareringen mellan bil- och gångtrafik sker med anledning av minimering av risker och störningar
(Stockholms stadsbyggnadskontor 1985a:3). Denna trafikseparering ska enligt planbeskrivning ske i plan, och
Rosenlundsgatans och Swedenborgsgatans respektive viadukter ska förbindas med Södermalmsallén via trappor
(Stockholms stadsbyggnadskontor 1985a:7-8). Kommersiell service planeras primärt till de i plan korsande gatorna
Swedenborgsgatan och Magnus Ladulåsgatan (Stockholms stadsbyggnadskontor 1985a:4).
5.2.1.2 Platsbesök
Inventeringen längs med Södermalmsallén påbörjades från Folkungagatans slut och sedan västerut under
eftermiddagen den 17 april. Sittmöjligheter noterades längs med hela stråket, men enbart de sittplatser som
nåddes av solens värme nyttjades, vilket var vid det första platsbesöket i de mittersta och västligaste delarna av
allén. Parkytan i alléns mitt var vid inventeringen väl använd av skolbarn från grundskolor och förskolor med
verksamhet i närområdet.

© Lantmäteriet, fastighetskartan.
De grönytor som omgav alléns centrala park- och lekyta var utsatta för ett hårt slitage. Lekytorna i sig hade
markbeläggning av hårdare eller mjukare packat grus och sand, med undantag för en fotbollsplan med beläggning
av konstgräs. Även angränsande gräsytor i alléns mitt var utsatta för ett hårt slitage.
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Utöver de enkäter som genomfördes
räknades även flödet i östlig respektive
västlig riktning mellan 13:40 och 14:10
och påvisade ett större flöde mot väst
än mot öst under denna tidsperiod.
Totalt 99 passerade i västlig riktning
och 56 i östlig riktning. Ett mindre
flöde observerades också som korsade
Södermalmsallén,
från
Magnus
Ladulåsgata till Fatburs Brunnsgata och
vidare upp mot pendeltågsstationen
Stockholms södra. Stråkets cykeltrafik
följde stråket i sin helhet. Noterbart
är att höjdskillnaderna inom området
omöjliggjorde att avvika från stråket på
cykel utöver den östra änden av stråket
samt vid den sydliga tvärgatan Magnus
Ladulåsgatan.

Park miljö på Södermalmsallén västerut.

Under den 18 april skedde en räkning av passerande vid samma punkt som dagen innan, och samma tendenser i
flödet kunde observeras, alltså att folk i högre grad rörde sig mot väst via allén. Totalt passerade 71 i västlig riktning
och 36 i östlig riktning. Under detta platsbesök utnyttjade ingen de sittplatser som finns utplacerade längs med
stråket. Sannolikt beror detta på den nederbörd som försiggick under tiden för platsbesöket.
5.2.1.3 Enkät
Den
17
april
genomfördes
enkätundersökning 14:15-14:35 med
sex svar och ytterligare tre försök på
stråket. Förfrågningarna längs med
Södermalmsallén fokuserade under den
17 april från mitten av allén, med parkoch lekyta, och västerut mot Ringvägen.
Enkäter som genomfördes den 18 april
gjordes 11:05-11:40. Totalt insamlades
åtta svar från förbipasserande, med
ytterligare fem som nekade till att
medverka. Undersökningen skedde
under denna dag i den östra delen
av allén mot Folkungagatan och
Västgötagatan till.
Bänkar på Södermalmsallén.

5.2.2 Kistagången

Kista är en stadsdel i den nordvästra delen av Stockholms stad. Stadsdelen består i dess nordöstra del främst av kontor
och arbetsplatser, enligt en struktur som fastställdes genom en generalplan 1971 (Stockholms stadsbyggnadskontor
1975a:1). Totalt finns i stadsdelen cirka 34 000 arbetsplatser (Stockholms stad 2018b). Kistagången är ett gångstråk
mellan kollektivtrafiknoderna Helenelunds pendeltågsstation i nordost och Kista galleria i sydväst och fungerar i
huvudsak som pendlingsstråk för arbetande i området.
5.2.2.1 Planhandlingar
Kistagången benämns i tidiga handlingar om områdets planering som “centrala huvudgångstråket” från
Helenelunds station till Kista centrum med tunnelbanestation (Stockholms stadsbyggnadskontor 1975a:1, 8).
Stråket i sig består av totalt fem detaljplaner, och ett närmare fokus kommer senare i arbetet att ligga på två av
dessa. De detaljplanerna behandlar två namngivna torg längs med stråkets sträckning, Arne Beurlings torg
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vid Kistamässan och Jan Stenbecks torg vid Kista gallerias norra entré. I de detalj- och stadsplaner som inte
berör torgytorna Arne Beurlings torg och Jan Stenbecks torg förekommer Kistagången konsekvent under
användningsbeteckningen ‘gångtorg’ i respektive plankarta. Längs med stråket förekommer butikslokaler i
bottenvåningen enbart vid stråkets ändpunkter då stads- och detaljplanerna längs med stråket i huvudsak tillåter
kontors- och industriverksamheter (Stockholms stadsbyggnadskontor 1975b; 1981a; 1981c; 1995; 2008; 2010).
Undantaget är fastigheten Keflavik 2 vars detaljplan tillåter centrumverksamhet, högskola samt forskar- och
studentbostäder (Stockholms stadsbyggnadskontor 2013).
Kistagången är trafikseparerad i plan från korsande biltrafik med bro över Isafjordsgatan och i sträckning under
viadukt vid Torshamnsgatan. Den tidiga planeringen av Kista lägger vikt vid att Kistagången hålls fri från biltrafik,
vilket också regleras genom planbestämmelser (Stockholms stadsbyggnadskontor 1975a:7). I Kistagångens mitt
medger dock detaljplanen för ett gatuutrymme om sju meter för busstrafik i vardera håll, från de två huvudnoderna
Helenelunds station och Kista centrum med hållplatser i vardera ände (Stockholms stadsbyggnadskontor 1975a:9;
1981b:4).
5.2.2.2 Platsbesök
Under platsbesöket den 17 april noterades om personer uppehöll sig längs stråket, vilket dock inte kunde observeras.
Gångytan, omedelbart söder om Arne Beurlings torg, hade en gatubeläggning av marksten i betong som dessutom
var väsentligt smalare än torgets gångyta. Längs med hela längden av stråket observerades trädplanteringar på
vardera sida av bussgatan vilket bildade en allé. Även om det generella flödet av människor gick i sydostlig riktning
mot Kista galleria mattades flödet av allt eftersom då folk nådde sina respektive målpunkter vid sidan av stråket.

© Lantmäteriet, fastighetskartan.
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Under 18 april beslutades att mäta
flödet mellan de två torgen, vilket
skedde omedelbart nordost om bron
över Isafjordsgatan. Mellan 15:23 och
15:53 passerade 172 personer i västlig
riktning och 58 i östlig riktning.
5.2.2.3 Enkät
Under både den 17 april och den 18
april genomfördes enkätundersökningar
på stråkets båda torg. Dock skedde
inget sådant mitt på stråket då de som
passerade torgen huvudsakligen kunde
observeras komma från Kistagången.

5.2.3 Arne Beurlings torg
Torget utgör den nordöstra delen av
det öst-västliga stråket Kistagången i
stadsdelen Kista nordväst om centrala
Stockholm. Platsen präglas i stort av
Kistamässan och dess huvudentré som
vetter mot torget. Därutöver finns i
Kistagången västerut.
anslutning till mässan den hotell- och
kontorsbyggnad som utmärker sig med dess högdel om drygt 120 meter, kallad Victoria Tower. Torget har en
avgränsning i nordost av ett grönområde med ledningsgata och i syd av Torshamnsgatans viadukt över Kistagången.
I öst och väst kantas torget av, utöver mässans byggnader, kontorslokaler med verksamheter i bottenvåning. Torget
är uppkallat efter matematikprofessorn Arne Beurling (Mark 2015).
Torget kommer vid färdigställande av spårvägen tvärbanans utbyggnad att tilldelas en hållplats för Kistamässan
(Stockholms läns landsting 2016:9).
5.2.3.1 Planhandlingar
Detaljplanen som berör Arne Beurlings torg har som syfte och huvuddrag att möjliggöra för hotell, kontorsoch konferenslokaler inom fastigheten ‘Lidarände 1 mm’. Torgets utformning och en eventuell omgestaltning
berörs överhuvudtaget inte som syfte eller huvuddrag (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:1). Detaljplanen
handlades enligt bestämmelserna i äldre plan- och bygglagen. Enligt 5 kap. 2 § 3 st. ÄPBL ska inte en detaljplan
omfatta ett större område än som är befogat med hänsyn till syftet i planen, således innefattas ett för stort område
i plankartan sett till denna paragraf.
Torget är avlångt och enligt plankarta delat i två delar på vardera sida av en lokalgata som följer Kistagångens
sträckning (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007a). Den norra delen av torget innehar dessutom icke juridiskt
bindande illustrationslinjer som till skillnad från resterande detaljplaner inte benämner gångytan som ‘gångtorg’
utan istället som ‘GC-stråk’ (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007a). Övriga illustrationslinjer pekar ut platser för
busshållplatser och trädplanteringar (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007a). Planbeskrivningen för detaljplanen
berör som tidigare nämnt inte torget direkt i syfte och huvuddrag. Däremot framkommer syftet med torget under
rubriken ‘Bakgrund’ att planen behandlar “[...]upprustning av Kistagången till en vitaliserad och trivsam miljö med
diverse verksamheter“ (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:2).
Torgets utförande specificeras i planhandlingarna under egen rubrik. I utförandet ingår även lydelser om torgets
förmodade användning vid färdigställande:
“Torget kan fungera som mötesplats i området och ska erbjuda plats för uteserveringar i anslutning till nya
verksamheter i de båda kvarteren och ev tillfälliga utställningar/events för mässan” (Stockholms stadsbyggnadskontor
2007b:5) Vidare nämns att torget genom en omgestaltning ska omvandlas till “stadsdelstorg” (Stockholms
stadsbyggnadskontor 2007b:5).
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5.2.3.2 Platsbesök
Det första platsbesöket som genomfördes inleddes klockan 07:10 den 17 april 2018.
Från klockan 07:15-07:45 räknades antalet förbipasserande, vilket skedde mitt på Arne Beurlings torg, som är en
del av Kistagången. Mätpunkten sattes vid Kistamässans entré där passager i östligt respektive västlig riktning
räknades. I västlig riktning passerade 273 personer och i östlig riktning 24 personer. Flödet förbi platsen skedde
inte jämnt, utan snarare att folk passerade i större grupper. Dessa grupper anlände, med några få minuters differens
från pendeltågets avgångar, från Helenelunds pendeltågsstation, vilket kontrollerades under platsbesöket. Under
platsbesöket noterades även om folk i någon form uppehöll sig längs stråket vilket inte kunde observeras.
Cykeltrafik observerades passera platsen med i huvudsak samma rörelsemönster som de gående. Noterbart var att
samtliga cyklister använde lokalgatans vägyta för att transportera sig, snarare än den yta som i plankarta markerats
med illustrationslinje som “GC-stråk” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007a). Den gång- och cykelväg som är
anlagd söder om Helenelunds station, mot Kista, har tydlig markering för ytor ämnade för gång respektive cykel.
Den yta som är ämnad för cykel tar dock slut vid vägporten under europaväg 4, och cyklisterna observerades
vid denna plats köra ut i vägbanan för buss. Vid vägporten fanns enbart anlagd gångyta i portens norra del och
upptrampade gångstigar kunde observeras vid den södra sidan om bussgatan när den anlagda gångytan tog slut.
Under båda platsbesöken noterades en konstant blåst, vilket också en svarande i enkätundersökning tog fasta på
(Enkätundersökning för Arne Beurlings torg 18 april).
Vid platsbesök noterades fasta bänkplatser i betong med sittyta i trä. Dessa innebar, tillsammans med trädplanteringar
och soptunnor, en tydlig avgränsning av den tänkta gångytan i en sträckning längs med torget. I sydvästra delen av
torget är torgytan upphöjd jämte den tänkta gångytan som leder vidare längs med Kistagången. Torget markerar
Kistamässans entré genom en svart markbeläggning i sten som skilde sig från den gråa granitbeläggningen på
resterande delar av torget. En sträng av taktila plattor längs med gångstråket markerade gångytan för synskadade.
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De allmänna sittplatserna, som de fasta bänkarna i betong utgjorde, var inte utnyttjade under något av platsbesöken
trots en mer tillåtande väderlek under det senare platsbesöket med högre temperatur än det första platsbesöket
och solbestrålning på torget. Sittplatser som anknöt till verksamheterna på vardera sidan av lokalgatan utnyttjades
dock, men även dessa i mindre grad. Gemensamt för dessa sittplatser var att de var ställda med ryggen mot en
husvägg.
5.2.3.3 Enkät
De första försöken till enkätundersökning som gjordes genomfördes på Arne Beurlings torg i rusningstid den
17 april och samtliga tillfrågade nekade till medverkan i enkätundersökningen. På grund av tidsbrist valdes det
att lägga enkätundersökningen åt sidan för att ha möjlighet att observera nästa torg, Jan Stenbecks torg, under
morgonens rusningstid.
Det andra besöket av Arne Beurlings torg skedde den 18 april och enkäterna insamlades klockan 14:45-15.05
under lugnare förhållanden då det inte rådde rusning. Under detta försök samlades sammanlagt sju enkäter in och
åtta personer nekade till att medverka i enkätundersökningen.

Arne Beurlings torg.

24

5.2.4 Jan Stenbecks torg
Torget ansluter till Kista galleria och är den sydvästliga slutpunkten för stråket Kistagången, i stadsdelen Kista
nordväst om centrala Stockholm. Det planerades samtidigt som en expansion av Kista galleria i sydlig riktning och
agerar också tak för ett parkeringsgarage som är förlagt under torget. Torget är i stort hårdgjort i dess norra del
med Kista gallerias huvudentré, men innehåller sittplatser och planteringar i syd. Torget är omgivet av stolpar i stål
som håller upp spända stålvajrar mellan varandra. Torget kantas av Torsnäsgatan, Färögatan samt Kistagångens
sydvästra ände. Gångförbindelser till torget finns genom en angränsande innergård som ansluter till Gullfossgatan
i norr. Torget är uppkallat efter finansmannen Jan Stenbeck (Martikainen 2008).
5.2.4.1 Planhandlingar
Jan Stenbecks torg har enligt plankarta två huvudsyften, torg i gatunivå samt parkering under den allmänna
platsmarken (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007c). Detta möjliggörs i plan genom ett körbart bjälklag som
omfattar hela torgytan och skapar därmed parkeringsytor i garage under torget. Torget, som vid planeringens
skede hade namnet “Torsnästorget”, skulle enligt rubriken “Syfte och huvuddrag” ha syftet “funtionell [sic!]
omstigningsplats mellan olika kommunikationssätt och ett torg för vistelse, handel, servering m m.“ (Stockholms
stadsbyggnadskontor 2007d:1). Garaget som anläggs undertill ska anpassas efter torgets utformning (Stockholms
stadsbyggnadskontor 2007e:2).
Plankartan redovisar illustrationslinjer för spårvägen tvärbanans tänkta sträckning rakt över torget med
föreslaget hållplatsläge och vidare upp längs med Kistagången (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007c).
Gestaltningsprogrammet för torget, som bifogats till planbeskrivningen anger att ytterligare en entré från
Kista galleria tillkommer i och med detaljplanens genomförande (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007e:2).
Torget ska enligt planbeskrivning förses med podium som genom nivåskillnader skapar vistelseytor och ska
förses med “mega-möbler” samt effektbelysning (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007d:4). Enligt redovisad
visionsbild ska ett system av stolpar med mellanliggande vajrar som håller upp cirklar i olika färger (Stockholms
stadsbyggnadskontor 2007d:4).

