INTEGRERINGSMODELLEN
- Ett användbart planeringsverktyg för att beskriva fysiska
integreringsförutsättningar?
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UNDERSÖKNING OCH ANALYS AV EN METOD FÖR BEDÖMNING OCH
REDOVSING AV FYSISKA STRUKTURELLA INTEGRERINGSASPEKTER
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Sammanfattning
Under en relativt lång tid har det inom samhällsplaneringsdebatten framhållits vikten av att verka
I|UHQXWYHFNOLQJVRPWDURVVIUnQIXQNWLRQVVHSDUHUDGHVHJUHJHUDQGHRFKWUD¿NDOVWUDQGHVWDGVE\Jgnadsstrukturer till den funktionsblandade attraktiva staden som erbjuder närhet, jämlikhet och
minskat biltransportbehov mellan dess väl sammanlänkade och integrerade stadsdelar och funkWLRQHU(QW\GOLJWUnGDQGHWUHQGRFKXWYHFNOLQJLQRPVWDGVSODQHULQJlURFNVnGHQ|NDGHIRNXVHULQJHQSnDWWKLWWDPRGHOOHURFKYHUNW\JI|UDWWNXQQDEHG|PDRFKXWYlUGHUDVWDGVXWYHFNOLQJVI|UVODJ
XUKROLVWLVNDKnOOEDUKHWVSHUVSHNWLYYLONHWEODPlUNVLXWYHFNODQGHWDYKnOOEDUKHWVFHUWL¿HULQJVPHWRGHUI|UVWDGVGHODUVDPWNUDYVRPVWlOOVSnKROLVWLVNDGHODQDO\VHURFKUHGRYLVQLQJDULGHVVD
Hur problem, förutsättningar och innebörden av olika strukturella lösningar framställs kan ha en
VWRUEHW\GHOVHI|UYLONHQO|VQLQJVRPYlOMVVDPWKXUYlOGHQYDOGDO|VQLQJHQELGUDUWLOOHQ|QVNDG
stadsutveckling. I detta sammanhang kan det vara av värde att i planeringsprocesser att ha bra verkW\JI|UDWWNXQQDDQDO\VHUDRFKEHVNULYDROLNDI|UXWVlWWQLQJDURFKI|UlQGULQJVI|UVODJ
7UD¿NYHUNHWSXEOLFHUDGHLUDSSRUWHQ´Integrering av handel i städer- Metoder, strategier och
exempel´  ,UDSSRUWDUEHWHWVVHQDUHGHODUXWYHFNODGHVI|UVODJWLOOHQPHWRGPRGHOOI|UDWW
NXQQDPlWDRFKLHWWVDPODWLVDPPDQKDQJUHGRYLVDROLNDEHVWnQGVGHODUVRPEHG|PVKDEHW\GHOVH
I|UHQ|NDGI\VLVNVWUXNWXUHOORFKIXQNWLRQHOOLQWHJUDWLRQ0HWRGHQVRPI|UHVOnVGHQVNIntegrationsmodellenE\JJHULSULQFLSSnDWWYLVVJUXQGOlJJDQGHGDWDWH[EUXWWRWRWDODUHD %7$ DYROLND
markanvändningar, gatu- och GC-nätets längd, struktur och sammanlänkning, förekomsten av gator
PHGEDUULlUHIIHNWHUPPI|UDNWXHOOWRPUnGHVDPODVLQRFKYLDVDPPDQYlJDQGHNYDQWL¿HULQJVlWWV
LUHODWLRQWLOOYDUDQGUDLHWWYlUGHURVGLDJUDP0HWRGHQKDULQRPUDPHQI|U7UD¿NYHUNHWVUDSSRUW
prövats på ett handelsområde i Örebro, men någon mer omfattande validering eller tester har ännu
inte skett.
+lUI|UHOLJJDQGHDUEHWHV\IWDUWLOODWWLEUHWWSHUVSHNWLYDQDO\VHUDRFKXQGHUV|NDintegreringsmodellensDQVDWVHURFKEHG|PQLQJVJUXQGHUI|UDWWI|UVWnRFKEHVNULYDI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ'HWWD
dels ur ett teoretiskt perspektiv genom jämförelse med andra för stadsplaneringen relevanta förhållningsätt och metoder samt dels i ett praktiskt tillämpningsperspektiv genom tester på principiella
förenklade stadsstrukturer samt en fallstudie för ett utvecklingsområde i centrala Kungsbacka. En
EHW\GDQGHGHODYDUEHWHWKDUlYHQIRNXVHUDWVWLOODWWPHGGHVVDYDOLGHUDQGHWHVWHUVRPJUXQGXWDUbeta och föreslå kompletteringar och justeringar i modellens beräkningsgrunder.
(QH[HPSOL¿HUDQGHJHQRPO\VQLQJDYHQUHSUHVHQWHUDQGHYlJOHGQLQJIUnQÀHUDFHQWUDODSODQHULQJVP\QGLJKHWHUVRP7UD¿NI|UHQDWWUDNWLYVWDG 75$67 YLVDUDWWYLNWHQDYI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJW\GOLJWWDVXSSRFKWLOOVNULYVKDHQEHW\GHOVHI|UGHQDWWUDNWLYKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJVDPWDWW
dessa frågor kan framhållas som övergripande mål både för den enskilda staden och för samhället i
VWRUW,75$67LKXYXGVDNEHVNULYHWJHQRPWHUPHUVRPWLOOJlQJOLJKHWRFKQlUKHW
)|UDWWJH|YHUJULSDQGHI|UVWnHOVHWLOOKXUI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQEHVNULYDVRFKI|UVWnV
samt för att sätta integreringsmodellens förhållningssätt till integreringsbegreppet i ett teoretiskt
sammanhang har en översiktlig beskrivning av två andra teorier och metoder även gjorts inom
ramen för detta arbete; Space syntax respektive 6WHSKHQ0DUVKDOOVVWUnNVWUXNWXUDQDO\V LQNOXVLYH
DQVOXWDQGHEHVNULYQLQJDULSXEOLNDWLRQHQ6WUHHWVDQG3DWWHUQV Space syntax, som idag är en väl
HWDEOHUDGPHWRGLNLQRPEODVWDGVSODQHULQJDQDO\VHUDULQWHJUDWLRQPHGXWJnQJSXQNWLGHXSSIDWWDGHUXPPHQVVDPEDQGRFKI|UKnOODQGHWLOOYDUDQGUD0DUVKDOOVVWUnNVWUXNWXUDQDO\Vkan på överJULSDQGHSODQVlJDVXWJnLIUnQJDWXOlQNDUQDVVDPWQlWYHUNHQV H[HPSHOYLVJFQlWHWV NRQQHNWLYLWHW
och strategiska kontinuitet.
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(Q|YHUJULSDQGHOLNKHWPHOODQEnGH0DUVKDOOVDQJUHSSVlWWVSDFHV\QWD[RFKLQWHJUHULQJVPRGHOOHQV
I|UKnOOQLQJVlWWlUDWWLQJHQDYGHVVDGLUHNWI|UHVNULYHUHQJLYHQW\SDYXWIRUPQLQJHOOHUVWUXNWXU
XWDQV\IWDUWLOODWWJHQRPDQDO\VHUDYYLVDGHONRPSRQHQWHULVWDGHQNXQQDEHVNULYDYLVVDHJHQVNDSHU
VRPEHG|PVKDEHW\GHOVHI|UGHVVKHOKHWRFKLQQHERHQGHNYDOLWpHUbYHQRPLQJHQDQDO\VPHWRG
JHUDOODVYDUHQVRPNUlYVI|UDWWO|VDGHNRPSOH[DIUnJRUVRPVWDGVSODQHULQJEHK|YHUKDQWHUDlU
HQJHPHQVDPNYDOLWHWKRVVDPWOLJDDYPHWRGHUQDDWWGHPHGJHUNYDQWLWDWLYDDQDO\VHURFKUHGRYLVQLQJDUDYYLNWLJDGHOIDNWRUHULVWDGVWUXNWXUHQVHJHQVNDSHUVDPWGHVVDEHVWnQGVGHODUVNRQ¿JXUDWLYD
LLQWHJUHULQJVPRGHOOHQlYHQWLOOYLVVGHOlYHQNRPSRVLWLRQHOOD I|UKnOODQGHQWLOOVLQRPJLYQLQJ
'HVVDDQDO\VHUNDQIXQJHUDVRPYLNWLJDYHUNW\JI|UDWWI|UVWnEHVNULYDRFKSULRULWHUD|QVNYlUGD
egenskaper utifrån uppsatta mål för det enskilda stadsrummet, för ett delområde eller för staden
som helhet.
,KlUI|UHOLJJDQGHDUEHWHNRQVWDWHUDVDWWGHWXUHWWWHRUHWLVNWSHUVSHNWLYNDQVlJDV¿QQDVHQUHOHYDQV
EnGHDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQJHQHUHOOWVRPSODQHULQJVYHUNW\JRFKDYDQVDWVHQLGHVVLQJnHQGH
EHG|PQLQJVSDUDPHWUDU'HSUDNWLVNDHPSLULVNDWHVWHUQDLQRPUDPHQI|UGHWWDDUEHWHKDUYLVDW
behov av kompletteringar och justeringar av modellens beräkningsgrunder. Flera justeringar har
WDJLWVIUDPRFKI|UHVODJLWVLQRPUDPHQI|UGHWWDDUEHWH0HGGHVVDMXVWHULQJDUNDQSnHWW|YHUJULSDQGHSODQDQDO\VHUHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQEHVNULYDVJHWLOOIUHGVWlOODQGHXWIDOOLGHXWI|UGD
testerna. Fortsatta valideringar samt parallella tester med andra sätt att mäta integrering och
mätningar av faktiska rörelser bedöms dock behövas för att på ett djupare plan kunna avgöra
KXUXYLGDK|JDYlUGHQLLQWHJUHULQJVSUR¿OHQVSDUDPHWDUDUnWHUVSHJODUHQVODJVIDNWLVNK|JLQWH
JUHULQJPHGQlUOLJJDQGHRPUnGHQ6DPWLGLJWNDQLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDQVDWVDWWMXVWNYDQWL¿HUD
IDNWLVNDI\VLVNDIDNWRUHUYDUDMXVWHWWVlWWDWWEHVNULYDHQVODJVIDNWLVNLQWHJUHULQJLVLJ
$YVOXWQLQJVYLVNDQGHWVlJDVDWWVWDGVRFKVDPKlOOVE\JJQDGVSURFHVVHURFKDYYlJDQGHQLGHVVDlU
NRPSOH[DRFKRPIDWWDUPnQJDVDNRPUnGHQGHODURFKIDNWRUHU2DYVHWWYLONDPHWRGHUHOOHUDQDO\VYHUNW\JVRPDQYlQGV¿QQVDOOWLGHQULVNI|U|YHUWRONQLQJHOOHUWLOOHWWI|UVWRUWIRNXVSnUHVXOWDWHQ
I|UDQDO\VHQDYYLVVDGHOIUnJRU(WWKROLVWLVNWV\QVlWWlUVDPWLGLJWDYJ|UDQGHI|UKXUGHQVDPODGH
VWDGVNYDOLWpQRFKGHQVDPODGHKnOOEDUDVWDGVXWYHFNOLQJEOLU)|UDWWP|MOLJ|UDHWWKROLVWLVNWV\QVlWW
krävs en förståelse för de enskilda beståndsdelarnas egenskaper. Utmaningen och möjligheten
OLJJHUMXVWLDWWXWLIUnQYLVVDNlQGDI|UVXWVlWWQLQJDUNXQQDV\QOLJ|UDDQDO\VHUDRFKUHGRYLVDGH
HQVNLOGDEHVWnQGVGHODUQDVHJHQVNDSHULUHODWLRQWLOO|YULJDGHOIDNWRUHUI|UDWWJHQ\NXQVNDSRP
KHOKHWHQ5HOHYDQWDPHWRGHURFKEHVNULYQLQJVYHUNW\JNDQPHGHQPHGYHWHQVLWXDWLRQVDQSDVVDG
resultattolkning, utgöra ett viktigt delstöd för att göra detta.
´0HWRGlUHWWLQWHOOHNWXHOOWLQVWUXPHQWPHGYLONHWGHWlUPM|OLJWDWWPHGXWJnQJVSXQNWLGHW
NlQGDSURGXFHUDNXQVNDSRPGHWRNlQGD´
-DFRSR=DEHUHOODLWDOLHQVN¿ORVRIIUnQWDOHW
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1. INLEDNING
I detta kapitels ges en först en övegrepande bakrundsbiild samt problemformulering. Därefter
beskrivs syfte, övergripande frågeställningar, metodik, avgränsningar samt rapportupplägg.

1.1. Övergripande bakgrundsbild
och problemformulering
Under en relativt lång tid har det inom samhällsplaneringsdebatten framhållits vikten av att verka för
en utveckling som tar oss från funktionsseparerade,
VHJUHJHUDQGHRFKWUD¿NDOVWUDQGHVWDGVE\JJQDGVVWUXNturer till den funktionsblandade attraktiva staden som
erbjuder närhet, jämlikhet och minskat biltransportbehov. En stad med där stadsdelar och funktioner är väl
sammanlänkade och integrerade och erbjuder närhet
RFKOLYVNYDOLWp6WDGHQVP|MOLJKHWDWWVW|GMDKnOOEDUD
livsstilar har under senare år även fått ett ökat fokus i
takt med den ökade förståelsen för behovet av minska
den mänskliga påverkan på klimat och ändliga resurser.
2OLNDPHWRGHURFKI|UKnOOQLQJVVlWWKDUXQGHUnUHQ
XWYHFNODWVI|UDWWDQDO\VHUDI|UVWnRFKI|UNODUDROLND
beståndsdelar och funktioner som antas påverka stadens
IXQNWLRQDWWUDNWLYLWHWRFKNYDOLWpW
I delar har diskussionerna om en mer integrerande och
funktionsblandad stad gett praktiska konkreta åtgärder
JHQRPDWWWH[SODQEHVWlPPHOVHURFKE\JJQDGHUDQpassats för att medge handel och andra verksamheter i
ERWWHQSODQSnQ\DERVWDGVKXVYLVVDOlJHQ,DQGUDGHODU
har utvecklingen fortsatt i motsatt riktning - detta gäller
LQWHPLQVWGHQRPGHEDWWHUDGHH[WHUQDKDQGHOQVRPIRUWIDUDQGHOLJJHUNYDURFKSnÀHUDKnOOH[SDQGHUDUVRP
sparsamt integrerade enklaver eller öar i det perifera
XUEDQDODQGVNDSHW2IWDPHGK|JWLOOJlQJOLJKHWI|UGHQ
bilburna medborgaren men mer svårtillgängligt för den
icke bilburna.
6nYlOVYHQVNDVRPXWOlQGVNDVWXGLHUYLVDUDWWH[WHUQKDQGHOJHQHUHUDUEHW\GOLJWPHUWUD¿NDUEHWHlQYHUNVDPKHWHULVWDGVNlUQDQ'HQIUlPVWDRUVDNHQlUWLOOJlQJOLJKHWVI|UOXVWHQI|UJnQJF\NHORFKNROOHNWLYWUD¿NVRP
XSSVWnUQlUYHUNVDPKHWHUI|UOlJJVH[WHUQW 7UD¿NYHUNHW
Trots att man inom samhällsplaneringskretsar ofta
framhåller problematiken med denna utveckling, som
leder till dåligt integrerade funktionsseparerade, handelsområden och ökat bilberoende så förefaller trenden
YDULWVYnUDWWEU\WD2IWDKDUKDQGHOVXWU\FNWDYLOMDPHG
hög billtillgänglighet genom stora markparkeringar
VDPWWLOOJnQJSnVWRUDPDUN\WRUI|UP|MOLJKHWH[SDQdering i kombination de lokalpolitiska incitamenten i

EHKRYHWDYQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQWLOOYl[WHWFYlJWWXQJW
RFKInUVWRUWJHQRPVODJYLGQ\XWE\JJQDGDYKDQGHOsområden.
(QOLNKHWLKXUYLVVDDVSHNWHUEOLUPHUVW\UDQGHRFK
SnYHUNDULQWHJUDWLRQHQNDQJ|UDVWLOOKXUEODWUD¿NVlNHUKHWVIUnJRUYLNWDGHVWXQJWRFK¿FNVWRUWJHQRPVODJL
RFKWDOHWVERVWDGVRFKWUD¿NSODQHULQJ HQOLJW
6&$)7PRGHOOHQ 9LONHWXUYLVVDDVSHNWHUNDQEHVNULYDVJHWWSRVLWLYDHIIHNWHU I|UWH[MXVWWUD¿NVlNHUKHW 
PHQVDPWLGLJWVRPGHQI\VLVNDPHGYHWQDVHSDUHULQJHQL
ROLNDJUDGKDUPHGI|UWDWWPnQJDRPUnGHQVRPGnE\Jgdes idag har problem kopplade till begränsad integration och segregation.
6DPWLGLJW¿QQVVWDUNDSROLWLVNDRFKSODQHULQJVPlVVLJD
LQFLWDPHQWI|UDWWPLQVNDELOEHURHQGHWUD¿NWUDQVSRUWDOVWULQJRFK&2XWVOlSS,QFLWDPHQWDWW|NDGHQ
I\VLVNDIXQNWLRQVEDVHUDGHLQWHJUDWLRQHQVnYlOPHOODQ
KDQGHOVRPUnGHQRFKRPOLJJDQGHEHE\JJHOVHRPUnGHQ
VRPPHOODQEHE\JJHOVHERVWDGVRPUnGHQVRPXSSOHYHU
VHJUHJDWLRQVSUREOHP¿QQVLQWHPLQVWI|UDWWQnXSSVDWWD
PLOM|RFKNOLPDWPnOJRGEHE\JJGPLOM|EHJUlQVDG
klimatpåverkan och god ekologisk, ekonomisk samt
social hållbarhet.
I takt med den fortsatta urbaniseringstrenden, städerQDVRFKKDQGHOVRPUnGHQDVIRUWVDWWDYl[DQGHRFKGHQ
ökade vilja att förtäta städerna för att uppnå effektivare
markanvändning och minskat transportbehov uppstår
situationer där frågor om stadens olika samband och
VWUXNWXUHUDNWXDOLVHUDV7H[QlUVWDGHQYX[LWLNDSSHWW
WLGLJDUHH[WHUQWKDQGHOVRPUnGHRFK|QVNDQ¿QQVRPDWW
vidareutveckla handelsområdet eller när förtätning mellan olika bostadsområdena ska göras. I sådana situationer där stadens funktionella och strukturella samband ska
utvecklas, kompletteras och förändras kan frågan hur
detta kan bidra till en mer funktionsblandad och integrerad stad bli aktuell, d.v.s. en integreringsprocess av
VWDGHQVI\VLVNDVWUXNWXURFKIXQNWLRQHUNDQDNWXDOLVHUDV
,SURMHNWVRPWH[U|UXWYHFNOLQJDYKDQGHOVRPUnGHQ
VWlOOVRIWDSODQHUDUHRFKSROLWLNHUEHVOXWVIDWWDUHLHQ
situation där de tidigare nämnda, ofta tungt vägande,
ekonomiska argumenten med hög biltillgänglighet,
H[SDQVLRQVP|MOLJKHWHUDUEHWVWLOOIlOOHQPPEODQGDV
och i olika grad ställs emot frågor om minskat bilberoende, stadsläkning och integreringsaspekter. En viktig
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fråga är i ett sådant sammanhang är om det verkligen
¿QQVHWWPRWVDWWVI|UKnOODQGHPHOODQHQPHUOnQJVLNWLJ
I\VLVNRFKVWUXNWXUHOOVDPKlOOVSODQHULQJVRPJ\QQDUHQ
funktionsblandad stad och en samhällsplanering som
lYHQJ\QQDUKDQGHOQ"
Hur problem, förutsättningar och innebörden av olika
strukturella lösningar framställs kan ha en stor beW\GHOVHI|UYLONHQO|VQLQJVRPYlOMVVDPWKXUYlOGHQ
valda lösningen bidrar till en önskad stadsutveckling.
I detta sammanhang kan det vara av stort värde för
SODQHULQJVSURFHVVHQDWWKDEUDYHUNW\JI|UDWWKDQWHUD
och beskriva strukturella integreringsaspekter för olika
situationer och förändringsförslag.
7UD¿NYHUNHWSXEOLFHUDGHLUDSSRUWHQ´,QWHJUHULQJ
DYKDQGHOLVWlGHU0HWRGHUVWUDWHJLHURFKH[HPSHO´
 5DSSRUWHQlUIUDPWDJHQLHWWXWYHFNOLQJVSURMHNWVRPGULYLWVDYWUD¿NSODQHUDUHH[SHUWHU
Sn5DPE|OO6YHULJH$%VDPW.7+LVDPDUEHWHPHG
7UD¿NYHUNHWRFKgUHEURNRPPXQ,QRPUDPHQI|U
UDSSRUWHQJHQRPI|UGHVEODHQLQWHUYMXVHULHPHGÀHUD
VWRUDIDVWLJKHWVlJDUHLQRPKDQGHOH[WHUQKDQGHO(Q
intressant, men inte helt oväntad, aspekt som framkom
DYLQWHUYMXHUQDYDUDWWGHWIUnQKDQGHOVVLGD¿QQVHQ
YLOMDDWWKDRFKVNDSDHQQlUKHWWLOONXQGHQ'nLQWHEDUD
till den långväga bilburna kunden utan även till kunder i
det mer direkta närområdet – vilket skulle kunna beskrivas som en önskan om en ökad integration med övriga
IXQNWLRQHURFKGHODUDYVWDGHQ9DUI|UI|UHIDOOHUYLLQWH
DOOWLGNXQQDLVW|UUHJUDGLQWHJUHUDQ\DRFKEH¿QWOLJD
KDQGHOVRPUnGHQPHG|YULJDGHODUDYVWDGHQ"
För att närma sig ett svar på frågan är det nödvändigt
DWWI|UVWnRFKGH¿QLHUDYDGVRPPHQDVPHGLQWHJUHULQJ
VDPWYDGVRPNDUDNWHULVHUDUHWWI\VLVNWRFKVWUXNWXUHOOW
väl integrerat område. I ett övergripande samhällsperVSHNWLYNDQLQWHJUHULQJKDÀHUDROLNDEHW\GHOVHU±WH[
socialintegrering, kulturellintegrering, samhällsstrukturell integrering, integrering av estetisk eller rumslig
NDUDNWlUIXQNWLRQVLQWHJUHULQJHOOHULQWHJUHULQJDYI\VLVNDVWUXNWXUHU9DULDWLRQRFKPnQJIDOGlUNlQQHWHFNHQ
som ofta framhålls som viktiga för den attraktiva och
väl fungerande staden, vilket även i sig kan ses som en
orsak till integreringsbergrepets mångfald.
,7UD¿NYHUNHWVUDSSRUWIRNXVHUDUI|UIDWWDUQDEODWLOO
DWWEU\WDQHGRFKEHVNULYHUYDGVRPNDQNlQQHWHFNQD
HWWYlOLQWHJUHUDWRPUnGHXUHWWIXQNWLRQHOOWRFKI\siskt strukturellt perspektiv. Gatustrukturens täthet
och sammanlänkning med omgivning, variationen i
PDUNDQYlQGQLQJHQJUDGHQDYNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJ
PPIUDPKnOOVVRPIDNWRUHUDYEHW\GHOVHRFKVRPE|U
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beskrivas i ett samlat sammanhang om en bild av ett
områdes förutsättningar för integration skall kunna ges.
Inom ramen för rapportarbetets senare delar utveckODGHVGHWWDWLOOHQPHWRGPRGHOOI|UDWWNXQQDPlWD
och redovisa dessa olika beståndsdelar i ett samlat i
VDPPDQKDQJ0HWRGHQVRPI|UHVOnVGHQVN,QWHJUDWLRQVPRGHOOHQE\JJHULSULQFLSSnDWWYLVVJUXQGOlJJDQGHGDWDWH[EUXWWRWRWDODUHD %7$ DYROLNDPDUkanvändningar, gatu- och GC-nätets längd, struktur
och sammanlänkning, förekomsten av gator med
barriär effekter m.m. för aktuellt område samlas in
RFKYLDVDPPDQYlJDQGHNYDQWL¿HULQJVlWWVLUHODWLRQ
WLOOYDUDQGUDLHWYlUGHURVGLDJUDP9lUGHURVHQV\IWDU
VnOHGHVWLOODWWUHGRYLVDHWWRPUnGHVLQUHUHVSHNWLYH\WWUH
integreringsförutsättningar i förhållande till graden av
NROOHNWLYWUD¿NWlFNWPDUN\WD%7$VDPWI|UHNRPVWHQ
DYROLNDPDUNDQYlQGQLQJDU6RPHWWLQOHGDQGHVWHJL
metoden ingår även ett beskrivande diagram för det
aktuella områdets översiktliga förutsättningar att bli
HQLQWHJUHUDGGHODYVWDGHQ0HWRGHQKDULQRPUDPHQ
I|U7UD¿NYHUNHWVUDSSRUWSU|YDWVSnHWWKDQGHOVRPUnGH
i Örebro, men någon mer omfattande validering eller
tester har ännu inte skett.
bYHQRPLQWHJUHULQJVPRGHOOHQlUXWYHFNODGLHWWVDPPDQKDQJI|UEHG|PQLQJDYH[WHUQDKDQGHOVHWDEOHULQJDU
kan aspekterna som bedöms tänkas vara relevanta även
i andra planerings sammanhang för att bedöma och
redovisa ett områdes potential att vara eller bli en inteJUHUDGGHODYGHQRPJLYDQGHVWDGHQ%HKRYDYIRUWVDWW
validering och utveckling av metoden föreligger dock.

1.2 Syfte och övergripande frågeställningar
2OLNDPHWRGHUI|UDWWPlWDHOOHUEHVNULYDVWDGHQlULQWH
QnJRWQ\WW2IWDKDUGHVVDPHWRGHUGRFNHWWVSHFL¿NW
IRNXVWH[DWWEHVNULYDNDUDNWlUVElUDQGHHOHPHQWL
RUWHQRPUnGHW WH[.HYLQ/\QFKDQDO\VHU HOOHUSn
I|UKDQGEHG|PDWUD¿NPlQJGHQSnHQYLVVSODQHUDG
JDWD(QHUNlQGRFKRIWDDQYlQGDQDO\VPHWRGDYPHU
I\VLVNVWUXNWXUHOODUWlU6SDFHV\QWD[VRPEODVlWWHU
IRNXVSnDWWPlWDVWDGHQVUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQRFK
LQWHJUDWLRQWH[JDWXDYVQLWWVVLNWOLQMHUVVDPPDQOlQNQing och integration med varandra.
'HQLQRP7UD¿NYHUNHWVUDSSRUW´,QWHJUHULQJDYKDQGHO
LVWlGHU0HWRGHUVWUDWHJLHURFKH[HPSHO´  
föreslagna integreringsmodellen, kan beskrivas vara
\WWHUOLJDUHLQWUHVVDQWDQVDWVDWWSnHWWEUHWWRFKVDPPDQKnOOHWVlWWDQDO\VHUDEHVNULYDVDPWUHGRYLVDHWWRPUnGHV
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samlade funktionella och strukturella förutsättningar för
DWWYDUDHOOHUEOLHQLQWHJUHUDGGHODYVWDGHQ0HWRGHQ
har, som beskrivs ovan, dock inte i någon större omfattning validerats eller prövats i praktisk tillämpning.
En osäkerhet föreligger därför bl.a. om hur utfallet blir
vid tillämpning i olika situationer och områden samt i
vilka fall som modellen kan vara ett lämplig att använda.
,I|UOLJJDQGHH[DPHQVDUEHWHWV\IWDWWLOODWWXUEUHWWSHUVSHNWLYDQDO\VHUDRFKXQGHUV|NDLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
VRPDQDO\VRFKUHGRYLVQLQJVYHUNW\JI|UDWWEHVNULYD
I\VLVNDVWUXNWXUHOODLQWHJUHULQJVDVSHNWHULSODQHULQJVDmanhang. Inom ramen för arbetet avses därför följande
huvudfrågeställning behandlas;
9LONHQUHOHYDQVRFKSRWHQWLHOOIXQNWLRQNDQLQWHJUHULQJVPRGHOOHQKDQVRPHWWYHUNW\JLVWDGVSODQHULQJsprocessen?
'HWWDJ|UVXWLIUnQDWWEHKDQGODI|OMDQGHWUH|YHUJULSDQGH
delfrågor;
9DGNDQI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLVWDGVSODQHULQJVVDPPDQKDQJLQQHElUDRFKKXUNDQGHQ
analyseras?
+XUI|UKnOOHUVLJLQWHJUHULQJVPRGHOOHQWLOOEHJUHSSHWLQWHJUHULQJLUHODWLRQWLOODQGUDUHOHYDQWDI|UKnOOQLQJVlWWRFKEHVNULYQLQJDU"'YVYLONHQWHRUHWLVN
UHOHYDQVNDQVlJDV¿QQDVI|ULQWHJUHULQJVPRGHOOVHQV
DQVDWVHURFKEHUlNQLQJVJUXQGHU"
9LONDXWIDOOJHUPRGHOOHQLROLNDI|UXWVlWWQLQJDU
RFKVWUXNWXUHUVDPWYLONDEULVWHURFKNRPSOHWWHULQJV
I|UlQGULQJVEHKRY¿QQVLPRGHOOHQ"'YVKXU
IXQJHUDULQWHUJHULQJVPRGHOOHQVRPYHUNW\JLSUDNWLVN
tillämpning?

1.3 Metodik, litteraturöversikt,
avgränsningar och rapportupplägg
(QEHW\GDQGHGHODYDUEHWVLQVDWVRFKIRNXVKDUXQGHU
KDUSULRULWHUDWVWLOOEHVNULYQLQJDQDO\VRFKEHDUEHWQLQJ
DYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQYLGWLOOlPSQLQJ'HWWDJHQRP
ett fallstudietest samt genom undersökning och test av
DQDO\VPHWRGHQVEHVWnQGVGHODURFKSDUDPHWUDUSnPHU
teoretiska principiella stadstrukturer.
En viktig del i detta undersökande arbetet utgörs av
att i görligaste mån även ge och tillämpa förslag på
kompletteringar och förändringar i integreringsmodellens beräkningsgrunder. Föreslagna förändringar
KDUEDVHUDWVSnSUHOLPLQlUDUHVXOWDWRFKLGHQWL¿HUDGH
EULVWHULVDPEDQGPHGIDOOVWXGLHRFKJHQRPI|UGDQDO\V
av integreringsmodellen, i huvudsak i relation till det

UHVSHNWLYHSDUDPHWHUXSSJHVV\IWDWLOODWWEHVNULYDHOOHU
kan förväntas beskriva. Föreslagna förändringar redovisas i samband med den fördjupade beskrivningen
RFKDQDO\VHQDYPRGHOOHQVRPJ|UVLNDSLWHO5HVXOWDW
IUnQIDOOVWXGLHWHVWPHGGHQPRGL¿HUDGHPRGHOOHQVRP
JUXQGUHGRYLVDVXQGHUDYVQLWWHWLIDOOVWXGLHNDSLWHO
För att ge en teoretisk förankring och förståelse för
EHJUHSSHWI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJRFKI|UDWWJH
underlag för en diskussion om integreringsmodellens
UHOHYDQVVRPSODQHULQJVYHUNW\JJ|UVLNDSLWHOlYHQ
en beskrivning av hur aspekter som berör integrering
EHKDQGODVIUDPVWlOOVLHWWH[HPSOL¿HUDQGHXUYDODY
PHWRGHURFKVNULIWHUPHGUHOHYDQVI|UGHQI\VLVNDVDPhälls- och stadsplaneringen.
Urvalet av publikation och metoder som beskrivs nedan
har skett med fokus att på att ge en bred och relevant,
PHQVDPWLGLJWI|UGMXSDGELOGDYKXUI\VLVNVWUXNWXUHOO
integrering vanligen behandlas inom stadsplaneringen.
'HWUHKXYXGVDNOLJDSXEOLNDWLRQHUQDPHWRGHUQDVRPL
VRPLWHRULNDSLWOHWEHO\VHVXUGHWWDV\IWHlU
75$67±7UD¿NI|UDWWUDNWLYVWDG 8WJnYD 
±LHJHQVNDSDYDWWGHQlUDYGHVW\UDQGHSXEOLNDWLRQHUQDIUnQGHVWDWOLJDYHUNHQVRPKDUWLOOV\IWHDWWIRJDLQ
WUD¿NV\VWHPHWVVWXNWXUHULVLWWVDPPDQKDQJRFKVNDSD
HQEU\JJDPHOODQROLNDVHNWRUHULVDPKlOVSODQHULQJHQ
6SDFHV\QWD[±LHJHQVNDSDWWPHWRGLNHQE\JJHUUHODWLYW
OnQJIRUVNQLQJVEDVRFKDWWVSDFHV\QWD[VDQQROLNWlUGHQ
PHVWHUNlQGDRFKW\GOLJDVWI|UNQLSSDGHPHWRGLNHQI|U
DWWDQDO\VHUDUXPVOLJVWUXNWXUHOOLQWHJUDWLRQ
6WUnNVWUXNWXUDQDO\VPPXU6WUHHWVDQG3DWWHUQVDY
6WHSKHQ0DUVKDOOV 8. 
– i egenskap av dels att denna publikation ur ett interQDWLRQHOOHWEULWWLVNWSHUVSHNWLYWlFNHULQRFKEDVHUDV
på ett stort spann av genomförd forskning i samspelet
PHOODQWUDQVSRUWHUJDWRURFKXUEDQDP|QVWHU6DPWDWW
det i publikationen även ges en grundlig beskrivning av
HQDQQDQPHWRGVWUnNVWUXNWXUDQDO\VVRPNDQDQYlQGDV
I|UDWWDQDO\VHUDEODJDWXOlQNDUVUHODWLRQWLOOKHOKHWHQ
vilket bedöms medge intressanta jämförelser med integreringsmodellen som metod och dess förhållande till
begreppet integrering.
$YVOXWQLQJVYLVVlWWVGHQWHRUHWLVNDI|UDQNULQJHQVDPW
UHVXOWDWRFKUHÀHNWLRQHUIUnQJHQRPI|UGDQDO\VRFK
fallstudietest av integreringsmodellen i relation till
YDUDQGUDJHQRPHQVDPPDQIDWWDQGHGLVNXVVLRQDYH[Dmensarbetets frågeställningar.
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([DPHQVDUEHWHDYJUlQVDVLHQOLJKHWPHGV\IWHWWLOODWW
undersöka integreringsmodellens funktion och relevans
VRPSODQHULQJVYHUNW\J PHGKXYXGIRNXVSnSUDNWLVN
WLOOlPSQLQJ 

INLEDNING

,QOHGDQGHSUREOHPIRUPXOHULQJ
och bakgrund
)UnJHVWlOOQLQJDURFKV\IWH
0HWRGLNRFKDYJUlQVQLQJ

$UEHWHWVXQGHUV|NQLQJDURFKDQDO\VHUKDU|YHUVLNWOLJW
följt nedanstående upplägg och arbetsmetodik.

EMPERI DEL 1
*HQRPJnQJDYLQJnHQGH
parametarar.
FÖRDJUPAD
BESKRIVN.
&

ANALYS
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVEDNJUXQGRFK
översiktliga teoretiska grunder.

TEORI

,QFLWDPHQWRFKVLWXDWLRQHUVRPNDQ
aktualisera en integreringsprocess.
gYHUVLNWOLJWHRUHWLVNMlPI|UHOVHDY
förhållingsätt till integreringsbegreppet
genom belysning av exempel på
DE
hur fysiska integreringsaspekter
AN R
R
E
TE AR
behandlas i ett urval för stadsEK T
planeringen relevanta metoder EFL MEN
R M
och skrifter.
KO
SUMMERANDE REFLEKTION
OCH DISKUSSION

,GHQWL¿HULQJWLOOMXVWHULQJDUEHKRYLPRGHOOHQ
samt framtagande av förslag till förändringar
SUMMERANDE REFLEKTION
OCH DISKUSSION

STUDIE

AVSL.
DISKUSSION
BEMÖTANDE AV
ÖVERGRIPANDE
FRÅGESTÄLLNINGAR

1. INLEDNING
,QOHGDQGH|YHUJULSDQGHSUREOHPEHVNULYQLQJ VHI|UHJnHQGH
DYVQLWW
2. TEORI
%HVNULYQLQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVWLOONRPVWRFKEDNgrund samt av de incitament, situationer etc. som framhålls
NXQQDDNWXDOLVHUD VWUXNWXUHOOD LQWHJUHULQJVIUnJRU
- Kommentar
%HVNULYQLQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVPHWRGLNRFKEHG|PQingsparametrar.
- Kommentar
gYHUVLNWOLJWHRUHWLVNMlPI|UHOVHRFKI|UDQNULQJDYYDGI\VLVN
VWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQLQQHElUDLVWDGVSODQHULQJHQ'HWWD
genom beskrivning av hur aspekter som berör strukturell
LQWHJUHULQJEHKDQGODVIUDPVWlOOVLHWWH[HPSOL¿HUDQGHXUYDODY
PHWRGHURFKVNULIWHUPHGUHOHYDQVI|UGHQI\VLVNDVDPKlOOV
VWDGVSODQHULQJHQI|OMWDYHQVXPPHUDQGHUHÀHNWLRQ
7UD¿NI|UHQDWWDUNWLYVWDG!!Kommentar
- 6SDFH6\QWD[ 
!! Kommentar
- 6WUnNVWUXNWXUDQDO\V
6WUHHWVDQG3DWWHUQVPÀ!!Kommentar
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(PSLULVNDWHRUWLVNDWHVWHUSnSULQFLSLHOOD
stadsstrukturer.

