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Sammanfattning
 
Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande ar-
bete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till 
att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsätt-
ningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. Den analyserande 
delen utgår från kvalitativ platsanalys och kvantitativ analys 
av empiriskt material (Chalmers ARK 325) på fyra utvalda 
områden i Göteborg. Analyserna sammanställs med strate-
gier för att vägleda framtida planering på stadsrummets för-
utsättningar för lokaler i gatuplan. Utifrån den sammantagna 
analysen tas ett antal strategier fram som visar på nödvändi-
ga förutsättningar och föredömliga lösningar för hur lokaler i 
gatuplan kan bli framgångsrika, som slutligen appliceras i två 
gestaltningsförslag. Arbetet har utgångspunkt i place studies 
från Gehl, Jacobs och Kickert samt utgör den teoretiska nivån 
där metoder och teorier analyseras inom ramen för urbanmor-
fologi och Space Syntax-metod. 

Nyckelord: Lokaler i gatuplan, Stadsrummet, Interaktion, 
Yttre faktorer, Attraktorer, Space Syntax, Rumslig interaktion
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1.1 Bakgrund
Ungefär 70 % av Sveriges befolkning bor idag i storstadsre-
gioner och enligt Boverkets (2012) analys “Vision för Sveri-
ge 2025, en urbaniserad värld” kommer befolkningsökning-
en vara fortsatt koncentrerad till storstadsregionerna även i 
framtiden. Det faktum att största delen av Sveriges befolk-
ning idag bor i storstadsregionerna och idag lever i mer ur-
bana och konsumtionsinriktade livsstilar har bidragit till att 
höga krav ställs på den offentliga miljön (Arntsberg & Berg-
ström 2010, s. 65 - 68). Gatulivet har alltså fått en betydande 
roll såväl på individnivå som inom den fysiska planeringen. 
När nya stadsdelar tar form är det därför aktuellt att under-
söka interaktionen med gaturummet, det vill säga samspe-
let mellan byggnaden och gatan. Denna studie fokuserar på 
lokaler i gatuplans inverkan på stadsrummet, det eftersom 
verksamhetslokaler i gatuplan ofta sägs generera livfullhet 
på en plats. Alexander Ståhle förklarar detta fenomen i bok-
en Alla Behöver Närhet (2016) med: “Verksamheter behöver 
gatans liv och ger samtidigt gatan liv. Genom att lägga loka-
ler i gatuplan kan också verksamheter spridas in i renodlade 
bostadsområden så att staden blir mer blandad och levande 
”. (Ståhle 2016, s. 157). 

Denna kandidatuppsats är ett arbete med inriktning på de 
förutsättningar som krävs för att lokaler i gatuplan ska bli 
framgångsrika och de effekter som uppkommer i det publika 
rummet när byggnaderna förses med lokaler i gatuplan. De 
lokaler som arbetet ämnar undersöka är tillgängliga för all-
mänheten och offentligt belägna stadsrum vid gator, alléer, 
byggnader och torg. Meningen är att undersöka hur använd-
ningen av det publika rummet förändras när byggnaderna 
förses med lokaler i gatuplan. Vidare ska undersökningen 
finna ut vilka förutsättningar som krävs i det publika rummet  
vid nyetablering av lokaler i gatuplan. 

Det inledande arbetet kommer bestå av en analys i två delar. 
Den ena delen analyserar samspelet, interaktionen mellan 
gatan och lokalen och den andra delen rumsintegration med 
hjälp av Space syntax. Hillier förklarar i Natural Movement 
att teorin om attraktion för fotgängares rörelse bygger på att 
rörelse sker till och från byggda former som har varierande 
grad av attraktion, där den fysiska designen ska utformas för 
att hantera de lokala konsekvenserna av attraktionen (Hillier 
et al 1993, s. 29).  Den andra delen av analysen utgör dels 
en undersökning av de attraktorer som fungerar som gene-
ratorer för rörelse i stadsrummet som Hillier identifierat och 
dels en undersökning av själva utformningen av gaturum 
och byggnader. Analysen tillämpas på fyra utvalda områden 
i Göteborg. Utifrån den sammantagna analysen tas ett antal 
strategier fram som visar på nödvändiga förutsättningar och 
föredömliga lösningar för hur verksamhetslokaler kan nå sin 
maximala effekt i det publika rummet samt bidra till ökad in-
teraktion. Strategierna kommer att fungera som verktyg i det 
gestaltande arbetet för att a) undersöka var lokaler i gatup-
lan faktiskt kan bli framgångsrika, både på en strukturell nivå 
samt en mer lokal nivå, och b) guida utformningen av det of-
fentliga rummet och byggnader för ökad interaktion. Tillämp-
ningen av strategierna redovisas i två gestaltningsförslag.

1.2 Problemformulering
 
Det finns idag en stark tilltro till att fuktionsblandning med 
handel och olika typer av verksamhetslokaler placerade i 
gatuplan per automatik skapar levande stadsmiljöer. Bover-
ket menar att det råder bristande kunskap hos planerare om 
funktionsblandningens verkliga utfall. Då stadsstrukturen 

och det fysiska rummets förutsättningar inte i tillräcklig grad 
beaktas i planeringen kan nya områden som formas resul-
tera i att lokalerna i gatuplan får motsatt effekt och såldes 
står tomma, vilket påvisas i Boverkets rapport: Blandstade-
nett planeringskoncept för en hållbar bebyggelseutvecklig? 
(Boverket 2005, s. 5, 30 & 48). Kunskapen om lokalers in-
verkan på livfullheten i stadsmiljöer behöver med andra ord 
nyanseras så att stadsstrukturen och det fysiska rummets 
förutsättningar på ett bättre sätt kan tas i beaktning när nya 
områden planeras. 
 

1.3 Syfte
 
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka rumsintegra-
tionen och interaktionen i det offentliga rummet samt dess 
betydelse för bebyggelsens lokaler i gatuplan. Syftet med 
den analyserande delen av arbetet är att undersöka vilka fy-
siska förutsättningar som krävs för att lokaler i gatuplan ska 
bli framgångsrika. Vidare syftar arbetet till att påvisa i vilken 
utsträckning det är förmånligt att placera lokaler i bebyggel-
sens gatuplan för att uppnå interaktion i det publika rummet. 
Resultatet av analysen utgör den konstruktiva delen av ar-
betet och ska resultera i ett antal generella strategier som 
utgör det verktyg som sedan ska komma att appliceras i två 
gestaltningsförslag. Gestaltningsförslagen utgör den tilläm-
pande delen av arbetet med syfte att konkret exemplifiera 
vad som kan krävas av och i det publika rummet för att loka-
ler i gatuplan ska kunna bli framgångsrika.

1.4 Frågeställningar
 

●      Vilka rumsliga förutsättningar krävs för att skapa 
potential för lokaler i gatuplan?

 
●      På vilka sätt kan potentialen tillvaratas för att 

skapa framgångsrika och livskraftiga lokaler i gatu-
plan?

 
●      Går det att urskilja varför lokaler i gatuplan lyck-

as på vissa specifika platser?

1.5 Avgränsning
Kandidatarbetets teoretiska avgränsning utgörs av urban-
morfologisk metod och teori för deskriptiv beskrivning av 
stadsform. Studien begränsas till att undersöka vad som kan 
åtgärdas med fysisk planering som verktyg och avser där-
med aspekter som är relevanta ur ett stadsformsperspektiv. 
Mer konkret behandlar studien endast förutsättningar som 
har en direkt koppling till stadsform samt fysisk planering och 
därmed inte aspekter såsom juridiska, historiska eller fast-
ighets- och företagsekonomiska. Även mer ingående ana-
lyser såsom den mänskliga upplevelsen och ligger utanför 
studiens ramar. 

Undersökningens analys- och tillämpningsområden avgrän-
sas geografiskt till Göteborg som är Sveriges näst största 
stad och belägen i Västra Götaland. Göteborg står inför om-
fattande stadsbyggnadsprojekt som innefattar såväl plane-
ring av nya stadsdelar samt komplettering och utveckling av 
äldre stadsdelar (Älvstranden utveckling AB). Tillämpningen 
av resultatet avser även platser i Göteborg för att fungera 
vägledande i den framtida planeringen.
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2.1 Forskningsfält
 
2.1.1 Urbanmorfologi
Det forskningsfält som föreliggande kandidatarbete tar sin 
utgångspunkt i är stadsform ur ett urbanmorfologiskt per-
spektiv. I det urbanmorfologiska fältet inom arkitekturforsk-
ning ses staden som en artefakt. Staden betraktas därmed 
som en ackumulation av mänskliga aktiviteter. Stadens form 
är extremt komplex i urbanmorfologiska termer och förstås 
som en komposition av olika delar. Ett antal relationer mellan 
dessa delar kan identifieras, från en del till en helhet, och 
en hierarki i relationerna kan påvisas. Urbanmorfologin ser 
på komplexiteten av städer genom denna hierarkiska syn, 
strukturerat enligt ett antal grundläggande fysiska element 
(Oliviera, 2016, s. 8). Det urbana nätverket och städers oli-
ka karaktär utgörs enligt Karl Korpf av en organisk helhet 
som kan analyseras i olika nivåer av detaljeringsgrad. De 
olika nivåerna motsvarar olika element av urban form, gator, 
kvarter, tomter och byggnader (Oliveira, 2016, s. 8). På en 
generell nivå har sättet som dessa element kombinerats i 
olika städer genom tiderna bidragit till olika typer av unika 
vävnader i rutnätet som idag är lätta att identifiera då de ur-
sprungliga rutnätet från många sekel tillbaka fått vara kvar 
som exempelvis Paris radialplan. På samma sätt kan olika 
urbana nätverk identifieras inom en och samma stad för att 
identifiera relationen mellan stadsform och vistelse vilket 
behövs för att besvara detta kandidatarbetes frågeställning 
(Oliveira, 2016, s. 8-9). 

Genom olika närmanden inom urbanmorfologiska studier 
kan begrepp för olika grundläggande element av stadsform 
identifieras som betraktar förutsättningar för hur intensivt 
människor använder gator och platser. De områden som be-
handlar förhållandet mellan stadsform och det sociala har 
identifierats inom urbanmorfologi som Place studies samt 
Space syntax. Förhållandet mellan stadsform och vistelse 
kan i sin tur betraktas vara en förutsättning för publika akti-
viteter och således kommersiella lokaler i gatuplan. Forsk-
ningsområdet Place studies utgörs av studier från 1950-talet 
och framåt av bland annat Daniel Lynch och Jane Jacobs. 
De behandlar fysiska, sociala och ekonomiska dimensioner 
av staden för att få en förklaring till hur städer fungerar i verk-
ligheten (Oliveira, 2016, s. 96). Space Syntax är ett annat 
forskningsområde inom ramen för urbanmorfologi där gatu-
gestaltningen är en utav de viktigaste förklaringsvariablerna 
för människors rörelsemönster (Hillier et al, 1993 s. 30). Det 
är därför lämpligt att i kandidatarbetet ha en urbanmorfolo-
gisk utgångspunkt med koncentration på både Place studies 
och Space Syntax som område för kunskap och analys när 
platsers övergripande rumsliga och strukturella förutsätt-
ningar samt platsers egenskaper, användning och utform-
ning studeras.  