© Lantmäteriet, fastighetskartan.
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5.2.4.2 Platsbesök
Det första platsbesöket inleddes 08:50
med överskådlig observation av platsen
med fotografering. Flödet över torget
räknades från två av gallerians entréer
mellan 09:00 och 09:15. Vid den sydliga
ingången med anslutning till Färögatan
gick 165 personer ut från gallerian mot
de olika kontorskomplexen intill, och
123 personer gick in. Vid den nordliga
ingången gick 133 ut mot Kistagången
och närliggande gångvägar samt 22
gick in mot gallerian. Majoriteten av de
fotgängare som korsade torget gjorde så
utan att stanna till och i ett raskt tempo.
En busshållplats observerades längs med
Färögatan, strax söder om Torsnäsgatan
och Jan Stenbecks torg.
Ett system av stolpar med mellanliggande
vajrar över torget observeras. Vajrarna
höll i sig inte upp något utan förband
enbart de bärande stålstolparna i
torgets kanter. På torget observerades
vid platsbesöket, trots morgonrusning,
fem sittande. Sittplatser förekom i
olika placering och form på torget. De
‘megamöbler’ som planbeskrivningen
redogjorde för representerades genom
förstorade bänkar i torget sydliga del.
Torget omgavs vid Kistagången av
stenblock och temporärt planterade träd
som försvårade biltrafik på torget. Likväl
observerades biltransporter på torget,
vid ett angränsande kontorshus. Större
planteringar fanns på torget i större
asymmetriska kar och innehöll flera olika
växttyper.

Jan Stenbecks torg.

5.2.4.3 Enkät
De första enkätundersökningarna som
genomfördes på Jan Stenbecks torg
skedde i rusningstid på morgonen den
17 april 09:15-09:45 och totalt inkom sju
svar som berörde torget, och 14 nej utöver
detta, alltså totalt 21 försök. De svarande
hade framförallt skola eller ärenden till
lokala butiker, medan de som svarade nej
i högsta grad hade en tydlig riktning mot
de närliggande kontorshusen.
Det andra besöket av Jan Stenbecks
torg med enkätundersökningar skedde
den 18 april klockan 16:00-16.20 under
eftermiddagsrusning. Under detta försök
Megamöbler på Jan Stenbecks torg.
samlades två enkäter in och 12 personer
nekade till att medverka i enkätundersökningen, sammanlagt 14 försök. Tiden sammanföll med eftermiddagens
rusning med omvända flöden över torget mot morgonrusningen som observerades dagen innan.
26

5.3 Göteborg

Östra Kvillebäcken

Lindholmen

Göteborg Centralstation

1500

0

Meter

3000

N

© Lantmäteriet, fastighetskartan.

5.3.1 Gamla Tuvevägen

Gamla Tuvevägen är ett stråk som går diagonalt genom det nybyggda (2018) området Östra Kvillebäcken på
Hisingen i Göteborg. Tidigare var Gamla Tuvevägen en landsväg till Göteborgs centrala delar och har under
1900-talet kantats av mindre industriverksamheter och senare även handel (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2008:8-9). På tidigt 2000-tal beslutades det av Göteborgs stad att området Östra Kvillebäcken ska bli blandstad
med fokus på bostäder. Östra Kvillebäcken är etapp ett av en större omdaning av området Backaplan som idag
(2018) fungerar som externhandel och även delvis verkstads- och industrilokaler (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2008:11, 27).
5.3.1.1 Planhandlingar
Området Östra Kvillebäcken ska enligt plandokument ha en tydlig rutnätsstruktur med undantag för Gamla
Tuvevägen som ska skära genom området som en diagonal. Längs Gamla Tuvevägen ska ett “[...]varierat
stadsrum[...]” skapas (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:5). Trots kravet gällande det varierade stadsrummet
skrivs det i plandokumenten att Gamla Tuvevägen ska ha “[...]en överordnad karaktär som bygger vidare på den
göteborgskt gula tegeltraditionen” (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:14).
Gamla Tuvevägen anges enligt plandokument vara ett av de viktiga huvudstråken i Östra Kvillebäcken och
Backaplan, och ska fungera som ett gångstråk där bilar kör på de gåendes premisser (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2008:14, 17). Längs större delen av Gamla Tuvevägen planeras det för ett ‘promenadstråk’ som ska sträcka sig
genom hela Backaplansområdet vid färdigställande (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009a:15; Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:4). Genomfartstrafiken på Gamla Tuvevägen ska således flyttas ut till Gustaf
Dalénsgatan och Färgfabriksgatan (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:20).
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5.3.1.2 Platsbesök
Det första platsbesöket i Göteborg
skedde i Östra Kvillebäcken 19 april
klockan 08:45-10:00 och den 20
75
april 15:00-16:00.0 En inventering
av
platsen skedde som påbörjades på
Borstbindaregatan i den södra delen av
området. I denna del fortgick alltjämt
de sista arbetet med att färdigställa ett
antal mindre platsbildningar, och diverse
byggredskap fanns kvar längs stråket.
Gamla Tuvevägen saknar sittmöjligheter
längs själva stråket men finns vid mindre
platsbildningar längs med stråket och
i synnerhet vid Jöns Rundbäcks plats.
Vid det första platsbesöket, morgonen
den 19 april, rådde mulet väder och
termometern stod på nio grader. Vid
detta platsbesök nyttjade ingen platsen
i termer av att använda sig av sittplatser
eller stanna till längs med stråket. En
mätpunkt mitt på Jöns Rundbäcks plats
valdes ut för att kunna sammanställa de
passerade och denna morgon uppmätte
det i endast 18 personer i sydlig riktning
samt sex personer i nordlig riktning. Värt
att notera är att eventuell rusning till
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arbete och skola redan skett då mätningen skedde 08:45-09:15 (Enkätundersökning för Gamla Tuvevägen 19
april).
Platsbesöket nästa dag skedde under andra förutsättningar då platsen besöktes mellan 15:00 och 16:00 under
klarblå himmel och 16 grader. Mätpunkten var densamma som dagen innan men istället noterades 18 passerande
i sydlig riktning och 39 i nordlig riktning mellan klockan 15:10 och 15:40. De bänkar som stod utmed stråket var
helt oanvända jämfört med de sittplatser som var placerade på Jöns Rundbäcks plats.
5.2.1.3 Enkät
Enkätundersökningarna samlades in längs med hela Gamla Tuvevägen för att få in fler svar än de som endast korsar
stråket eller befinner sig på Jöns Rundbäcks plats. Av de sex som tillfrågades om medverkan i enkätundersökningen
svarade en person nej till medverkan. Tiden för denna enkätundersökning var den 19 april mellan klockan
09:20-09:40.
Den 20 april klockan 15:45-16:00 genomfördes nästa enkätundersökning. Dagen erbjöd fler potentiella medverkande
i enkätundersökningen. Under detta försök samlades sammanlagt fem enkäter in och tre nekade till medverkan.

5.3.2 Diagonalen Lindholmen
Lindholmen är ett gammalt varvsområde på Hisingen, nordväst om Göteborgs historiska stadskärna, som
omdanats till universitets- och kontorsområde. Lindholmen består idag (2018) mestadels av arbetsplatser, flera
gymnasier, filialer till Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samt en mindre mängd bostäder.
Området präglas av teknikrelaterade studier och arbetsplatser på exempelvis Lindholmen Science park,
Ericsson och teknikrelaterade skolor. En av intentionerna för stadsdelen var följaktligen att bli förknippad med
innovation, kunskap och hållbarhet och därmed inhysa kunskapsintensiva företag och institutioner (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2003:5).
Till Lindholmen går flera färjor och bussar från olika delar av staden. Färjorna anlägger strax intill Diagonalen och
busshållplatserna angör strax nordost om Diagonalen. Dessa kollektivtrafikförbindelser, tillsammans med större
parkeringsplatser i sydväst och nordost, skapar flöden till och från arbetsplatser, skolor och andra funktioner.
Således fungerar Diagonalen i första hand som ett pendlingsstråk. Under platsbesök upptäcktes det att stora delar
av det flöde som skedde på Diagonalen kom från färjeterminalen och således utgörs även denna del, samt sträckan
österut från färjeterminalen, som en del av stråket Diagonalen i detta arbete.
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5.3.2.1 Planhandlingar
Enligt planbeskrivning för detaljplan
4691 som antogs i maj 2004 syftar
planen till att överföra kvartersmark till
allmän plats utmed kajerna (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2004:1). Således
skapades möjlighet för allmänheten
att ta del av kajerna utmed Göta älv.
Senare i planbeskrivningen uppvisas
tänkta gång- och cykelstråk där till stor
del av kajerna beräknas trafikeras av
gång- och cykeltrafikanter (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2004:6).
Gångstråket Diagonalen sträcker sig
utmed kajen på Lindholmen och är
anpassad efter gående och cyklister
(Göteborgs
stadsbyggnadskontor
2009b:12). För att säkra att allmänheten
även i framtiden ska få tillgång till
området runt omkring Diagonalen
är ytan i detaljplan 5008 betecknad
som allmän platsmark (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2009b:8).
I den tidigare antagna planen för
Lindholmspiren benämns det att
samtliga kajer ska byggas ut för gångoch cykeltrafik samt att en bro ska
knyta samman Lundbystandskajen med
Lindholmspiren via gång- och cykelbro.
Denna bro leder rakt mot färjeläget
och diverse älvförbindelser (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2004:9). Utmed
västra sidan av Lindholmspiren ska,
enligt
plandokument,
kajområdet
utformas
till
“[...]ett
attraktivt
promenad och cykelstråk” (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2004:9).
I samma detaljplan finns en bifogad karta
som sammanställer de tänkta gång- och
cykelstråken på och runt Lindholmen
(Göteborgs
stadsbyggnadskontor
2004:6). De tänkta stråken i planen
följer kajen till mångt och mycket med
enstaka undantag som knyter samman
målpunkter i området. Dessa tänkta
gångstråk undersöktes närmare under
platsbesöken.

Gång- och cykelstråket saknar tydlig distinktion mellan gång och
cykeltrafikanter.

En äldre stadsplan från 1946 är än idag lagakraftvunnen. Denna stadsplan har partiellt tagits i anspråk av
kringliggande nya detaljplaner, men stadsplanen innefattar delar av Diagonalen. Enligt stadsplanekarta ska området
bestå av industriverksamheter (Göteborgs stadsplanekontor 1946:1).
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5.3.2.2 Platsbesök
De tre platsbesöken längs Diagonalen ägde rum den 19 april 12:50-13:50, den 20 april 07:50-08:45 och den 20 april
12:55-13:15. Ett beslut om var mätpunkten skulle vara skedde tidigt och blev utmed kajen mitt emot Chalmers
tekniska högskola.
Redan vid det första platsbesöket märktes det hur flertalet av de gående använda sig av Diagonalen som
transportsträcka, och hur merparten av dessa kom från busshållplatsen i allmänhet och färjeterminalen i synnerhet.
Intentionen för platsbesöket var att endast utgå från det som enligt gatunamn betecknas som Diagonalen men
vid platsbesök uppmärksammades det att stråket hade en tydlig fortsättning utmed färjeterminalen och mot
Lundbystrand.

Fortsättning av stråket mot färjeterminalen.
Detta stråk visade tydliga tendenser
till att vara ett pendlingsstråk vid
sammanställning av de passerade. Vid
mätpunkten, klockan 07:50-08:20 den
20 april, passerade 272 gående i sydlig
riktning och 64 i nordlig riktning, det
innebär lite mer än det fyrdubbla i
sydlig jämfört med nordlig riktning.
Det noterades att flera av dem som
steg av vid färjeläget promenerade
över Lindholmspiren, antingen med
målpunkt på Lundbystrand eller på
själva Lindholmspiren. Detta var en
av anledningarna till att stråket som
undersöks i arbetet är förlängt i denna
sträckning.
Något som uppmärksammades var
mängden bänkar längs Diagonalen
endast uppgick i tre stycken, utöver de
bänkar som tillhör färjeterminalen. Vad
Stråket Diagonalen längsmed Lindholmskajen.
som istället användes flitigt var trädäcken
ned mot vattnet. Vid en sammanräkning av antalet personer som valt att sätta sig längs med stråket uppgick
det till 311 personer, varav 28 sittandes på en uteservering och sju sittandes på bänkar. Värt att ha i åtanke är
att denna sammanräkning skedde vid klarblå himmel, 16 grader och vid lunchtid, klockan 12:58-13:01. Till
skillnad mot de andra sammanräkningarna skedde denna endast i förbifart, medan alla de andra skedde under
trettio minuter. Varför sammanräkningen inte skedde på liknande vis vid denna lunch på Lindholmen var
på grund av mängden människor som kom och gick. Det upptäcktes tidigt att det inte gick att räkna de som
lämnade och tillkom till platsen. På samma dag klockan 07:50-08:20 var dock kajen inte lika populär då det
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sammanlagt satt 28 personer utmed kajen och på utplacerade bänkar. Vid denna sammanräkning var det sol och
11 grader.
Dagen dessförinnan, den 19 april 12:52-13:22, var mulet och 14 grader. Tendenserna var inte alls detsamma
trots lunchtid, då endast femton personer valt att sätta sig på kajen eller utplacerade bänkar. Mätningen som
sammanställdes gällande gående längs stråket visade dock på ett jämnare flöde i de olika riktningarna då 196
passerade i sydlig riktning och 99 i nordlig.
5.3.2.3 Enkät
Under den första dagen av platsbesöket i Göteborg spenderades delar av dagen på Lindholmen för att samla in
enkäter och observera platsen. Den 19 april mellan klockan 13:30-13:50 gjordes elva försök till enkätundersökningar
där en person avböjde, således genomfördes tio enkäter.
Under nästa dag, den 20 april mellan klockan 08:30-08:45, genomfördes nästa enkätundersökning för Diagonalen
på Lindholmen. Denna undersökning resulterade i sju enkäter och där sammanlagt tre personer valde att inte vara
en del av enkätundersökningen.