EMPERI DEL 2
%HVNULYQLQJDYYDODY
fallstudieområde samt dess
FALLövergripande förutsättningar

LÄSANVISNING OCH
RAPPORTÖVERSIKT

6XPPHUDQGHUHÀHNWLRQ

RE
KO FLEK
MM TE
EN RA
TA ND
RE E
R

7LOOlPSQLQJVWHVWPHGEHVNULYQLQJ
och redovisning av resultat
,GHQWL¿HULQJRFKEHVNULYQLQJDY
DE
AN R
behov och förslag till justeringar för
R
E
E
ingående parametrar samt test av
KT AR
LE ENT
F
dessa.
E M
6XPPHULQJDYUHVXOWDW

R

M

KO

SUMMERANDE REFLEKTION
OCH DISKUSSION

3. EMPERI DEL 1 - ANALYS
)|UGMXSDGEHVNULYQLQJRFKDQDO\VXQGHUV|NQLQJLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVEHVWnQGVGHODUSDUDPHWUDUDYJUlQVDWL
KXYXGVDNWLOOPHWRGHQI|UGMXSDGHDQDO\V VWHJ 8WIDOOYLG
EHG|PQLQJDUHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQDQDO\VHUDVRFK
beskrivs genom test på principiella schematiska stadstrukWXUHU7HVWRFKDQDO\VDYXWIDOOSnGHSULQFLSLHOODVWUXNWXUHUQD
används här tillsammans med preliminära inledande resultat
IUnQIDOOVWXGLHWHVWI|UDWWLGHQWL¿HUDEHKRYDYVDPWLJ|UOLJ
PnQI|UHVOnRFKPRWLYHUDI|UVODJWLOOI|UlQGULQJDUNRPSOHWWHUingar i integreringsmodellens parametrar.
.RPPHQWDUHU O|SDQGHSHUGHO
6XPPHUDQGHUHÀHNWLRQ
4. EMPERI DEL 2 - FALLSTUDIE
- Fallstudie genom test av integreringsmodellen på ett område
med föreslagen förändring samt ett referensområde med
DQQDQVWUXNWXU'HQPRGL¿HUDGHPRGHOOHQDQYlQGVYLGIDOOVWXGLHWHVWHW)DOOVWXGLHWHVWHWV\IWDUWLOOVDPPDQVPHGVWXGLHQ
på de schematiska stadstrukturen, bl.a. till att ge undersöka,
illustrera samt möjliggöra jämförelse av utfall vid tillämpning
av integreringsmodellen i olika strukturer samt ge underlag
för en diskussion av hur integreringsmodellen fungerar som
SODQHULQJVYHUNW\J
.RPPHQWDUHU O|SDQGHSHUGHO
6XPPHUDQGHUHÀHNWLRQ
5. AVSLUTANDE SUMMERANDE DISKUSSION
6XPPHUDQGHGLVNVXVVLRQVDPWEHGP|WDQGHDY|YHUJULSDQGH
frågeställningar.
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Avgränsning av begreppet intergering samt
övriga avgränsningar
I ett övergripande samhällsperspektiv kan integreULQJKDÀHUDROLNDEHW\GHOVHUWH[VRFLDOLQWHJUHULQJ
kulturellintegrering, integrering av estetisk karaktär,
funktionsintegrering, socialt konstruerad strukturell
LQWHJUHULQJHOOHUI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ9DULDWLRQ
och mångfald är kännetecken som ofta framhålls som
viktiga för den attraktiva och väl fungerande staden,
vilket även i sig kan ses som en orsak till integreringsbergrepets mångfald.
6WXGLHREMHNWHWLGHQQDXSSVDWVLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
lUIUDPWDJHQHQUDSSRUWIUnQ7UD¿NYHUNHW´,QWHJUHULQJ
DYKDQGHOLVWlGHU0HWRGHUVWUDWHJLHURFKH[HPSHO´
GlUUDSSRUWI|UIDWWDUQDIRNXVHUDUWLOODWWEU\WDQHURFK
beskriva vad som kan känneteckna integrering område
XUHWW|YHUJULSDQGHI\VLVNWVWUXNWXUHOOWSHUVSHNWLYPHG
IRNXVSnH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQ
%HJUHSSHWLQWHJUHULQJLI|UOLJJDQGHXSSVDWWVIRNXVHUDVL
enlighet med integreringsmodellens förhållningsätt till
DVSHNWHUVRPVWUXNWXUHOOI\VLVNRFKIXQNWLRQVPDUNDQYlQGQLQJVUHODWHUDGLQWHJUHULQJ0HGI\VLVNVWUXNWXUHOO
LQWHJUHULQJDYVHVKlUDVSHNWHUVRPWH[JDWXRFKJF
QlWHWVXSSE\JJQDGRFKDQVOXWQLQJWLOORPJLYDQGHVWUXNturer, övergripande markanvändning i och i anslutning
till aktuellt område, förekomst av barriärer etc.

)DOOVWXGLHRPUnGHWLH[DPHQVDUEHWHWLQQHKnOOHUEOD
handelsetableringar och en beskrivning av det aktuella
områdets övergripande förutsättningar och karaktär ges
RFNVn,QRPUDPHQI|UGHWWDH[DPHQVDUEHWHLQU\PV
dock inte någon mer utvecklad fördjupning av handelns
historia eller av drivkrafter och förutsättningarna för
handelsetableringar, även om detta kan vara intressanta
IUnJRUDWWVWXGHUDYLGDUHLQRPDQGUDXWUHGQLQJDUWH[
kopplat till hållbarhets aspekter.
([PHQVDUEHWHWEHG|PVKHOOHULQWHNXQQDU\PPDQnJRQ
I|UGMXSDGDQDO\VDYWH[HQHUJLNOLPDWYLQVWHUVRFLDO
LQWHJUHULQJHWFVRPNDQXSSQnVJHQRPHQPHUI\VLVNW
LQWHJUHUDQGHVWDGVSODQHULQJ'HVVDDVSHNWHUNDQGRFN
utgöra viktiga ämnen för andra kommande undersöknLQJDUVWXGLHU,VDPPDQKDQJHWE|UGRFNIUDPKnOODVDWW
HQ|NDGI\VLVNRFKVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLVLJNDQELGUD
till en ökad integrering även ur andra aspekter.
Fokus i detta arbete läggs på att undersöka integreULQJVPRGHOOHQVRPYHUNW\JVDPWXQGHUV|NDKXUXWIDOO
EOLUYLGSUDNWLVNWLOOlPSQLQJDYGHQQD'HQWHRUHWLVND
MlPI|UHOVHQVRPJHQRPI|UVV\IWDULKXYXGVDNWLOODWW
kunna beskriva och diskutera integreringsmodellen som
PHWRGVDPWEHJUHSSHWI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLHWW
UHOHYDQWVDPPDQKDQJ'RFNDYVHVLQWHDWWJ|UDQnJRQ
fullständig redogörelse eller jämförelse av övrigt förekommande teorier och metoder.

En beskrivning av bakgrund och tillkomsten för
integreringsmodellen samt den övergripande planHULQJVSUREOHPDWLNHQNULQJH[WHUQKDQGHORFKI\VLVN
strukturell integrering ges inom ramen för arbetet.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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TEORI
Beskrivning av integreringsmodellens bakgrund, teoretiska
grunder samt incitament och situationer som kan aktualisera
en integreringsprocess. Översiktlig teoretisk jämförelse
av förhållningsätt och analysmetoder till begreppet fysisk
strukturell integrering. Detta genom belysning av exempel
på hur strukturella integreringsaspekter behandlas i ett
urval för stadsplaneringen relevanta metoder och skrifter.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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2. TEORI
I detta kapitel ges inledningsvis en övergripande beskrivning av integreringsmodellens tillkomst
samt summerande beskrivning av bakgrund, innehåll och slutsatser i den av Tr afikverket publi cerade rapporten ” Integrering av handel i städer- Metoder, strategier och exempel ”, 2011:050. I
samband med detta ges även en kommentar varför och hur det kan vara intressant att studera
integreringsmodellen vidare. Därefter ges en beskrivning av integreringsmodellens teoretiska
grunder, förhållnings sätt till fysisk strukturell integrering samt en beskrivning av metodens uppbyggnad och metodik.
För att ge en teoretisk förankring till begreppet strukturell fysisk integrering och för att ge under lag för en diskussion om integreringsmodellens relevans som planeringsverktyg görs en översikt lig beskrivning av hur aspekter som berör integrering behandlas/framställs i ett exemplifierande
urval av befintliga metoder och skrifter med relevans för den fysiska samhälls-/stadsplaneringen .
Avslutningsvis i ges en summerande reflektion av olika förhållningsätt/teorier kring strukturell
integrering i relation till integreringsmodellen. I efterföljande kapitel ges därefter en fördjupad
beskrivning och analys av integreringsmodellens med dess begrepp, parametrar, definitioner etc.

2.1 Översiktlig beskrvning av Integreringsmodellen bakgrund och
anstatser
Tillkomst och bakgrund
7UD¿NYHUNHWSXEOLFHUDGHLUDSSRUWHQ´,QWHJUHULQJ
DYKDQGHOLVWlGHU0HWRGHUVWUDWHJLHURFKH[HPSHO´
 5DSSRUWHQlUIUDPWDJHQLHWWXWYHFNOLQJVSURMHNWVRPGULYLWVDYWUD¿NSODQHUDUHH[SHUWHU
Sn5DPE|OO6YHULJH$%VDPW.7+LVDPDUEHWHPHG
7UD¿NYHUNHWRFKgUHEURNRPPXQ
Inledningsvis i rapporten framhålls hur de senaste
KXQGUDnUHQVXWYHFNOLQJDYWUDQVSRUWV\VWHPHWEOD
SnYHUNDWVWlGHUQDVVWUXNWXU'lUELOHQVODVWELOHQV
dominans i kombination med tillgången till bilOLJHQHUJLEODUHVXOWHUDWLXWYHFNOLQJHQDYH[WHUQD
handelsetableringar. Etableringar som å ena sidan
beskrivs erbjuda kunden respektive handlaren en hög
WLOOJlQJOLJKHW PHGELO EHNYlPYDUXKDQWHULQJVDPW
P|MOLJKHWWLOOH[SDQVLRQPHQnDQGUDVLGDQVNDSDW
negativa effekter som ökade transporter, ökade utsläpp
och ökad energi användning samt även kommit att
EHWDUNDWVVRPHWWKRWPRWVWDGHQV VWDGNlUQDQV IXQNtion som mötesplats när stadskärnor utarmas och
JHQRPGHWWDPLQVNDVWDGHQVDWWUDNWLYLWHW 7UD¿NYHUNHWV (QDYLQLWLDWLYWDJDUQDWLOOUDSSRUWHQ
PHGÀHUnULJHUIDUHQKHWVRPWUD¿NSODQHUDUHIUDPKnOOHU
hur det under en längre tid varit att ett stort fokus lagts
SnDWWEHVNULYDGHQHJDWLYDNRQVHNYHQVHUQDDYH[WHUQD
handelsetableringar, men att för lite fokus lagts på
DWWI|UV|NDKLWWDYHUNW\JRFKVWUDWHJLHUI|UDWWNXQQD
hantera problematiken att nå en ökad integrering av
H[WHUQDKDQGHOVHWDEOHULQJDU 5LYHUD

'HW|YHUJULSDQGHV\IWHWPHGDUEHWHWEDNRPUDSSRUWHQ
RFKUDSSRUWHQLVLJIUDPKnOOVYDUDDWWJHHQQ\DQVHULQJ
WLOOGLVNXVVLRQHQRPKDQGHOVHWDEOHULQJDU'HWWDJHQRP
att fokusera på att söka efter strategier och metoder för
att stödja en ökad möjlighet för handelsetableringar att
integreras bättre i den omgivande staden, istället för att
fokusera på de problem som dåligt integrerade handelVHWDEOHULQJDUJHUXSSKRYWLOO5DSSRUWHQULNWDUVLJWLOO
alla aktörer som har intresse av att utveckla staden i
hållbar riktning, men vänder sig speciellt till handelsoch fastighetsutvecklare, beslutsfattare inom kommun
och statliga verk samt de som arbetar med stads- och
LQIUDVWUXNWXUSODQHULQJ5DSSRUWDUEHWHWXSSJHVlYHQKD
avgränsats till att fokusera på konsumentinriktad handel
GHWDOMGDJOLJYDUXRFKVlOODQN|SVKDQGHOPHGSULYDWSHUVRQHUVRPKXYXGVDNOLJPnOJUXSS 
5DSSRUWDUEHWHWLQNOXGHUDGHLGHLQOHGDQGHGHODUQDHQ
EHW\GDQGHNXQVNDSVRFKH[HPSHOLQKlPWQLQJEODRP
hur olika kommuner och länder i Europa arbetar med
integrering av handels områden, summering av trender
RFKDQJUHSSVlWWEHVNULYQLQJH[HPSHOSnIUDPJnQJVULN
integrering av handelsetableringar, genomföra intervjuer med fastighetsutvecklare inom handeln, etc.
'HVHQDUHGHODUQDDYUDSSRUDUEHWHWUHVXOWHUDGHPHGGH
inledande skedena som underlag, i ett framarbetande av
HQPHWRGHWWYHUNW\JI|UDWWNXQQDEHVNULYDLQWHJUHringsförutsättningarna för ett område beroende på dess
OlJHLVWDGHQGHVVVSHFL¿NDI|UXWVlWWQLQJDULPDUNDQYlQGQLQJJDWXVWUXNWXUNROOHNWLYWUD¿NI|UELQGHOVHUHWF
7UD¿NYHUNHWV
,QRPUDPHQI|UWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWXWI|UGHVHWWWHVW
DYPRGHOOHQSnGHWH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHW%RJOXQGsängen i Örebro, dock har inte någon mer omfattande
validering eller test av modellen genomförts.
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Framhållna incitament och möjligheter till en
ökad integrering av handel
Inom stads- och samhällsplaneringsdebatten har frågor
som rör en strävan efter en mer funktionsblandad stad,
behovet av att minska tranportbehoven i staden och
önskan om attraktiva levande centrum områden under
lång period vart föremål för diskussion parallellt med
frågor om att minimera risker för bullerstörningar från
WUD¿NVW|UQLQJDUNDSDFLWHWVIUnJRULVWDGHQVWUD¿NV\VWHP
RFKORNDOSROLVNWYLNWDIUnJRUVRPHWWVWDUNWRFKYl[DQGH
QlULQJVOLYGlUKDQGHOQXWJ|UHQYLNWLJGHO6DPWLGLJWKDU
GHH[WHUQDKDQGHOVHWDEOHULQJDUQDIRUWVDWWDWWYl[DVRP
öar i stadsvävensutkant, med glesa storskaliga strukturer, mer eller mindre monofunktionell markanvändning och svag sammanlänkning till närliggande områden.
I takt med den ökad medvetenhet om samhällets och
städernas klimatpåverkan samt behovet av att ställa
RPVDPKlOOVE\JJDQGHWLULNWQLQJPRWGHQHNRORJLVNW
ekonomiskt och socialt på lång skit hållbara staden kan
frågan kan frågorna om hur staden struktur samt mark-,
och resurskonsumtion sägas bli ännu mer aktuella och
viktiga.

LQÀ\WWQLQJHQIUnQPLQGUHWLOOVWRUDVWlGHU|NDWELOLQQHKDYK|JUHOHYQDGVVWDQGDUGRFKWUD¿NSUREOHPLlOGUH
VWlGHU PHQlYHQWHNQRORJLVNXWYHFNOLQJDYEHO\VQLQJVRFKYHQWLODWLRQVV\VWHP IUDPKnOOVVRPYLNWLJD
förutsättningar och orsaker till denna utveckling.
6WDGVNlUQRUQDVEHJUlQVDGH\WDRFKGHVVPHUVPnVNDOLJDKDQGHOVHWDEOHULQJDUKDUMlPI|UWPHGGHH[WHUQD
handelslägena, haft svårt att erbjuda tillgång till billiga,
VWRUD\WRURFKH[SDQVLRQVP|MOLJKHWHUVRPGHDOOWVW|UUH
EXWLNHUQDPHGVW|UUHXWEXGNUlYHU'HQEHJUlQVDGH
biltillgängligheten i stadskärnorna har även gett de
H[WHUQDOlJHQDI|UGHODU%ODIUDPKnOOVHQELGUDJHQGH
IDNWRUWLOOH[WHUQKDQGHOQVXWYHFNOLQJXQGHURFK
WDOHQYDUDGHWUD¿NUHJOHULQJDULFHQWUXPRPUnGHQ
som många kommuner såg behov av och genomförde
XQGHUGHQQDSHULRG,7UD¿NYHUNHWVUDSSRUWPHQDVGlUför att dagens stora handelsplatser ur ett visst perspektiv
beskrivas som ett rationellt och logiskt svar på samhällets motorisering och den ökande konsumtionen.
 7UD¿NYHUNHWVLG

,I|URUGHWWLOO7UD¿NYHUNHWVSXEOLNDWLRQIUDPKnOOVGHQDY
många kommuner önskade utvecklingar av funktionsblandade och attraktiva städer tätt hänga samman med
frågor som rör integrering av handel och handelsetableringar i stadsstrukturen.
7UD¿NYHUNHWVLG

5DSSRUWHQEHO\VHUGRFNGHWIDNWXPDWWVnYlO|YHUVLNWsplanerare, handelsetablerare, politiker och allmänhet
ofta reser frågan om behoven av en ökad integrering av
KDQGHOVHWDEOHULQJDURFKKDQGHOVRPUnGHQ'HWWDPHQDV
kunna ses som en markerande anvisning på ett föränGULQJVEHKRYLGHVWUDWHJLHUVRPlUVW\UDQGHYLGHWDEOHULQJRFKXWYHFNOLQJDYKDQGHOVRPUnGHQ 7UD¿NYHUNHW
VLG

Ett av de överordnade målen med en ökad strukturell
LQWHJUHULQJDYEODKDQGHOVRPUnGHQlUHQOLJWWUD¿NYHUkets rapport vara att skapa en ur energi- och ekonoPLVNSHUVSHNWLYHIIHNWLYRFKUHVXUVKnOODQGHVWDG6\IWHW
med att öka integrering av handelsetableringar i staden
beskrivs även vara att skapa väl fungerande och attrakWLYDKDQGHOVSODWVHUXUNXQGHQVPHGERUJDUHQVSHUVSHNWLY 7UD¿NYHUNHWVLG

,WDNWPHGDWWVWlGHUQDYX[LWKDUSnÀHUDKnOOPnQJDDY
GHKDQGHOVHWDEOHULQJDUVRPWLGLJDUHYDUH[WHUQDHWDEOHULQJDUQDlYHQEOLYLWPLQGUHH[WHUQDLUHODWLYW|YULJ
EHE\JJHOVH9LVVDDYGHI|UGHODUPHGVWRUD\WRUI|UH[pansion, billig mark etc., har med detta även minskats.
'RFNOLJJHUPnQJDDYGHVVDKDQGHOVHWDEOHULQJDUNYDU
och utvecklas, om än fortfarande som öar i det urbana
landskapet.