2.1.2 Begreppsförklaring av nyckelord
 
Lokaler i gatuplan: 
De lokaler i gatuplan som är tillgängliga för allmänheten 
och offentligt belägna vid stadsrum.

Stadsrummet:
Den fysiska och offentliga miljön i form av gator, alléer, bygg-
nader och torg. 

Interaktion: 
Hur förhållandet mellan byggnaden och den offentliga mil-
jön i gaturummet samverkar. Fasadens utformning och 
användningen av gaturummet är av betydelse för interaktio-
nen.

Yttre faktorer: 
Yttre faktorer innefattar stadsrummets platsegenskaper 
samt attraktorer. Platsegenskaperna beskriver platsens 
lokala förutsättningar, däribland mötesplatser, flöden och 
noder.

Attraktorer: 
Element med funktioner i eller utanför ett område som ge-
nererar ett naturligt rörelsemönster. En attraktor kan ha 
betydande inverkan på graden av interaktion och kan till 
exempel vara en utbildningsinstutition, ett sjukhus eller ett 
handelsområde.   

Space Syntax: 
Metod som redovisar rumslig integration. Metoden appli-
ceras i kandidatarbetes analysdel för att undersöka vilka 
strukturella förutsättningar som är avgörande för att lokaler i 
gatuplan ska bli företagssamma. 

Rumslig integration: 
Mått i gatunätverket som redovisar de genaste samt till-
gängliga gatusegment i relation till andra gatusegment inom 
ett visst avstånd. Två kartor i respektive analysområde 
redovisar den rumsliga integrationen.
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2.2 Teoretiskt Perspektiv
 
2.2.1 Place studies
Den snabba urbaniseringen som beror på att försörjnings- 
och arbetsformer har ändrats har även medfört att ungdo-
mars frigörelse vuxit sig allt starkare i Europa enligt Arnst-
berg och Bergström. En yngre generation ägnar staden 
uppmärksamhet som prioriterar stadslivet och har en kon-
sumtionsinriktad livsstil (Arnstberg & Bergström 2010, s. 65-
66). Vidare beskriver de att globaliseringen är en stark trend. 
Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden som  globalise-
ringen har medfört innebär att boendet på en och samma 
plats inte blir så långvarigt och folk, framförallt unga flyttar 
ofta. Grannskapet är därmed inte längre det viktiga då det 
istället är nätverket av människor som kommunicerar med 
varandra via telefon och dator som utgör människors sociala 
kontakter. När människor träffas idag är det oftast på andra 
platser än nära bostaden vilket gör att stadens mötesplatser 
blir allt viktigare. Författarna menar att fungerande mötes-
platser är lätta att nå till fots och med kollektivtrafik samt är 
lätta att identifiera. Skapandet av mötesplatser kräver idag 
dels en tydlig funktion och dels infogande i stadsstrukturen 
som innebär att huvudstråk möts och platsen kan nås från 
många håll (Arnstberg & Bergström 2010, s. 72). 
 
I denna studie som inriktar sig på lokaler i gatuplan och dess 
inverkan i stadsrummet kan även två andra författare som 
fördjupat sig i det publika livet nämnas, Gehl och Svarre i 
How to study public life (2013). I boken beskrivs hur den 
byggda miljön och gatan interagerar med varandra, men att 
gatulivet är det som ofta glöms bort av arkitekter och plane-
rare när ny bebyggelse tar form (Gehl och Svarre, 2013, s. 
2). De har studerat och gjort observationer i urbana miljöer 
för att se hur det publika rummet används i praktiken med 
förklaring till varför vissa offentliga miljöer används mer än 
andra (Gehl och Svarre 2013, s. 3-4). Gehl et al har även 
gjort mer ingående studier på relationen mellan byggnader 
och gaturum med fallstudier från bland annat Stockholm, 
Melbourne, Oslo och Almere i Close encounters with build-
nings (2006). Studien pekar på allt större kontraster mellan 
stora och små skalor i staden. Vidare redogör studien för 
föredömliga exempel på hur gaturummets fasader kan utfor-
mas för att fungera som en länk mellan dessa skalor samt 
mellan byggnader och människor. Gehls synsätt är relevant 
att undersöka på en lokal nivå med avseende på interaktio-
nen i gränssnittet mellan byggnader och gaturum. 

Jacobs har ett liknande förhållningssätt och beskriver i sin 
bok The Death and Life of Great American Cities (1961) hur  
social interaktion och mångfald samt livfulla gator är viktigt 
i den urbana miljön. Människors användning av rummet är 
en utav de viktigaste faktorerna för ett fungerande stadsliv 
enligt Jacobs. Hon kritiserar modernismens stadsplanering 
som hon menar separerar människor. Istället förespråkar 
hon olika bostadstyper som kan generera sociala interaktio-
ner människor emellan. Jacobs förhållningssätt kan applice-
ras såväl på en strukturell som lokal nivå för att få förståelse 
för sambanden mellan stadsform och interaktion.

Kickert beskriver i Active centers - interactive edges: The 
rise and fall of ground floor frontages (2015) hur bottenvå-
ningen i byggnaderna är en nyckelkomponent för ett rörligt 
och integrerat urbant liv. Hur denna performativitet bildas i 
stadsrummet på ett bra sätt är otydligt och svårt att ta fasta 
på. En nyckelkomponent för att skapa gåvänliga offentliga 
utrymmen är hur byggnaden möter gaturummet. En avgö-
rande faktor för att göra stadsmiljöer gåvänliga är hur förhål-
landet är mellan byggnaden och den offentliga miljön i gatu-
plan samverkar. Genom att ge det offentliga utrymmet ett 
syfte kan det påverka att interaktiva husfasader tar form. Om 
en urban designer misslyckas med att skapa ett offentligt ut-
rymme som inte samverkar med gatuplan blir det en plats att 
passera och inte en plats att stanna på (Kickert 2015, s. 55). 

Kickerts forskning fokuserar på vilka olika typer av verksam-
heter som har maximal interaktivitet samt minimal interakti-
vitet vid fasadernas bottenplan. Verksamheter har delats in 
i en skala från ett till fyra, där ett har högst interaktivitet och 
fyra minst interaktivitet. Nummer ett på skalan med högst 
interaktivitet är butiker, restauranger och fritid som har störst 
inbjudande karaktär. Kickert beskriver att fasader med dessa 
typer av verksamheter är utformade med stora fönster och 
entréer vid välanvända gator. Nummer två på skalan med 
något mindre interaktivitet är bostäder och hotell som en-
ligt honom anses vara relativt inbjudande. Enligt Kickert har 
fasadens offentliga utrymme vad gäller hotell och bostäder 
ofta en distans eller nivåskillnad som skapar en privat ka-
raktär. Nummer fyra på skalan med minst interaktivitet är 
parkeringsplatser, parkeringsgarage och fabriksbyggnader. 
Utformningen av fasaden har få fönster och entréer avsed-
da för fotgängare vilket skapar oinbjudande offentliga utrym-
men (2015, s. 58). Kickerts synsätt av hur interaktiva fasader 
kan utformas i stadsrummet är av relevans i denna studie för 
att få svar på varför vissa lokaler i gatuplan blir framgångs-
rika på specifika platser samt vilka rumsliga förutsättningar 
som är värda att tillvarata i stadsrummet och som kan stödja 
framtagandet av strategier i vår analys.      

Denna kandidatuppsats avser att genom kvalitativ ana-
lys undersöka interaktionen i de olika  områdena. Det som 
författarna poängterar, och som är relevant för att besvara 
den här studiens frågeställning är behovet av att undersöka 
varför vissa områden har högre och andra lägre samverkan 
med stadsrummet, interaktion. Kunskapen används för att 
identifiera attraktorer som fungerar som generatorer för rö-
relse i stadsrummet samt ger insikter om hur utformningen 
av gaturum och byggnader bör designas för att ta tillvara på 
potentialen i gaturummet, och som i förlängningen är en för-
utsättning för lokaler i gatuplans möjlighet att bli framgångs-
rika.

En avgränsning inom Place studies har gjorts och berör en-
dast stadformens fysiska och programmatiska egenskaper 
i form av flöden samt vistelsen i det offentliga rummet. De 
olika synsätt som författarna har kompletteras med rumsin-
tegrationsanalys för en bredare teoretisk förankring i studien 
samt förståelse för stadsform som en större helhet.  
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2.2.2 Space Syntax
Arkitekturforskaren Hillier är grundare till forskningsområ-
det Space Syntax som utvecklades på 1970-talet. Spa-
ce Syntax är ett analysverktyg som används för att mäta 
människors rörelsemönster genom rumslig integration 
och tillgänglighet. Traditionellt sett har kvantitativa meto-
der för att förutspå fotgängares rörelse i staden varit en 
anpassning av de modeller som tagits fram och använts i 
fordon-studier. Hillier beskriver ett nytt konfigurations-
paradigm som förklarar att de viktigaste konfigurations-
egenskaperna i ett urbant rutnät kan ge förmån åt vissa 
platser som därmed har mer genomgående flöden. Detta 
tyder på att det är gatunätets konfiguration som skapar 
mönster av naturlig rörelse. Exempelvis kan detaljhandel 
lokaliseras med hänsyn till analysernas resultat för att ta 
nytta av de möjligheter som uppkommer på platser där 
den naturliga rörelsen är som bäst, genom gatunätets 
konfiguration. Korrelationen mellan gatunätets form och 
rörelsemönster uppges följaktligen kunna mätas utifrån 
nätverkets globala egenskaper genom Space Syntax mått 
på integration. Om målet är att designa välanvända urba-
na platser är det inte de lokala egenskaperna på en plats 
som är det viktiga, utan dess konfiguration i relation till ett 
större urbant system enligt Space Syntax-metoden 
(Hillier et al 1993, s. 29). 

Teorin om attraktion för fotgängares rörelse bygger på att 
rörelse sker till och från byggda former med varierande 
grad av attraktion, där designen ska hantera de lokala kon-
sekvenserna av attraktionen. Konfigurationen kan vidare 
ha effekter på rörelse som är oberoende av attraktorer. Ett 
rutnät som är uppbyggt med sidogator längs en huvudgata 
gör att fotgängare måste passera ett eller flera segment av 
huvudgatan för att kunna gå från en sidogata till en annan, 
vilket ger ett rörelsemönster där de mest centrala delarna 
av huvudgatan mest troligt kommer användas mer och de 
perifera segmenten troligtvis kommer användas minst. In-
tegrationsmåttet beskriver vidare ett rums läge i relation till 
andra rum inom ett visst avstånd och betweenness-måttet 
används för att beskriva den genaste vägen mellan två ga-
tusegment inom en radie. Space Syntax-metoden kommer 
användas för att mäta rumsintegrationen i gatunätet inom 
de fyra utvalda analysområdena i Göteborg. Mer konkret 
kommer metoden appliceras i kandidatarbetets analysdel 
för att undersöka vilka strukturella förutsättningar som är 
avgörande för att lokaler i gatuplan ska kunna bli företag-
samma. 
 

FIGUR 1  EXEMPEL SOM VISAR RUMSINTEGRATION I GATUNÄT A & B
(Hillier et al. 1993. s, 29).

a). De mer centrala segmenten av huvudgatan är sannolikt de mest 
använda och de perifera segmenten de minst använda

b). De två mest centrala vertikala elementen, en över en under hu-
vudgatan skulle bli de kortaste vägarna än de mer perifera vertikala 
elementen.