5.3.3 Lindholmsplatsen
Lindholmsplatsen är en torgbildning inom stadsdelen Lindholmen, nordväst om Göteborgs historiska stadskärna.
Torget har omdanats två gånger under 2000-talet. Den första som skedde 2003 gällde den faktiska etableringen
av torget, och den senare som skedde 2009 berörde en tillbyggnad av universitetslokaler för Chalmers tekniska
högskola på det som då tidigare var allmän platsmark (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:1). Torgytan är
via ett gångstråk ansluten till kollektivtrafikknutpunkten Lindholmen, stråket Diagonalen som redogörs för i
texten ovan, samt Lindholmspiren som inhyser färjeläget som förser området med kollektivtrafik vattenvägen till
resterande delar av Göteborgs innerstad.
Omdaningen 2009 ledde till att en stor del av den tidigare allmänna platsmarken som benämndes som
Lindholmsplatsen togs i anspråk för ett landmärke med funktion av bibliotek för Chalmers tekniska högskolas filial
som har verksamheter i området. I och med planen behålls torgytan enbart till begränsad del, men kvarstår likväl
som allmän platsmark för att säkra allmänhetens tillgång till platsen (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:8).
5.3.3.1 Planhandlingar
Det finns idag tre gällande detaljplaner
för Lindholmsplatsen. Detaljplan 4691
som vunnit laga kraft den 14 juni 2004,
detaljplan 4720 vunnit laga kraft den 15
juli 2003 och detaljplan 5008 som vunnit
laga kraft den 17 juli 2009. Den sistnämnda
detaljplanen
ämnar
komplettera
Lindholmsplatsen med en byggnad
avsedd för Chalmers tekniska högskola
(Göteborgs
stadsbyggnadskontor
2009b:1). Den senare planen upptar
nästan hela Lindholmsplatsen med
undantag för den östra delen av torget,
som upptas av detaljplan 4720. I gällande
detaljplan står det i planbeskrivningen
att, utöver tillbyggnaden, gäller tidigare
detaljplaner från 2004 och 2003 och
betecknas således som ‘torg’ (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2009b:3-4).
Lindholmsplatsen
ska
enligt
planbeskrivning i detaljplan 4720 ha
en plattsättning av betongsten som ska
vara lagd i ett mönster av ett kretskort
(Göteborgs
stadsbyggnadskontor
2003:10). Detta mönster ska enligt

Lindholmsplatsen från ovan i form av ett kretskort. © Lantmäteriet.
Ortofoto RGB 0.25m
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gällande detaljplan för torget bevaras och anpassas efter den tilltänkta byggnaden som i folkmun kallas ‘Kuggen’
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:10). Med stöd i detaljplan 4691 ska markbeläggningen vara av hög kvalité
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004:8) Enligt detaljplan 4720 ska torget formges som en mötesplats för studenter
och arbetande i närområdet, där det ges möjlighet för mindre butiker och serviceinrättningar i bottenvåning kring
torget (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003:10).
Avsikten för den gällande planen är att uppföra en ny byggnad och att torgytan runt denna byggnad ska behållas
som allmän plats för att säkra platsens tillgänglighet för allmänheten (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:8).
Enligt den gällande planen ska terrasser uppföras på tomtmarken på Lindholmsplatsen som skapar sittplatser.
Likaså planeras de trappor. som terrasseringen bildar, att användas som sittplatser och ska kunna utgöra mötesplats
för studerande, arbetande och besökare på Lindholmen (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:10).

5.3.3.2 Platsbesök
Lindholmsplatsen präglades i stort
av ett bibliotek tillhörande Chalmers
tekniska högskola kallad ‘Kuggen’, med
en färgstark fasad och en utformning
som ökar i omkrets längs med
byggnadens höjd. Denna är placerad
mitt på Lindholmsplatsen vilket delade
upp flödet av fotgängare till och från
Lindholmskajen i två delar, varav den
gångyta som var närmast byggnaden
‘Navet’ observerades användas mest. De
två byggnaderna anslöts genom inglasade
broar som sträckte sig över torget, och
därmed även gav skuggning på torget.
Foto över Lindholmsplatsen från Lindholmskajen.
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Markbeläggningen var av betongplattor i huvudsak mörkgrå färg, ackompanjerat av vita betongplattor i strängar
som bildade ett oregelbundet mönster över torget. Sittplatser, i form av bänkar eller liknande, på själva torget fanns
ej, dock fanns det gott om sittplatser längs med Lindholmskajen.
Majoriteten av de som observerades passera platsen rörde sig mot Diagonalen i sydväst eller Ericssons
kontorslokaler i sydost. De som gick i motsatt riktning över torget rörde sig i huvudsak mot busshållplats
Lindholmen. Lindholmsplatsen hade i sig en egen busshållplats som till skillnad från hållplats Lindholmen anslöt
direkt till torget.
5.3.3.3 Enkät
På Lindholmsplatsen genomfördes enkätundersökningen endast en av de dagar som platsen besöktes. Detta på
grund av att platsen uppfattades, under platsbesök, vara en del av stråket Diagonalen.
Under nästa dag, den 20 april mellan klockan 09:50-10:10 beslutades dock att enkätundersökningen ändå bör
genomföras på platsen och det resulterade i sex ifyllda enkäter samt förfrågningar till ytterligare tre som inte ville
medverka.

5.3.4 Jöns Rundbäcks plats
Jöns Rundbäcks plats är ett centralt beläget torg i området Östra Kvillebäcken på Hisingen norr om centrala
Göteborg. Området är, i maj 2018, till stora delar färdigbyggt men innehåller kvarter som är under uppförande.
Gamla Tuvevägen, som tidigare i arbetet beskrivits och diskuterats, vidgar sig i den norra änden av gatan och formar
en torgbildning - Jöns Rundbäcks plats. I dess södra del upptas ytan av en mindre gräsmatta med trädplanteringar.
Torget korsas även av Rundbäcksgatan samt tangeras i söder av Solventilsgatan i söder och Gamla Tuvevägen i
väster.
5.3.4.1 Planhandlingar
Enligt syftet i planbeskrivningen ska det anläggas ett torg centrerat i planområdet som ska fungera som samlingsoch orienteringspunkt (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:1). Jöns Rundbäcks plats ska, vid Backaplans
färdigställande, ha som sekundär funktion att vara en del av ett övergripande promenadstråk för området
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:11). Detta promenadstråk ska sträcka sig över stora delar av Backaplan och
bidra med fler gående i området. Promenadstråket ska knyta samman flera torg längs vägen och skapa en alternativ
förbindelse för gående (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:23).
Torget ska enligt planbeskrivning fungera som ett komplement till närliggande offentliga ytor som består av park
och natur och bidra med en stadsmässighet. Syftet menar även att torgets angränsande gator ska fungera likt
gårdsgator där biltrafiken sker på gåendes villkor och att den tätare trafiken förläggs längs med Gustaf Dalénsgatan,
Färgfabriksgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Jöns Rundbäcks plats ska således vara skonad från buller och tack
vare dess låga bebyggelse i söderläge även erbjuda en solig plats (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:14, 17).
Torgytornas markbeläggning, och en viss upphöjning av marknivån, ska bidra till att hastigheten för motordrivna
fordon sänks ytterligare (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:17).
I samtliga byggnader som angränsar till Jöns Rundbäcks torg tillåts, enligt plankarta, verksamhetslokaler inrättas.
Enligt plankarta finns tillika möjlighet att på mindre yta på torget anordna handelsverksamheter (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:).
5.3.4.2 Platsbesök
Det första platsbesöket i Göteborg skedde på Jöns Rundbäcks plats, samtidigt som platsbesöket för Gamla
Tuvevägen, den 19 april 08:45-10:00. En inventering av torget gjordes som visade på att torget innefattar nio
bänkar, åtta träd och fem verksamhetslokaler varav tre var uthyrda vid platsbesöket. På platsen uppmärksammades
det att ingen vistades på platsen vid tiden för platsbesöket, samtliga passerade torget. Vid tidpunkten, 08:45-09:15,
genomfördes en sammanräkning för de som passerade torget som uppgick i 66 personer. Under tiden för
platsbesöket rådde mulet väder och termometern stod på nio grader
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© Lantmäteriet, fastighetskartan.
Vid det andra platsbesöket den 20
april klockan 15:00-16:00 rådde andra
väderförhållanden då det var klarblå
himmel och 16 grader. Detta platsbesök
vittnade om ett mer välanvänt offentligt
rum då sammanräkningen av de som
passerade och nyttjade torget ökat
markant sedan dagen innan. Antalet
som passerade torget från samtliga
gatuanslutningar mellan klockan 15:10
och 15:40 var 129 personer och tio
personer tog del av de sittmöjligheter
som finns på plats, varav två satt på
torgets uteservering.
5.3.4.3 Enkät
Vid samma tillfälle som platsbesöket för
stråket Gamla Tuvevägen genomfördes
även en enkätundersökning för
torget Jöns Rundbäcks plats. Denna
Jöns Rundbäcks plats.
enkätundersökning ägde rum den 19
april klockan 09:20-09:40 och resulterade i tre enkäter samt två personer som inte ville medverka.
Dagen efter besöktes samma torg och två enkäter verkställdes och två personer avböjde medverkan. Tiden för
undersökningen var 15:45-16:00 och torget var mer välbesökt än dagen innan, troligtvis på grund av sol, värme
och tid på dygnet.
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6. Analys

6.1 Stockholm

6.1.1 Södermalmsallén
Södermalmsallén är som tidigare nämnt ett stråk i öst-västlig riktning, som en förlängning av Folkungagatans
sträckning på Södermalm i centrala Stockholm. Planbeskrivningen benämner Södermalmsallén som ett huvudstråk,
och refererar till programmet för södra stationsområdet som även det benämner allén som ett huvudgångstråk.
De ovan beskrivna kollektivtrafiknoderna Medborgarplatsen och Stockholm södra hade under en genomsnittlig
vintervardag 2016 betydande mängd av passagerare. Medborgarplatsen hade 24 600 påstigande och 26 600
avstigande, medan Stockholm södra hade 17 100 påstigande och 17 200 avstigande (Storstockholms lokaltrafik
2017:33, 36, 58-59). Några större flöden från dessa stationer kunde inte observeras under någon av dagarna
som platsbesök genomfördes. Enkätundersökningen under platsbesöket den 18 april utfördes i stråkets östra
del, intill Fatbursparken och Södermalmsalléns koppling till Folkungagatan. Fem av åtta svarande under den 18
april gav arbete som skälet för sin vistelse på platsen, och av dessa fem anlände tre från Medborgarplatsen och
en från Stockholm södra (Enkätundersökning för Södermalmsallén 18 april). Målpunkten för de som använt
kollektivtrafiken för att sedan röra sig till stråket ledde inte nödvändigtvis till att dessa fortsatte längs med stråkets
sträckning.
Under platsbesöket den 17 april observerades 99 gåendes i västlig riktning och 56 östlig riktning, totalt 155
gående förbi mätpunkten, samt den 18 april, 71 i västlig riktning och 36 i östlig riktning. Detta innebär 5,17
respektive 3,57 gående i minuten förbi mätpunkten. Stråket är obrutet från Ringvägen till Folkungagatan
för gående, och kan i den bemärkelsen betraktas som ett ‘huvudgångstråk’ då detta inte motsvaras av något
annat stråk i Södra stationsområdet. Dock kunde inte platsbesök påvisa betydande flöden som kunde härledas
från kollektivtrafiknoderna. Enkätundersökningarna från båda platsbesöken gav svar att de som passerade
upplevde stråket som lugnt, med lite trafik och inga bilar (Enkätundersökning för Södermalmsallén 17 april;
Enkätundersökning för Södermalmsallén 18 april). Stråkets betydelse som ‘huvudgångstråk’ i bemärkelsen att
gångtrafikanter föredrar Södermalmsallén framför andra parallella gator kunde således inte styrkas
Enligt Stellan Fryxell1, en av två arkitekter för projektet, var meningen att Södermalmsallén skulle bli ett fredat
huvudstråk till skillnad från andra öst-västliga stråk som också betjänar området men som inte hade möjlighet att
bli lika fredade. Södermalmsalléns roll som öst/västligt cykel- och huvudgångstråk stod inte i konflikt med den
lokala nyttan som parklek enligt Fryxell2.
Stråket observerades inte ha lika tydliga noder som närliggande öst-västliga stråk. Till exempel är Bangårdsgången
ämnat som huvudsakligt gångstråk mellan noderna Stockholm södra och Medborgarplatsen enligt en senare
antagen stadsplan för den norra delen av Södra stationsområdet (Stockholms stadsbyggnadskontor 1987:9). De
höjdskillnader som existerar mellan det gamla bangårdsområdet och den äldre kvartersstaden vid Medborgarplatsen
har inneburit att Södermalmsallén ansluter till Folkungagatan med hjälp av trappor. Vid denna trappanslutning
finns även en ramp för uppfart från Söderledstunneln, och denna kantas av en cirka en meter hög betongmur,
vilket visuellt avgränsar Folkungagatan västerut.
De primära målpunkter som kunde observeras fanns internt på allén, genom hämtning och lämning av barn till
de förskole- och skolverksamheter som var förlagda i området. Enkätsvar den 17 april från Södermalmsallén
uppvisade att syftet för vistelsen på stråket huvudsakligen kom antingen genom att personen bodde i närheten av
stråket (Enkätundersökning för Södermalmsallén 17 april). Under 18 april utfördes enkäterna i stråkets östligare
delar och här berodde vistelsen snarare på närhet till arbetsplats (Enkätundersökning för Södermalmsallén 18
april).
Arkitekt Stellan Fryxell3 menar som tidigare nämnt i mejlsvar att syftet med Södermalmsallén var att skapa “[...]ett
fredat öst-västligt huvudstråk[...]”. Allén observerades vid platsbesök som bilfri med undantag för parkering i alléns
östra ände, och två bilar parkerade på stråkets yta intill en verksamhetslokal vid stråkets västra ände vid platsbesöket
den 17 april. Vid platsbesök upplevdes allén som skyddad från fordonsbuller från den kringliggande stadsväven. I
enkätsvar angavs Södermalmsallén som den närmsta vägen samt som en lugn väg för gående (Enkätundersökning
för Södermalmsallén 17 april; Enkätundersökning för Södermalmsallén 18 april).