Handeln har ur ett historiskt perspektiv varit en av de
främsta orsakerna till att städer bildats, det vill säga
handeln har haft en stadsgrundande funktion. Handelns utveckling och stadens utveckling hör historiskt
tätt samman. Handelsplatsernas läge har påverkats av
UHVSHNWLYHWLGVSHULRGVGRPLQDUDQGHWUDQVSRUWVlWWbYHQ
handels utbud framhålls ha ökat parallellt med ökad
rörlighet och teknologisk utveckling.
7UD¿NYHUNHWVLG

(QP|MOLJGHOI|UNODULQJVRPIUDPKnOOVLWUD¿NYHUNHWV
rapport, är att handels avstånd till kunden minskar i takt
PHGDWWWlWKHWHQLEHE\JJHOVHQ|NDURFKDYVWnQGHWWLOO
övriga funktioner i staden blir mindre, d.v.s. närheten
WLOONXQGHQEOLUElWWUH-XVWIUnJDQRPQlUKHWWLOONXQGHQ
var en av de viktigaste faktorerna för en etablering som
framhölls i de intervjuer som genomfördes inom ramen
I|UWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW(QDQQDQP|MOLJGHOI|UNODULQJ
VRPIUDPKnOOVlUDWWHQWlWDUHRPJLYDQGHEHE\JJHOsestruktur, med ett mindre avstånd mellan kunder och
dessa handelsetableringar, ökar förutsättningarna att på
ett attraktivt sätt kunna ta sig till handelsetableringarna
på andra sätt än med bilen.
7UD¿NYHUNHWVLG

%nGHL6YHULJHRFKLPnQJDDQGUDOlQGHULQWHPLQVWL
86$VNHGGHHQVQDEEXWYHFNOLQJRFKXWE\JJQDGDY
KDQGHOQRFKH[WHUQDKDQGHOVHWDEOHULQJDUXQGHUKDOYDQ
DYWDOHW8UEDQLVHULQJHQRFKH[SDQVLRQDYVWlGHU
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Incitamenten till bättre integrerade handelsplatser kan
till en del motiveras med fördelarna ur kommunikations- och miljöperspektiv genom förbättrad kollekWLYWUD¿NWLOOJlQJOLJKHWRFKUHGXNWLRQDYXWVOlSS'RFN
IUDPKnOOVlYHQLQFLWDPHQWI|U|NDGLQWHJUHULQJ¿QQDV
i att handelsplatser med en lokal blandning med andra
IXQNWLRQHUVDPWDWWKDQGHOVSODWVHUVRPEH¿QQHUVLJ
JHRJUD¿VNWQlUDDQGUDIXQNWLRQHULVWDGHQRIWDXSSOHYV
som mer säkra, levande och attraktiva.
Ett annat incitament till en ökad integrering som framhålls är den förändring av handeln som skett under
E|UMDQDYWDOHWPHGHQI|UVNMXWQLQJIUnQGHQ
monofunktionella handelsplatsen mot att handelsplatserna i allt större utsträckning försöker erbjuda ett mer
stadslikt utbud av upplevelser, konsumtion på plats
RFKDOOVLGLJDP|WHVSODWVHU'HWIUDPKnOOVRFNVn¿QQDV
HQW\GOLJWUHQGRFKHQDPELWLRQKRVGHH[WHUQDKDQGHOsplatsernas i att vilja erbjuda inslag av den klassiska
stadens täthet och variation, upplevelsevärden och
WU\JJKHW 7UD¿NYHUNHWVLG
Ett annat incitament för en ökad integrering utifrån
KDQGHOVV\QYLQNHOlUGHQEHWRQLQJSnEHW\GHOVHQDY
både närhet och läge, som intervjuerna med fastighetVXWYHFNODUHLQRPKDQGHOYLVDU'HQQDEHWRQLQJXSSJHVlYHQHQOLJWWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWNXQQDVSHJODHQ
I|UlQGULQJDYQlUKHWVEHJUHSSHW´IUnQHQELORULHQWHUDG
kundkrets utspridd i stora regioner till en mer blandad
RFKEUHGDUHNXQGNUHWVVRP¿QQVEnGHLQlURPUnGHW
RFKLUHJLRQHQ´ 7UD¿NYHUNHWVLG
,7UD¿NYHUNHWVUDSSRUWIUDPKnOOVGDJHQVWUD¿NRFK
stadsplanering ha en viktig utmaning med att i praktikHQYLVDRPRFKKXUKDQGHOVHWDEOHUDUQDVNUDYSnWH[
tillgänglighet och logistik kan samordnas med övriga
aktörers behov.
I rapporten poängteras även vikten av att göra ställningstaganden till om den framtida staden kan planeras
SnVDPPDVlWWVRPVWlGHUKDUSODQHUDWVKLWWLOOV'HQ
ekonomiska och tekniska utveckling samt urbaniserLQJHQVRPlJWUXPXQGHUWDOHWKDUHQDYVLQD
grunder i tillgången på obegränsad billig energi, vilket
har gett stadstrukturer som inte är energieffektiva. Ett
W\GOLJWH[HPSHOlUGHH[WHUQDKDQGHOVHWDEOHULQJDUQD
YLVDUOHGDWLOO|NDWWUD¿NDUEHWHRFKXWVOlSSRFKGlUPHG
|NDUHQHUJLNRQVXPWLRQHQYLONHWW\GOLJWIUDPJnUEOD
LDQGUDSXEOLNDWLRQHUIUnQWUD¿NYHUNHW WH[/RNDOLVHULQJDYH[WHUQKDQGHO±YlJOHGQLQJI|UEHVNULYQLQJDY
HIIHNWHUWUD¿NRFKPLOM|XWJLYHQ 'HQSnYHUkan på miljön och klimat som människans handlande
är upphov till samt behovet av resurshushållning en

hållbar energiomställning är några av vår tids viktigaste
och hetaste frågor.
I handelsintegreringsrapporten betonas vidare att
´V\QHQSnHQHUJLRFKXWVOlSSNRPPHUPHGVWRUVDQQROLNKHWDWWSnYHUNDSODQHULQJHQRFKXWE\JJQDGHQDYYnUD
städer. Tillika kommer den framtida stadens struktur
och tillgången på energi påverka invånarnas möjlighet
WLOOHWWSUDNWLVNRFKJRWWYDUGDJVOLY5HGDQSnJnUXWE\JJQDGHQDYHQHUJLHIIHNWLYDRFKNROGLR[LGQHXWUDODKXV
PHQEHKRY¿QQVlYHQDYDWWVH|YHUGH|YHUVLNWOLJD
VWUXNWXUHUQDWLOOH[HPSHORPSODQHULQJSnVWDGVGHOVQLYnHOOHUYLGMXVWKDQGHOVHWDEOHULQJDU´ 7UD¿NYHUNHW
VLG
Beskrivnning av begreppet integrering
,QWHJUHULQJEHVNULYVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWXUKDQGHOV
V\QYLQNHOPHGIRNXVSnKDQGHVORPUnGHQVNRSSOLQJRFK
sammanlänkning till den omgivande stadens strukturer
RFKIXQNWLRQHU6\IWHWPHGHQLQWHJUHULQJDYKDQGHOVHWDEOHULQJDULVWDGHQlUVRPGHWIUDPKnOOVLWUD¿NYHUNHWV
rapport om handelsintegrering, att skapa väl fungerande
RFKXUNXQGHQVPHGERUJDUHQVSHUVSHNWLYDWWUDNWLYDKDQdelsplatser med det överordnade målet att skapa en ur
energi- och ekonomiperspektiv effektiv och resurshushnOODQGHVWDG 7UD¿NYHUNHWVLG
För en handelsetablering framhålls tillgänglighet till
PHGERUJDUHQVRPYLNWLJ 7UD¿NYHUNHWVLG
 3nPRWVDWWVlWWlUI|UPHGERUJDUHQWLOOJlQJOLJKHWHQ
WLOOIXQNWLRQHULVWDGHQVRPWH[GDJOLJYDUXKDQGHOHQ
del viktig del i vardagspusslet, livskvalitet och möjligheten att utföra vardagsbehoven på ett jämlikt och
långsiktigt hållbart sätt.
5HVWLGRFKQlUKHWIUDPKnOOVDYJ|UDQGHI|UWLOOJlQJOLJKHWHQ7UD¿NVODJRFKDYVWnQGSnYHUNDUUHVWLGHQ
RFKGHWEHVNULYV¿QQDVHQXQGHUOLJJDQGHNRQNXUUHQV
mellan den en tät stadsstruktur och en hög hastigjet i
ELOWUD¿NHQ'HQWlWDVWDGHQKDUXUHWWYLVVWSHUVSHNWLY
nackdelar i lägre biltillgänglighet, lägre hastigheter
RFKG\UDUHSDUNHULQJPHQNDQVDPWLGLJWJHI|UGHODUL
NRUWDUHJnQJRFKF\NHODYVWnQGK|JQlUKHWVW|UUHDWWUDNWLYLWHWRFKRIWDlYHQWU\JJKHW'HQJOHVDVWDGPLOM|Q
kan å sin sida ge korta restider för bilburna medborgare,
men ger samtidigt längre tidsavstånd för andra medborgare. Ur handelsetableringsperspektivet beskriva det i
WUD¿NYHUNHWVUDSSRUWVRPDWWGHWGHQJOHVDVWDGVPLOM|Q
VnDWWVlJD´I|UORUDU´SnDWWOLJJDSnOlQJUHDYVWnQGIUnQ
potentiella kunder tar den igen genom att kunna erbjuda
korta restider för bilburna konsumenter, vilket även
JHUHIIHNWHUSnMlPVWlOOGKHWVDVSHNWHU 7UD¿NYHUNHW
V
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En strukturell integrering kan med detta anslag beskrivas hänga ihop med en övergripande tillgänglighet och
QlUKHW0DUNDQYlQGQLQJVDPWJUDGHQDYIXQNWLRQVblandning och områdets inre struktur beskrivs också
påverka förutsättningarna för integrering.
(QOLJWWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWE|ULQWHJUHULQJVHVVRPHWW
relativt begrepp som påverkas av de aktuella plastspeci¿ND|YHUJULSDQGHI|UXWVlWWQLQJDUQDYLONHWEHVNULYVVRP
olika integreringssituationer. Incitamenten, möjligheterna och förutsättningarna för integrering beskrivs kunna
YDULHUDP\FNHWPHOODQROLNDVLWXDWLRQHURFKVWlGHU'HW
aktuella områdets läge i staden samt dess unika egenskaper i struktur, funktioner etc. antas dock påverka
förutsättningarna för integrering.
,WUD¿NYHUNHWVUDSSRUWLGHQWL¿HUDVRFKEHVNULYV|YHUVLNWOLJWWUHROLNDW\SHUDYLQWHJUHULQJYDGGHWJlOOHUKDQGHOsområden

'HQWUHGMHW\SHQVRPGH¿QLHUDVlU´NRPSOHWWLQWHJUHULQJ´0HGNRPSOHWWLQWHJUHULQJPHQDVHQOLJW
rapporten, en handelsetablering eller handelsindustriRPUnGHVRPXSSI\OOHUHJHQVNDSHUQDI|UHWWLQWHJUHUDW
RPUnGHVRPGH¿QLHUDWVWLGLJDUHYLONHWLQQHElUDWW
RPUnGHWKDUHQEUDEnGHLQUHRFK\WWUHLQWHJUHULQJ)|U
HQNRPSOHWWLQWHJUHULQJHQOLJWGHLGHQWL¿HUDGHHJHQVNDSHUQDEHK|YHU KDQGHOV RPUnGHWlYHQKDHQNRQNXUUHQVNUDIWLJWVDPWDWWUDNWLYKDQGHORFKNROOHNWLYWUD¿N
'HWIUDPWDJQDYHUNW\JHWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQE\JJHU
SnDWWDQDO\VHUDRFKEHVNULYDI|UXWVlWWQLQJDUQDI|ULQUH
\WWUHRFKNRPSOHWWLQWHJUHULQJ'RFNSRlQJWHUDVDWW
PRGHOOHQLQWHV\IWDUWLOOHOOHUE|UWRONDVVRPHWWVlWWDWW
GH¿QLHUDHWWRPUnGHVDEVROXWDLQWHJUDWLRQ)|UXWVlWWQLQJDUQDI|UDWWXSSQnHQLQUH\WWUHHOOHUNRPSOHWWLQWHJUHULQJNDQVNLOMDVLJP\FNHWnW0nOHQI|UYLONHQW\SDY
integrering om är möjlig eller lämplig för det akttuella
området bör väga in dessa förutsättningar .
7UD¿NYHUNHWVLG

´Yttre integrering: En handelsetablering eller ett
handelsindustriområde ansluter till den omgivande
VWDGVVWUXNWXUHQGHWYLOOVlJDDWWGHW¿QQVHQNRQWLQXHUOLJRFKJHPHQVDPI\VLVNVWUXNWXUI|UKDQGHOQ
och dess omgivning. För att detta ska kunna äga
rum behövs en gatustruktur och markanvändning
som ger förutsättningar till detta. Yttre integrering innebär inte nödvändigtvis att området eller
etableringen är funktionsblandad eller har en efIHNWLYPDUNDQYlQGQLQJ PLQGUHPDUNSDUNHULQJDU 
0RWVDWVHQXWJ|UVDYKDQGHOVHWDEOHULQJDUSODQHUDGH
RFKE\JJGDLIRUPDYVMlOYVWlQGLJDRPUnGHQDYVNLOGDIUnQRPJLYQDEHE\JJGDRPUnGHQRFKPHGHQ
separat gatustruktur.
Inre integrering: En handelsetablering eller ett
handelsindustriområde har en funktionsblandad
markanvändning. En förutsättning för inre integrering är att gatustrukturen och fastighetsindelning
PHGJHUROLNDW\SHUDYIXQNWLRQHULQRPVDPPD
RPUnGH$WWHWWRPUnGHDQVHVKDHQEUDLQUH
LQWHJUHULQJLQQHElULQWHDWWGHQKDUHQEUD\WWUH
integrering, alltså att den ansluter till omgivande
VWUXNWXUHURFKNDUDNWlU´

Fig. 2.1.1 - Inre och yttre integrering
.lOOD7UD¿NYHUNHW,OOXVWUDWLRQ0DULR5LYHUD

7UD¿NYHUNHWVLG
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När och var kan en integreringsprocess vara
aktuell?
I frågan om integrering mellan handelsområden och
övriga funktioner i staden kan det ur planeringsperspektiv även vara viktigt att förstå var och i vilken
VWUXNWXUHOODNRQWH[WVRPKDQGHOVHWDEOHULQJDUQDRIWDVW
VNHULGDJ'HWWDI|UDWWLQWHJUHULQJVSURFHVVHUVNDNXQQD
uppmärksammas och hanteras på ett bra sätt på olika
SODQHULQJVQLYnHU,7UD¿NHUHNHWVUDSSRUWXSSJHVDWWGHQ
YLNWLJDVWHKDQGHOVH[SDQVLRQHQLLGDJVNHUJHQRPRPYDQGOLQJRFKXWE\JJQDGLEH¿QWOLJDLQGXVWULRPUnGHQ
7UHW\SHUDYVnGDQDKDQGHOVLQGXVWULRPUnGHQLGHQWL¿HUDV
´Äldre halvexterna industriområden. 'HVVD
har utvecklats när industrierna har lagt ner eller
À\WWDWVLQDYHUNVDPKHWHUIUnQVLWWXUVSUXQJOLJD
område, vilket ger tillgång till billiga lokaler och
P|MOLJKHWWLOOVQDEELQÀ\WWQLQJ2IWDKDURPUnGHQD
HWWUXGLPHQWlUWJDWXQlWDYUXWQlWVW\SPHGVWRU
ÀH[LELOLWHWPHQlUVDPWLGLJWLQWHDQSDVVDWWLOOVWRUD
WUD¿NÀ|GHQ'HWFHQWUDODOlJHWJ|UGHWLQWUHVVDQW
I|UVWDGVXWYHFNOLQJH[HPSHOYLVERVWlGHUHOOHU
funktionsblandade områden.
Yngre externa industriområden. 'HVVDKDU
ORNDOLVHUDWVLQWLOOVW|UUHWUD¿NOHGHULVWlGHUQDV
\WWHURPUnGHQGlUELOOLJPDUNPHGVWRUDH[SDQVLRQVP|MOLJKHWHUIXQQLWV'HÀHVWDKDUSODQODJWV
XQGHURFKWDOHQI|ULQGXVWULlQGDPnO
LYLVVDIDOOPHGKDQGHOVP|MOLJKHWHU%LOKDQGHOKDU
YDULWHWWYDQOLJWLQVODJLGHVVDRPUnGHQ'HWVWRUD
WU\FNHWI|UH[SDQVLRQOLJJHULGHVVDRPUnGHQ
Planlagda köpcentra. 'HVVDRPUnGHQVNLOMHUVLJ
EHE\JJHOVHPlVVLJWIUnQKDQGHOVLQGXVWULRPUnGHQD
JHQRPHQVDPODGE\JJQDGVXWIRUPQLQJVDPQ\Wtjande parkeringar, gemensamma gångstråk mellan
HQWUpHUQDRFKJHQRPJnHQGHPHUHIIHNWLYRFK
W\GOLJVWDGVPLOM|XWIRUPQLQJlQlOGUHLQGXVWULRPUnGHQ´
7UD¿NYHUNHWVLG