 

2.2.3 Övrig litteratur
Annan forskning som berör lokaler i gatuplan och dess be-
tydelse för interaktion i stadsrummet är Alexander Ståhles 
bok Alla behöver närhet (2016) som innehar ett kritiskt för-
hållningssätt till det normativa bilsamhället. Forskningen 
beskriver att framtidens städer bör utformas med fokus på 
närhet. Den närhet som Ståhle beskriver innebär en tätare 
bebyggd stad som har kortare avstånd till målpunkter så-
som handel, arbetsplatser och skola (Ståhle 2016, s. 31). 
Ståhle presenterar den hållbara framtidsstaden som med 
hjälp av olika faktorer kan optimera närheten. Två av fem-
ton uppställda punkter för en god närhet i framtidens stä-
der är enligt honom att maximera lokaler i gatuplan samt 
att bredda trottoarer för att främja gatulivet och beskrivs 
mer ingående i forskningen (Ståhle 2016, s. 157). Ståh-
le har tillsammans med kollegor även arbetat fram en ny 
studie med indikatorer för stadskvalitet som syftar till att 
föreslå indikatorer och gränsvärden för stadskvalitet som 
exemplifieras i kartor och statistik. 
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3.1 Forskningsdesign
 
I forskningsprocessens analysarbete kommer induktion, 
som innefattar förda resonemang inom studien användas. 
Generella slutsatser dras utifrån studerad litteratur och ob-
servationer av lokala egenskaper hos enskilda fall som till-
sammans bildar en induktiv ansats. De enskilda fallen utgörs 
av fyra områden i Göteborg. De generella slutsatserna utgör 
allmängiltiga påståenden om vilka förutsättningar som krävs 
för att lokaler i gatuplan ska bli företagsamma med fysisk 
planering som verktyg. Deduktion utgör en slutledning för de 
strategier analysen kommit fram till och används för vidare 
undersökning av resultatet av de två gestaltningsförslagen i 
kandidatarbets slutsats, kapitel 5 (Fejes & Thornberg, 2015, 
s.23-28).

 

3.2 Metodkombination - kvalitativ och 
kvantitativ analys
 
Den metod som studiens analysarbete grundas i är metod-
kombination, en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Kvalitativ och kvantitativ analys är varandras mot-
satser avseende den data som undersöks. Den kvalitativa 
forskningen använder ord eller visuella bilder som analy-
senhet medan kvantitativ forskning använder sig av mätba-
ra analyser (Denscombe 2016, s. 344). Metodkombination 
har valts för att få en helhetsbild av lokaler i gatuplan utifrån 
framtagna frågeställningar. 

Den analyserande delen av kandidatarbetet består av en 
analys i två delar. För att undersöka rumsliga samband un-
dersöks dels yttre faktorer, attraktorer som fungerar som ge-
neratorer för rörelse genom kvalitativ analys och dels analys 
av rumsintegrationen med kvantitativ analys utifrån Space 
syntax metod. Den kvalitativa analysen grundas på fältar-
bete med observationer. Analysen av observationerna utgår 
från det urbanmorfologiska fältet i form av Place studies, 
med perspektiv från Gehl, Jacobs och Kickert, för att kartläg-
ga de yttre faktorer samt lokala förutsättningar som kan ha 
inverkan på interaktionen i gaturummet hos de olika analys-
områdena. 

Fyra utvalda områden i Göteborg utgör det empiriska materi-
alet; Vasastaden, Kungsladugård, Kvillebäcken samt Kyrk-
byn (Chalmers, kurs ARK 325). Områdena har i studien valts 
på grund av att de formats under olika tidsepoker, har olika 
strategiska lägen samt olikheter i bebyggelse- och gatustruk-
tur. Områdenas olika bebyggelsestrukturer och -typer utgör 
en god spridning i både rumsliga egenskaper och förekomst 
samt disponering av lokaler i gatuplan, och är därför av rele-
vans för arbetets analyserande del. 

3.2.1 Kritik kvalitativ och kvantitativ analys

Det kritiska med att använda en kvantitativ analys i studien 
är att de positiva aspekterna som tas fram i analysen och 
presentationen av kvantitativ data kan framstå vara bättre 
än vad de egentligen är. Den kvantitativa data som blir slut-
produkt av analysen måste vara valid för att analysen ska 
ha något värde. Denna typ av forskning tenderar att förknip-
pas med forskarens opartiskhet och storskaliga forsknings-
projekt (Denscombe 2016, s. 344, 380-381). 

Kvalitativ analysmetod har används i studien och kan kri-
tiseras på grund av att forskningen kan anses ha djupa 
analyser på detaljerad nivå som är svåra att applicera på 
liknande fall inom forskningen. Analyseringen av den data 
som tas fram kan beräknas bli tidskrävande i urvalet av den 
insamlade datan. Denna typ av forskning tenderar att för-
knippas med forskarens inblandning och småskaliga forsk-
ningsprojekt (Denscombe 2016, s. 344, 417-418). 

3.2.2 Kvalitativ metod - Fältstudier
 
Den utredande delen av föreliggande kandidatarbete består 
av fältstudier som förespråkas av bland annat Jacobs och 
Gehl.

“Gå ut på plats och iaktta vad som fungerar och vad som inte 
fungerar, och lär från verkligheten. Titta ut från dina föns-
ter, tillbringa tid på gator och torg och se hur folk i praktiken 
utnyttjar utrymmen, ta lärdom av detta och använd denna 
lärdom”.

(Gehl 2010, s. 3- 8)

Fältstudierna innefattar observationer på plats i de fyra utval-
da områdena i Göteborg. Deltagande som observatör gjor-
des under två dagar med syfte att till en början införskaffa en 
helhetskänsla för situationen avseende livfullheten i de olika 
analysområdena. Det gjordes genom holistisk observation 
som användes för att införskaffa en allmän känsla för miljön, 
där bakgrunden ringades in för att senare fördjupas i mer 
fokuserade observationer. Den holistiska observationen som 
även syftar till att kartlägga mönster i den fysiska miljön har 
använts för att underbygga slutsatser kring vad som gör att 
lokaler i gatuplan fungerar bra, mindre bra eller dåligt. Un-
der fältobservationerna gjordes anteckningar som samman-
ställdes efter slutförd observation, detta för att den beaktade 
information inte skulle gå förlorad (Descombe, 2016, s. 307 
- 308). I de mer fokuserade observationerna observerades 
stråken inom respektive stadsdel i inbördes ordning utifrån 
rörelse av människor. Andra aspekter som observationen 
såg till var vilka typer av verksamheter som lokalerna i gatu-
plan utgjordes av och var de var lokaliserade, hur fasader 
samverkar med gaturummet, mötesplatsers funktion, upp-
levda noder samt trafik och kollektivtrafik.

12



3.2.3 Kvantitativ metod - Space Syntax
 
Den analyserande delen av kandidatarbetet undersöker den 
rumsliga konfigurationen genom kvantitativ analys från Spa-
ce Syntax mått på rumsintegration och betweenness, gen-
het. Integration beskriver ett rums läge i relation till andra 
rum inom ett visst avstånd och betweenness beskriver den 
genaste vägen mellan två punkter. 

Kartor med rumsintegration för de olika analysområdena på-
visar integration och genhet i gatunätet i förhållande till alla 
gator inom en radie på två kilometer (Chalmers, kurs ARK 
325). 

I den kvantitativa analysen har också en insamling av geo-
grafisk data, GIS från tjänsten GET gjorts. Geodata från 
GET har vidare varit underlag för framställda illustrationer 
av redovisade flöden samt befintliga verksamheter i gatup-
lan. Verksamheterna är uppdelade i fyra kategorier och har 
identifieras utifrån de olika karttjänsterna Eniro, Hitta samt 
Google maps.
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4.1 Analysbeskrivning
Under observationerna i de fyra analysområdena har ett fler-
tal olika beaktanden av yttre faktorer gjorts. De yttre faktorer-
na har delats in i två delar, platsegenskaper samt attraktorer. 
Platsegenskaperna beskriver platsens lokala förutsättningar 
utifrån kategorierna noder, bebyggelse, flöden, tillgänglighet, 
fasaders interaktion med gatan, mötesplatser och placering 
av lokaler i gatuplan. Attraktorer är element med fuktioner i 
eller utanför området som genererar rörelse enligt Hilliers be-
skrivning av attraktion (Hillier et al 1993, s. 29). En attraktor 
kan ha betydande inverkan på interaktionen i området och 
kan till exempel vara en utbildningsinstitution, ett sjukhus el-
ler ett handelsområde. De yttre faktorerna antas utgöra, till-
sammans med egenskaper hos det övergripande rumsliga 
nätverket, de förutsättningar som kan förklara var lokaler i 
gatuplan kan tänkas lokaliseras för att bli framgångsrika.

Utifrån materialet från GET har två olika kartor framställts i 
analysarbetet för respektive område. En av kartorna redovisar 
de flöden samt noder och attraktorer som upptäcktes under 
observationerna. Den andra kartan redovisar de olika verk-
samheterna som identifierats med hjälp av diverse karttjäns-
ter och kategoriserats in i fyra olika användningar enligt föl-
jande: Rosa prickar visar café, barer och restauranger, gröna 
prickar står för detaljhandel, blå prickar för dagligvaruhandel 
och slutligen utgör orangea prickar övriga verksamheter. De 
två kartorna ska tillsammans med empiriskt kartmaterial från 
Space Syntax analysera mönster och eventuella samband 
och i den utsträckning det är möjligt svara på vilka strukturel-
la samt lokala förutsättningar som är nödvändiga i gaturum-
met för att lokaler i gatuplan ska kunna bli framgångsrika.   
 
 

4.1.1 Yttre faktorer
Yttre faktorer är framtagna utifrån Gehls samt Kickert per-
spektiv. Inom varje område tas bebyggelsen i beaktande med 
fokus på kvartersstruktur, våningsantal samt entrétäthet. För 
ett levande och intressant gaturum krävs ett entréavstånd på 
max tio till femton meter enligt Gehl (Gehl et al 2006). En nod 
utgör i analysen en knutpunkt där gator skär varandra inom 
området. Med flöden menas trafikflöden i form av motor-, 
kollektiv- , cykel- samt gångtrafik. Flödet bestäms genom en 
uppskattning av rörelsemönstret och hur många av respek-
tive trafikslag som rör sig på olika platser i området, detta 
genom iakttagelse. 

För att uppskatta graden av livfullhet på en plats har observa-
tionen koncentrerats till mjuka trafikslag, alltså cyklister och 
gående som är i rörelse. Gehl menar att normal gång-has-
tighet är fem kilometer i timmen och innebär att gående kan 
ta in allt omkring dem, vilket är en förutsättning för visuell 
kontakt och i förlängningen, livfulla gator (Gehl et al 2006, s. 
30). Platsens tillgänglighet och genhet tas i beaktande inom 
varje område för att få en bild av hur många människor som 
rör sig på en plats och ifall lokaler i gatuplan kan vara place-
rade utefter platsens genhet. 

Mötesplatser är platser där människor väljer att stanna upp, 
träffas, tala med varandra, sätta sig ner eller utföra en aktivi-
tet. En mötesplats kan variera i storlek och utgöra kommer-
siella eller icke-kommersiella platser, till exempel kan ett torg 
eller en park vara en icke-kommersiell mötesplats medan en 
restaurang eller en butik kan vara en kommersiell mötes-
plats. 