Stellan Fryxell, arkitekt, projektör för planförslag för Södermalmsallén, mejlkonversation 2 maj 2018.
Stellan Fryxell, arkitekt, projektör för planförslag för Södermalmsallén, mejlkonversation 2 maj 2018.
3
Stellan Fryxell, arkitekt, projektör för planförslag för Södermalmsallén, mejlkonversation 2 maj 2018.
1
2

36

Södermalmsallén är i sin helhet planlagd
som park och den mittersta delen av
stråket, kallad Timmermansparken,
nyttjades för rekreation av förskole- och
skolgrupper. Denna parkyta renoverades
2011 genom att halva parken blev belagd
med konstgräs i en oval fotbollsplan
(Stockholms stad 2015). Genom enkätsvar
framkom dessutom att parken används
som skolgård av 6 till 7 förskole- eller
skolverksamheter (Enkätundersökning
för
Södermalmsallén
18
april).
Möjligheten för närliggande förskolor
att nyttja parken fanns med i planeringen
av stråket enligt Stellan Fryxell4. Stråkets
syfte som park kan således, i denna del av
stråket, ses som uppfyllt även om slitaget
visar på en överanvändning av de centrala
parkytorna. I de övriga delarna av stråket
observerades inte att grönytorna vara
utsatta för samma slitage.

Gränsen till Folkungagatan utgörs av en mur.

6.1.1.1 Sammanfattning
Den färdigställda utformningen av Södermalmsallén strider inte mot de plankartor som upprättats för stråket.
Ändamålet för stråket var vid planeringen att fortsätta befintliga gatusträckningar och agera ett, för området,
fredat öst-västligt huvudcykel- och gångstråk. Måluppfyllelse gällande gatusträckning sker, dock med förbehållet
att nivåskillnaderna mellan Södermalmsallén och Folkungagatan försvårar passage som sker med hjälp av trappor.
Stråket är fredat från biltrafik med undantag av enskilda bilar i stråkets ändar. Södermalmsallén är likväl ett
sammanhållet stråk från Folkungagatan och fram till Ringvägen, vilket inte motsvaras av närliggande öst-västliga
gatusträckningar.
Södermalmsalléns syfte som parkstråk uppfylls i stråkets mitt genom Timmermansparken som förskolor och
skolor använder som friyta, med ett observerat högt slitage på de intilliggande grönytorna.

6.1.2 Kistagången

Gångytan längs med Kistagången,
bortsett från de två torgen på stråket,
är markerad med illustrationslinjer
i plankarta. Bredden i det utförda
gångstråket är cirka två meter och
följer bredden i dessa illustrationslinjer,
vilket också gäller bredden för de
trädplanteringar som finns mellan
gångstråk och bussgata och bildar en allé.
Närmare sydväst breddas gångytan till
cirka tre meter. Längs med Kistagången
har de ursprungliga planerna fortfarande
laga kraft, vilka föreskriver förbud för
biltrafik även i de anlagda körfälten,
och vid platsbesök kunde biltrafik inte
observeras utöver vid torgytorna i
respektive ände av stråket.
Planhandlingarna
föreskriver
att
Kistagångens körfält, i mitten av stråket,
är ämnat för busstrafik. Bussar i linjetrafik
4

Kistagången består av äldre planer från 1970-talet med mindre
gångyta än nyare planer.

Stellan Fryxell, arkitekt, projektör för planförslag för Södermalmsallén, mejlkonversation 2 maj 2018.
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förekommer från Helenelunds station,
fram till Grönlandsparken där linjerna
svänger av mot Grönlandsgatan.
Resterande delen av stråket ner mot Jan
Stenbecks torg har dock buss upphört
att gå i linjetrafik med anledning av
framkomlighetsproblem (Stockholms
stadsbyggnadskontor
2015:18-19).
Ett tillfälligt försök med självkörande
bussar har dock introducerats längs med
hela stråket från och med januari 2018
(Peric & Öhlén 2018).
Väster om bron över Isafjordsgatan
förekom verksamheter i bottenvåning
i kvarteret Färöarna 3 norr om
Kistagången. Stadsplanen medger
enbart kontor men har genom ett
tillfälligt bygglov beviljas dessa
verksamheter
i
bottenvåning
(Stockholms
stadsbyggnadskontor
2011).

Handel tillåts genom tillfälligt bygglov.

6.1.2.1 Sammanfattning
Den färdigställda utformningen av Kistagången strider inte mot de plankartor som upprättats för stråket och
intilliggande kontorslokaler. Stråkets syfte som ‘huvudgångstråk’ observerades uppfyllas med flöden av folk i
båda riktningar längs med stråkets längd. Buss i linjetrafik observerades inte längs med hela Kistagången. Detta är
dock att betrakta som en trafikteknisk fråga, även om vägytan i sig är planlagd för enbart buss. Planhandlingarnas
bestämmelser om ett bilfritt stråk observerades uppfyllas mellan Arne Beurlings torg och Jan Stenbecks torg. Vid
respektive torg observerades dock ett fåtal bilar och lastfordon.
6.1.3 Arne Beurlings torg
I plankartan är GC-stråk markerat enbart med illustrationslinjer, vilket gör att yta för både gång- och cykel inte
nödvändigtvis måste upplåtas av Stockholms stad som är huvudman för torget. Vid platsbesöken observerades det
att cyklisterna valde att färdas förbi torget på ytan för lokalgata.
Torget benämns i planbeskrivningen som ‘stadsdelstorg’ (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:5). Vad som
ingår i den beskrivningen är inte klarlagt i planhandlingarna, ej heller vad som utmärker Arne Beurlings torg i den
funktionen framför Jan Stenbecks torg, eller Kista torg som är placerat sydväst om Kista galleria. Det framgår inte
heller av planhandlingarna om beskrivningen ‘stadsdelstorg’ ska ses som en allmängiltig beskrivning av torgen i
stadsdelen Kista. Således är det oklart om planhandlingarna ger möjlighet att uppfylla att Arne Beurlings torg blir
ett stadsdelstorg.
Stockholms översiktsplan 1999 var vid planläggningen av Arne Beurlings torg den gällande översiktsplanen.
Översiktsplanen definierar inte heller uttrycket ‘stadsdelstorg’ men beskriver att de torg som planerats i ytterstaden
som ‘centrumtorg’ med både kommersiell och offentlig service, och att typiska för dessa är torgen längs med
Stockholms tunnelbana (Stockholms stadsbyggnadskontor 2000b:109). Arne Beurlings torg är förlagt cirka 350
meter från närmsta spårbundna hållplats och innehåller enbart kommersiell service. Utifrån definitionen av
‘centrumtorg’ i översiktsplanen faller inte torget inom denna beteckning, snarare gäller detta Kista torg omedelbart
sydväst om Kista galleria som omgivs av skolverksamhet, kyrka och konferenslokaler (Stockholms stad 2018c,
2018d; Svenska kyrkan 2018).
I avsnittet ‘Bakgrund’ i planbeskrivningen anges att Kistagången inom planläggningen, som omfattar ytan för
Arne Beurlings torg, ska rustas upp för att bli en trivsam och vitaliserad miljö (Stockholms stadsbyggnadskontor
2007b:2). Även här uppfattas en tveksam måluppfyllelse. Den mänskliga aktivitet som observerades på platsen
under två dagar handlade enbart om passage över torget. Enkätundersökningen under den första dagen för
platsundersökningen avbröts ef-tersom ingen av de passerande ansågs sig ha tid att stanna. Under nästkommande
dag framkom i svaren att platsens främsta kvalité enligt enkätsvaren var den närmsta vägen för respektive
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persons målpunkt (Enkätundersökning
för Arne Beurlings torg 18 april). Att
upprustningen av Kistagången och
därmed Arne Beurlings torg skulle
inneburit en mer vitaliserad och trivsam
miljö än vad som fanns dessförinnan går
inte att utläsa varken från planhandling
eller platsbesök.
Planbeskrivningen anger att “Torget kan
fungera som mötesplats i området[...]”
(Stockholms
stadsbyggnadskontor
2007b:5). Påståendet är intetsägande
och den specifika funktionen kunde inte
påvisas genom varken platsbesöken eller
enkätundersökningen. Under det andra
platsbesöket skedde samtidigt aktiviteter
i Kistamässan, men inte heller dessa
aktiviteter gjorde att personer möttes på
Arne Beurlings torgs uteserveringar.
torget, även om dessa sedan kan
ha mötts inuti mässlokalerna. Vidare anges att plats ska ges för uteserveringar och “[...]ev tillfälliga utställningar/
events för mässan” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:5). Eftersom inga utställningar eller events
observerades under platsbesöken undersöktes detta via mejl till Kistamässan. Enligt Jan Torén5, teknisk chef
på Kistamässan, kan utställning av något som är typiskt för en mässa ske på torget samt att food trucks tas in i
samband med mässor där det väntas många besökare. Den yta som då tas i anspråk är den torgyta som ansluter
direkt till mässans entré.
Den norra delen av torget, med höjdskillnad mot gångstråket hade vid platsbesöket sittplatser med bord
för den restaurang- och caféverksamhet som fanns i bottenvåning i anslutning till torget. Torget ska enligt
planbeskrivningen förses med belysningsmaster och markspotlights för en “[...]spännande och god belysning”
(Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:5). Vid platsbesök kunde inga markspotlights observeras, dock fyra
belysningsmaster. Om dessa innebär ett önskat resultat enligt planbeskrivning är oklart eftersom båda platsbesök
skedde under dagtid. Från det medverkande i enkätundersökningen uppkom inte heller något som som antydde
på belysningsmasternas effekt eller inverkan på platsen.
Torget behandlas i planbeskrivningen med det som ovan är nämnt, i ett enskilt stycke och avslutas med: “Intentionen
med den nya utformningen av torget är att skapa ett levande och attraktivt torg som kan fyllas av aktiviteter och
som ska vara en viktig målpunkt i Kista och längs Kistagången” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:5).
Utifrån enkätundersökning och platsbesök kunde varken torgets tänkta funktion som målpunkt styrkas eller att
torget fylls med aktiviteter. Vad som avses med ett “levande och attraktivt torg” är inte klarlagt vilket gör det svårt
att påvisa en måluppfyllelse.
6.1.3.1 Sammanfattning
Den färdigställda utformningen av Arne Beurlings torg strider inte mot plankarta, dock ingår inte ytan för torget i
planbeskrivningens syfte och huvuddrag. Huruvida det är riktigt att inkludera torgytan i den mark som plankartan
omfattas kan därmed ifrågasättas, enligt 5 kap. 2 § 3 st. ÄPBL. Genom planläggning av mark som torg möjliggörs
yta för aktiviteter som utställningar och events. Förekomsten och frekvens av detta är dock utanför rådighet
för planläggningen, likaså att uppfylla intentionen om ett levande och attraktivt torg. Det senare då uttrycken
‘levande’ samt ‘attraktiv’ inte är definierade. Benämningen av torget som ‘stadsdelstorg’ är riktig i den mening att
det är ett torg i stadsdelen Kista, dock inte att det är utmärker sig framför stadsdelens två resterande torg. Torgets
funktion som målpunkt i stadsdelen har oklar måluppfyllelse, då Kistamässan och Victoria tower är de observerade
målpunkterna snarare än torget i sig, framförallt används dock torget som pendlingsstråk som del av Kistagången.

5

Jan Torén, Teknisk chef, Kistamässan, mejlkonversation 19 april 2018.
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6.1.4 Jan Stenbecks torg
Torgets syfte som funktionell omstigningsplats kunde vid platsbesöken inte nämnvärt observeras. De personer som
passerade torget gjorde så utan att stanna till vid busshållplatsen Jan Stenbecks torg som var förlagd på Färögatan
strax söder om Torsnäsgatan och torget. Sträckningen för tvärbanans förgrening mot Kista som illustrerades i
planhandlingarna var vid platsbesöket ännu inte genomfört. På Torsnäsgatan var enbart trafik för färdtjänst samt
cykel tillåten, dessutom hade där planteringskärl placerats ut som en hastighetssänkande åtgärd.
Torgets syfte utöver funktionell omstigningsplats är vistelse, handel och servering. En servering på torget
observerades vid platsbesöken. Denna var placerad i direkt anslutning till en av Kista gallerias snabbmatsrestauranger
och låg i ett nordostligt läge. I övrigt fanns samtliga kommersiella aktiviteter inom antingen gallerian eller i de
kringliggande lokalerna. Ingen handel observerades på själva torget. Vad gäller vistelse på torget kunde detta
observeras under båda platsbesök, både som sittande på och runt om torget samt mindre stående grupper vid
gallerians nordöstra entré. Majoriteten av personerna på torget observerades dock passera rakt över på väg till eller
från gallerian. Detta avspeglas i de enkätsvar som insamlades under det första platsbesöket, vilket skedde under
morgonrusning. Den primära anledningen till att de svarande personerna befann sig på platsen var i ärende av
skola eller jobb samt att passage över torget var den snabbaste vägen (Enkätundersökning Jan Stenbecks torg 17
april).
Sittplatser fanns utställda i torgets
mitt och vid det sydöstliga gångstråket
över torgytan, samt vid gallerians
norra ingång. Gemensamt för de
sittplatser som användes under tiden
för platsbesöken var att de sittande
valde platser där ryggen var riktad
mot en vägg eller utomhusmöbel
som förhindrade passage bakom de
sittande. De sittplatser som fanns
utmed gallerians vägg gav dessutom en
överblick över torgytan. Den önskade
effekten av torgets nivåskillnader var att
skapa vistelseytor. Någon vistelse på just
dessa ytor kunde dock inte observeras
under platsbesöken. Den utsmyckning
som torget hade i form av stolpar i stål
samt vajrar mellan dessa uppfyllde inte
den, i planhandlingarna presenterade,
utformningen där cirkulära objekt i olika
färger skulle finnas längs med vajrarna.

Torsnäsgatan brukades inte av busslinjetrafik, trots vad som anges i
planhandlingar.