(QDQQDQYLNWLJIDNWRUI|UDWWO\FNDVPHGHQ|NDG
integrering är att förstå i när och i vilka situationer en
integreringsprocess kan inledas.
Tre huvudsakliga anledningar och drivkrafter till att
kunna initiera ett arbete med att förbättra integreringen
mellan områden, vad det gäller handelsetableringar,
LGHQWL¿HUDVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW

1. Vid förfråga om ny etablering.
'HWWDKDQGODURPH[SDQVLRQRFKHWDEOHULQJDY
Q\KDQGHOLHQVWDGNRPPXQ,VDPEDQGPHGHQ
DQV|NDQRPGHWDOMSODQHULQJI|UQ\EHE\JJHOVHI|U
handeln är det lämpligt att kommunens företrädare
beaktar möjligheterna till integrering, både vad det
JlOOHUEH¿QWOLJDKDQGHOVSODWVHUOLNVRPQ\DHWDEOHULQJDUSnDQGUDVWlOOHQLNRPPXQHQ'ULYNUDIWHQ
lULGHWWDIDOOH[SORDWHULQJVLQWUHVVHW8WPDQLQJHQ
i detta fall är att, från kommunens sida, erbjuda
GHQQ\DHWDEOHULQJHQOLNYlUGLJDYLOONRULHQPHU
LQWHJUHUDGVWUXNWXU±MlPI|UWPHGHQQ\HWDEOHULQJ
LHQQ\ HOOHUXWYLGJDG H[WHUQVWUXNWXU
2. I samband med översiktsplanering.
(WWDQGUDW\SIDOOGlULQWHJUHULQJVIUnJDQE|UYlFNDV
är kopplad till kommunens egen planläggning i
form av översiktsplanering, utarbetande av stadE\JJQDGVVWUDWHJLHUOLNVRPLVDPEDQGPHGVW|UUH
infrastrukturprojekt. I detta fall är drivkrafterna
mer kopplade till andra aktörers intressen, som till
H[HPSHOERVWDGVE\JJDQGHKnOOEDUXWYHFNOLQJRFK
HIIHNWLYLVHULQJDYWUDQVSRUWV\VWHPHWVRPKHOKHW
Utmaningen i detta fall är att aktivt inkludera
frågan om handelsetableringar i ett programarbete
som initieras av andra funktioner, behov och mål.
3. Krympande handel med kvalitet.
'HWWDKDQGODURPHQKDQGHOVYHUNVDPKHWVRP
EHK|YHUNU\PSDVHOOHURPVWUXNWXUHUDVSnJUXQGDY
minskad efterfråga. Istället för att lägga ner verkVDPKHWHQlUDOWHUQDWLYHWDWWRPYDQGODRPVWUXNturera området för att tillföra värden, funktioner
RFKNYDOLWpHUPHGPnODWWJ|UDYHUNVDPKHWHQPHU
attraktiv och lönsam. En kommun kan välja att
koncentrera handeln till en enda plats för att skapa
goda förutsättningar för de butiker som återstår.
0LQGUHNRPPXQHUPHGKDQGHOXSSGHODGSnVWDGVNlUQDRFKPHUH[WHUQDSODWVHUNDQYlOMDDWWJH
SODWVI|UGHQH[WHUQDKDQGHOQLGHQOLOODVWDGVNlUQDQ'ULYNUDIWHUQDLGHWWDIDOO¿QQVEnGHKRVIDVWLghetsägaren som behöver anpassa och utveckla sin
IDVWLJKHW YHUNVDPKHW PHQRFNVnKRV
kommunen som kan se en möjlighet att öka områGHWVVWDGHQVDWWUDNWLYLWHWRFKLQWHJUHULQJXUHWW
stadsperspektiv. Utmaningen i detta fall är att hitta
HNRQRPLVNDLQFLWDPHQWI|UIDVWLJKHWVlJDUHQ
kommunen att omstrukturera området samt att gällande planer kan ändras för att tillåta andra
funktioner än renodlad handel.
7UD¿NYHUNHWVLG
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2DYVHWWLYLONHQVLWXDWLRQVRPDNWXDOLVHUDUIUnJDQRP
integrering så beskrivs integreringsprocessen ofta
NXQQDYDUDNRPSOH[RFKEHK|YDLQYROYHUDPnQJDROLND
DNW|UHU WH[NRPPXQHQIDVWLJKHWVlJDUH
K\UHVJlVWHURFKVOXWOLJHQPHGERUJDUHQNRQVXPHQWHQ 
För att uppnå kunna arbeta med integrering på ett
fruktbart sätt kan gemensamma strategier behöva tas
IUDP,UDSSRUWHQIUnQWUD¿NYHUNHWEHWRQDVYLNWHQDYDWW
HQ|YHUJULSDQGHLQWHJUHULQJVDQDO\VE|UOLJJDWLOOJUXQG
VRPJUXQGYLGIRUPXOHULQJDYJHQHUHOODVWUDWHJLHUnWJlUGHUI|UDWWI|UElWWUDGHQLQUHRFK\WWUHLQWHJUHULQJHQ
DYHWWRPUnGHLVWDGHQ 7UD¿NYHUNHWVLG
Kommentar:
6RPEHVNULYLWVRYDQVn¿QQVLQFLWDPHQWI|UHQElWWUH
LQWHJUHULQJDYVWlGHUQDVVWRUDKDQGHOVRPUnGHQ'HOV
VHWWXUSODQHULQJVV\QSXQNWGHOVI|UYLNWHQHQOnQJVLNWLJW
KnOOEDUXWKnOOLJVWDGSODQHULQJRFKI|UVNDSDQGHWDYHQ
DWWUDNWLYVWDGPHGVDPWGHOVXUKDQGHOVLGNDUHQVIDVWLJKHWVXWYHFNODUHQVV\QYLQNHOPHGEHKRYDYWLOOJlQJOLJKHW
RFKQlUKHWWLOOVLQDNXQGHU'HWWDPRWLYHUDUIUnJDQRP
YDUI|UGHWI|UHIDOOHUVYnUWDWWO\FNDVPHGDWWInGHVWRUD
handelsetableringarna att bli en mer integrerad del av
VWDGVWUXNWXUHQ(QGHODYI|UNODULQJNDQVDQQROLNWV|NDV
LGHQLQWHKHOWOlWWDXSSJLIWHQLDWWO|VDKDQGHOVNUDYSn
K|JELORFKSDUNHULQJVWLOOJlQJOLJKHWVDPWYLGKnOOHQ
P|MOLJKHWWLOOH[SDQVLRQPHG|QVNDQRP|NDGIXQNWLRQVEODQGQLQJRFKWlWDUHVWDGVWUXNWXUHU
9LNWLJDIUnJRUVRPRFNVnO\IWVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW
lU+XUNDQLQWHJUHULQJHQDYKDQGHOVHWDEOHULQJDURFK
KDQGHOVRPUnGHQLVWlGHUQDNDQ|NDV"2FKKXUNDQ
GHWSODQHUDVI|U|YHUJULSDQGHVWUXNWXUHUVRPIUlPMDU
HQ|NDGLQWHJUHULQJVRPJ\QQDUVnYlOQlULQJVLGNDUHQ
GHQHQVNLOGDLQGLYLGHQNRQVXPHQWHQVDPWVDPKlOOHW
staden som helhet?
)|UDWWNXQQDYHWDRPQlURFKKXUIUnJDQRPHQ|NDG
LQWHJUHULQJNDQGULYDVEHK|YVlWWDWWDQDO\VHUDVDPW
EHVNULYDI|UXWVlWWQLQJDURFKEULVWHULGHQUnGDQGH
VLWXDWLRQHQI|UGHWDNWXHOODRPUnGHW9HUNW\JEHK|YV
RFNVnI|UDWWNXQQDNRPPXQLFHUDGHIDNWRUHUVRPKDU
EHW\GHOVHI|UHQEUDI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJPHOODQROLNDYLNWLJDDNW|UHUVnDWWJHPHQVDPPDI|UDQNUDGHVWUDWHJLHUNDQWDVIUDPI|UKXUPDUNDQYlQGQLQJ
NYDUWHUVRFKJDWXVWUXNWXUHUE|UXWYHFNODVLRPUnGHW
)UnJDQRPHQ|NDGVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJRFK|NDG
IXQNWLRQVEODQGQLQJLPDUNDQYlQGQLQJHQNDQGRFN
IUDPKnOODVVRPLQWUHVVDQWRFKYLNWLJXUHWWEUHGDUH
VWDGE\JJQDGVSHUVSHNWLY(WWP\FNHWDNWXHOOWH[HPSHOSn
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GHWWDlUPLOMRQSURJUDPPHWVI|URUWVRPUnGHQVRPWLOO
VW|UUHGHOHQE\JJWVXWPHGHQK|JJUDGDYWUD¿NVHSDUHULQJYLONHWRIWDOHWWWLOODWWGHOLNWGHH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQDXWJ|U|DULGHWXUEDQDLGHWRPJLYDQGH
VWDGVODQGVNDSHWPHGUHODWLYWVYDJDNRSSOLQJDUWLOO
LQWLOOLJJDQGHRPUnGHQ1lUPLOMRQSURJUDPPHQQXVWnU
LQI|UEHW\GDQGHUHQRYHULQJVRFKRPE\JJQDGVEHKRY
E|URFKYlFNVRIWDIUnJDQRPHQ|NDGI\VLVNVWUXNWXUHOO
LQWHJUHULQJRFKIXQNWLRQVEODQGQLQJ3UHFLVVRPYLG
RPE\JJQDGHOOHUH[SDQVLRQVDYKDQGHOVRPUnGHQ(WW
DQQDWH[HPSHOlUROLNDI|UWlWQLQJVSURMHNWLVWlGHUQD
GlUQ\EHE\JJHOVHRFKWLOOlJJWLOOEH¿QWOLJDYlJQlWVWUXNWXUHUNDQP|MOLJJ|UDHQ|NDGVDPPDQOlNQLQJDY
ROLNDVWDGVGHODU
%HKRYHWDYPHWRGHURFKYHUNW\JI|UDWWKDQWHUDRFK
EHVNULYDYLNWLJDIDNWRUHUI|UI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQGlUI|UEHK|YDVlYHQLGHVVDIDOO6RPQlPQWV
WLGLJDUHIUDPKnOOVlYHQLI|URUGHWWLOOWUD¿NYHUNHWV
UDSSRUWRFNVnDWWGHQDYPnQJDNRPPXQHU|QVNDGH
XWYHFNOLQJHQPRWDYIXQNWLRQVEODQGDGHRFKDWWUDNWLYD
VWlGHUKlQJDWlWWVDPPDQPHGIUnJRUVRPU|ULQWHJUHULQJDYKDQGHORFKKDQGHOVHWDEOHULQJDULVWDGVVWUXNWXUHQ
$QGUDGHOHQLDUEHWHWPHGWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWOHGGH
VRPEHVNULYLWVWLGLJDUHIUDPWLOODWWGHYLNWLJDVWH
IDNWRUHUQDI|ULQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUQDLGHQWL¿HUDGHVRFKXWYHFNODGHVWLOOHWWYHUNW\JVRPDYVHUNXQQD
EHVNULYDI|UVXWVlWWQLQJDUQDI|ULQWHJUHULQJGHQVN
integreringsmodellen.
(QEHVNULYQLQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVRPYHUNW\J
VDPWXWJnQJVSXQNWHUQDI|UGHVVWLOONRPVWJ|UVSnI|OMDQGHVLGRU

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVPHWRGLNI|UHVSUnNDUDWWDQDO\VDUEHWHWHQOLJWEHGULYVLWYn|YHUJULSDQGHVWHJ'HOVHQ
LQOHGDQGHDQDO\VPHGUHGRYLVQLQJLHWWVN integreringsdiagram samt kompletterande översiktliga kartor
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Barriär

Utgångspunkter
Integreringsmodellen,LOLNKHWPHGVSDFHV\QWD[RFK
andra metoder, avser inte att ge svar på vilken konkret
utformning, struktur eller markanvändning som är att
föredra framför en annan vid utformning av stadsstrukWXUHQOD\RXWI|UHWWJLYHWRPUnGHXWDQVQDUDUHP|MOLJ|UD
DQDO\VRFKEHVNULYQLQJDYYLVVDI|UXWVlWWQLQJDULROLND
I\VLVNDVWUXNWXUHU)UDPWDJDQGHWDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQXSSJHVGRFNE\JJDlYHQSnDQWDJDQGHWDWWYLVVD
egenskaper kännetecknar en god stad och att dessa även
WRUGHJlOODI|UKDQGHOVRPUnGHQLVWDGHQ6RPHQ|YHUVLNWOLJNRQNUHWLVHULQJDYGHWWDUHGRYLVDVLWUD¿NYHUNHWV
UDSSRUWHQH[HPSOL¿HUDQGHGH¿QLWLRQSnYDGVRPNDQ
anses vara stadsplaneringens och stadsutformningens
|YHUJULSDQGHPnO'H¿QLWLRQHQXSSJHVYDUDKlPWDG
IUnQ8UEDQIHDWXUHVDQG'HVLJQXQGHUHWWNDSLWHOVRP
tar upp hur den hur den samtida stadsplaneringen ska
DQSDVVDVWLOOWDOHWVEHKRYRFKI|UXWVlWWQLQJDU

Integreringsmodellen NDQSnGHWWDYLVVlJDVE\JJDSn
WDQNHQDWWGHQVNDIXQJHUDVRPHWWEHVNULYQLQJVYHUNW\J
I|UDWWNYDQWL¿HUDRFKVDPODWUHGRYLVDYLVVDYLNWLJDHJHQskaper för ett aktuellt område som del i strävan efter att
XSSQnHQJRGVWDGHQOLJWGHQGH¿QLWLRQVRPJHVRYDQ

Ingen

2.2 Övergripande beskrivning av
integreringsmodellens bedömningsmetodik

Endast bil
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Handel

VWHJ 'HOVHQI|UGMXSDGDQDO\VPHGIUDPWDJDQGH
av LQWHJUHULQJVSUR¿Osom redovisas i en värderos med
NRPSOHWWHUDQGHNDUWRU VWHJ 

re

Service & rekration

c)
(g

Sammanlänkning
S
(g
c)

- skapa identitet samt förstärka värden i
staden och landskapet
- skapa kontinuitet
- skapa kvalitet i offentliga miljöer
 DWWUDNWLYDWU\JJDRFKWLOOJlQJOLJDI|UDOOD
- skapa rörlighet och sammanlänkning mellan
områden i staden
- skapa stråk, korsningar och landmarks som gör
att invånarna kan orienteras i staden
- skapa strukturer som har anpassningsförmåga
och kan utvecklas i takt med sociala, ekonomiska
och teknologiska förändringar
JHXWU\PPHI|UYDULDWLRQ

In

(QOLJWGHQQDGH¿QLWLRQlUPnOHWI|UVWDGVSODQHULQJRFK
stadsutformning att;

Bil+övriga
attraktiva
färdmedel
Kommunikationer

- starkt närområde
VWDGVOLNVWUXNWXUPHGLQUHJDWXV\VWHP
- mindre markparkeringar till förmån för
SDUNHULQJVDQOlJJQLQJDU SKXVJDUDJH
- ansluter till omgivande struktur och karaktär
NRQNXUUHQVNUDIWLJNROOHNWLYWUD¿N
- attraktiv och konkurrenskraftig handel
- blandad markanvändning och funktioner

7UD¿NYHUNHWVLG

k)
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(m

Bo

.ROOHNWLYWUD¿N
N

0HGVW|GDYDWWVDPPDPnOE|UJlOODI|UHWWKDQGHOVRPråde som för staden som helhet och fokuseringen görs i
UDSSRUWHQHQ|YHUVLNWOLJGH¿QLWLRQDYYLONDHJHQVNDSHU
VRPNlQQHWHFNQDUHWWLQWHJUHUDW KDQGHOV RPUnGH(WW
LQWHJUHUDW KDQGHOV RPUnGHNlQQHWHFNQDVHQOLJWGHQQD
GH¿QLWLRQDYI|OMDQGHHJHQVNDSHU