I denna studie har mötesplatser egenskaper som är relevata 
ur både platsegenskaplig aspekt samt attraktoraspekt beak-
tats. Samtidigt som en park har lokala platsegenskaper som 
en plats för rekreation och möte kan den även fungera som 
en attraktor då den genererar flöden på andra platser än just 
i parken. 

En viktig faktor för företagsamma lokaler i gatuplan är hur 
husfasader möter gatan enligt Gehl. För att offentliga rum 
och byggnader ska fungera som en helhet måste gatupla-
nets fasader ha en speciell och välkomnande utformning. 
En god arkitektur med täta möten är vital för att forma bra 
städer enligt Gehl et al (2006). I observationerna tas därför 
detta i beaktande. Vad som kommer att fokuseras på i denna 
analysaspekt är hur fasaden är utformad mot gatan och hur 
gaturummet används. Utformningen av förgårdsmark fram-
för byggnader är även viktigt för att avgöra hur publikt ett 
gaturum är och kan påverka användningen i rummet enligt 
Kickert (Kickert 2015 s., 55).  Om en gata har breda trottoa-
rer och tillgång till uteserveringar kan interaktion påverkas i 
stadsrummet (Ståhle 2016, s. 153). 

Ett område eller en del av ett områdes arkitektoniska ut-
tryck kan anses gagna eller bromsa förekomsten av företag-
samma lokaler i gatuplan. Med arkitektoniskt uttryck menas 
främst utformningen av fasadens olika delar samt mötet med 
gatan och det publika rummet. De är vidare inte av relevans 
för denna studie att se till det arkitektoniska uttrycket mot in-
nergårdar eftersom interaktionen människor emellan främst 
sker på offentliga platser, och inte heller att se till en alltför 
hög arkitektonisk detaljeringsgrad på grund av arbetets av-
gränsning.
 

4.1.2 Space Syntax, analys av rumslig integration
I Space syntax betweennessanalys redovisas hur ett gatu-
segment erbjuder den kortaste vägen till de andra gatuseg-
menten inom en viss radie, i detta fall två kilometer. Att se vil-
ka relationer som finns mellan de olika gatusegmenten inom 
en radie på två kilometer kan ge en bild av hur stadsdelens 
gator på lokal nivå är sammankopplade med övriga gator 
och visar på vilka stråk och gatusegment som är viktiga för 
att till exempel placera lokaler i gatuplan. I kartorna nedan 
redovisas gator i en skala från rött till ljusgrått.  Röd färg vi-
sar gatusegment med högst genhet och de ljusgrå gatuseg-
menten har lägst genhet (Chalmers kurs, ARK 325). De röda 
linjerna i kartan redovisar alltså de genaste vägarna i stads-
delen, de svarta gatorna är således viktiga i systemet för att  
länka samman delsystem vilket har betydelse för systemet 
som helhet. De ljusgrå gatorna har lägst genhet i relation till 
andra gatusegment på en radie av två kilometer.  

I Space Syntax integrationsanalys redovisas ett gatuseg-
ments läge i relation till andra gatusegment inom ett visst 
avstånd, i analysen motsvarar denna radie två kilometer vil-
ket visar integration på lokal nivå i de olika stadsdelarna. I 
Space Syntax rumsintegrationsanalys redovisas integration i 
gatunätet med en färgskala från blått till rött. De röda gatorna 
påvisar högst integration och de blåa gatorna lägst integra-
tion i gatunätet. En bedömning utifrån de sammantagna ana-
lyserna kan göras av i vilken utsträckning det går att se en 
signifikant korrelation mellan flöden, förekomsten av lokaler i 
gatuplan samt graden av rumslig integration.
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4.2 Områdesanalys samt analys av 
rumslig integration
De fyra valda områdena är byggda under olika tidsepoker, 
Kvillebäcken är ett nybyggnadsprojekt som idag inte är fär-
digställt, Kungsladugård stadsplan är från 1922, Vasastaden 
är byggt vid sekelskiftet sent 1800- och tidigt 1900-tal, och 
Kyrkbyn byggdes under efterkrigstiden 1940- 1950. Under 
dessa tidsepoker fanns olika idéer om hur framtiden skulle 
formas, vilket kan urskiljas på en plankarta samt i verklig-
heten. Därmed är de olika stadstyperna relevanta för stu-
diens analyserande del. De valda områdenas olika spridning 
i stadstyper och bebyggelsestruktur kan komma att ge svar 
på vilken potential som krävs i det publika rummet och varför 
lokaler i gatuplan lyckas på specifika platser. Analys av de 
utvalda områdena i Göteborg redovisas nedan i detalj.

4.2.1 Analysområde 1: Vasastaden
 
Vasastaden är centralt belägen i Göteborg, från slutet av 
1800-talet och utgör en bebyggelsestruktur av höga sten-
hus i tre till sex våningar. Stadsdelen tillkom när större de-
lar av Göteborg byggdes ut sent 1800-tal (Olander, 2013 s. 
25 - 31) . Husen i Vasastaden har blandade arkitekturstilar 
såsom nyrenässans, sekelskiftes och jugend (Stadshem).  
Mellan kvarteren finns offentliga rum utgjorda av gator, torg 
och parker. Den stora allén som sträcker sig genom stads-
delen är ett utmärkande element i stadsrummet och har tidi-
gare använts som ridväg för häst och vagn (Olander, 2013 s. 
25 - 31). Idag används den emellertid som transportväg för 
gång-och cykel. 

På en strukturell nivå har olika starka flöden identifie-
rats utmed stråk inom området genom observation (figur 
2). Analysen visar att Vasagatan, Aschebergsgatan samt 
Kungsportsavenyn har den högsta koncentrationen av rö-
relse. Vasagatan löper i öst-västlig riktning och korsas av 
nord-sydgående Aschebergsgatan samt Kungsportsavenyn 
där starka noder bildas. I korsningarna är även spårvagns-
hållplatser lokaliserade. Dessa noder och stråk kan därmed 
sägas vara de mest livfulla platserna. Om en jämförelse görs 
med analysen av lokaler i gatuplan (figur 3) påvisas främst 
caféer, restauranger och barer i dessa stråk, men även de-
taljhandel och övrig service samt livsmedelsbutiker. Det kan 
även påpekas att det endast är i stråken med högst flöde 
som livsmedelsbutiker är lokaliserade, och dessutom i nära 
anslutning till kollektivtrafiknoder. Lokaliseringen av just livs-
medelsbutiker kan således sägas bero på att flödet är högt 
just där. Den relativt höga bebyggelsen i Vasastaden med 
fyra till fem våningar är ett tecken på att många invånare bor 
koncentrerat vilket i sig genererar rörelse i stadsdelen, men 
att och var folk väljer att röra sig är emellertid beroende på 
de yttre faktorer som har identifierats.

Yttre faktorer

Ett antal attraktorer som analysen upplyser om och som 
kan antas vara bidragande faktorer till att folk rör sig i de 
starkaste stråken är utpekade som kultur och park norr om 
Kungsportsavenyn i form av mötesplatserna City samt Träd-
gårdsföreningen (figur 2). Söder om Kungsportsavenyn är 
ytterligare kultur utpekad vid Götaplatsen samt Stadsbib-
lioteket. Vidare finns en attraktor i form av idrott öster om 
Vasagatan, Heden, och vidare österut kan ett område med 
flertalet attraktorer urskiljas. Olika idrottsanläggningar, ut-
bildningsinstitutioner, kulturverksamhet samt nöjesfält finns 
inom detta område vilket talar för att flöden är starka i dessa 
riktningar. Idrottsplatsen Heden är centralt belägen samt en 
mötesplats och utgör således en målpunkt för många. I och 
med detta blir den för Heden mest centrala tvärgatan från 
Kungsportsavenyn, alltså fortsättninen på Vasagatan, den 
gata flest personer väljer om målpunkten är Heden. Är mål-
punkten någon av de andra attraktorerna är sannolikheten 
att en annan tvärgata väljs större eftersom utspridningen av 
målpunkterna ökar, vilket resulterar i ett flöde som är normalt 
till svagt för de andra tvärgatorna öster om Kungsportsave-
nyn. Liknande analys kan göras där Vasagatan skär Asch-
ebergsgatan samt Viktoriagatan. Den utpekade attraktorn 
Kulturområdet Haga i väst kan utgöra en betydande faktor till 
att flödet är mycket starkt och starkt på fortsättningen av Va-
sagatan samt Parkgatan medan fortsättningen av Nya Allén 
och Engelbrektsgatan har normalt till svagt flöde. En annan 
anledning till de starka flödena på dessa tvärgator kan vara 
att de lokala förutsättningarna är fler, såsom förekomst av 
lokaler i gatuplan samt spårvagnshållplatsernas lägen. I mit-
ten av Engelbrektsgatan, söderut på Aschebergsgatan samt 
på tvärgatan Läraregatan är flödet starkt. Det starka flödet 
som identifierats kan bero på utbildningsinstitutionerna som 
utgör tydliga attraktorer vid dessa stråk. En distinktion kan 
göras mellan starka stråk och mycket starka stråk vilken vi-
sar att det knappt finns några lokaler etablerade i gatuplanen 
i de starka stråken medan de mycket starka stråken innehar 
många lokaler i gatuplanen. Sammantaget kan sägas att om 
attraktorerna är tillräckligt distinkta genereras ett naturligt flö-
de mellan dem.
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FIGUR 3 LOKALER.  Analys av lokaler i gatuplan i Vasastaden
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Lokala förutsättningar

Under observation av de kvarter inom Vasastaden som utgör 
en tydlig rutnätsstruktur har en generell slutsats gjorts. Det 
framkom att flertalet sidogator utmed kvarterens långsidor 
många gånger bestod av mycket detaljhandel men att det 
trots butikerna inte fanns någon rörelse på gatorna. Genom 
ytterligare iakttagelser avseende sidogator utan kollektivtra-
fiknoder påvisades skillnader i gaturummet gentemot de mer 
frekvent använda gatorna. Gatorna utmed kvarterens långsi-
dor bestod av smala trottoarer kantade med parkering utan 
varken trädplanteringar eller övergångsställen. För det mes-
ta var butikslokalerna och dess skyltfönster småskaliga och 
verksamheterna nischade åt en speciell målgrupp. 

En jämförelse gjordes med sidogator som utgör kvarterens 
kortsidor där det framkom att gaturum samt trottoarer var 
bredare och att övergångsställen var utplacerade. Kants-
tensparkering utgjorde där delar av gatorna men inte i sam-
ma utsträckning som på föregående gator. Antalet människor 
som promenerade och cyklade var emellertid fler trots fort-
satt avsaknad av separerade cykelbanor. Med utgångspunkt 
i detta kan påstås att stråk som löper längs med korta hus-
kroppar och således utgörs av fler hörn har ett starkare flö-
de, även om antalet samt typerna av lokaler är detsamma. 
Detta kan möjligtvis bero på att antalet tvärgator som korsar 
gatan är fler, eller så beror det på att bredden på gaturummet 
är större och utformningen av trottoarerna mer gynnsamma 
för fotgängare. 