6.1.4.1 Sammanfattning
Den färdigställda utformningen av Jan Stenbecks torg strider inte mot plankarta. Däremot återfinns formuleringar
i planbeskrivningens syfte och huvuddrag som har tveksam måluppfyllelse, liksom visionsbild för torget. Vistelse
förekom vid platsbesök, men i begränsad omfattning sett till den totala mängden folk som passerade platsen.
Handel förekom överhuvudtaget inte vid platsbesöken. Den funktionella omstigningsplatsen var heller inte ett
faktum, även om planhandlingarna beskriver tvärbanans koppling till platsen som framtida. De tekniska aspekterna
av torget är således i stort uppfyllda, medan intentionerna gällande brukandet av platsen inte kunde observeras.
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6.2 Göteborg

6.2.1 Gamla Tuvevägen
Enligt plandokumentet ska Östra Kvillebäcken utformas likt gårdsgator med undantag för Gustaf Dalénsgatan
och Färgfabriksgatan. På dessa gårdsgator ska biltrafiken ske på fotgängarnas villkor. Gatorna föreslås enligt
plandokument därför bli enkelriktade så att bredden för körbana kan minskas och därmed frigöra utrymme
för gående, cyklister och grönska (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:20). På platsbesöket fanns dock inga
skyltar för enkelriktad trafik och inte heller biltrafiken inom området tydde på att enkelriktade regler gällde.
Tre av nio av de som svarade på enkätundersökningen för Gamla Tuvevägen valde att promenera längs med
stråket av anledning att det är mindre trafik på vägen jämfört med andra gator i området (Enkätundersökning
för Gamla Tuvevägen 20 april). Enligt plandokument beräknas trafikmängden på kringliggande vägar vara
högre. Hjalmar Brantingsgatan beräknas omfatta cirka 26 000 fordon per årsmedelvardag (f/åmvd) och
Gustaf Dalénsgatan cirka 19 000 f/åmvd, medan Gamla Tuvevägen beräknas omfatta cirka 3000 f/åmvd.
Övriga vägar beräknas anta ha än mindre trafik (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:19).
Av de tillfrågade i enkätundersökningen
svarade två av nio att det var för mycket
trafik längs med Gamla Tuvevägen,
samt att trafiken stundtals kör för
fort (Enkätundersökning för Gamla
Tuvevägen 19 april; Enkätundersökning
för Gamla Tuvevägen 20 april). I
planens syfte och huvuddrag nämns
att biltrafiken ska ske på de gåendes
villkor (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2008:1). Längs delar av stråket fanns vid
platsbesök även skyltar som indikerade
för gångfartsområde. Enligt 8 kap. 1§
Trafikförordningen (1998:1276) får ett
fordon inte föras med högre hastighet
än gångfart i ett gångfartsområde. Enligt
Trafikverkets handbok gällande gång-,
cykel-, och mopedtrafik har beräkningar
visat på att gånghastighet brukar uppgå till
5-7 km/h (SKL & Trafikverket 2010:9).
Under de observationer som gjordes på
Enligt medverkande i enkätundersökningen framförs fordon på platsen
plats noterades det att fordonsförare
för snabbt.
förde fordonet snabbare än de personer
som passerade platsen till fots. Utmed resterande stråket syntes inga skyltar för gångfartstrafik och detta kan
således resulterat i att fordon färdas snabbare än vad det enligt plandokument menat att göra. Utmed stora delar
av Gamla Tuvevägen fanns flera utmarkerade parkeringsplatser som på ett anomalistiskt vis kan insinuera om att
gatan är en bilväg snarare än ett gångstråk.
Enligt plandokument ska samtliga gator ha trädplantering - något som helt saknas på Gamla Tuvevägen, men
även på flertalet av de andra lokalgatorna inom planområdet (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:20). Denna
diskrepans mellan plandokument och verklighet är något som somliga medverkande i enkätundersökningen inte
uppskattade. Tre av nio av de som medverkade i enkätundersökning tyckte nämligen att stråket saknade någon
form av grönska (Enkätundersökning för Gamla Tuvevägen 19 april, Enkätundersökning för Gamla Tuvevägen
20 april).
En annan aspekt som lyftes fram av de medverkande i undersökning var en önskan om fler verksamheter längs
stråket. Fyra av nio ville ha fler verksamheter i form av café, butik eller kiosk längs med Gamla Tuvevägen
(Enkätundersökning för Gamla Tuvevägen 19 april, Enkätundersökning för Gamla Tuvevägen 20 april). Enligt
plankarta ges det möjlighet för att uppföra småskalig handel inom planområdet och ett av de viktiga huvudstråken
beskrivs vara utmed Gamla Tuvevägen (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:15). Ett fåtal verksamheter
förekommer i dagsläget längs Gamla Tuvevägen och merparten är samlade kring Jöns Rundbäcks plats. Detaljplanen
möjliggör för handel i bottenplan för merparten av planområdet med fokus på Gustaf Dalénsgatan, men i
övriga området krävs omfattande förändringar för att tillskapa verksamhetslokaler. Vid mejlkonversation med
Kenneth Fondén, som tidigare var planchef för Göteborgs stad och ytterst ansvarig för detaljplan 4992 för Östra
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Kvillebäcken, framgick avsikten med verksamhetslokalerna inom planområdet. Fondén6 menar att föresatsen
var att redan när husen stod klara skulle verksamhetslokalerna vara uthyrda i strategiska lägen, såsom Gustaf
Dalénsgatan, Färgfabriksgatan, Jöns Rundbäcks plats etcetera. Under platsbesöken uppmärksammades att
verksamhetslokalerna var utlokaliserade såsom Fondén nämnde och att de alla lokaler var uthyrda, med undantag
för Jöns Rundbäcks plats.
Under platsbesöket observerades att fler personer passerade Jöns Rundbäcks plats jämfört med hur många som
gick längs med Gamla Tuvevägen. Detta kan ha flera olika anledningar. Fondén7 menar på att arbetsgruppen
diskuterade och önskade en förlängning av Gamla Tuvevägen över Hjalmar Brantingsgatan, men att bil- bussoch spårvagnstrafiken längs med Hjalmar Brantingsgatan förhindrade detta. Denna barriär, i form av Hjalmar
Brantingsgatan, är cirka 50 meter bred bestående av fyrfilig bilväg och planskild spårväg. Således får Gamla
Tuvevägen ett abrupt slut mot Hjalmar Brantingsgatan. Trots detta nämns det i planbeskrivningen vikten av att
alla stråk inom planområdet ska fullföljas så att gående och cyklister fritt ska kunna röra sig mellan olika områden
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:22).
Jane Jacobs lyfter ett exempel gällande järnväg som en sorts barriär där staden på dess olika sidor kan te sig på
olika vis och inte samspelar. Utmed dessa ytkrävande barriärer visas ofta tendenser på att livlösa områden växer
fram, detta på grund av att barriären skapar återvändsgränder i stadsväven (Jacobs 2004:287-288). Med en tolkning
av det Jacobs menar skapar Hjalmar Brantingsgatan barriär en som gör att människor inte har anledning att röra
sig på längs södra delen av Gamla Tuvevägen. I planbeskrivningen visas dock vetskap gällande problematiken
och det beskrivs att det i framtiden kräver en omfattande ombyggnad för att skapa kopplingar till närområden
då marken inom planområdet är omringad av barriären, främst då av Hjalmar Brantingsgatan (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:6, 22). Detta tyder inte på någon tydlig diskrepans mellan plan och verklighet i form
av planstridighet, utan snarare på att ett tydligt gång- och cykelstråk utmed Gamla Tuvevägen inte blivit av trots
intentionerna i planbeskrivning. Fondén8 tillägger dock att vid kommande upprustning av området norr om Östra
Kvillebäcken kommer stråket att bli mer “attraktivt”.
I plankartan för området står det “[...]byggnader ska utformas så att en god helhetsverkan erhålls inom planområdet, se
planbeskrivning och gestaltningsprogram” (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008). Enligt gestaltningsprogrammet
ska bebyggelsen längs med huvudstråken, däribland Gamla Tuvevägen, “[...]ha en överordnad karaktär som bygger
vidare på den göteborgskt gula tegeltraditionen” (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:14). Utmed stråket är alla
fasader färdigställda och endast fyra av 20 fastigheter består av tegel och har någon nyans av gult. Det finns dock
tre andra fastigheter i olika nyanser av gult som är uppfört i cembrit istället för tegel. Vad som definieras som
“överordnad karaktär” framgår ej och inte heller något minimum för denna. Men att endast fyra av 20 fastigheter
är uppförda i tegel i någon form av gul nyans gör det inte möjligt att påvisa att någon “överordnad karaktär”
förekommit i valet av fasadmaterial och färg.
Enligt planbeskrivningen ska området utvecklas till en attraktiv blandstad och det är beaktansvärt att bebyggelsen
får en “[...]tilltalande utformning[...]” (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:4, 13). Tre av de nio medverkade i
enkätundersökningen som utfördes på plats svarade att de befann sig längs stråket för att se på de nya husen, men
ingen av de tillfrågade svarade att området uppfattades som attraktivt, eller något annat synonymt ord. En av de
medverkande förtäljde att denna tyckte att området var “trevligt” medan två andra svarade att de uppskattade att
området var “lugnt”. Andra attribut som uppskattades av de som medverkade i enkätundersökningen var att det var
en genare väg, mindre bilar än kringliggande gator samt möjligheten till att kunna rasta hunden (Enkätundersökning
för Gamla Tuvevägen 19 april; Enkätundersökning för Gamla Tuvevägen 20 april).
6.2.1.1 Sammanfattning
Stråket Gamla Tuvevägen med kringliggande bebyggelse strider inte mot plankarta. Dock saknas det vissa attribut
som det enligt planbeskrivning beskrivs ska finnas längs med stråket, således finns delar som saknar måluppfyllelse.
Skyltar som tydliggör gångfartsområde har uteblivit helt, utom vid Jöns Rundbäcks plats och önskad trädplantering
likaså, trots intentionerna i planbeskrivning. Detta ligger i dagsläget i andra händer än hos stadsbyggnadskontoret
och en viss reservation för att hela Östra Kvillebäcken ännu inte är färdigställt. I planbeskrivningen för Östra
Kenneth Fondén, tidigare planchef
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Kvillebäcken nämns det att samtliga gång- och cykelstråk ska fullföljas (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:22).
Detta har inte skett längs Gamla Tuvevägen över Hjalmar Brantingsgatan och har av Fondén9 beskrivits som tidigt
fattade intentioner för området som i framtiden förhoppningsvis får en förlängning österut. Enligt planbeskrivningen
ska området ha en överordnad gestaltning som knyter an till den göteborgskt gula tegeltraditionen (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:14). Fyra hus av 20 faller in under denna beskrivning och kan inte efter platsbesök med
observation påvisa att så faktiskt stämmer.

6.2.2 Diagonalen
Under observationerna på Lindholmen uppmärksammades ett antal saker som såg ut att skilja sig från
plandokumentens intentioner. Tidigt i platsbesöket syntes tydlig benägenhet hos de gående att de valde att ta
andra vägar än vad planbeskrivningen föreskriver. Det tänkta gång- och cykelstråket längst ut på Lindholmspiren
var till stor del outnyttjat av gående och cyklister. Istället valde de flesta som skulle korsa Lindholmspiren att gena
mellan husen för att sedan ta sig vidare till sina målpunkter. Liknande tendenser syntes vid alla tre platsbesök på
Lindholmen och således oavsett tid på dagen.
Samtliga platsbesök vid Lindholmen skedde under gynnsamma förhållanden med sol eller uppehåll, regn förekom
inte. Följaktligen kunde inte eventuella skillnader observeras i rörelsemönster hos de gående beroende på väder
och vind. På Lindholmspiren finns nämligen, enligt planbeskrivning, ett komplement till de yttre gångstråken
som består av ett överglasat gångstråk som sträcker sig utmed Lindholmspiren (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2004:5). Delar av detta överglasade stråk är inte tillgängligt för allmänheten (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2004:8), och skapade således svårigheter att besöka och värdera. Eventuella avvikelser gällande rörelsemönster vid
annat väder och vind kan därmed inte uteslutas.
Under platsbesöket observerades det att
Diagonalen användes flitigt av gående.
En mätpunkt valdes ut intill kajen för
att räkna förbipasserande till fots. På
plats noterades att de flesta gick till och
från de kollektivtrafiknoder som finns
på Lindholmen i form av färjeläge samt
busshållplatser. Mängden gående som
passerade mätpunkten hade ofta någon
av dessa noder som startpunkt vilket
skapade pulserande flöden snarare än
jämna flöden av både cyklister och gående
(Enkätundersökning för Lindholmen
19 april; Enkätundersökning för
Lindholmen 20 april). Stråket Diagonalen
är, enligt plandokument, ämnat för att
inhysa både gående och cykel (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2004:9; Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2003:10). Trots
detta upplevs inte cyklisterna ha någon
plats i gaturummet, enligt tre av de 17
Enligt medverkande i enkätundersökningen var distensionen mellan
som har medverkat i enkätundersökning
gång- och cykelväg problematisk.
på platsen. En del av de tillfrågade
syftade då till att särskilja gång- och cykeltrafik och att en tydlig cykelbana saknas (Enkätundersökning för
Lindholmen 19 april; Enkätundersökning för Lindholmen 20 april). Värt att notera är att cyklister inte var en
del av den målgrupp som i arbetet eftersöktes för enkätundersökningarna, helt enkelt för att det upplevdes som
svårare att få en cyklist att stanna till än en gående. Om så hade gjorts finns det möjligt att andra svar gällande
cykeltrafik erhållits.
Området längs med Diagonalen utformas enligt plankarta som allmän plats och kajområde (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2004; Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003:). Kajområdet ska enligt planbeskrivning
utformas så att miljöerna blir “[...]attraktiva och livfulla” (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004:11) samt så att det
“[...]blir ett attraktivt promenad och cykelstråk” (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004:9). Vad som menas med
9