G
en
om
st
rö
m
ni
ng

)RNXVLI|UHOLJJDQGHDUDUEHWHKDUVW\UWVWLOODWWXQGHUV|NDDQDO\VHUDRFKSUDNWLVNWWHVWDIUDPI|UDOOWVWHJ
WYnGYVGHQI|UGMXSDGHDQDO\VHQVDPWXWLIUnQGHWWD
JHI|UVODJWLOOMXVWHULQJDUNDOLEUHULQJDULPRGHOOHQ
avseende. En översiktlig beskrivning av innehåll och
bedömningar av de båda stegen ges nedan. En fördjuSDGEHVNULYQLQJRFKDQDO\VDYGHWDQGUDVWHJHWLQWHJUHULQJVSUR¿OHQJHVLDQDO\VNDSLWOHWOlQJUHIUDP
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Inledande analys – Integreringsdiagram
(steg 1)
,GHQLQOHGDQGHDQDO\VHQJ|UVHQ|YHUVLNWOLJEHG|PQLQJ
av förutsättningar för integreringen i staden.
'HQQDDQDO\VI|UHVOnVJ|UDVLVDPEDQGPHGORNDOLVHULQJVVWXGLHUI|UQ\DKDQGHOVHWDEOHULQJDUHOOHUI|UDWW
XWYlUGHUDLQWHJUHULQJVSRWHQWLDOHQDYHQEH¿QWOLJKDQGHOVHWDEOHULQJKDQGHOVLQGXVWULRPUnGH
Integreringsmodellens metodik föreslår att en översiktlig bedömning av det aktuella områdets övergripande
I|UXWVlWWQLQJDU'HQQDLQOHGDQGHDQDO\VDYVHVNXQQD
ge grund för att kunna avgöra om en ökad integrering
överhuvudtaget kan ses som rimlig eller möjlig på den
DNWXHOODSODWVHQ'HQLQOHGDQGHDQDO\VHQIUDPKnOOV
även kunna användas i samband med lokaliseringsstudier för handel.
)|UHVODJHQDQDO\VPHWRGE\JJHUSnK\SRWHVHQDWWLQWHgrering ur ett stadsperspektiv påverkas av följande
I\UDIDNWRUHU
Läge i staden:$YVHU KDQGHOV RPUnGHWVSODFHULQJLVWDGHQ
VDPWE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWWMXQlUPDUHHQRPUnGHWOLJJHUL
förhållande till stadens centrala delar, ju bättre förutsättningar
¿QQVDWWJHQRPGULYDHQLQWHJUHULQJVSURFHVV)|UKDQGHOVRPUnGHQXSSJHVGHWWDNXQQDYDULHUDP\FNHWIUnQI|UKnOODQGHYLV
FHQWUDODJDOOHULRUWLOOH[WHUQDHWDEOHULQJDUXWDQI|UVWDGHQ
Kommunikationer:$YVHUKXUWUDQVSRUWI|UV|UMQLQJHQVNHU
WLOOHWDEOHULQJHQRPUnGHW2PUnGHWVOlJHRFKXWIRUPQLQJ
antas påverka i vilken grad bilen blir det dominerande transSRUWVlWWHW/RNDOLVHULQJDURFKVLWXDWLRQHUPHGVPnP|MOLJKHWHU
att ordna konkurrenskraftiga alternativ till bilen bedöms ge
VlPUHI|UXWVlWWQLQJDUI|ULQWHJUHULQJlQGlUGHW¿QQVP|MOLghet att använda andra tranportmedel på ett konkurrenskraftLJWVlWW NROOHNWLYWUD¿NF\NHOHOOHUWLOOIRWV 
Markanvändning:$YVHUYLONHQW\SDYDQYlQGQLQJVRP¿QQV
i den del av staden som är intressant att studera. En planerad
handelsetablering som är tänkt att lokaliseras i ett handelsinGXVWULRPUnGHGlULQVODJHWDYDQQDQW\SDYEHE\JJHOVHlU
REH¿QWOLJKDUVlPUHJUXQGI|UXWVlWWQLQJDUI|ULQWHJUHULQJlQ
HQLQWHJUHULQJGlUQlURPUnGHWKDUEODQGDGEHE\JJHOVH
Barriärer: $YVHULI|UVWDKDQGGHQEDUUlUHIIHNWVRPWUDQVportinfrastruktur i järnvägar,
À\JSODWVHUEDQJnUGDUPRWRUYlJDUNUDIWLJWWUD¿NHUDGH
huvudgator och hamnar kan utgöra. Transportinfrastrukturen
framhålls som viktig för utveckling av staden, men den kan
också leda till kraftiga barriäreffekter som kan vara svåra att
|YHUEU\JJDHOOHUPLQVND.

I|UUHVSHNWLYHIDNWRU3ULQFLSHQEOLUGnDWWMXVW|UUH\WD
VRPWlFNVMXElWWUH|YHUJULSDQGHI|UXWVlWWQLQJDU¿QQV
för att få till en integrering av området.
'HWXSSJHVGRFNNYDUVWnDWWGH¿QLHUDRPGHW¿QQVEHhov av en detaljerad gradering av diagrammets skalor.
'HQLQOHGDQGHDQDO\VHQXSSJHVGRFNLQWHKDI|UDYVLNW
att vara tillräckligt detaljerad för att ta ställning till
HOOHUEHVNULYDKXUEH¿QWOLJI|UHVODJHQPDUNDQYlQGQing och gatustruktur i området påverkar områdets inte
LQRPRPUnGHWSnYHUNDUGHVVLQUHRFK\WWUHLQWHJUHULQJ
6DPPDQIDWWQLQJVYLVXSSJHVGHQLQOHGDQGHLQWHJUHULQJVDQDO\VHQDYVHDWWJHHQDQYLVQLQJRPYLONHQW\SDYLQtegrering som kan vara möjlig eller lämplig att ha som
PnO'HWLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWLOOXVWUHUDQGHH[HPSHOHW
ger en bild av hur diagrammet är tänkt att fungera.
7UD¿NYHUNHWVLG
([PSHOXUUDSSRUWHQ³,QWHJUHULQJDYKDQGHOLVWlGHU´
7UD¿NYHUNHW
/lJH$EHVNULYHUHWWKDQGHOVLQGXVWULRPUnGHLXWNDQWHQDY
VWDGHQ2PUnGHWEHVWnUHQGDVWDY\WNUlYDQGHLQGXVWULHU
ORJLVWLNYHUNVDPKHWHURFKKDQGHOPHGYRO\PYDURU.RPPXQLkationer till och från området är i första hand med bil, andra
DOWHUQDWLYlULQWHDNWXHOOD-lUQYlJHQDYJUlQVDURPUnGHW
6DPWOLJDYlUGHQLGLDJUDPPHWOLJJHUPRWPLWWHQ0DUNDQYlQGQLQJHQlUHQVLGLJOlJHWLVWDGHQlUH[WHUQWWUDQVSRUWHUQD
sker med bil och barriäreffekten av transportinfrastrukturen
är stor.
,¿JXU KlU¿J UHGRYLVDVLQWHJUHULQJVYDULDEOHUQD
RFKGHVVYlUGHULQJ'HQ\WDVRPWlFNVDYGLDJUDPPHWlU
OLWHQYLONHWW\GHUSnDWWOnJDI|UXWVlWWQLQJDUI|UNRPSOHWW
integrering utan omfattande förändringar i hela området
samt intilliggande strukturer. Integrering av den planerade
handelsetableringen med resten av staden är då att betrakta
VRPUHDOLVWLVN'lUHPRWNDQHWDEOHULQJHQLVLJXWIRUPDVI|UDWW
uppnå en bra inre integrering.
/lJH%OLJJHULHWWRPYDQGOLQJVRPUnGHPHOODQLQQHUVWDGHQ
RFKXWNDQWHQDYVWDGHQ%RVWlGHUVHUYLFHRFKNRQWRU¿QQV
QnJRUOXQGDQlUDWLOORPUnGHW2PUnGHWKDUHQEUDNROOHNWLYWUD¿NVI|UV|UMQLQJOLJJHULQRPVWDGHQVJnQJRFKF\NHOQlW
och huvudgatan till området gör att området kan nås med
ELOODVWELOSnHWWI|UKnOODQGHYLVEUDVlWW7UDQVSRUWLQIUDVWUXNturen skapar inga större barriäreffekter. Förutsättningar att
JHQRPI|UDHQNRPSOHWWLQWHJUHULQJlUElWWUHI|UOlJH%lQI|U
DOWHUQDWLY$'HWWDLOOXVWUHUDVJHQRPDWWGHQ\WDQVRPWlFNVL
GLDJUDPPHWlUP\FNHWVW|UUHLDOWHUQDWLY%lQL$
7UD¿NYHUNHWVLG

'HQLQOHGDQGHDQDO\VHQE\JJHUJUD¿VNHQNHOUHGRYLVQLQJDYGHVVDIDNWRUHUVDPWGHUDVLQE|UGHVUHODWLRQ'HWWD
J|UVJHQRPHWWNYDGUDWLVNWI\UIlOWVGLDJUDP9DUMHVLGD
LNYDGUDWHQXWJ|UHQVWLJDQGHVNDOD IUnQPLWWHQRFKXW 
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Endast bil

Fig. 2.2.1 Integreringsdiagram (Steg 1) Diagrammet kan ge stöd för redovisQLQJRFKEHG|PQLQJDYHWWRPUnGHV|YHUJULSDQGHLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDU
Överst ett tänkt område (A) med sämre förutsättningar (lite täckt yta), nederst
ett område ett område (B) med bättre förutsättningar (större täckt yta), enligt
H[HPSHOXUUDSSRUWHQ³,QWHJUHULQJDYKDQGHOLVWlGHU´ 7UD¿NYHUNHW
.lOOD7UD¿NYHUNHW,OOXVWUDWLRQ0DULR5LYHUD
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färdmedel
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)|UGMXSDGDQDO\V±,QWHJUHULQJVSUR¿O
(steg 2)
Inledning
6RPEHVNULYLWVRYDQUDPDUVWHJLQRPUnGHWV
förutsättningar i översiktligt stadsperspektiv.
6WHJXWJ|UHQI|UGMXSDGDQDO\VDYRPUnGHWHJHQVNDSHU
och strukturella utformning som kan ha påverkan på
områdets förutsättningar att vara eller bli en integreUDGGHODYLQWLOOLJJDQGHRPUnGHQ6WHJE\JJHUDOOWVn
SnDQWDJDQGHWDWW¿QQVHWWVDPEDQGPHOODQKXUYlOHWW
område är integrerat i sin omgivning och markanvändningen samt den inre strukturen i området.
7UD¿NYHUNHWVLG
5HGRYLVQLQJDYDQDO\VHQI|UHVOnVVNHJHQRPHQYlUGHUURVPHGnWWDROLNDSDUPHWHUD[ODUXSSGHODGHLWYn
WHPDWLVNDJUXSSHU'HQYlQVWUDKDOYDQDYYlUGHURVHQ
EHVNULYHUPDUNDQYlQGQLQJI|URPUnGHWXSSGHODWLI\UD
NDWHJRULHU KDQGHODUEHWVSODWVHUYHUNVDPKHWHUVHUYLFH
RFKUHNUHDWLRQVDPWERVWlGHU VDPWH[SORDWHULQJVJUDGHQ
I|UUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJVW\S
'HQYlQVWUDKDOYDQNDQGlUPHGVlJDVSHJODJUDGHQDY
IXQNWLRQVEODQGQLQJLRPUnGHW'HQK|JUDKDOYDQDY
värderosen redovisar egenskaper i områdets inre och
anslutande strukturer och funktioner uppdelat på katHJRULHUQDSDUDPHWUDUQDLQUHH[SRQHULQJVDPPDQOlQNQLQJJHQRPVWU|PQLQJRFKNROOHNWLYWUD¿N
Tabellen här ger en översikt av ingående parametrar
samt vad de beskriver.
)XQNWLRQVEODQGQLQJ beskriver funktionsblandning och
täthet

9lUGHURVHQXWJ|UVnOHGHVHWWYHUNW\JI|UDWWNXQQD
UHGRYLVDHWWNYDQWL¿HUDWI|UKnOODQGHPHOODQPDUNDQvändning och inre samt anlutande strukturer för ett
RPUnGH'H NYDQWL¿HUDGH PlWYlUGHQVRPUHGRYLVDVL
värderosen är tänkta att kunna ge information och stöd
för att avgöra vilka grundläggande förutsättningar ett
KDQGHOV RPUnGHKDUI|UDWWNXQQDEOLHQLQWHJUHUDGGHO
DYVWDGHQPHGKlQV\QWDJHQWLOOGHVVVWUXNWXUHOODRFK
IXQNWLRQVPlVVLJDXSSE\JJQDG5HGRYLVQLQJHQP|MOLJJ|UlYHQMlPI|UHOVHUWH[PHOODQHWWXWJnQJVOlJHRFK
föreslagna förändringar i struktur och markanvändning.
7UD¿NYHUNHWVLG
Egenskaperna starkt närområde samt attraktiv och
konkurrenskraftig handel inte har tagits med i parameWUDUQD$QOHGQLQJHQXSSJHVYDUDlUDWW´GHVVDHJHQVNDSHUSnYHUNDVDYYLONHQW\SDYKDQGHOYHUNVDPKHWVRP
EHGULYVVDPWVDPPDQVlWWQLQJHQGHPRJUD¿VRFLDOD
DVSHNWHURFKEHE\JJHOVHW\SLQlURPUnGHW´ 7UD¿NYHUNHWVLG ,VWlOOHWIUDPKnOOVDWWGHVVD
lUHJHQVNDSHUVRPE|ULQJnLHQRPYlUOGVDQDO\VHQI|U
DNWXHOOWRPUnGHYLONHWE|U¿QQDVPHGVRPHWWNRPSOHPHQWWLOOGHQI|UHVODJQDPHWRGHQVNYDQWLWDWLYDDQVO\VHU
7UD¿NYHUNHWVLG
%HVNULYQLQJHQLQRPYDUMHSDUDPHWHUE\JJHU|YHUVLNWOLJWSnDWWHQNYDQWL¿HULQJRFKEHUlNQLQJDYHQUDG
egenskaper för det aktuella området samt att dessa sätts
i relation till varandra. För att ge en bild av hur integreringsmodellen förhåller sig strukturell integrering ges
KlUHQ|YHUVLNWOLJEHVNULYQLQJDYV\IWHWPHGUHVSHNWLYH
SDUDPHWHULQJnHQGHEHJUHSSYlUGHQHWF$YVLNWHQPHG
detta är att möjliggöra en teoretisk jämförelse med övriga metoder och förhållningsätt senare i detta kapitel. En
I|UGMXSDGDQDO\VDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVSDUDPHWUDU
fallstudie test redovisas i efterföljande kapitel.

,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUbeskriver hur väl är gatu-,
JnQJRFKF\NHOQlWHWXWE\JJWL
förhållande till områdets storlek samt om gator som utgör en
EDUULlU¿QQVLRPUnGHW
*HQRPVWU|PQLQJ beskriver i vilken grad är området
anslutet till omgivande gatu-, gång- och
F\NHOVWUXNWXUHUVDPWIXQNWLRQHQDYRPUnGHWVLQUHVWUXNWXU
6DPPDQOlQNQLQJ beskriver hur stark är sambandet mellan
HWDEOHULQJHQVRPUnGHWV\WWUH]RQ
och omgivningen.
.ROOHNWLYWUD¿Nbeskriver hur konkurrenskraftig är kollekWLYWUD¿NHQ
7UD¿NYHUNHWVLG
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0RGHOOHQI|UHVOnUHQXSSGHOQLQJLI|OMDQGHNDWHJRULHU

Funktionsblandning (Markanvändning)
'HI\UDDYSDUDPHWUDUDQDLYlUGHURVHQVYlQVWUDGHO
V\IWDUWLOODWWEHVNULYDI|UHNRPVWHQDYROLNDW\SHUDY
markanvändning i området, d.v.s. funktionsblandningen
LPDUNDQYlQGQLQJHQLHWWRPUnGH3DUDPHWUDUQDE\JJHU
på antagandet att förekomsten av en varierad och funktionsblandad markanvändning är en viktig förutsättning
för att uppnå en integrering för ett område. En varierad markanvändning och en blandning av funktioner
framhålls också ge bättre förutsättningar för skapandet
DYPHUNRPSOH[LQUH LQIUD VWUXNWXULHWWRPUnGHVDPW
att det vid en låg funktionsblandning är svårare att få
WLOOVnGDQDVWUXNWXUHU 7UD¿NYHUNHWVLG 
0HGNRPSOH[DVWUXNWXUHUnV\IWDVKlUWlWDUHVWDGVOLND
VWUXNWXUHUVRPPHGJHUÀH[LELOLWHWLU|UHOVHUQDWLOORFK
från samt inom området, vilket i sig även det påverkar
förutsättningarna för en bra integrering av det aktuella
RPUnGHW VRPEODUHGRYLVDVLSDUDPHWUDUQD,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUUHVSHNWLYHVDPPDQOlQNQLQJ 

Handel (H)
0HGKDQGHOPHQDVEnGHGHWDOMGDOLJRFKVlOODQN|SVYDURU,QJHQYlUGHULQJJ|UVDYYLONHQW\S
av handel som bedrivs, däremot kompletteras
kategorin med en beskrivning av handeln i det
studerade området.
Arbetslokaler (A)
0HGDUEHWVORNDOHUPHQDVLQGXVWULHURFKNRQWRUL
området, det vill säga arbetsplatser som inte är
relaterade till handel, service och rekreation.
Bostäder (B)
0HGERVWlGHUPHQDVE\JJQDGHUI|UERHQGHVDPW
bostadskomplement som förråd.
Service och rekreation (SR)
0HGVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQPHQDVVDPKlOOVRFK
offentliga verksamheter riktade mot allmänheten,
H[HPSHOYLVVNRORUI|UVNRORUELEOLRWHNVRFLDONRQWRUDUEHWVI|UPHGOLQJRFKSROLVPÀ
3DUNRFKUHNUHDWLRQDYVHUDQODJGDSDUNHUQ|MHVSDUNHU\WRUI|UDWWXW|YDLGURWWRFKJU|QD\WRU
WLOOJlQJOLJDI|UDOOPlQKHWHQ*U|QD\WRUVRPlU
otillgängliga räknas inte i denna kategori.