Gränssnitt mellan byggnad och gaturum

Denna hypotes kan även testas genom att analysera de 
starka stråken Vasagatan och Kungsportsavenyn som är un-
gefär lika breda. Enligt analysen av lokaler i gatuplan har 
Kungsportsavenyn fler lokaler och dessutom på en kortare 
sträcka än Vasagatan som har något färre lokaler utspridda 
på en längre sträcka (figur 3). Båda gatorna har däremot ett 
lika starkt flöde (figur 2). Den strukturella skillnaden som kan 
påvisas är att Kungsportsavenyn löper längs med kvarterens 
långsidor medan Vasagatan löper längs med kortsidorna. 
Slutsatsen blir därmed att det inte bara är koncentrationen 
av lokaler i gatuplan som påverkar flödet på en gata, utan 
också korsningstätheten. Alltså, ju fler hörn som finns i ett 
stråk desto starkare är genomströmningen av människor. 
Skillnader i gaturum kunde också påvisas. Kungsportsa-
venyns byggnadskroppar utgörs av 3-5 våningar, närmast 
fasaderna finns stora uteserveringar som kantas av breda 
trottoarer (figur 4). Utmed trottoarerna löper trädrader samt 
enkelriktade cykelbanor på båda sidor. Körbana för buss- 
och biltrafik löper längs med trädraderna och körbanor för 
spårvagn i båda riktningar går i mitten av gatan. Byggnader-
nas höjd utmed Vasagatan är något högre än Kungsports-
avenyns byggnader med  4-6 våningar. Närmast husfasa-
derna finns mindre uteserveringar som kantas av trottoarer, 
som i sin tur angränsar till körbanor för spårvagn på vardera 
sidor av en bred trädallé. I mitten av trädallén sträcker sig en 
gång- och cykelbana. Vasagatan kan med andra ord sägas 
ha ett mer utbrett flöde av mjuka trafikslag som rör sig i olika 
fart beroende på var i gaturummet de rör sig.

FIGUR 4 SEKTION  Sektion av Kungsportsavenyn visar gaturummets utformning.
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Rumslig integration

Huvudstråk som är centrala i stadsdelen och samtidigt cen-
trala i staden som helhet stöttar bland annat den sociala in-
tegrationen enligt flera studier menar Ståhle. Överlappande 
rumsintegration fås genom att lokal rumsintegration två ki-
lometer och global rumsintegration tio kilometer multiplice-
ras (Ståhle et al 2018, s. 22). Vasastaden kan enligt integra-
tionsanalysen uppges ha ett sammankopplande gatunät med 
många gator som är centrala i både staden som helhet och 
i stadsdelen vilket stämmer överens med det observerade 
flödet som visar ett generellt sett starkare flöde än resterande 
analysområden. Flödet är utpekat som mycket starkt på någ-
ra gator i Vasastaden, vilket är högre än de starkaste flöde-
na i resterande analysområden som endast är presenterade 
som starkt och inte mycket starkt flöde. De gator som har ett 
mycket starkt flöde sammanfaller även med betweenessana-
lysens genaste gator vilket visar på att de genaste stråken 
också är de som används mest.

FIGUR 5 SPACE SYNTAX INTEGRATION  Karta som visar integrationen i gatunätet med 
en skala från lågt, blått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)

FIGUR 6 SPACE SYNTAX BETWEENNESS  Karta som visar genhet i gatunätet med en 
skala från lågt, ljusgrått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)



4.2.2 Analysområde 2: Kungsladugård
 
Kungsladugård stadsplan fastställdes år 1922. I Kungsladu-
gård finns olika typer av gaturum och gatutyper, från bre-
da boulevarder med dubbla alléer till mindre svängda gator 
mellan husen. Stadsdelen har varierande hustyper med oli-
ka våningsantal och består av större monumentalbyggnader 
till småskalig villabebyggelse.  Vad som gör Kungsladugård 
unikt är alla olika typer av verksamheter som finns  i området 
(Olander 2013, s. 50 - 52).

I stadsdelen Kungsladugård identifierades dem starkaste 
flödena med flest antal personer på Mariagatan, delar av 
Kungsladugårdsgatan samt på Karl Johansgatan, där ett väl 
utvecklat kollektivtrafiknät med spårvagnslinjer och ett fler-
tal hållplatslägen finns (figur 7). Mariagatan och Kungsladu-
gårdsgatan är centralt belägna i stadsdelen och kopplar sam-
man med angränsande stadsdelar Kungssten och Majorna. 
Två starka noder som pekats ut i området är korsningen mel-
lan Mariagatan och Älvsborgsgatan samt korsningen mellan 
Mariagatan, Kungsladugårdsgatan och Slottsskogsgatan. 
Vid noderna finns spårvagnslinje och hållplatser. I närhet till 
spårvagnens hållplatslägen är många lokaler i bottenplan be-
lägna med caféer, restauranger, barer, detaljhandel samt ett 
fåtal dagligvarubutiker (figur 8). En underliggande förklaring 
till att lokaler i gatuplan möjligen är placerade just vid kollek-
tivtrafiknoder är för att det rör sig mycket människor på just 
de platserna. Hållplatserna i stadsdelen bidrar till människor 
alltid är i rörelse mot olika målpunkter, vilket i sin tur skapar 
flöde på en plats. 

Yttre faktorer

Analysen pekar ut en nod vid mötet mellan Karl Johansga-
tan och Slottsskogsgatan. En underliggande faktor till varför 
lokaler i gatuplan anses vara framgångsrika där kan vara för 
att hållplatser för både spårvagn och buss är lokaliserade 
på platsen. Noden är centrerad mellan två områden som är 
utpekade som attraktorer i analysen vilket gör noden till en 
plats där folk ständigt är i rörelse. Till öster om noden lig-
ger det angränsande området Majorna med två attraktorer, 
Majornas bibliotek och Chapmans Torg. Dessa bidrar till att 
människor rör sig  österut. Väster om noden längst med Karl 
Johansgatan finns ytterligare en attraktor i form av handel 
där Systembolaget är etablerat och vidare i nordvästlig rikt-
ning har ett kulturområde identifierats. Dessa attraktorer ge-
nererar ett flöde även i den riktningen från noden. Samman-
taget kan nämnas att unika attraktorer i Kungsladugård kan 
utgöra en betydande faktor till att folk besöker stadsdelen 
fast de inte bor i området, Systembolaget kan möjligen vara 
en  sådan attraktor då de inte finns i de närliggande stadsde-
larna. Därmed är det en attraktor som till stor del bidrar till ett 
ökat flöde i Kungsladugård. 

I västra änden av det avgränsade området vid Karl Johans-
gatan möts den med tvärgatan Älvsborgsgatan. Älvsborgs-
gatan är en lång och bred gata som sträcker sig till noden vid 
Mariagatan med spårvagnslinje och bilvägar i båda riktning-
ar. Gaturummet är utsmyckat med grönytor med trädalléer 
och mindre trottoarer för gående längst husfasaderna. Det 
finns inget separat cykelstråk i stadsrummet på Älvsborgs-
gatan, cyklisterna färdas på bilvägarna. På östra sidan om 
Älvsborgsgatan fram till Mariagatan finns slutna kvarter med 
fyra tvärgator varav Ostindiegatan har ett identifierat flöde. 
Ostindiegatan sträcker sig genom bostadskvarteren och för-
bi en attraktor som utgörs av fotbollsplanen Gröna Vallen 
och vidare når Slottsskogsgatan som i sin tur är kopplade till 
flertalet noder. En annan anledning till att fler väljer Ostindie-
gatan före de andra tvärgatorna som passerar Gröna Vallen 
kan vara att det är den genaste vägen.
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FIGUR 8 LOKALER  Analys av lokaler i gatuplan i Kungsladugård
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Lokala förutsättningar

Slottsskogsgatan identifierades ha ett mindre flöde av 
människor (figur 7). På delar av Slottskogsgatans västra sida 
är lamellhusens kortsidor vända mot gatan. Att lamellhusen 
möter gatan med kortsidan kan vara en orsak till att färre 
entréer finns längst med gatan vilket kan vara ett svar på att 
flödet av människor är svagare här än många andra delar av 
stadsdelen. Detta eftersom entrétätheten är betydligt högre 
på starkare stråk. Ett samband mellan entrétäthet och starkt 
flöde har identifierats på bland annat Mariagatan där entréer 
är vända mot gatan vilket genererar stor genomströmning 
av gående och cyklister (Kickert 2013, s. 58). Förutom låg 
entrétäthet kan trafikanvändningen i Slottsskogsgatan vara 
en orsak till att den har lägre flöde än Mariagatan. Slotts-
skogsgatan har breda trottoarer med gång- och cykelstråk, 
kantstensparkering men endast bilgenomfart. Avsaknaden 
av ett integrerat kollektivtrafikstråk längst Slottsskogsgatan 
är möjligen en orsak till att flödet av människor är normalt 
och inte starkt där. De flesta gatorna med starkt eller normalt 
flöde i stadsdelen har kollektivtrafikstråk integrerade i gatu-
rummet vilket i sin tur ökar flödet. Längst med Slottsskogs-
gatan finns endast några fåtal lokaler i gatuplan (figur 8). 
Lokalerna i gatuplan är koncentrerade i ändarna av Slotts-
skogsgatan som pekats ut som noder. Den norra noden av 
Slottsskogsgatan bildar en tvärgata med Karl Johansgatan. 
Vid denna nod finns spårvagn- och busslinje med hållplat-
ser. Spårvagn- och busslinjerna kopplar samman Kungsla-
dugård med de närliggande grannstadsdelarna, vilket kan 
förklara varför Karl Johansgatan har ett starkt flöde.

Mariagatan är en av de tre gatorna i stadsdelen som identifie-
rats ha ett starkt flöde i stadsdelen Kungsladugård. Det starka 
flödet på Mariagatan har ett väl integrerat kollektivtrafikstråk 
med spårvagnslinje i båda riktningar med två hållplatslägen. 
Spårvagnslinjen kopplar samman Kungsladugård med när-
liggande stadsdelar som Kungssten och Majorna. Samman-
kopplingen med närliggande grannstadsdelar ökar således 
Kungsladugårds tillgänglighet och kan vara en underliggan-
de faktor till att folk vistas på denna plats trots att de inte bor 
i området, vilket i sin tur bidrar till ett ökat flöde. 

Mellan de två spårvagnshållplatserna på Mariagatan finns 
lokaler i gatuplan mycket koncentrerat just här med olika ut-
bud av verksamheter. De verksamheter som upptäcktes på 
platsen var detaljhandel, flertalet barer, caféer och restau-
ranger samt en dagligvarubutik. Endast två dagligvarubuti-
ker finns i Kungsladugård vilket kan bidra till ett ökat flöde i 
området. En möjlig orsak till att verksamheter i gatuplan är 
framgångsrika på Mariagatan är att folk är i ständig rörelse 
på väg till olika målpunkter samt de närliggande attraktorer-
na Kungsladugårdsskolan samt fotbollsplanen Gröna Vallen 
som bildar mötesplatser och ökar flödet av människor.  

Gränssnitt mellan byggnad och gaturum

Mariagatan har förutom ett väl integrerat kollektivtrafikstråk 
i gaturummet även breda trottoarer på båda sidorna längst 
husfasaderna men med olika utformning (figur 9). På den 
södra sidan av gatan är förgårdsmark med staket utplacerad 
framför fasaden där det är avsaknad av lokaler i gatuplan. 
Effekten av förgårdsmarken inger en mer privat karaktär. Där 
används även husen endast i bostadsändamål. Mariagatans 
norra sida är däremot utformad med lokaler i gatuplan och 
längst med husfasaden finns det breda trottoarer med utrym-
me för uteserveringar. Detta kan sägas vara en bidragande 
faktor till att mjuka trafikslag som gång- och cykel rör sig där.