Kenneth Fondén, tidigare planchef Göteborgs stad, mejlkonversation 26 april 2018
43

detta beskrivs dock inte närmare. De enkäter som samlades in under platsbesöket visar på att 13 av 17 medverkande
i enkätundersökningen primärt befinner sig i området på grund av studier eller arbete (Enkätundersökning för
Lindholmen 19 april; Enkätundersökning för Lindholmen 20 april). Sekundärt till vistelsen kan dock ha olika
anledningar men svar på frågan om varför respondenten befann sig på platsen var “upplever platsen attraktiv”,
“vyn mot vattnet”, “platsens moderna design”, “fin utsikt” etcetera (Enkätundersökning för Lindholmen 19 april;
Enkätundersökning för Lindholmen 20 april). Svaren på varför de befann sig på platsen tycks ha en gemensam
nämnare - att de befann sig där av externa skäl. Vad ‘attraktiv” i planbeskrivningen innebär är inte definierad men
enligt enkätundersökningen finns en övergripande åsikt om att det finns en positiv bild av platsen. Måluppfyllelsen
gällande vad planbeskrivningen rubricerade som ‘attraktiv’ är således svårbedömd.
’
Något som dock anses saknas är grönska, enligt fem av de 17 som medverkade i enkätundersökning längs stråket
(Enkätundersökning för Lindholmskajen 19 april). Enligt Program Lindholmshamnen och Lundbystrand redogörs
det dock för att det längs kajområden inte ska uppföras mer grönska än mindre ordnade trädgrupper (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 1999:37). I samtliga detaljplaner benämns inte någon form av grönska kring stråket, utan
endast i plankarta i det norra planområdet (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003).
I samma planhandling skapas det möjlighet att exploatera tre tomter inom planområdet och en av dessa ligger
längs med Diagonalen (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003). I Göteborgs översiktsplan 1999 beskrivs
Lindholmen som ett område som långsiktigt ska förändras till blandstad (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2001).
Dessa tre tomter hade följaktligen varit en viktig beståndsdel för att tillföra området mer bostäder. Istället ska
hela planområdet enligt plankarta endast innefatta skolverksamheter, och den tomma tomten utmed Diagonalen
föreslås i planbeskrivningen att bli en “framtida reserv för Chalmers Lindholmen” (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2003:9). Planen vann laga kraft år 2003 med en genomförandetid på tio år och än idag står tomterna obebyggda
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003)
I Program Lindholmshamnen och
Lundbystrand anges det vara viktigt att
bebyggelse som angränsar till stråk och
torg ska tillåtas innehålla verksamheter i
bottenvåning för att vitalisera områdets
kollektiva behov av service (Göteborgs
stadsbyggnadskontor
1999:37-38).
Programmet är inte juridiskt bindande,
dock fungerar ett program enligt 5
kap. 18§ ÄPBL som ett dokument
där planens utgångspunkter och
mål framgår. I den västra delen av
stråket saknas publika lokaler och
byggnaderna innefattar mestadels
av skolverksamheter. Något som
uppmärksammades när plandokument
granskades var att samtliga planer för
Lindholmen har vunnit laga kraft de
senaste 20 åren utom en stadsplan som
fastställdes 1946.
Enligt stadsplan 2471 ska större
delen av planområdet bestå av
industriverksamheter
(Göteborgs
stadsplanekontor
1946).
Nyare
detaljplaner har dock kommit att ta delar
Byggnaderna i sydväst saknar verksamhetslokaler.
av stadsplanen i anspråk, där relevanta
detaljplaner för arbetet gällande stråket Diagonalen är detaljplan 4319 och 4720. Den del av området som idag täcks
av stadsplan 2471 består, trots planbestämmelser om industriverksamheter, av skolverksamheter, studentboenden
och kontorslokaler. De nybyggda studentbostäderna längs Diagonalen stod färdiga för inflytt under hösten
2016 och har fått tillfälligt bygglov på 10+5 år (Holmgren Karlsson 2016). Ester Mosessons gymnasium och
Polhemsgymnasiet har hyrt lokaler på platsen sedan 1991 och 1994 i respektive fall. Byggnaderna som skolorna
förekommer i är till stor del densamma som de som stod 1946, med undantag för den västligaste byggnaden,
men innehållet har gått från industri- till skolverksamheter. Skolverksamheterna har sålunda försiggått i 27
och respektive 24 år och ett tillfälligt bygglov får enligt 9 kap. 33§ PBL inte överskrida 15 år. Efter mejlkontakt
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med Göteborgs stadsbyggnadskontor10 gällande om det finns nyare plandokument framgick svaret: “Jag kan inte
se att det finns någon annan detaljplan för byggnaderna än 2471. Om en vill fortsätta undersöka planenlighet
mm så får bygglovarkivet [sic!] vara vägen framåt”. Huruvida verksamheterna som idag (2018) huserar på platsen
får förekomma trots att stadsplanen enbart tillåter industriverksamheter inom planområdet får således ses som
planstridigt.
Som tidigare nämnt så ska Lindholmen, enligt Göteborgs översiktsplan 1999, bli blandstad (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2001). När stora delar av Lindholmen består av mark, som enligt stadsplan ska bestå av
industriverksamheter, blir möjligheterna till att skapa blandstad svårare då ny detaljplan för området behöver
upprättas. Detta är något som inte gjorts trots att Göteborgs äldre översiktsplan haft intention gällande detta.
6.2.2.1 Sammanfattning
Diagonalen sträcker sig över flera detaljplaner samt en äldre stadsplan. Utformningen för de delar som är uppförda
inom detaljplanerat området strider inte mot plankarta. Däremot återges det i planbeskrivning att Diagonalen ska
inackordera båda gång- och cykeltrafik (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2004:9; Göteborgs stadsbyggnadskontor
2003:10). Efter platsbesök och enkätundersökningar uppmärksammades att tydlig avskiljning trafikslagen emellan
saknas.
För stora delar av Lindholmen tecknades en stadsplan år 1946 som till vissa delar än idag är lagakraftvunnen. Inom
de delar som än idag är lagakraftvunna ska endast industriverksamheter förekomma. Så är inte fallet då det idag
består av skolverksamheter, kontor och bostäder. Utöver de bostäder som har tillfälligt bygglov är planhandlingarna
direkt ofullständiga.

6.2.3 Lindholmsplatsen
Enligt planbeskrivningen ska markbeläggningen och utformning vara av god kvalité (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2004:8). I samma dokument framgår att utformningen ska vara i en form av ett kretskort, något som dock inte var
uppenbart från markplan. Vid undersökning av torget genom ortofoton från lantmäteriet uppenbarade sig dock
ett mönster likt ett kretskort. Frågan är dock om målsättningen om god kvalité har uppnåtts i och med att denna
utformning inte var uppenbar från marknivå där majoriteten av folket som passerar platsen kommer befinnas sig
på.
I gällande plan, detaljplan 5008, finns en medvetenhet om vad Göteborgs översiktsplan 1999 menar angående
att Lindholmen på sikt ska utvecklas till ett område bestående av blandstad. Därefter belyses den detaljerade
översiktsplanen för Norra Älvstranden från 1990, som Lindholmen är en del av, där Lindholmen i framtiden
ska vara ett område för utbildning och forskning. Senare skrivs det att “[...]detaljplaneförslaget stämmer överens
med översiktsplanen“ (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:3). Huruvida ytterligare en byggnad med skol- och
kontorsverksamheter skulle bidra till blandstad i ett område som mestadels består av skol- och kontorsverksamheter
kan ifrågasättas.
Bellander (2005:5) menar på att begreppet ‘blandstad’ är vagt men syftar på att en blandstad ska bestå av olika
funktioner såsom exempelvis butiker, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Enligt en undersökning, utförd
av ÅF för Göteborgs stad, av Lindholmen fanns det år 2017 totalt 3542 boende i området och cirka 20 000
arbetsplatser (Göteborgs stad 2017:37). Vid tidpunkten fanns således 565% fler som arbetade på Lindholmen än
folk som bodde där. Detta innebär att när de som arbetar eller studerar i området är klar med sin uppgift för dagen
försvinner majoriteten av befolkningen från platsen. Detta framkom även från ett enkätsvar (Enkätundersökning
för Diagonalen 19 april).
Lindholmsplatsen ska enligt gällande detaljplan utgöra en mötesplats för arbetande, studerande och besökare
och enligt planbeskrivning ska de trappor som angörs fungera som sittplatser (Göteborgs stadsbyggnadskontor
2009b:10). Under platsbesöket uppfattades torgets varken som mötesplats eller att personer använde trapporna till
sittmöjligheter. Till detta användes snarare Lindholmskajen med sitt soliga läge intill vattnet. Avsikten att torgytan
runt byggnaden ska behållas som allmän plats uppfattades vid platsbesök som genomförd då flertalet människor
använde torget som passage till målpunkt (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:8).
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Lindholmsplatsen ska, enligt detaljplan
4720, förses med kringliggande
serviceinrättningar
och
butiker
(Göteborgs
stadsbyggnadskontor
2003:10). Samtliga verksamhetslokaler
var vid tidpunkt för platsbesök uthyrda.

6.2.3.1 Sammanfattning
Den färdigställda utformningen av
Lindholmsplatsen strider inte mot
plankarta, men vissa tvetydigheter finns
gällande dess intentioner om funktion
jämfört med utfall. Markbeläggningen
har som avsikt att efterlikna ett kretskort,
något som är svårt att uppfatta från

Under platsbesöken syntes inte någon använda trapporna som sittplatser
och inte heller användes torget som mötesplats.
markplan (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2003:10). Torget ska enligt planbeskrivning användas som mötesplats,
vilket under våra platsbesök inte kunde observeras. Det relativt nyuppförda huset, Kuggen, är en byggnad för
bibliotek som tillhör Chalmers tekniska högskola i ett område som består mestadels av skolverksamheter. Detta
trots att det i planbeskrivningen och den då aktuella översiktsplanen står skrivet att Lindholmen ska utgöras av
blandstad (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2009b:3; Göteborgs stadsbyggnadskontor 2001).
6.2.4 Jöns Rundbäcks plats
Enligt syftet i detaljplan 4992 ska Jöns Rundbäcks plats fullgöra funktionen av en samlings- och orienteringspunkt
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:1). Enligt sammanräkningar av passerande och användare av platsen fungerar
sannolikt inte torget som en samlingspunkt då förhållandevis få stannade till på platsen. Enkätundersökningen som
utfördes på plats visar också på att de medverkande ofta bodde i närheten och endast gick förbi torget tack vare
att det var den genaste vägen (Enkätundersökning för Jöns Rundbäcks plats 19 april; Enkätundersökning för Jöns
Rundbäcks plats 20 april). Med reservation för att byggnationen inom planområdet inte är helt färdigställt, och
inte heller kringliggande områden är påbörjade, kan resultatet således inom en snar framtid komma att förändras.
Enkätundersökningen visade istället på att folk som valde att passera eller på något sätt nyttja torget värdesatte
platsens estetik. Detta framgick när frågan gällande varför personen befann sig på platsen då tre av fem svarade
att platsen var “rymlig”, hade en “fin utformning” samt att det på platsen uppfattades som “fräscht” och “snyggt”
(Enkätundersökning för Jöns Rundbäcks plats 19 april; Enkätundersökning för Jöns Rundbäcks plats 20 april).
Enligt planbeskrivning ska planen syfta till att skapa en “[...]attraktiv blandstad[...]” i ett centralt läge (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:27). Detta kan enligt enkätundersökning kongruera med planbeskrivningens intentioner
då flertalet av de medverkande använda sig av positiva ordalag angående torgets estetik.
Gällande vad som menas med ‘blandstad’ belyses inte i planbeskrivningen men utifrån den beskrivning gällande
begreppet ‘blandstad’ gjord av Bellander (2005:5) för Boverkets räkning framgår småskaliga verksamheter som en
väsentlig beståndsdel. I enkätundersökningen menar tre av fem medverkande att de vill ha fler verksamheter på
torget (Enkätundersökning för Jöns Rundbäcks plats 19 april; Enkätundersökning för Jöns Rundbäcks plats 20
april). Samtidigt stod två av fem verksamhetslokaler utan hyresgäst vid tid för platsbesöken. . Fondén11 menar att
ett krav på att fler bottenvåningar ska hyras ut som verksamhetslokaler hade kunnat resultera i en mängd outhyrda
bottenvåningar som i slutändan hade kunnat medföra en kostnad för de boende. Fler outhyrda lokaler,

11

Göteborgs stadsbyggnadskontor, tjänsteperson, mejlkonversation 4 maj 2018.
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menar Fondén12, hade tillika kunnat bidra till en sänkt trygghet inom området. Fondén13 tillägger senare att Östra
Kvillebäcken inte är vad som definieras som ideal blandstad då långt ifrån alla bottenvåningar är uthyrda till olika
sorters verksamheter.
Trots att Jöns Rundbäcks plats
benämns som en samlingspunkt i
planbeskrivningen uteblir ändå det stora
flödet av människor på torget (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:17). Som
nämndes tidigare är inte alla befintliga
verksamhetslokaler uthyrda och enligt
Fonden14 ska inte utfallet gällande
mängden verksamheter i bottenvåningar
realiserats. Enligt plankartan för området
finns möjlighet att uppföra en mindre
verksamhet på Jöns Rundbäcks plats,
utmed Rundbäcksgatan. Något som
inte tagits till vara på i dagsläget (2018)
och beror sannolikt på att delar av de
verksamhetslokaler som finns på torget
inte är uthyrda. Fondén15 menar på att
kundunderlaget troligtvis kommer att
öka när området är helt färdigställt.

Flera av verksamheterlokalerna stod outhyrda vid Jöns Rundbäcks
plats.

Enligt planbeskrivning ska delvis Jöns Rundbäcks plats ha en annan markbeläggning än kringliggande gator
har. Denna markbeläggning ska bestå av ett material som ska bidra till sänkta hastigheter gällande biltrafiken
(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:23). På platsbesöket noterades att torget idag är anlagt med annat
material än kringliggande gator, då torget är anlagt med marksten i betong och resterande gator anlagt med
asfalt. Enligt syftet med planen för Östra Kvillebäcken ska biltrafiken ske på gåendes villkor (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:1). Något som observerades på plats var att så inte var fallet då flertalet bilar hade
markant högre hastighet över torget. Huruvida markbeläggningen bidrar till sänkt hastighet för motordrivna
fordon är svårt att påvisa, men att den inte är tillräcklig för att skapa biltrafik på fotgängares premisser är något
som framgår tydligt på plats.
6.2.4.1 Sammanfattning
Jöns Rundbäcks plats strider inte mot plankarta och endast mindre avvikelser från planbeskrivning kunde
observeras vid platsbesök. I planbeskrivning nämns Jöns Rundbäcks plats som samlingspunkt (Göteborgs
stadsbyggnadskontor 2008:1). Det var vid tidpunkt för de båda platsbesöken inte mycket folk som stannade
till vid platsen och de flesta passerade endast. Utöver denna mindre avvikelse i planbeskrivningen kunde inget
observeras som skiljer torgets utförande från dess syfte. I plankarta finns möjlighet att uppföra byggnad med
handel på torget, något som idag inte tagits tillvara på, men som inte heller är planstridigt om det inte skulle
utnyttjas i framtiden.

Kenneth Fondén, tidigare planchef
Kenneth Fondén, tidigare planchef
14
Kenneth Fondén, tidigare planchef
15
Kenneth Fondén, tidigare planchef
12
13

Göteborgs stad, mejlkonversation 4 maj 2018.
Göteborgs stad, mejlkonversation 4 maj 2018.
Göteborgs stad, mejlkonversation 26 april 2018.
Göteborgs stad, mejlkonversation 3 maj 2018.
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6.3 Översiktlig tabell
Den nedanstående tabellen är en sammanställning av det ovanstående materialet.
Plats

Planstridig

Diskrepans mellan
Diskrepans mellan
Diskrepans mellan
planbeskrivning och planbeskrivning och planbeskrivning och
verklighet
verklig urformning verklig användning

Södermalmsallén

Nej

Nej

Nej

Ja, delvis

Kistagången

Nej

Nej

Nej

Nej

Arne Beurlings torg

Nej

Ja

Ja

Ja

Jan Stenbecks torg

Nej

Ja

Ja

Ja

Gamla Tuvevägen

Nej

Nej

Ja

Ja

Diagonalen

Ja, enligt stadsplan
2471
Nej, enligt
resterande planer

Ja, enligt stadsplan
2471
Nej, enligt
resterande planer

Ja, enligt stadsplan
2471
Nej, enligt
resterande planer

Ja

Lindholmsplatsen

Nej

Nej

Nej

Ja

Jöns Rundbäcks plats Nej

Nej

Nej

Ja

7. Diskussion
7.1 Måluppfyllelse och PBL

Av de plandokument som granskats i arbetet är enbart plankartan juridiskt bindande. Plankartan används strikt för
att bestämma ansvarsfördelning av den planlagda marken, antingen som platsmark eller som kvartersmark, och
användningen av densamma enligt 4 kap. 30§ PBL. Även plankartan kan dock innehålla icke juridiskt bindande
information som illustrationslinjer. Enligt 4 kap. 5§ 2 pkt. PBL ska kommunen i detaljplan bestämma användningen
och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för. De obligatoriska utformningskrav
som ställs upp angående allmän plats är 8 kap. 12§ PBL som berör möjligheter till lastning och lossning,
utryckningsfordons tillgänglighet till platsen samt att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska
kunna använda platsen.
Planbeskrivningen ska enligt 4 kap. 31§ PBL beskriva hur planen ska förstås och genomföras. Utifrån de juridiska
krav som stipuleras i PBL är det således svårt att styra den praktiska användningen av en allmän plats. Huruvida
de granskade planbeskrivningarnas formuleringar om aktiviteter, vistelse och att platser ska vara attraktiva är
dock svårt att reglera. I de granskade planbeskrivningarna observeras att en reservation om en ‘intention’ med
planen (Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008:1; Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:5). Detta vittnar om att
det handlar om aspekter som inte juridiskt kan styras med plandokumenten. Det går således att ställa sig frågan
om det är rimligt att överhuvudtaget beröra dylika aktiviteter på allmänna platser istället för att upplåta detta till
människorna eller aktörer som kommun och företag som befinner sig på eller passerar torget.