Graden av funktionsblandning anses alltså som vikWLJI|ULQWHJUHULQJDYHWWRPUnGHSnÀHUDVlWW'RFNlU
PDUNDQYlQGQLQJHQRIWDUHODWLYWHQVLGLJLÀHUDWOHWDYGH
H[WHUQDKDOYH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQDPHGHWWOnJWLQslag av andra funktioner som bostäder, offentlig service
HOOHUSDUNPDUN 7UD¿NYHUNHWVLG
3DUDPHWUDUQDI|UIXQNWLRQVEODQGQLQJlUPRGHOOHQ
GHODGHI\UDNDWHJRULHUGlUH[SORDWHULQJVJUDGHQLQRPUHVSHNWLYHIXQNWLRQVPDUNDQYlQGQLQJVNDWHJRULEHVNULYV
JHQRPDWWI|UHNRPVWHQDYEUXWWRWRWDODUHDQ GHQWRWDOD
E\JJGDYnQLQJV\WDQ LQRPUHVSHNWLYHNDWHJRULRFK
VWlOOVLUHODWLRQWLOORPUnGHWVWRWDOD\WD6RPDOWHUQDWLY
WLOODWWVWXGHUDDQGHOHQ%7$IUDPKnOOVE\JJQDGV\WDQ
HOOHUPDUN\WDQLQRPUHVSHNWLYHNDWHJRULNXQQDVWXGHUDV
7UD¿NYHUNHWVLG 
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NDWHJRULVWlOOVLUHODWLRQWLOO GLYLGHUDVPHG RPUnGHWV
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Fig. 2.2.3 Funktionsblanding
+|JUDKDOYDQYlUGHURVHQ LQWHJUHULQJVSUR¿OHQ YLVDUI|UHNRPVWHQ
DYROLNDW\SHUDYPDUNDQYlQGQLQJI|UGHODWSnI\UDNDWHJRHULHU
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Inre exponering och barriär
3DUDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU ,H% XWJnUEOD
LIUnQDWWHWW¿QPDVNLJWJDWXV\VWHPRFKHQVWDGVOLNVWUXNtur antas förbättra förutsättningarna dels för en ökad
funktionsblandning samt dels till det aktuella områdets
LQUHRFK\WWUHLQWHJUHULQJ
'HWVRPLPHWRGEHVNULYQLQJPHQDVPHGHWW¿QPDVNLJW
JDWXV\VWHPlUHWWRPUnGHWlWWJDWXQlWLI|UKnOODQGHWLOO
områdets totala storlek samt att detta ger en stadslik
NYDUWHUVWUXNWXU%HJUHSSHWJDWXQlWVNDKlUOlVDVVRP
DOODQlWI|UVDPWOLJDW\SHUDYWUD¿NDQWHU,SDUDPHWHUQ
LQJnUVnYlOELOJDWRUJnQJRFKF\NHOYlJDURFKNROOHNWLYWUD¿NOLQMHU
,WUD¿NYHUNHWVUDSSRUWIUDPKnOOVDWWHWWWlWDUH JDWX QlW
|NDUP|MOLJKHWHQDWWWUD¿NU|UHOVHUDWWVLODJHQRPRPUnGHW'HWWDDQWDVJ|UDDWWIDVWLJKHWHUNYDUWHU PHGGHVV
IXQNWLRQHU PHUV\QOLJDRFKWLOOJlQJOLJDI|UWUD¿NDQWHU
inom området. I integreringsmodellen benämns detta
för inre exponering.
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3DUDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU ,H% E\JJHU
NYDQWL¿HULQJDYI|OMDQGHDYGDWDIDNWRUHUI|UDNWXHOOW
område.*
- Längd gator:$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQELOJDWRU
i området
- Längd gc-nät: $YVHUGHQWRWDODOlQJGHQDY
JnQJRFKF\NHOQlWHWLRPUnGHW0HGJnQJRFK
F\NHOQlWHWDYVHVVWUnNVRPLQJnULVWDGHQVHOOHURPUnGHWVJnQJRFKF\NHOQlWVDPWVRPKDU
OlPSOLJVWDQGDUG bYHQJDWRUPHGVnGDQXWIRUPQing och hastigheter som möjliggör säkra gång- och
F\NHOU|UHOVHULEODQGWUD¿NNDQHIWHUEHG|PQLQJL
GHWHQVNLOGDIDOOHWUlNQDVLQ
- Längd barriär gator:$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQ
på gator inuti området som utgör en barriär, dvs
LQWH\WWUHDYJUlQVDQGHJDWRU
/lQJGNROOHNWLYWUD¿N$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQ
NROOHNWLYWUD¿NHQVRPWUD¿NHUDUJHQRPRPUnGHW
- Områdets omkrets
7UD¿NYHUNHWVLGNRPSOHWWHUDWHIWHU
I|UVODJWLOOI|UW\GOLJDQGHGH¿QLHULQJ
)|UDWWEHVWlPPD,H%YlUGHWJ|UVVHGDQHQXWUlNQLQJ
görs sedan där den totala längden för gatu-, gc- och
NROOHNWLYWUD¿NOlQNDUOlJJVVDPPDQ'HJDWRUVRPXWJ|U
EDUULlUHUGUDVLIUnQGHQQDWRWDODOlQNOlQJG'HQWRWDOD
OlQNOlQJGHQ PHGEDUULlUJDWRUQDVOlQJGIUnQUlNQDG 
ställs i relation till områdets omkrets.*
Gata som
utgör barriär

In
re

Ar

Handel

I motsats till detta beskrivs att ett område med ett glest
nät och endast större enskilda etableringar eller kvarter
J|UEODDWWWUD¿NHQNRQFHQWUHUDVWLOOInJDWRUVDPWDWW
verksamhetens närhet till gatan minskar samtidigt som
JDWDQVEDUULlUHIIHNWNDQ|ND'RFNIUDPKnOOVDWWHQJOHV
JDWXRFKNYDUWHUVWUXNWXUNDQJ|UDDWWH[SRQHULQJHQI|U
enstaka etableringar från gatan blir större, men att det
I\VLVNDDYVWnQGHWPHOODQIXQNWLRQHUQDLQRPRPUnGHW
samtidigt ökar, vilket ger effekter som ökat behov av
ELOWUDQVSRUWHU2PHQJDWDKDUEDUULlUHIIHNWI|UU|UHOser inom området antas detta hämmande för den inre
H[SRQHULQJHQ

3DUDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUKDUVRPV\IWH
DWWnWHUVSHJODWlWKHWHQDYJDWXQlWHW LQNOXVLYHJnQJRFK
F\NHOQlWHWVDPWNROOHNWLYWUD¿NQlWHW VDPWI|UHNRPsten av gator som medför barriäreffekt i det studerade
området.
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Fig. 2.2.4 Inre exponering och barriär
Parametern avser att visa hur välexponerat områdets inre ytor är mot
GHQlWDYU|UHOVHOlQNDUVRP¿QQV'HWWDJHQRPDWWnWHUVSHJODWlWKHWHQL
JDWXQlWHW LQNOXVLYHJnQJRFKF\NHOQlWHWVDPWNROOHNWLYWUD¿NQlWHW VDPW
I|UHNRPVWHQDYJDWRUVRPPHGI|UEDUULlUHIIHNWLGHWVWXGHUDGHRPUnGHW
2YDQHWWSULQFLSH[HPSHOSnHQ¿NWLYVWDGVWUXNWXU VHlYHQDQO\VNDSLWOHW

,VDPEDQGPHGGHQI|UGMXSDGDQDO\VRFKIDOOVWXGLHWHVWDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQV VWHJ VRPJMRUWVLQRPUDPHQI|UGHQQDXSSVDWWVKDUYLVVDEHKRYDYMXVWHULQJDUMlPI|UWPHGPRGHOOHQVXUVSUXQJOLJDXWI|UDQGHGH¿QLWLRQHULGHQWL¿HUDWVRFKI|UHVODJLWV+lUUHGRYLVDVLQJnHQGHGHODULPRGHOOHQVSDUDPHWUDUPHGGHVVDI|UHVODJQDMXVWHULQJDU6HVHQDUHNDSLWHOLGHQQD
XSSVDWVI|UUHGRYLVQLQJDYIRUPOHUVDPWEHVNULYQLQJRFKDQDO\VDYVHHQGHI|UHVODJQDI|UlQGULQJDU

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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Sammanlänkning
3DUDPHWHUQVDPPDQOlQNQLQJXWJnULIUnQDQWDJDQGHWGHW
I|UHWWIUlPMDQGHDYLQWHJUHULQJDYHWWRPUnGH KDQGHOVRPUnGH EHK|YVHQNRQWLQXLWHWPHOODQRPJLYDQGH
PDUNDQYlQGQLQJVDPWQlWVWUXNWXURFKPDUNDQYlQGQLQJ
nätstruktur inom det aktuella området.
0HGGHWWDPHQDVGHOVDWWRPUnGHWVLQUHJDWXV\VWHPRFK
gc-struktur behöver ansluta till omgivande gator och
JFYlJDU'HOVDWWPDUNDQYlQGQLQJHQLRPJLYQLQJHQ
och området möts eller överlappar varandra, enligt
PHWRGHQVGH¿QLWLRQVNDGHWWDVNHSnHWWVnGDQWVlWWDWW
JUlQVHQGlUPDUNDQYlQGQLQJHQE\WVLQWHPLQVNDUP|Mligheter till integrering, utan kan bidra till en sammanOlQNQLQJDYVWDGHQVRPUnGHWVIXQNWLRQHU)|UHNRPVWHQ
DYI\VLVNDEDUULlUHUWH[KnUWWUD¿NHUDGHKXYXGJDWRU
järnvägar, motorvägar eller kraftiga höjdskillnader och
vattendrag tillskrivs enligt metoden ha en negativ inverkan på sammanlänkningen.
3DUDPHWHUQVDPPDQOlQNQLQJKDUVRPV\IWHDWWLI|UVWD
hand återspegla hur starkt sambandet är mellan det
DNWXHOODRPUnGHWV\WWUH]RQRFKRPJLYQLQJHQ
7UD¿NYHUNHWVLG

3DUDPHWHUQVDPPDQOlNQLQJHQ 6 E\JJHUNYDQWL¿HULQJ
DYI|OMDQGHDYGDWDIDNWRUHU
- Längd sammanhängande markanvändning:
$YVHUOlQJGHQSnGHQGHOHQDYRPUnGHWVJUlQVGlU
samma markanvändning förekommer på sidor av
GHQ\WWUHJUlQVHQ
- Längd med respektive utan fysisk barriär vid
yttre gränsen:$YVHUOlQJGHQSnGHQGHODYRPUnGHWV\WWUHJUlQVVRPLQWHXWJ|UVDY\WWUHEDUULlUHU
UHVSHNWLYHGHVWUlFNRUVRPLQWHKDU\WWUHEDUULlUHU
- Områdets omkrets
- Antal anslutningar: $YVHUDQVOXWQLQJDUDY
gatu- respektive gc-nätet till omgivande strukWXUHUYLGRPUnGHWV\WWUHJUlQV2PRFKKDVWLJKHWHU
VRPP|MOLJJ|UVlNUDJnQJRFKF\NHOU|UHOVHUL
EODQGWUD¿NNDQHIWHUEHG|PQLQJLGHWHQVNLOGDIDOOHW
räknas in.
- Antal anslutning inom sträckor med yttre barriärer:6HRYDQ
- Antal anslutning inom sträckor med sammanhängande markanvändning: 6HRYDQ
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7UD¿NYHUNHWVLG NRPSOHWWHUDWPHG
I|UVODJWLOOI|UW\GOLJDQGHGH¿QLHULQJ
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(QEHVWlPQLQJDY6YlUGHWJ|UVVHGDQJHQRPHQ
uträkning där det totala antalet anslutningar, anslutningar inom barriär samt vid sammanhängande markanvändning, längden samt sammanhängande markanYlQGQLQJRFKOlQJGHQXWDQEDUULlUHUYLGRPUnGHWV\WWUH
gräns sätts i relation till områdets omkrets.*
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Fig. 2.2.5 Sammanlänkning
Parametern sammanlänkning har som syfte att i första hand återspegla
hur starkt sambandet är mellan det aktuella områdets yttre zon och
RPJLYQLQJHQ'HWWDEODJHQRPDWWYlJDLQKXUJFRFKJDWXQlWHW
ansluter till angränsande nät, hur sammanhängande markanvändingen
lUYLGRPUnGHWV\WWUHJUlQVVDPWI|UHNRPPVWHQDY\WWUHEDUULlUHU+lUHWW
H[HPSHOSnHQ¿NWLYVWDGVVWUXNWXU VHlYHQDQO\VNDSLWOHW 
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Anslutningar i
gatu- och gc-nät

Sammanhängande
markanvändning
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Genomströmning
3DUDPHWHUQJHQRPVWU|PQLQJE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWW
VWUXNWXUHUQDLLQWHJUHUDGHHWDEOHULQJDURPUnGHQlUOlWWD
att förstå, alltså orienterbara. I metodbeskrivningen
framhålls att det ur detta perspektiv är viktigt att området ansluter till omgivande strukturer, men att det också
viktigt att dessa anslutningar leder till det inre gatunätet
RFKJHUP|MOLJKHWWLOOHWWEUDÀ|GHJHQRPRPUnGHW

3DUDPHWHUQJHQRPVWU|PQLQJHQ * E\JJHUNYDQWL¿HULQJDYI|OMDQGHDYGDWDIDNWRUHUI|UDNWXHOOWRPUnGH

3DUDPHWHUQJHQRPVWU|PQLQJKDUVRPV\IWHDWWnWHUspegla hur förutsättningarna för rörelser genom området
samt förutsättningar för orienterbarhet.

- Total länklängd för gator respektive gc:$YVHU
den totala länden av gator respektive gc-nätet i
området.

En beskrivning av detta kan enligt metoden göras
JHQRPDWWLGHQWL¿HUDJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDULRPrådet. Enligt metodbeskrivningen räknas genomströmmande länkar vara gator och gc-länkar som ansluter till
HWW\WWUHJDWXQlWJFQlWRFKVRPJ|UP|MOLJWDWWWUDQVSRUWHUDVLJJHQRPRPUnGHWPHGPD[LPDOWHQULNWQLQJVförändring vid korsningspunkter.

- Områdets omkrets

- Längd genomströmmande länkar: $YVHUGHQ
totala längden på länkar med medger rörelser
JHQRPRPUnGHWPHGPD[HQULNWQLQJVlQGULQJYLG
NRUVQLQJVSXQNWHU6RPOlQNDUUlNQDVEnGHJDWRU
och gc-nätet.

%HVWlPQLQJDY*YlUGHWJ|UVJHQRPHQXWUlNQLQJGlU
den sammanlagda längden för genomströmmande gaturespektive gc-länkar ställs i relation den totala längden
gatu- respektive gc-länkar samt till områdets omkrets.*
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Genomströmmande gc-länk

PD[HQULNWQLQJVI|UlQGULQJYLGNRUVQLQJ

Fig. 2.2.5 Genomströmning
Parametern genomströmning har som syfte att återspegla hur förutsättningarna för rörelser genom området samt förutsättningar för orienterEDUKHW'HWWDJHQRPDWWDQDO\VHUOlQJGHQOlQNDUVRPPHGJHUU|UHOVHU
genom området med max en riktningsförändring samt sätta i relation till
GHWWRWDODDQWDOHWOlQNDUVDPWRPUnGHWVVWRUOHN*FRFKJDWXQlWHWNDQ
KDROLNDI|UXWVlWWQLQJDUI|UJHQRPVWU|PQLQJ+lUHWWH[HPSHOSnHQ¿NWLY
VWDGVVWUXNWXU VHlYHQDQO\VNDSLWOHW 

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

31

.ROOHNWLYWUD¿N
3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿NE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWW
HQNRQNXUUHQVNUDIWLJNROOHNWLYWUD¿NlUHQYLNWLJHQJHQVNDSLHWWYlOLQWHJUHUDWRPUnGH KDQGHOVRPUnGH ,
WUD¿NYHUNVUDSSRUWHQIUDPKnOOVVDPWLGLJWDWWDWWUDNWLYLWHW
RFKNRQNXUUHQVNUDIWLJHQI|UNROOHNWLYWUD¿NHQNDQYDUD
svår att sätta ett mått på, speciellt om det saknas resvaneundersökningar. I modellen görs valet att använda
WLOOJnQJHQSnNROOHNWLYWUD¿NVRPHWWEHVNULYDQGHPnWW
på dess attraktivitet och konkurrens kraftighet, enligt
DQWDJDQGHWDWWGHVVGnPHUNROOHNWLYWUD¿NLRPUnGHW
dess då mer attraktiv och konskurenskraftig är den.
.ROOHNWLYWUD¿NWLOOJnQJHQXWWU\FNVLPRGHOOHQVRPWlFNningsgrad i kombination med medelturtätheten under
vardagar.
3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿N . V\IWDUWLOODWWnWHUVSHJODU
hur stor del av området har bra tillgänglighet till kollekWLYWUD¿NHQVDPWKXUP\FNHWNROOHNWLYWUD¿NRPUnGHWKDU

3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿N . E\JJHUNYDQWL¿HULQJDY
I|OMDQGHDYGDWDIDNWRUHU
- Täckning:$YVHUGHQWRWDODPDUN\WDUHVSHNWLYH
EUXWWRWDODUHD EWD VRPWlFNVLQRPPUDGLH
IUnQKnOOSODWVOlJHQLHOOHUXWDQI|URPUnGHW
m fågelvägsavstånd motsvarar ofta en faktisk
JnQJYlJRIWDSnFDPHOOHUFDPLQXWHUV
gångtid.
- Täckningszon:$YVHUGHQJHRJUD¿VNDGHODY
RPUnGHWVRPWlFNVDYNROOHNWLYWUD¿NPHGVDPPD
PHGHOWXUWlWKHWSHUWLPPHLQRPPIUnQKnOOSODWVOlJHQ 7H[WlFNQLQJV]RQWXUHUK
WlFNQLQJV]RQWXUHUKHWF 9LG|YHUODSSDQGH
WlFNQLQJV]RQHUYLNWDVGHQWlFNQLQJV]RQVRPKDU
GHWlWDVWWUD¿NHULQJK|JVWRFKVW\UDYJUlQVQLQJHQ
- Medelturtäthet:$YVHUGHWJHQRPVQLWWOLJDDQWDO
WXUHU WXU UHWXU SHUWLPPHUXQGHUYDUGDJDUI|U
VDPWOLJDNROOHNWLYWUD¿NOLQMHU