De slutna kvarterens huskroppar är placerade med kortsi-
dan på båda sidor av Mariagatan. Mellan huskropparnas 
kortsidor finns flera tvärgator in till bostadskvarteren. Ju fler 
tvärgator ett område har  desto högre blir korsningstätheten 
som tidigare nämnts. En högre korsningstäthet genererar till 
att det finns fler gatusegment att transportera sig/ genom, 
vilket gör Mariagatan mer tillgänglig och ökar således flödet 
av människor. Korsningstätheten är betydligt högre på Ma-
riagatan än på Älvsborgsgatan och Slottsskogsgatan med 
normalt flöde, vilket kan vara en bidragande orsak till att flö-
det är starkare på Mariagatan och som i sin tur leder till att 
framgångsrika lokaler i gatuplan.
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Rumslig integration

En tvärgata från Älvsborgsgatan som upptäcktes ha ett 
svagt flöde under analysen var Ostindiegatan. Ostindiega-
tan når olika målpunkter som bostäder, noder samt attrak-
torn fotbollsplan, Gröna Vallen vilket möjligen kan förklara 
att denna gata används mer än närliggande gator. I Space 
Syntax analysen är Ostindiegatan en av de gatusegment 
som angetts ha störst genhet i förhållande till närliggande 
gatusegment i en radie på två kilometer. Detta kan under-
stödja att rörelsemönstret i analysen korrelerar med Space 
Syntax analys med att människorna använder Ostindiegatan 
dels som en genväg och dels på grund av nära attraktorer 
och noder. Tvärgatorna på Älvsborgsgatan bildar korsning-
ar, ju högre korsningstäthet ett område har desto fler gatu-
segment finns att transportera sig på vilket gör platsen mer 
tillgänglig som således kan vara en faktor till ett ökat flöde. 
Västra delen av Älvsborgsgatan har längre huskroppar mot 
gatan vilket genererat till att färre tvärgator samt korsningar 
finns och blir således ett mindre tillgängligt gatusegment, vil-
ket kan vara en faktor till ett mindre flöde längst västra sidan 
av Älvsborgsgatan. 

I Space Syntax integrationskarta lokalt perspektiv på två ki-
lometer visar att samtliga gatusegment i stadsdelen är högt 
integrerade, vilket går i linje med de starkt identifierade flö-
dena genom gatusegmenten i fältstudieanalysen. Korsning-
stätheten är relativt hög i stadsdelen (Spacescape, 2018) 
som helhet vilket kan öka tillgängligheten samt flödet då fler 
gatusegment kopplas samman i gatunätet både lokalt och 
med närliggande stadsdelar. I annat perspektiv utifrån Spa-
ce syntax analysen kan högt integrerade gator också vara 
missvisande till viss del. Identifiering av ett mindre starkt flö-
de på Slottsskogsgatan upptäcktes än på Mariagatan som 
i Space Syntax analysen har samma integrerade gatunät 
och samma förutsättningar till att lokaler i gatuplan kan bli 
framgångsrika på Slottsskogsgatan och Mariagatan. Vad 
som kan anmärkas är att de yttre faktorerna som lokala för-
utsättningar samt attraktorer också är viktiga komponenter 
i stadsrummet för att skapa interaktion i gaturummet som 
i sin tur kan påverka rörelsemönstret (HIllier et al. 1993, s. 
30). Mariagatan har betydligt bättre lokala förutsättningar än 
Slottsskogsgatan som möjligen påverkar flödet och förklarar 
varför fler rörde sig på den gatan. De yttre faktorerna som 
lokala förutsättningar samt attraktorer är inte mätbara i inte-
grationsanalysen från Space Syntax vilket kan ge ett miss-
visande resultat.
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FIGUR 10 SPACE SYNTAX INTEGRATION  Karta som visar integrationen i gatunätet 
med en skala från lågt, blått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)

FIGUR 11 SPACE SYNTAX BETWEENNESS  Karta som visar genhet i gatunätet med en 
skala från lågt, ljusgrått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)



4.2.3 Analysområde 3: Kvillebäcken

Nordväst om Göteborgs stadskärna ligger stadsdelen Kvil-
lebäcken. Kvillebäcken har tidigare varit ett omfattande in-
dustriområde. Den gamla bebyggelsen som fanns i indu-
striområdet har rivits och var länge en ödelagd plats enligt 
Holgersson et al (Holgersson et al. 2010, s. 71). De senare 
åren har området byggts ut med nya bostadsområden och 
nya mötesplatser, bland annat Kvilletorget med den nya 
saluhallen som utgör en tydlig symbol för stadsdelen (Älv-
stranden Utveckling AB). Trots rivningar består fortfarande 
Kvillebäcken av blandad bebyggelse i form av lamellhus 
och landshövdingehus med variation i hushöjd från 1930 - 
1950-talet (Poseidon).

Yttre faktorer
 
I Kvillebäcken upptäcktes det starkaste flödet på Gustaf 
Dalénsgatan (figur 12). Gatan ligger väster om Backaplans 
handelsområde och är en nybyggd stadsdel i Kvillebäcken. 
Den nya stadsdelen utgörs av lägenhetshus på fem till åtta 
våningar och har entréer belägna ut mot gatan. Den höga 
koncentrationen av bebyggelsen samt entréerna mot gatan 
kan vara en av flera aspekter till att flödet är så pass starkt 
på Gustaf Dalénsgatan. Söder om i anslutningen till Gustaf 
Dalénsgatan ligger Hisingsgatan. Hisingsgatan tillhör Kville-
bäckens gamla kvarter från 1930- talet. På Hisingsgatans 
västra sida närmast korsningen vid Hjalmar Brantingsgatan 
finns lokaler belägna (figur 13) med ett fåtal entéer mot ga-
tan samt en bilparkering. Flödet på Hisingsgatan har identi-
fierats som normalt.
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FIGUR 12 YTTRE FAKTORER Analys av flöden, noder och attraktorer i Kvillebäcken

FIGUR 13 LOKALER  Analys av lokaler i gatuplan i Kvillebäcken
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Lokala förutsättningar

Gustaf Dalénsgatan utgörs av två noder med hållplatslägen 
i båda ändarna av gatan (figur 12). I närområdet finns ett 
flertal attraktorer med bland annat Backaplans handelsom-
råde, en bollplan och Bjurslättsskolan. Attraktorerna bildar 
mötesplatser som således skapar naturliga flöden (Hillier 
et al. 1993, s. 30). Noderna och de utpekade attraktorerna 
i området kan utgöra en bidragande faktor till att flödet är 
starkt på den gatan. De flesta attraktorerna samt noderna 
är koncentrerade till den nya stadsdelen i Kvillebäcken norr 
om Hjalmar Brantingsgatan. Den gamla stadsdelen delas av 
från den nya stadsdelen vid en upphöjd spårlinje på Hjal-
mar Brantingsgatan. Den gata som leder rakt söderut till det 
gamla området från Hjalmar Brantingsgatan är Hisingsga-
tan. Hisingsgatan har ett observerat normalt flöde, vilket är 
anmärkningsvärt då busshållplatslägen samt noder finns ut-
med gatan. En anledning till att flödet är svagt på den södra 
sidan av Hjalmar Brantingsgatan kan emellertid bero på att 
spårvägens upphöjning utgör en form av fysisk barriär som 
kan anses leda till att attraktorerna i söder inte har en tillräck-
lig dragningskraft för att generera rörelse genom området. 

Gränssnitt mellan byggnad och gaturum

Gränssnittet mellan byggnad och gaturum har utformats 
på olika sätt i den nya och den gamla stadsdelen. Gustaf 
Dalénsgatan och Hisingsgatan har således olika förutsätt-
ningar för interaktion i gaturummet. Gustaf Dalénsgatan har 
breda trottoarer för gående med separerade cykelbanor på 
båda sidor om gatan samt genomfart för buss och biltrafik 
med kantstensparkering och busshållplatslägen. Husfasa-
derna utgörs av olika material och färgsättning med relativt 
täta entréer mot gatan.
Hisingsgatan gränsar i korsningen med Hjalmar Brantings-
gatan till en bilparkering samt byggnader med kontor och 
lokaler i väst. Västra sidan av gatan utgörs vidare av Bräma-
regårdens kyrka samt bostäder utan lokaler i gatuplan (figur 
14). Den östra sidan av gatan utgörs av bostadshus med 
lokaler i gatuplan. Gaturummet utgörs av trottoarer på båda 
sidor av bilvägen som har kantstensparkering på båda sidor. 
Trottoaren på västra sidan är något bredare än den östra för 
att ge plats åt en cykelbana, men inte lika bred som Gustaf 
Dalénsgatans trottoarer. 
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FIGUR 14 SEKTION  Sektion av Hisingsgatan visar gaturummets utformning 
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Rumslig integration

Space Syntax betweenness- och integrationsanalys två kilo-
meter markerar hög tillgänglighet och relativt hög integration 
i de mest centrala delarna av analysområdet Kvillebäcken. 
Med centrala delen som utgångsläge visar kartorna högre 
integration västerut samt rakt söderut. I sydväst, öster och 
nordost visar integrationsanalysen att integration i gatunätet 
är lägre. De högre integrerade stråken påvisar att kopplingar 
till andra stadsdelar finns i dessa riktningar samt att gatunä-
tet är mer integrerat. Betweenness-analysen visar emellertid 
att ett antal gator med låg integration, främst i nordost har 
hög tillgänglighet vilket innebär att de är gena utan att bry-
tas. Utifrån den observerade flödesanalysen kan styrkas att 
dessa stråk har upplevt lågt flöde. Därutav kan antas att det 
finns brister i dels gatunätet, som har få kopplingar till om-
kringliggande stadsdelar, och dels bristande lokala förutsätt-
ningar såsom kollektivtrafikförbindelser samt utformning av 
gaturummet. Av de högt integrerade gatorna i integrationsa-
nalysen kan det genom flödesanalysen påvisas en skillnad 
mellan integration och upplevt flöde på Gustav Dahlsgatan. 
Flödet anses där vara högre än på resterande gator vilket 
inte påvisas i integrationsanalysen. Detta kan därmed ses 
som ett exempel på hur yttre faktorers inverkan i ett stråk 
kan bidra till att maximera gatans potential och således bidra 
till ett ökat flöde.
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FIGUR 15 SPACE SYNTAX INTEGRATION  Karta som visar integrationen i gatunätet 
med en skala från lågt, blått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)

FIGUR 16 SPACE SYNTAX BETWEENNESS  Karta som visar genhet i gatunätet med en 
skala från lågt, ljusgrått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)
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4.2.4 Analysområde 4: Kyrkbyn
Kyrkbyn ligger i området Lundby, söder om Kvillebäcken på 
ön Hisingen i Göteborg. Bebyggelsen är av blandad karak-
tär med bebyggelsetyper såsom lamell- och punkthus samt 
villor. I västra delen av analysområdet finns ett torg med bu-
tiker och övrig service. Observationen visar på färre starka 
flöden i Kyrkbyn jämfört med resterande analysområden. 
Skillnaden i stadsform kan vara en bidragande orsak till att få 
och relativt svaga flöden på gatorna identifierats i området. 
Stadsdelen är planerad utifrån SCAFT-principer som under 
60-talet var ett rådande ideal för hur stadsdelar skulle plane-
ras med en strategi om att separera olika trafikslag (Ståhle 
2016, s.26). 