7.2 Språkliga förändringar och begrepp

Genom arbetets gång har flera detalj- och stadsplaner granskats, den äldsta från 1946 till den nyaste från 2013.
Planerna har behandlat olika användningar och storlek på planområden. Vid genomläsning har det beskrivande
språket i planhandlingarna från 2003 och framåt tillförts värderingsord, eller ord som saknar klar definition, som
inte förekommer i de äldre planer som granskats i arbetet.
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I samtliga planbeskrivningar för de torg som granskats, utom Jan Stenbecks torg, har ordet ‘mötesplats’ dykt
upp. Gemensamt för dessa är att ‘mötesplats’ heller inte definieras i planbeskrivningen och att dessa torg ofta
bara passeras av gående med en tydlig målpunkt. Av de 67 medverkande i enkätundersökning var anledningen
till vistelsen i 21 av fallen arbete, 14 av fallen att de bor i området och 13 svarade att de studerade i närheten. Tre
personer, varav en befann sig på en enligt planbeskrivning ‘mötesplats’, av de som medverkade väntade på någon.
Alla torgen som granskats ska enligt planbeskrivning uppmana till ‘vistelse’, förutom Arne Beurlings torg. På dessa
torg framstod en knapphändig vistelse vid platsbesöken och på samtliga platser skedde vistelsen på närliggande
plats.
Gehl (2011:131) menar att de offentliga rum som gör det attraktivt att gå, stå, sitta, se, höra och prata är viktiga
kvaliteter och kan locka människor till vistelse. Där dessa tendenser gällande att vistelsen skedde på närliggande
plats syntes tydligast vid Lindholmsplatsen. Lindholmskajen hade vid en sammanräkning 276 personer som satt
längs kajen och vid Lindholmsplatsen syntes inga uppehålla sig förutom vid busshållplatsen eller utanför banken
innan öppning. Med hjälp av Gehls resonemang kan Lindholmskajens popularitet förklaras genom att det finns
fler sittmöjligheter, utsikt, de goda möjligheterna för gång vid stråket Diagonalen och att många av de som satte
sig längs kajen satte sig i mindre grupper och pratade.
Planbeskrivningen för Arne Beurlings torg anger att intentionen med torget är ett levande och attraktivt torg som
ska agera viktig målpunkt i Kista, samt att det genom en upprustning ska bli vitaliserad och trivsam miljö, som ska
innehålla en spännande och god belysning (Stockholms stadsbyggnadskontor 2007b:2, 5). Av dessa formuleringar
är det enbart spännande och god belysning som är någorlunda definierat, genom tillägget belysningsmaster och
markspotlights.
Med utgångspunkt i den rationella planeringen som redogjordes för ovan finns en uppfattning att det med hjälp
av planering är möjligt att göra en plats bättre utifrån ett oklart allmänt bästa (Strömgren 2007:43-44). Hur dessa
värderande beskrivningar är avsedda att uppfyllas och därmed göra en plats bättre framgår dock inte. Vad som
är attraktivt och tilltalande är värderingar som snarare kan härledas till individuella uppfattningar. Vilken mängd
människor på en plats som gör att den kan preciseras som levande eller vilken aktivitet som behöver ske på platsen
är inte heller uttalat. Det blir således svårt att i ett granskande arbete som detta bedöma hur måluppfyllelse sker i
och med förekomsten av dylika värderande och för platsen odefinierade ord.
Utifrån den teoretiska utgångspunkt som ställdes upp från de två rapporter av Caesar och Lindgren (2009),
samt Kalbro, Lindgren och Paulsson (2012) bekräftas i detta arbete den sedan tidigare påvisade otydligheten
i lagakraftvunna planhandlingar. Av de undersökta platserna i arbetet kan dock inte samma frekvens av
planbestämmelser utan lagstöd påvisas som den i undersökningen av Caesar och Lindgren (2009:25). Arbetet
har till stor del kunnat påvisa att de undersökta platserna är i enlighet med de angivna planbestämmelserna. Det
är likväl en brist att planhandlingarna innehåller otydliga beskrivningar av vad som ska ske på en plats, då en
kommuns planering är att betrakta som myndighetsutövning.

7.3 Begränsningar och svagheter med det utförda arbetet
7.3.1 Platsbesök
Vid de platsbesök som gjordes i Stockholm och Göteborg 17-20 april var väderleken skiftande mellan sol, regn
och molnigt. Varje plats som undersöktes besöktes under soliga väderförhållanden ena dagen och mulet den andra,
med undantag för Södermalmsallén där det regnade. Väderleken var enligt författare fördelaktig ur den synpunkt
att olika beteendemönster observerades beroende på väderförhållande. Gemensamt för de detaljplaner från 2003
och framåt som granskats är att de stundtals beskriver att offentliga rum ska vara ‘mötesplatser’, ‘samlingspunkter,
eller erbjuda ‘sittmöjligheter’ etcetera. Under de platsbesök som gjordes uppmärksammades det att de offentliga
rummen användes i olika omfattning beroende på väder och vind.
En svaghet i arbetet är att det endast gjordes två platsbesök på respektive plats, med undantag för stråket Diagonalen
där det gjordes tre platsbesök. Fler besök hade givetvis givit en bredare datainsamling men på grund av tidsbrist
i arbetet och avståndet till Stockholm och Göteborg från Karlskrona var inte detta möjligt. Vid fler platsbesök
fördelade under en längre period hade sannolikt andra mänskliga beteenden uppenbarat sig. Att göra likadana
platsbesök under andra årstider, när event finns på platsen, jämföra olika tider på dygnet etcetera hade skapar en
bredare register och troligtvis andra observationer.
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7.3.2 Enkäter
Efter första dagen av platsbesök uppmärksammades brister i enkätundersökningens frågeställningar och en del
av frågornas relevans diskuterades. Det lades märke till att en del av frågorna inte skulle understödja att besvara
arbetets frågeställning, men för att vara konsekventa i undersökningen valdes det att frågorna skulle behållas
inför kommande platsbesök. Innan platsbesöken i Stockholm och Göteborg hade det således varit fördelaktigt att
lämplighetspröva enkätundersökningen i Karlskrona, där författarna är hemmavarande, för att undkomma misstag
likt det som skedde.

8. Slutsats
Av de planhandlingar som undersökts har alla som har vunnit laga kraft från 2003 och framåt använt sig av
värderingsord. Detta gör utvärderingen gällande måluppfyllelse något mer komplicerad. De äldre planhandlingar
som granskats har en mer teknisk beskrivning av vad som ska finnas inom planområdet och är således mer
koncisa. Dessa planhandlingar har därför under arbetets gång varit enklare att bedöma om planen genomförts
enligt planens syfte eller ej.
Bortsett från stadsplanen från 1946 för delar av Lindholmen är resterande granskade detaljplaner inte planstridiga.
Mindre avvikelser har uppfattats i form av utebliven av- och påstigningsplats för kollektivtrafik vid Jan Stenbecks
torg, samt att för Arne Beurlings torg innefattas inte torget i syftet, vilket inte är i enlighet med den äldre plan- och
bygglagen från 1987.
Som tidigare nämnts ska kommunen bestämma över användning och utformning av allmänna platser som
kommunen står som huvudman för. Detta redskap kan te sig ytterst trubbigt då användningen av offentliga rum
med tiden kan variera. Att således i planbeskrivning formulera att ett torg ska användas för en specifik aktivitet
eller som mötesplats kan i framtiden förorsaka problem för kommande behov.
8.1 Reflektion över framtida studier
Arbetet har studerat planeringen av offentliga rum, och hur användning och utformning reflekterar det färdiga
resultatet. Ämnet offentliga rum har varit ett intresse för oss författare under den tid som kandidatutbildningen
pågått. Omfattningen är dock i detta arbete för liten för att kunna dra några generella slutsatser kring ämnet.
Med grund i det som redan har undersökts finns möjlighet att gå ännu djupare om fler nyckelpersoner i projekten
bakom platserna intervjuats. Dessa personer innehar priviligierad kunskap om projekten och perspektiv på varför
utförandet blev som det blev. Vidare skulle en längre studie med fler besök under ett helt år på de respektive
platserna givit mer data och kunnat skapa en djupare kunskap om de mänskliga beteendena på platserna.
Av det som framkommit under arbetets gång är de ofullständiga plandokumenten i Göteborgsstadsdelen
Lindholmen de mest anmärkningsvärda. Framtida studier skulle kunna beröra hur mark och bebyggelse för
industriverksamhet utan detaljplaneändring är en del av ett pendlingsstråk och byggnaderna för skolverksamhet.
Framtida studier skulle också lägga vikt på hur språket i planhandlingar om offentliga rum förändrats över tid.
Detta arbete innehåller ett ytterst smalt tvärsnitt över offentliga rum, men det framgick från de undersökta planerna
att det beskrivande språket genomgick en förändring till mer värderande samt odefinierade ord från tidigt 2000-tal
och framåt.
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10. Bilaga 1 - enkät och svar
Enkätfrågor till platsundersökning.
Varför är du här?
Hur tog du dig hit?
Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
Finns det något som saknas på platsen/stråket?
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Enkätundersökning
Jan Stenbecks torg 17/4 09:20-09:45
Väder: Sol och slöjmoln, 4 grader.
Antal enkäter: 7
Antal nej: 14
Antal passerande torg 09:00-09:15
Sydlig ingång: 165 ut och 123 in
Nordlig ingång: 133 ut och 22 in
Antal sittande: 1

Varför är du här?
1. Affärsmöte
2. Skola
3. Skola
4. Vilar efter nattjobb.
5. Skola.
6. På väg till köttaffär.
7. För att handla.   

Hur tog du dig hit?
1. Tunnelbana
2. Gick hit, bor i Kista.
3. Buss
4. Gick
5. Gick
6. Gick
7. Gick.

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Solna C - Kista.
2. Bakom Kista torn.
3. Hagelstavägen till Jan Stenbecks torg.
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4. Genom gallerian.
5. 6. Från Kista torg.
7. -

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 3
2. 3
3. 2
4. 4
5. 4
6. 2
7. 3
=3

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. 2. Närmste vägen till skolan.
3. Sittplatser.
4. Grönska växter samt blommor.
5. Väg hem.
6. Grönt, lätt att hitta.
7. Närmste vägen.    

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. För ny på platsen.
2. En till autonom buss, snabbare sådan. Otryggt på platsen.
3. 4. Trevligare utemiljö.
5. Nej.
6. 7. Nej.

Övriga kommentarer:
1. -
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2. 3. 4. Ha det bra!
5. 6. 7. -
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Jan Stenbecks torg 18/4 16:00-16:20
Väder: Halvklart och 10 grader
Antal enkäter: 2
Antal nej: 12
Antal passerande torg: Antal sittande: 5

Varför är du här?
1. Uppskattar Kista centrum med utbudet av matställen, underhållning och bibliotek.
2. Väntar på Väninna.

Hur tog du dig hit?
1. Tunnelbana.
2. Promenerade, bor i Kista.

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. 2. Genom centrum.

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 4
2. 3 (När det är varmt sitter det mycket folk ute.)
=3.5

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. (Se svar på fråga ett)
2. Vet ej.

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. Torgets utformning är inte bra. Planteringsytorna är klumpigt utformade. Önskar öppnare utformning
än den nuvarande (mer grönska). Önskar mer sittplatser och väderskydd. Torget fungerar när det är
sol, men inte när det regnar.
2. Nej.