Yttre faktorer

En annan aspekt av identifieringen av få och svaga flöden 
kan vara avsaknad av attraktorer och således ingen direkt 
naturligt rörelse genom området. De attraktorer som finns 
utpekade är idrottsplatsen Sälöfjordsplanen och handels-
området Eriksberg. Båda dessa attraktorer är belägna utan-
för stadsdelens ringled vilket kan vara en orsak till att fler 
människor rör sig utmed med ringleden än inom området. 
Kollektivtrafiknoder är koncentrerade vid ringleden och ma-
targatorna saknar hållplatslägen. En lokal förutsättning för 
ökat flöde som redovisats i föregående analyser är att ga-
tor med kollektivtrafik ofta har ett naturligt flöde (Hillier et 
al. 1993, s. 30). Avsaknaden av kollektiva förbindelser inom 
området kan således vara en bidragande orsak till det över-
lag låga flödet innanför ringleden i Kyrkbyn.
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FIGUR 17 YTTRE FAKTORER Analys av flöden, noder och attraktorer i Kyrkbyn

FIGUR 18 LOKALER  Analys av lokaler i gatuplan i Kyrkbyn
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Lokala förutsättningar

Kyrkbyns SCAFT-plan innebär tydlig separering av bil-, 
gång- och cykeltrafik med ringleden utmed Sotérusgatan 
och Östra Bäckevägen runt stadsdelen som är avsedd för 
motortrafik. Ringleden har vidare identifierats ha ett normalt 
flöde. Innanför ringleden är bilanvändningen begränsad till 
viss del och avser främst matargatorna Byalagsgatan, Eke-
trägatan och Inägogatan där parkeringsplatser angränsar 
gatorna. Matargatorna upptäcktes ha ett svagare flöde än 
ringleden runt stadsdelen. Eketrägatan har ett observerat 
starkt flöde på delar av gatan medan de andra matargatorna 
saknar rörelse. De delar av Eketrägatan som utgörs av ett 
starkt flöde kan anses bero på att kollektivtrafik nås i kors-
ningarna på de båda ändarna av Eketrägatan, vilket gör att 
människor rör sig mot dessa platser för att ta sig vidare till 
olika målpunkter med kollektivtrafiken. Längst Eketrägatan 
upptäcktes även flertalet lokaler i gatuplan med varierande 
verksamheter, framförallt koncentrerade i korsningarna med 
hållplatslägen. Lokalernas närvaro kan därmed även uppges 
bidra till att människor rör sig på dessa platser. Denna hypo-
tes kan även understrykas i föregående analyser som har vi-
sat på ett mönster av hur lokaler i gatuplan är framgångsrika 
vid korsningar och kollektivtrafiknoder i och med att det ofta 
finns ett naturligt flöde där gator korsas.

Gränssnitt mellan byggnad och gaturum

Byalagsgatan som har ett identifierat svagt flöde och till störs-
ta delen är avsedd för biltrafik samt parkering och har smala 
trottoarer på båda sidor. Lokalerna på Byalagsgatan är loka-
liserade utmed ena sidan av gatan i anslutning till korsning-
en vid Kyrkbytorget. Gaturummet utgörs av en relativt kraf-
tig nivåskillnad i anslutning till fasaden och som delar upp 
gaturummet. På andra sidan gatan är endast bostäder utan 
lokaler i gatuplan lokaliserade. Kickert beskriver att bostäder 
och nivåskillnader vid fasaden kan vara en bidragande orsak 
till en minskad interaktion i gatan då de är mindre inbjudande 
(Kickert 2015, s. 58). 

FIGUR 19 SEKTION  Sektion av Byalagsgatan visar gaturummets utformning 
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Rumslig integration

I Space Syntax betweennessanalys över Kyrkbyn finns någ-
ra gator angivna med rött som visar på de genaste vägarna 
i Space Syntax-mått inom en radie på två kilometer. Eketrä-
gatan har en enligt analysen hög genhet men likväl är det 
observerade flödet normalt. Eftersom gatan är en matargata 
omgiven av relativt breda gräsytor och stora trafikleder kan 
utformningen av gaturummet anses ha dåliga förutsättningar 
för ett starkare flöde trots att den enligt betweenesseanaly-
sen är mycket tillgänglig. 

I Space syntax integrationsanalys över Kyrkbyn visas ett 
fåtal gator angivna som högt integrerade i gatunätet på en 
radie av två kilometer, vilket visar på att de flesta gatorna i 
Kyrkbyn är lågt integrerade i jämförelse med Kungsladugård 
och Vasastaden. De gator som är högt integrerade i Kyrkbyn 
är matargatorna Eketrägtan och Inägogatan, delar av ringle-
den Sotérusgatan, Byalagsgatan samt gång- och cykelvägen 
norr om Byalagsgatan. Ovan nämnda gatorna identifierades 
ha normala, svaga och delvis starka flöden. Flödesanalysen 
kan uppges korrelera med Space syntax integrationsanalys 
avseende ovan nämnda gator som är integrerade i gatunätet 
som helhet. Ett vidare samband som upptäcktes på dessa 
integrerade gator visade att lokaler i gatuplan också var pla-
cerade på vissa av dessa gator såsom Eketrägatan och By-
alagsgatan. Detta samband kan påvisa att den kvantatativa 
analysen, Space Syntax mått på integration kan vara be-
hjälplig och användbar för att påvisa vilka platser och stråk 
som är lämpliga för lokalisering av lokaler i gatuplan, då de 
högst integrerade gatorna visade sig ha framgångsrika loka-
ler i gatuplan.

Utanför ringleden Sotérusgatan finns flertalet mindre integre-
rade och således gula gator i anslutning till Kyrkbyn, fram-
förallt i norr vid den stora trafikleden samt vid bostadsområ-
dena i väst och söder. Närliggande gator som är kopplade 
till ringleden och har lägre integration i gatunätet kan vara 
en bidragande orsak till att området i stort har relativt låg 
integration samt observerat flöde. Generellt sett kan stads-
formen uppges ha stor betydelse på livfullheten i stadsdelen. 
Hade stadsstrukturen i Kyrkbyn utgjorts av ett gatunät med 
fler kopplingar till gena gator samt en bebyggelsestruktur 
som interagerar med gatan hade förutsättningarna för livfull-
het varit bättre och kunnat resulterat i fler stråk med starka 
flöden som återfinns i stadsdelarna Vasastaden och Kungs-
ladugård. 
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FIGUR 20 SPACE SYNTAX INTEGRATION  Karta som visar integrationen i gatunätet 
med en skala från lågt, blått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)

FIGUR 21 SPACE SYNTAX BETWEENNESS  Karta som visar genhet i gatunätet med en 
skala från lågt, ljusgrått till högt, rött.  (Chalmers, kurs ARK 325)



Länka ihop stadsdelar

Skapa nya länkar mellan stadsdelar för att öka tillgängligheten, både inom och utanför stadsdelarna. En stadsdel med 
fler gator kopplade till närliggande stadsdelar är högre integrerad än stadsdelar med färre kopplingar vilket skapar 
förutsättningar för ökad integration och lokaler i gatuplan att bli framgångsrika. 

Starka noder ger livfulla stadsrum

Livfulla stadsrum skapas genom starka noder i främst korsningar. För att en korsning ska utgöra en stark nod bör den 
angränsa till hållplatslägen för kollektivtrafik och ha en blandning av lokaler i gatuplan. Hållplatsernas lägen påverkar var 
folk rör sig och ju närmre en hållplats lokaler är placerade desto bättre förutsättningar har verksamheterna att bli 
företagsamma.

Varierande attraktorer inom stadsdelen

Identifiera och tillvarata stråk som förbinder attraktorer utanför området och skapa aktiva mötesplatser genom att placera 
olika attraktorer väl integrerat i området. Attraktorer fungerar mest effektivt om de kan nås med spår- och busstrafik samt 
med cykel eller till fots.

Tillgängliga stråk

Skapa tillgängliga stråk med hög korsningstäthet för att öka integrationen, vilken är en förutsättning för aktivitet och liv-
fullhet i gaturummet. 

Inbjudande fasader

I gränssnittet mellan fasad och gaturum bör fasader placeras i linje utan förgårdsmark i fastighetsgräns för tillgänglighet 
och exponering. Lokalerna ska även kunna nås på samma nivå i markplan för hög tillgänglighet och ökad interaktion.

Offentliga gatumiljöer utformas med hög kvalitet

Öka kvaliteten i den offentliga miljön genom att utforma publika utrymmen med breda trottoarer. För att få en hög grad av 
mänsklig aktivitet i gaturummet bör cykelbanor separeras från gående då det ger människor möjlighet att stanna upp på 
en plats. Hög kvalitet i den offentliga miljön möjliggör interaktion och är i förlängningen av betydelse för lokaler i gatuplans 
verkningsgrad.

Visuell kontakt mellan fasad och gaturum

Placera inbjudande lokaler i gatuplan som erbjuder visuell kontakt mellan insida och utsida såsom butiker, restauranger 
och caféer. Stora fönster och täta entréer har en inbjudande effekt vilket kan främja interaktionen. 

32

4.3 Strategier
Föregående analyser har genom identifiering av mönster resulterat i sju grundläggande strategier som kan fungera som un-
derlag för framtida planering av stadsdelar. Strategierna utgör strukturella och lokala förutsättningar som är gynnsamma för 
lokaler i gatuplan och således nödvändiga för att lokalerna ska ges möjlighet att bli företagsamma. 



KAPITEL 5 - GESTALTNINGSFÖRSLAG
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5.1 Kungsladugård - Lisa Marklinder
 

 

Gestaltningsförslaget i Kungsladugård avgränsar ett område från Mariagatan längst Älvsborgsgatan till och med Karl Johans-
gatan. Utvecklingsförslaget omfattas av att länka samman stråk, tillvarata potential i gaturummet samt att förtäta med bostäder 
och lokaler i gatuplan med grund från analys och strategier. 
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1. Gatuomvandling sker i form av förbättrad framkomlighet för cykel och gående. Parkeringsplatser tas bort och ersätts 
med bredare trottoar och körfält för cyklister. 

2. Nytt bostadsområde med lokaler i gatuplan utvecklas med tydliga stråk som binder ihop stadsdelens befintliga bostads-
områden och kulturcentrat Röda sten.

3. Utveckling av bostäder.
4. Byggande av bostäder pågår.
5. Förläng stråket från etapp ett för att förbättra framkomligheten för gående och cyklister mellan huvudstråket Mariagatan 

till det nya bostadskvarteret, etapp två. 

FIGUR 22 UTVECKLINGSFÖRSLAG GLOBALT NIVÅ Utvecklingsförslag i Kungsladugård med områdesavgränsning 
Siffrorna visar etapperna 1-5 



Utvecklingsförslag etapp ett
Första etappen innefattar en gatuomvandling på Älvsborgs-
gatan. Idag är Älvsborgsgatan en transportväg för spårvagn 
samt biltrafik med litet utrymme för gående och cykliser trots 
att i analysen visade sig att många lokaler i gatuplan fanns 
belägna där. Gatuomvandlingen ska tillvara den potential 
som finns i gaturummet på delar av Älvsborgsgatan i anslut-
ning till huvudstråket Mariagatan. 

Att utveckla och förse Älvsborgsgatan med bredare trottoa-
rer, separera gående och cyklister ökar den mänskliga aktivi-
teten vilket är betydande för interaktionen i den offentliga mil-
jön och lokaler i gatuplans verkningsgrad. På sikt i etapp fem 
omvandlas gatan vidare för att stärka stråket för fotgängare 
och cyklister med koppling till de nya bostadsområdet, etapp 
två.
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FIGUR 23 SEKTION  Befintligt gaturum Älvsborgsgatan 

FIGUR 24 SEKTION  Omvandlig av gaturum Älvsborgsgatan
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Utvecklingsförslag etapp två 
Etapp två innefattar att större område i västra delen av 
Kungsladugård längst Karl Johansgatan. Området ska ut-
vecklas med bostäder och lokaler i gatuplan längst  flera 
stråk. Stråket mellan Röda sten  sträcker sig genom det nya 
bostadsområdet, når attraktorn Sannaskolan och slutligen 
huvudstråket Mariagatan. I detta stråk skapas aktiva mötes-
platser såsom lokaler i gatuplan och parkmiljö inom bostads-
kvarteret med många korsningar, vilket är en förutsättning 
för aktivitet och livfullhet i gaturummet. 

Lokalerna i gatuplan placeras längst det stråk som når den 
nya etappen av bostäder och kopplas samman med Kungs-
ladugårds befintliga kvarter vid Älvsborgsgatan. I västlig 
riktning ska stråket kopplas samman med attraktorn kultur-
centret Röda sten och närliggande bostäder för att öka till-
gängligheten. Då det visade sig i rumsintegrationsanalysen 
på två kilometer att närliggande stråk till Röda sten, bostads-
kvarter i etapp två och stråket till det befintliga bostadskvarter 
vid Älvsborgsgatan hade något lägre integration, fler länkar 
till stråken kan därmed öka integrationen och tillgängligheten 
i området. 

FIGUR 25 UTVECKLINGSFÖRSLAG ETAPP TVÅ  Utvecklingsförslag lokal 
nivå
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5.2 Kvillebäcken - Niki Sandström 
 
Motivering till valt område

Planförslaget för område två innefattar ett delområde söder om 
Hjalmar Brantingsgatan i stadsdelen Kvillebäcken. Hisingsga-
tan utgör fortsättningen söderut på det starka stråket Gustaf 
Dalénsgatan och de två gatorna kopplas ihop under den upp-
höjda spårvägen. Space Syntax visar på lika hög integration 
samt genhet vid Hisingsgatan som Gustaf Dalénsgatan men 
enligt observationsanalysen är flödet svagare på Hisingsga-
tan. Denna observation är grunden för det gestaltande arbetet 
och tyder på att de lokala förutsättningarna är bristfälliga på 
och i anslutning till Hisingsgatan. 

Avgränsning

Planområdet avgränsas till att omfatta norra delen av Hisings-
gatan samt dess koppling till Gustaf Dalénsgatan som utgörs 
av dels en underfart och dels en gångpassage över spårvä-
gen vid Hjalmar Brantingsgatan som med trappor når Saluhal-
len i norr samt bilparkeringen i söder (bild 2). Avgränsningen 
sträcker sig vidare västerut från Hisingsgatan och omfattar 
där de befintliga kontorslokalerna och bilparkeringen samt en 
del av Virvelvindsgatan (bild 1). Österut från Hisingsgatan lö-
per Vågmästaregatan som angränsar till attraktorn Ölstugan 
Tullen Kville och utgör avgränsningen i öster. 

Övergripande planförslag

Planförslaget är indelat in i två etapper som båda redovisas 
i en övergripande konceptskiss med tillhörande motiveringar 
(figur 26). Den första etappen utgör det gestaltande förslaget 
och den andra etappen är framtagen för att kunna planeras i 
ett senare skede. Den andra etappen innebär en omvandling 
av Kvillebäckstorget som delas upp i mindre beståndsdelar 
och kompletteras med ett kulturhus för att bilda en ny attraktor 
i närheten till Hisingsgatan samt Vågmästaregatan. Vidare fö-
reslås ny bostadsbebyggelse på befintlig parkeringsyta öster 
om avgränsningen samt komplettering med bostäder ovanpå 
befintligt köpcentrum. Detta för att generera naturlig rörelse 
österut.
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BILD 1  Bild från gångbro visar parkeringsyta och byggnad med verksamhe-
ter/kontor på Hisingsgatan

BILD 2  Norra sidan av Kvillebäcken, nybyggnation med blandade funktioner
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FÖRSTA ETAPPEN

1. Kopplingen norr och söderut från Hisingsgatan förbättras genom att bredda gaturummet för större gåyta och separata cykelbanor.

2. Korsningen görs till en starkare nod genom att anpassa gaturummet till mjuka tra�kslag och koppla på stråket i väster

3. Virvelvindsgatan dras om för att koppla ihop gatunätet

4. Broförbindelse över spår till Kvillebäcks Saluhall leder gångtra�k mellan stadsdelens norra och södra sida
 Bron får en bättre kopplning på södra sidan genom ett nytt torg. Busshållplats lokaliseras i anslutning till torget

5. Gångbro över ån för tydligare förbindelse västerut

6. Kontor med handel i gatuplan samt ny torgbildning i anslutning till byggnaden föreslås på be�ntlig parkeringsplats

7. Be�ntliga byggnader rivs och ersätts med bostäder samt lokaler i gatuplan och parkering under mark

ANDRA ETAPPEN

8. Kvillebäckstorget föreslås delas in i mindre enheter och ett kulturhus förselås för öka aktiviteten i och till torget

9. Parkeringsplats föreslås ersättas med bostäder

10. Förtätning med bostäder på be�ntligt köpcentrum
 

FIGUR 26 UTVECKLINGSFÖRSLAG GLOBAL NIVÅ  Utvecklingsförslag redovisas i svart för etapp ett och i grått för etapp två 



Gestaltningsförslag - Hisingsgatan med omnejd

Hisingsgatan föreslås breddas med mer plats för mjuka tra-
fikslag. Detta genom att befintliga kontorslokaler rivs och er-
sätts med ny bebyggelse som tar vid några meter väster-
ut från tidigare byggnad. Nya bostäder uppförs i 6 våningar 
med lokaler i gatuplan och parkering under mark. Kanstens-
parkeringen utmed Hisingsgatans västra sida avverkas och 
den nya bebyggelsens lokaler skjuts in en bit från fasaden på 
övriga våningar för att skapa en rumslighet mot gaturummet. 
Lokalernas entréer är utformade mot gatan och fasaderna är 
inbjudande med glaspartier för att skapa en visuell kontakt

med gaturummet. Virvelvindsgatan dras om för att utgöra en 
genare väg till föreslagen ny bostadsbebyggelse i 4 våningar. 
Den befintliga parkeringsytan i norr föreslås göras om till ett 
torg samt kontorsbyggnad i 5 våningar med handel i gatuplan 
för att skapa en mer gynnsam koppling till den södra delen 
av Kvillebäcken vilket bidrar till att platsen upplevs mer till-
gänglig. Busshållplats samt separat cykelväg föreslås även i 
anslutning till torget och bidrar till en nod i området. Slutligen 
föreslås en broförbindelse över ån i öster för att binda sam-
man västra och östra delen av södra Kvillebäcken.
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FIGUR 27 UTVECKLINGSFÖRSLAG LOKAL NIVÅ  Utvecklingsförslag för Hisingsgatan med omnejd samt sektionslinje

FIGUR 28 SEKTION  Omvandling av gaturum Hisingsgatan  
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KAPITEL 6 - AVSLUTNING
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6.1 Diskussion och slutsats
Samband mellan livskraftiga lokaler i gatuplan, flöden av 
människor samt hög integration och genhet i gatunätet ut-
ifrån Space Syntax analys har ofta visat goda resultat, men 
det har även åskådliggjorts undantag. Högt integrerade ga-
tor har emellertid observerats inneha få livskraftiga lokaler 
i gatuplan. Detta understödjer att betydande faktorer för lo-
kaler i gatuplans verkningsgrad är de yttre faktorerna, det 
vill säga lokala förutsättningar, såsom gränssnittet mellan 
byggnader och gaturum samt attraktorer som fungerar som 
generatorer för rörelse, i kombination med integration och 
genhet. Rumslig integration är således nödvändig men inte 
i tillräcklig grad en förutsättning och av avgörande vikt för 
lokaler i gatuplan att bli framgångsrika på en viss plats.

Detta samband kan påvisa att Space Syntax mått på integra-
tion samt genhet i gatunätet inledningsvis och på en struktu-
rell nivå kan vara behjälplig och användbar för att påvisa vil-
ka platser och stråk som är lämpliga för placering av lokaler 
i gatuplan. För att i nästa skede tillvarata potentialen genom 
att gå vidare och undersöka platsens lokala förutsättningar 
genom yttre faktorer. Sammanfattningsvis kan en gata som 
påvisas vara högt integrerad och ha hög genhet i gatunät-
verket likväl utgöras av bristande lokala förutsättningar på 
platsen, vilket är av betydelse för platsens verkliga livfullhet 
som är den mest grundläggande förutsättningen för lokaler i 
gatuplans framgång.

Studien visar samband mellan stadsform, interaktion i gatu-
rummet samt rumsintegration. Vilka rumsliga förutsättningar 
som krävs för att skapa lokaler i gatuplan utgör den första 
frågeställningen och har med framgång undersöks i vårt fäl-
tarbete samt analys. De framtagna strategierna har enligt vår 
bedömning uppfyllt syftet med kandidatarbetet och bidragit 
med ökad kunskap och förståelse för hur den strukturella po-
tentialen kan tillvaratas på lokal nivå vilket utgör den andra 
frågeställningen. Studien har också undersökt huruvida det 
är möjligt att urskilja varför lokaler i gatuplan fungerar på vis-
sa platser. Denna tredje frågeställning har besvarats på en 
global nivå genom beskrivning av stadsform för respektive 
analysområde samt jämförelse gentemot resterande analy-
sområden. 

Studien har undersökt problematiken med den underliggan-
de tilltron till att lokaler i gatuplan per automatik gör platsen 
levande. Resultatet av framtagna strategier har exemplifie-
rats i de utarbetade gestaltningsförslagen. Strategierna kan 
användas i framtida fysisk planering för att på ett konstruktivt 
sätt planera för lokaler i gatuplan och således arbeta utifrån 
både strukturella och lokala förutsättningar.
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Illustrationer i analys samt gestaltningsförslag

Framtagna av (om ej annat anges) författarna Lisa Marklinder och Niki Sandström

Figurer
Figur 1.
Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T. & Xu, J. (1993). Natural movement: or, configuration and attraction in urban pe-
destrian movement. Enviroment and planning B: Planning and design, 20(1), ss. 29 - 66. DOI: 10.1068/b200029

Figur 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20 & 21. 
Space Syntax integration och betweeness kartor (Chalmers Ark, kurs 325). 

Figur 22 & 26.
Lantmäteriet https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
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