Övriga kommentarer:
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1. 2. -

60

Arne Beurlings torg 18/4 14:17-15:37, enkäter: 14:45-15.05
Väder: Molnigt, blåsigt och 10 grader
Antal enkäter: 7
Antal nej: 8
Antal passerande torg: 97+76
Antal passerande stråk, västlig riktning: 97
Antal passerande stråk, ostlig riktning: 76
Antal sittande: 0

Varför är du här?
1. Arbete
2. Arbete
3. Arbete
4. Arbete
5. Arbete
6. Studerar
7. Arbete

Hur tog du dig hit?
1. Pendeln
2. Pendeln via Svealandsbanan
3. Gång
4. Bil
5. Pendeln
6. Pendeln, sen gång
7. Pendel, sen gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Från Uppsala med pendeln
2. Pendel, sen gång
3. Bor Öster om Kistagången och gick till platsen
4. Gång från parkering
5. Pendel från Upplandsväsby
6. Kistagången
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7. Pendel sen Kistagången

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 2
2. 3
3. 2
4. 3
5. 3
6. 3
7. 2
=2.57

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Närmsta vägen
2. Närmsta vägen
3. Närmsta vägen
4. Bra kommunikationer
5. Närmsta vägen
6. Öppen
7. Bred gång

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. Rörelse, verksamheter (café, Pressbyrå)
2. Verksamheter (livsmedel)
3. 4. Verksamheter (matbutik)
5. Grönska
6. 7. Dålig skyltning, taxi på trottoaren, grönska

Övriga kommentarer:
1. 2. 3. 4. -
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5. Väldigt blåsigt
6. -

63

Kistagången 18/4 15:23-15:53
Väder: Molnigt och 10 grader
Antal enkäter: Antal nej: Antal passerande stråk, västlig riktning: 172
Antal passerande stråk, ostlig riktning: 58
Antal sittande: -
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Södermalmsallén 17/4 13:40-14:10, enkät 14:15-14:35.
Väder: Soligt och 11 grader
Antal enkäter: 6
Antal nej: 3
Antal passerande stråk, västlig riktning: 99
Antal passerande stråk, ostlig riktning: 56
Antal sittande: 7

Varför är du här?
1. Gång
2. Arbete
3. Genar
4. Bor här
5. Mammografi
6. Bor här

Hur tog du dig hit?
1. Gick från husbil i Tantolunden
2. Gång
3. Gång
4. Gång
5. Gång från Katarinakyrkan
6. Gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Tantolunden
2. Swedenborgsgatan
3. Gång från Fatbursgatan
4. 5. Gång från Katarinakyrkan
6. Gång från Medborgarplatsen

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 4
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2. 4
3. 1
4. 1
5. 3
6. 1
=2.33

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Lätt att ta sig fram gående
2. Fotbollsplan och lekområden
3. Närmsta vägen
4. Bilfri, rasta hund
5. Fördriva tiden, tryggt, spontan vistelse
6. Närmsta vägen

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. 2. Stökigt, pga centralt läge
3. Restaurang (verksamhet), platsen uppfattas som otrygg
4. Verksamheter (kiosk, restaurang), mjuka ytor för mjuk användning
5. Versksamheter (fik, glasskiosk)
6. Verksamheter (café), loppis, belysning, tydligare funktioner (boule), otryggt nattetid

Övriga kommentarer:
1. Det är fint här
2. Jättefin plats
3. 4. Fler saker för socialt umgänge, lugnt kvällstid (bra)
5. 6. -
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Södermalmsallén 18/4 Räkna personer: 08:30-09:00, enkät 11:05-11:40.
Väder: Regn och 8 grader
Antal enkäter: 8
Antal nej: 5
Antal passerande stråk, västlig riktning: 71
Antal passerande stråk, ostlig riktning: 36
Antal sittande: Inga (Inga bänkar och regn)

Varför är du här?
1. Arbete
2. Arbete
3. På väg till bekant
4. Arbete
5. Arbete
6. Promenad
7. Bor här, rastar hund
8. Jobbar här [förskola]

Hur tog du dig hit?
1. Bil
2. Tunnelbana och pendel, sen gång
3. Tunnelbana, sen gång
4. Buss till Medborgarplatsen, sen gång
5. Pendeltåg
6. Gång
7. Gång
8. Gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Via Klarastrandsleden
2. Medborgarplatsen, sen gång
3. Medborgarplatsen, sen gång
4. Gång från Medborgarplatsen
5. Pendeltåg till Stockholm södra, sen gång
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6. Från Götgatan, via Skanstull
7. Bor i närheten
8. -

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 2
2. 1
3. 4 (sommaren)
4. 3
5. 2
6. 3
7. 2
8. 3
=2.5

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Närhet till parken
2. Närmsta vägen
3. Lugnt
4. Grönska, inga bilar
5. Närmsta vägen
6. Öppen, lite trafik, avskild
7. Möjligheten till att rasta hunden
8. Lekparken [för barnens vistelse]

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. Grönska, fler restauranger (verksamhet)
2. Verksamheter
3. 4. 5. Anonym plats, inget händer
6. Verksamheter (barer, restauranger och caféer)
7. Hundgård
8. Grönytorna är obefintliga, önskar mer planteringar.

68

Övriga kommentarer:
1. Besöker platsen varje dag
2. Trevligt område
3. 4. Besöker platsen varje dag
5. 6. Väldigt skräpigt.
7. Södermalmsallén gjordes om 2017, träd höggs ner. Lekparken fungerar som skolgård, för liten yta,
saknar plats. 6-7 förskolor i närheten, blivit fler med tiden.
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Diagonalen 19/4 12:52-13:22, enkät 13:30-13:50
Väder: Mulet och 14 grader
Antal enkäter: 10
Antal nej: 1
Antal passerande stråk, sydlig riktning: 196
Antal passerande stråk, nordlig riktning: 99
Antal sittande: 15

Varför är du här?
1. Studerar på YRGO (Yrkeshögskola i Göteborg.)
2. Studerar.
3. Ska till ateljén på Lundbystrand, på väg till färjan.
4. Spelar Pokémon Go, jobbar i närheten.
5. Ute och går.
6. Studier.
7. Bor i närheten, på väg hem.
8. På väg till arbetsintervju.
9. Studerar i närheten.
10. På väg hem från studier.

Hur tog du dig hit?
1. Färja och buss.
2. Buss och färja.
3. Bil.
4. Gick.
5. Gick hit.
6. Bussen.
7. Gick hit från staden.
8. Buss till Lindholmen, sen gång till adressen för intervjun.
9. Buss till Lindholmen, sen gång.
10. Färja och buss/spårvagn.

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Masthugget
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2. 3. Bil till parkering, sen gång.
4. Gick från jobbet på Ericsson.
5. Längs med vattnet
6. Från Torslanda.
7. 8. 9. -

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 3
2. 3
3. 4
4. 2
5. 3
6. 4
7. 1 (Liv till 15:00, sen stendött)
8. 3
9. 4 (alltid folk)
10. 4
=3.1

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Nära vatten/natur.
2. Lugnt.
3. Närhet till vatten, fin miljö, caféer.
4. Pokéstop.
5. Vattnet, vackert, biblioteket.
6. Ljus, utsikt, energi.
7. Närmste vägen. Vackert. Utsikt.
8. Platsens moderna design uppskattas.
9. Möjligheten att sitta på kajens trappsteg intill vattnet. Trygghet. Långt från bilar.
10. Närmste vägen. Fin utsikt.    

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
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1. Bad, foodtruck (verksamet), grönska. Tråkigt mellan kvarteren.
2. Nej.
3. Nej.
4. Sittplatser, papperskorgar, cykelväg
5. Lite ödsligt. Grönska.
6. Grönska. Ljus (lampor).
7. Grönska saknas, stenöken idag. Konstverken i området kan räknas på en hand. Bostäder önskas
så att verksamheterna i området kan ha bättre öppettider. Kombinera mer bostäder i området för att
få det mer levande. Dött kvällstid.
8. Nej.
9. Grönska.
10. Tydlig cykelbana saknas. Viss biltrafik längs med gångstråket upplevs som negativt.

Övriga kommentarer:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -
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Diagonalen 20/4. 07:50-08:20, enkät 08:30-08:45
Väder: Sol och 11 grader
Antal enkäter: 7
Antal nej: 3
Antal passerande stråk, sydlig riktning: 272
Antal passerande stråk, nordlig riktning:64
Antal sittande: 28

12.55:
Sittande: 283, uteserveringar: 28

Varför är du här?
1. På väg till jobbet.
2. Jobbar
3. Ute och går. (Hålla diabetesen i schack)
4. Skola
5. Skola
6. Fru jobbar i området.
7. Jobbar.

Hur tog du dig hit?
1. Bil och gång.
2. Bil (parkering i väst, jobbar i öst)
3. Eriksberg till Lindholmen
4. Promenerade
5. Buss, sen gång.
6. Bil.
7. Bil.

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Parkering (i sydväst) vid vattnet, sen gång.
2. Parkering (i sydväst) vid vattnet, sen gång.
3. 4. -
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5. 6. Mölndal - Lindholmen
7. Kungsbacka, Gothenburg studios sen gång.

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 4
2. 4
3. 4
4. 3
5. 4
6. 3
7. 4 (torget dock oanvänt) [Lindholmsplatsen Joh. tillägg]
=3.7

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Vattnet. Inga bilar på platsen. Upplever platsen som attraktiv.
2. Närmsta vägen, sol, vattnet.
3. Lätt att gå oavsett årstid, titta på båtar, möjlighet till väderskyddad transport (båt vid regn)
4. Havet. Stressfri miljö där man kan sitta och vila.
5. Utsikt. Bra sittplatser. Lugn och ro. Sola på platsen.
6. Solen. Vatten. Färjor. Rörelse på platsen (båtliv och människoliv)
7. Bänk mot söder. Vyn mot vattnet. Mycket folk i rörelse.      

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. 2. Restauranger, fler uteserveringar (verksamheter)
3. Toalett. Särskilja gång och cykel.
4. Nej.
5. Bord precis vid kajen. Kajläge vid skolan [i väst, Joh. tillägg] för närmare till färjan.
6. 7. Runt stråket vid kajen kunde det vara båtar, så att hamnen används, få en diversifiering. Nu det
finns det båtplatser men inga båtar.

Övriga kommentarer:
1. 2. -
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3. Torgen används till event. (Öppna ytan med segelkonstverken)
4. 5. 6. 7. (Är platsen attraktiv? Platsen är attraktiv, riktigt attraktiv)
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Lindholmsplatsen 20/4 09.50-10:10
Väder: Sol och 12 grader.
Antal enkäter: 6
Antal nej: 3
Antal passerande torg: Svårt att räkna pga för många riktningar
Antal sittande: 0, inga sittplatser

Varför är du här?
1. Möta en person.
2. Ta bussen
3. Möte på Chalmers
4. Jobb
5. Möte
6. Rast från skola

Hur tog du dig hit?
1. Gick från hotell i närheten
2. Gick
3. Gick från färja
4. Buss
5. Cykel och färja
6. Gick

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. 2. Bor på andra sidan Lindholmsallén. (Gick således längs med gångstråket).
3. 4. Gick från Lindholmsallén (hpl)
5. Färja från stan
6. Från skolan (oklart vilken, finns flera i närheten)

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 4
2. 2
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3. 4
4. 2
5. 1
6. 2
=2.5

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Bra att platsen är öppen.
2. Solmöjligheter. Kunna stå ute istället för inne.
3. 4. Vet ej, går bara förbi
5. 6. Pressbyrån (Verksamhet vid hpl Lindholmen) och kajen

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. Grönska saknas
2. Nej
3. Pressbyrå (verksamhet)
4. Bänkar
5. Sittplatser, grönska, koppling till marina miljön, ta bort busslinje som skär av torget (busslinje 55).
6. Fler caféer (verksamheter)

Övriga kommentarer:
(Ser du den här platsen som en mötesplats?
1. Ja, lätt att känna igen sig på.
2. 3. Ja, mötesplats “vid kuggen” säger folk.)
4. 5. - (Prefekt Chalmers)
6. Nej, man går bara förbi.

77

Gamla Tuvevägen 19/4 08:45-09:15, enkät: 09:20-09:40
Väder: Mulet och 9 grader
Antal enkäter: 5
Antal nej: 1
Antal passerande stråk, sydlig riktning: 18
Antal passerande stråk, nordlig riktning: 6
Antal sittande: Ingen (tidigt och tråkigt väder)

Varför är du här?
1. Handel, kolla på husen
2. Bor i närheten
3. Bor här
4. Bor här, lämnar på dagis
5. Bor här

Hur tog du dig hit?
1. 10:ans spårvagn, sen gång
2. Gång
3. Gång
4. Gång
5. Gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Spårvagn, gång från Hjalmar Brantingsplatsens hållplats
2. Från gymmet
3. 4. Gång hemifrån
5. Gång hemifrån

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 1
2. 3
3. 3
4. 1
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5. 4
=2.4

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Nya hus, valde Gamla Tuvevägen för att en lastbil stod i vägen på annan gata
2. Mindre bilar, nya hus, trevligt
3. Närmsta vägen, mindre grus
4. Närmsta vägen
5. Gå förbi, nya hus

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. Butiker (verksamheter), för mycket trafik, bilar kör för fort
2. Grönska, papperskorgar, för vildvuxen plantering
3. Papperskorgar, bänkar, betalparkering för besökande, förbud mot rastning av hundar
4. Lek, sittplatser, verksamheter (café)
5. Verksamheter (kiosk), för mycket biltrafik

Övriga kommentarer:
1.
2.
3.
4.
5.
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Gamla Tuvevägen 20/4 15:10-:15:40, enkät 15:45-16:00
Väder: Sol och 16 grader
Antal enkäter: 4
Antal nej: 1
Antal passerande stråk, sydlig riktning: 18
Antal passerande stråk, nordlig riktning: 39
Antal sittande: 8 pers, två på uteservering

Varför är du här?
1. Bor här
2. Rastar hund, bor här
3. På väg till läkaren, tittar på området
4. Bor här

Hur tog du dig hit?
1. Spårvagn, sen gång
2. Gång
3. Två färjor, en snabbus, spårvagn och gång
4. Gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Gått från Vågmästareplatsen till Glasiären och ut med Gamla Tuvevägen
2. Bor precis intill
3. Från Hajlmar Brantingsplatsen
4. Gustaf Dalénsgatan till Lindholmen

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 3
2. 2
3. 4
4. 2
=2.25

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
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1. Kortaste vägen, mindre trafik, bra att det INTE finns några affärer
2. Möjlighet till att rasta hund, lugnt
3. Öppet för gång, mindre trafik
4. Lugnet (Mindre trafik)

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. Nej
2. Café (verksamhet)
3. Grönska, fontän/damm, anslagstavla, grill
4. Grönska, folk, något som får folk att samlas

Övriga kommentarer:
-
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Jöns Rundbäcks plats 19/4 08:45-09:15, enkät: 09:20-09:40
Väder: Mulet och 9 grader
Antal enkäter: 3
Antal nej: 2
Antal passerande torg: 66
Antal sittande: Ingen (tidigt och tråkigt väder)

Varför är du här?
1. Bor här
2. Lugnt, inget stök och bus
3. Arbetar

Hur tog du dig hit?
1. Gång
2. Spårvagn sen gång
3. Gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1. Gång hemifrån
2. Spårvagn till Hjalmar Brantingsplatsen, sen gång
3. Gång från Sehlstedtsgatans äldreboende

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 2
2. 1
3. 2
=1.66

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Fin utformning, verksamheter, rymligt,
2. Gångvänligt, snyggt
3. Bänkar och grönska

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
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1. För hög ruljans på verksamheter, dåliga öppettider, fler verksamheter, häck som gränsar av mot
Gamla Tuvevägen
2. Fler bänkar
3. Verksamheter (affär och café)

Övriga kommentarer:
1. Röda gruset är fint
2. 3. Alltid tomt när jag går förbi
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Jöns Rundbäcks plats 20/4 15:10-:15:40, enkät 15:45-16:00
Väder: Sol och 16 grader
Antal enkäter: 2
Antal nej: 3
Antal passerande torg: 129
Antal sittande: 8 pers, två på uteservering

Varför är du här?
1. Bor i närheten, nytt område
2. Bor i närheten

Hur tog du dig hit?
1. Gång
2. Gång

Via vilken väg tog du dig hit? (Gata, hållplats, parkering osv)
1.

-

2.

-

Används platsen? – Värdera i skala 1-4, där 1 är oanvänd och 4 är välanvänd.
1. 1
2. 3
=2

Vilka aspekter är viktiga för din vistelse på platsen/i området?
1. Rymligt, fräscht
2. Öppet, gräsmatta

Finns det något som saknas på platsen/stråket?
1. För få event, mer torgkänsla, verksamheter
2. Dålig markbeläggning (röda gruset), farthinder, för mycket biltrafik, större del av torget bör användas, fula planteringskärl

Övriga kommentarer:
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