iä
rr
le

r

po
ex
re
In

Service & rekration

(bta)
G
.ROOHNWLYWUD¿N

B

os

d
tä

er

7UD¿NYHUNHWVLGNRPSOHWWHUDWHIWHU
I|UVODJWLOOQ\IRUPHOXWIRUPQLQJ

ba

ka

&

lo

g

ts

rin

be

ne

Ar

r

- Områdets totala yta

en

om

st

rö

m

ni

%HVWlPQLQJDY.YlUGHWJ|UVJHQRPHQXWUlNQLQJGlU
GHQVDPPDQODJGDPDUN\WDQUHVSHNWLYHEWD\WDQLQRP
UHVSHNWLYHWlFNQLQJV]RQVWlOOVLUHODWLRQPHGHOWXUWlWKHWHQLQRPDNWXHOOWlFNQLQJV]RQRFKWLOORPUnGHWV
WRWDOD\WD6XPPDQI|UGHROLNDWlFNQLQJV]RQHUQDVOnV
sedan samman och ger K-värdet.*
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3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿N . V\IWDUWLOODWWnWHUVSHJODUKXUVWRUGHODY
RPUnGHWKDUEUDWLOOJlQJOLJKHWWLOONROOHNWLYWUD¿NHQVDPWKXUP\FNHWNROOHNWLYWUD¿NRPUnGHWKDU+lUHWWSULQFLSH[PSHOSnHQ¿NWLYVWDGVWUXNWXU
PHGWYn]RQHUVRPKDUROLNDWXUWlWKHW VHlYHQDQO\VNDSLWOHW 
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Osäkerhet och valideringsbehov
6RPQlPQWVWLGLJDUHKDUPHWRGHQLQWHKDUYDOLGHUDWVL
QnJRQVW|UUHVNDODRFKLWUD¿NYHUNVUDSSRUWHQIUDPKnOOV
detta som en begräsning för modellens användbarhet
samt att den behöver testat i olika förutsättningar och
VLWXDWLRQHU'HQEHJUlQVDGHYDOLGHULQJVRPVNHWWLQRP
DUEHWHWPHGWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWlUDWWGHQPHWRGHQ
som föreslås testats på ett fallstudieområde i Örebro,
KDQGHOVRFKLQGXVWULRPUnGHW%RJOXQGVlQJHQ
)|OMDQGHH[HPSHOSnDVSHNWHULLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
VRPE|UVWXGHUDVYLGDUHJHVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW
9LONHWEHKRY¿QQVDYDWWVWXGHUDYlUGHVNDODQLD[ODUQD"
0D[LPDODRFKPLQLPDODYlUGHQLD[ODUQD9LONDLQWHUYDOOHUE|U¿QQDVI|UUHVSHNWLYHNDWHJRUL"
.DQLQWHJUHULQJVSUR¿OHQRFKGHI|UHVODJQDNDWHJRULHUQDWLOOlPSDVSnDOODHWDEOHULQJDURPUnGHQRDYVHWW
OlJHLVWDGHQ"
bUGHWP|MOLJWDWWWDIUDPUHIHUHQVELOGHUI|ULQWHJUHULQJVSUR¿OHUEHURHQGHSnW\SDYRPUnGHRFKGHVV
OlJHLVWDGHQ"
7UD¿NYHUNHWVLG
$UEHWHWPHGI|UHOLJJDQGHXSSVDWWVXWJ|UHQI|UVWD
YDOLGHULQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ IRNXVHUDWSnVWHJ
LQWHJUHULQJVSUR¿OHQ 9DOGHULQJKDUVNHWWGHOVJHQRP
DQDO\VDYPRGHOOHQRFKWHVWSnVFKHPDWLVNDSULQFLSLHOOD
VWDGVWUXNWXUHUVDPWJHQRPIDOOVWXGLHWHVW9LVVDMXVWHULQJDURFKNDOLEUHULQJKDUXWLIUnQGHWWDI|UHVODJLWV$QDO\V
fallstudie och föreslagna förändringar redovisas senare i
denna uppsats.
(QQRWHUDULQJVRPJ|UVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWlUlYHQ
att metoden inte beskriver estetik, rumslighet och
XWIRUPQLQJDYE\JJQDGHURFKJDWXPLOM|HU$QOHGQLQJHQ
WLOOGHWWDlUPHWRGHQIRNXVHUDUSnDWWEHVNULYDI\VLVND
strukturer och övergripande markanvändning, vilket
framhålls kunna ge förutsättningar för senare skeden i
SODQHULQJVRFKE\JJSURFHVVHQPHGXWIRUPQLQJJHVWDOWQLQJDYGHVSHFL¿NDUXPPHQ'HWlUlYHQLGHVVDVHQDUH
skeden som detaljerutformning, för tekniska, funktionella och estetiska aspekter kan hanteras.
7UD¿NYHUNHWVLG
Kommentar:
,GDJDQYlQGVLQRPWUD¿NSODQHULQJHQROLNDPHWRGHU
RFKSURJUDPI|UDWWUlNQDIUDPSURJRQVHUI|UWUD¿N
À|GHQRFKEHKRYLLQIUDVWUXNWXUHQPP,QRPSODQ-

HULQJVDUNLWHNWNnUHQI|UNQLSSDVRFKJ|UVDQDO\VHUDY
VWUXNWXUHOODLQWHJUHULQJVDVSHNWHULRIWDVWJHQRP6SDFH
6\QWD[DQDO\VHU%nGHWUDGLWLRQHOODWUD¿NDQDO\VHUSURJQRVHURFKDQDO\VHUHQOLJWVSDFHV\QWD[NDQYDUDYLNWLJD
VW|GYLGHQKDQGHOVHWDEOHULQJGRFN¿QQVHWWEHKRY
DYNRPSOHWWHUDQGHYHUNW\JRFKDQDO\VHUVRPKDQWHUDU
I|UXWVlWWQLQJDUQDI|UVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJSnHWWEUHGDUHVlWW9LONHWEODIUDPKnOOVDY(NHOXQGRFK.RFK
L´6SDFHV\QWD[±HWWDQDO\VYHUNW\JI|USODQHULQJRFK
XWYlUGHULQJDYDUNLWHNWXURFKE\JJGPLOM|´ (NHOXQG
.RFK 
6DPPDQWDJHWJ|UGHWWDGHWXUÀHUDSODQHULQJVSHUVSHNWLYLQWUHVVDQWDWWVWXGHUDLQWHJUHULQJVPRGHOOHQSRWHQWLDO
RFKUHOHYDQVVRPSODQHULQJVYHUNW\J
6RPQlPQWVKDUGHWLQRPWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWDUEHWH
GRFNLQWHU\PWVQnJUDPHURPIDWWDQGHWHVWHUHOOHUYDOLGHULQJDUDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ)|UDWWDYJ|UDRP
QlURFKKXULQWHJUHULQJVPRGHOOHQVNXOOHNXQQDXWJ|UD
HWWOlPSOLJWNRPSOHWWHUDQGHYHUNW\JWLOOEH¿QWOLJDSODQHULQJVYHUNW\JLVWUlYDQHIWHUGHQJRGDIXQNWLRQVEODQGDGHRFKDWWUDNWLYDVWDGEHK|YVYDOGHULQJRFKWHVWHUDY
PRGHOOHQVXWIDOOLROLNDVLWXDWLRQHUJ|UDV
)|UHOLJJDQGHDUEHWHKDUVLQHPSLULVNDGHOIRNXVHUDWV
WLOODWWXQGHUV|NDVDPWJ|UDHQI|UVWDYDOLGHULQJDY
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQRFKGHVVEHVWnQGVHODU'HWWDJ|UV
GHOVJHQRPHQI|UGMXSDGEHVNULYQLQJRFKDQDO\VDYGH
LQJnHQGHSDUDPHWUDUQDLGHQ³LQWHJUHULQJVSUR¿O´VRP
XWJ|UGHQPHVWFHQWUDODGHOHQDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVPHWRGLNJHQRPEODWHVWSnVFKHPDWLVNDSULQFLSLHOODVWDGVWUXNWXUHU6DPWGHOVJHQRPDWWWHVWDDY
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQSnHWWIDOOVWXGLHRPUnGHUHVSHNWLYH
UHIHUHQVRPUnGHLFHQWUDOD.XQJVEDFND%HVNULYQLQJ
DYIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWUHVXOWDWDYGHJHQRPI|UGD
WHVWHUQDEHVNULYVVHQDUHLGHQQDXSSVDWV
)|UDWWVlWWDLQWHJUHULQJVPRGHOOHQLHWWWHRUHWLVNWUHOHYDQWVDPPDQKDQJJHHQWHRUHWLVNI|UVWnHOVHDYYDG
EHJUHSSHWI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJVDPWI|UDWW
JHXQGHUODJI|UHQDYVOXWDQGHGLVNXVVLRQRPLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVUHOHYDQVVRPSODQHULQJVYHUNW\JJ|UV
LHIWHUI|OMDQGHNDSLWHOHQDQDO\VHUDQGHEHVNULYQLQJ
DYKXUDVSHNWHUVRPEHU|ULQWHJUHULQJEHKDQGODV
IUDPVWlOOVLH[HPSOL¿HUDQGHXUYDODYDQGUDEH¿QWOLJD
PHWRGHURFKSXEOLNDWLRQHUPHGUHOHYDQVI|UGHQI\VLVND
VDPKlOOVVWDGVSODQHULQJHQ
$YVOXWQLQJVYLVLI|OMDQGHNDSLWHOJHVHQVXPPHUDQGHUHÀHNWLRQDYROLNDI|UKnOOQLQJVlWWWHRULHUNULQJVWUXNWXUHOO
integrering i relation till integreringsmodellen.
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2.3 Fysisk strukturell integrering
$QDO\VDYH[HPSOL¿HUDQGHXUYDOSnI|UVWDGVSODQHULQJHQUHOHYDQWDI|UKnOOQLQJVVlWWRFK
metoder
)|UDWWJHHQWHRUHWLVNI|UVWnHOVHWLOOEHJUHSSHW VWUXNWXUHOO LQWHJUHULQJRFKI|UDWWJHXQGHUODJI|UHQGLVNXVsion om integreringsmodellens relevans som planerLQJVYHUNW\JJ|UVKlUHQ|YHUVLNWOLJEHVNULYQLQJDYKXU
DVSHNWHUVRPEHU|ULQWHJUHULQJEHKDQGODVIUDPVWlOOVLHWW
H[HPSOL¿HUDQGHXUYDODYEH¿QWOLJDPHWRGHURFKVNULIWHU
PHGUHOHYDQVI|UGHQI\VLVNDVDPKlOOVVWDGVSODQHULQJ
Urvalet av publikation och metoder som beskrivs nedan
har skett med fokus att på att ge en bred och relevant
ELOGDYKXUI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLQXOlJHWEHhandlas inom stadsplaneringen.
'HWUHKXYXGVDNOLJDSXEOLNDWLRQHUQDPHWRGHUQDVRP
beskrivs är;
75$67±7UD¿NI|UDWWUDNWLYVWDG 8WJnYD 
±LHJHQVNDSDYDWWGHQlUDYGHVW\UDQGHSXEOLNDWLRQHUQDIUnQGHVWDWOLJDYHUNHQVRPKDUWLOOV\IWHDWWIRJDLQ
WUD¿NV\VWHPHWVVWXNWXUHULVLWWVDPPDQKDQJRFKVNDSD
HQEU\JJDPHOODQROLNDVHNWRUHULVDPKlOVSODQHULQJHQ
Space syntax – i egenskap av det är sannolikt är den
PHVWHUNlQGDRFKI|UNQLSSDGHPHWRGLNHQI|UDWWDQDO\sera stadsrummens strukturella integration.
6WUnNVWUXNWXUDQDO\VPPXU6WUHHWVDQG3DWWHUQVDY
6WHSKHQ0DUVKDOOV 8.
– i egenskap av dels att denna publikation ur ett internaWLRQHOOHWEULWWLVNWSHUVSHNWLYWlFNHULQRFKEDVHUDVSnHWW
stort spann av genomförd forskning i samspelet mellan
transporter, gator och urbana mönster som genomförts.
'HOVNDQIRUVNQLQJHQVRPSXEOLNDWLRQHQEDVHUDVSnWDU
sin utgångspunkt i den diskrepans som kan beskrivas
¿QQDVPHOODQWDOHWVPRGHUQLVWLVNWSUlJODGHWUD¿Nplanering och den neo-traditionalistiska motreaktion
VRPPHGnUHQYX[LWVLJDOOWVWDUNDUHLQRPVWDGVSODQHULQJVDPPDQKDQJGlUNYDOLWpQLGHQWUDGLWLRQHOODPnQJfunktionella stadsgatan samt traditionella klassiska
RIWDUXWQlWVDNWLJD VWDGVP|QVWHUPHGIXQNWLRQVEODQGDG
markanvändning ofta framhålls och förespråkas.
6DPWGHOVDWWEODGHQVWUnNVWUXNWXUDQDO\V URXWHVWUXFWXUHDQDO\V VRPEHVNULYVL6WUHHWVDQG3DWWHUQVNDQ
VRPDOWHUQDWLYWVlWWDWWDQDO\VHUJDWXQlWVWUXNWXUHQKMlOSD
WLOODWWVlWWDLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDPWVSDFHV\QWD[L

HWWEUHGDUHWHRUHWLVNWVDPPDQKDQJU|UDQGHDQDO\VHUDY
JDWXQlWHWVXSSE\JJQDGRFKEHW\GHOVHI|UVWDGHQV|YHUgripande struktur och funktioner.
75$67LQNOXVLYHWLOOK|UDQGHXQGHUODJVVDPPDQVWlOOQing presenterar inte några fullständiga beskrivningar
DYYHWHQVNDSOLJWIUDPWDJQDPHWRGHURFKDQDO\VYHUNW\J75$67XWJ|UKHOOHULQWHQnJRWSROLWLVNWDQWDJHW
PnOVW\UGRNXPHQW'RFNEHG|PVGHVVHJHQVNDSVRP
W\GOLJWUnGJLYDQGHRFKKDQGOHGDQGHGRNXPHQWI|UGHQ
NRPPXQDODWUD¿NRFKVWDGVSODQHULQJPHGÀHUDDY
GHI|URPUnGHWVW\UDQGHVWDWOLJDYHUNHQVRPXWJLYDUH
J|UD75$67WLOOLQWUHVVDQWRFKYLNWLJWXQGHUODJYLGHQ
EHVNULYQLQJDYI\VLVNRFKVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLVWDGsplaneringsprocessen.
6SDFHV\QWD[nVLQVLGDE\JJHULVW|UUHXWVWUlFNQLQJSn
en relativt lång veteskaplig, i huvudsak brittisk, grund
RFKDQDO\VPHWRGHQlUHUNlQGRFKDQYlQGLQRPVnYlO
VWDGVSODQHULQJVRPDUNLWHNWXUI|UDQDO\VHUDYUXPVOLJ
LQWHJUDWLRQ7LOOVNLOOQDGIUnQ75$67KDU6SDFHV\QWD[L
sig någon roll som statligt anbringad vägledning om hur
staden eller stadsplaneringsprocessen bör ordnas, utan
XWJ|UHWWYHUNW\JI|UDWWDQO\VHUDVSHFL¿NDI|UXWVlWWQLQgar.
.RPELQDWLRQHQDYEHVNULYQLQJDYKXU75$67VRP
statligt rådgivande dokument samt den mer veteskaSOLJWI|UDQNUDGHRFKDQYlQGD6SDFHV\QWD[PHWRGHQ
I|UKnOOHUVLJWLOOI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJEHG|PVJH
ett bra underlag för att kunna sätta integreringsmodellen
i ett teoretiskt relevant sammanhang samt ge underlag
I|UHQGLVNXVVLRQRPPHWRGHQVXSSE\JJQDGRFKUHOHYDQVVRPSODQHULQJVYHUNW\J
)|UDWWEUHGGDELOGHQDYKXUI\VLVNRFKVWUXNWXUHOO
integrering kan beskrivas och behandlas ges även en
översiktlig beskrivning av hur dessa begrepp hanteras
LGHQEULWWLVNDSXEOLNDWLRQHQ6WUHHWVDQG3DWWHUQVDY
6WHSKHQ0DUVKDOO
6WHSKHQ0DUVKDOOV6WUHHWVDQG3DWWHUQVWlFNHULQHWW
stort spann av den forskning i samspelet mellan transporter, gator och urbana mönster som genomförts.
,LQOHGQLQJHQWLOOERNHQEHVNULYHU6WHYHQ0DUVKDOOVDWW
bakrunden till boken bottnar i en önskan om att förstå
DWWLVDPEDQGHQPHOODQWUDQVSRUWRFKXUEDQVGHVLJQ
VWDGVSODQHULQJ3XEOLNDWLRQHQXSSJHVlYHQEDVHUDVSn
WYnHOOHUWUHnGURULQRPEULWWLVNWUD¿NSODQHULQJVIRUVNQLQJGlUEODWLGLJDUHIRUVNQLQJVDY%DUWOHWW6FKRRO
RISODQLQJ8QLYHUVLW\&ROODJH/RQGRQ8QLYHUVLW\RI
Westminster framhålls.
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7UD¿NI|UHQDWWUDNWLYVWDG(TRAST)
- genomlysning av integrationsbegreppet och dess relevans för
stadsplaneringen
Övergripande om TRAST
7UD¿NI|UHQDWWUDNWLYVWDG 75$67 VDPWXQGHUODJWLOO
GHQQDlUIUDPWDJHWDY6YHULJHVNRPPXQHURFKODQGVWLQJ9lJYHUNHWRFK%DQYHUNHW QXYDUDQGH7UD¿NYHUNHW 
VDPW%RYHUNHW75$67 XWJnYD RFK9lJDURFK
JDWRUV8WIRUPQLQJ 9*8 VNDVHVVRPWYnGHODUDY
VDPPDYHUNW\JGlU75$67KDQWHUDU|YHUJULSDQGH
IUnJRUPHGDQ9*8EHKDQGODUPHUGHWDOMHUDGHIUnJRU
RPPnWWRFKGLPHQVLRQHULQJ75$67RFK%RYHUNHWV
VNULIW6WDGVSODQHUDIUDPKnOOVlYHQYDUDNRPSOHWWHUDQGH
till varandra.
6\IWHWPHG75$67VRPIUDPKnOOVLI|URUGHWI|UGHQDQGUDXWJnYDQIUnQlUDWWIRJDLQWUD¿NV\VWHPHWLVLWW
VDPPDQKDQJRFKVNDSDHQEU\JJDPHOODQROLNDVHNWRUHU
LVDPKlOVSODQHULQJHQ75$67DYVLNWlUDWWGHQVNDKD
en vägledande funktion för olika sorters samhällsplanerare, beslutsfattare och andra aktörer samt avser också
fungera som ett hjälpmedel för planerare på kommuner
och statliga verk.
,75$67SRlQJWHUDVEODYLNWHQDYWDKlQV\QWLOORFK
förstå helheten i främjandet av en attraktiv hållbar
stadsutveckling, vilket framhålls viktiga samhälleOLJDLQWUHVVHQbYHQYLNWHQDYDWWYLVDKXUWlWRUWHUQDV
XWYHFNOLQJNDQJ\QQDVJHQRPHQYlODYYlJGKDQWHULQJ
DYWUD¿NIUnJRUQDVDPWLGLJWVRPVDPEDQGHWPHOODQPDUNDQYlQGQLQJWUD¿NRFKPlQQLVNRUVYDODYWUDQVSRUWVlWW
O\IWVIUDP
gYHUJULSDQGHI|U75$67lUDWWGHQDYVHUDWWJHKDQGOLQJRFKVW|GWLOONRPPXQHUPÀLDUEHWHWPHGIUnJRU
VRPEHU|UWUD¿NVWUDWHJLHUVnDWWDUEHWHWNDQVNHSnHWW
integrerat sätt mellan olika besluts- och planeringsprocesser och med integrering av olika aktörers och
EUXNDUHVPHGERUJDUQDUHVSHUVSHNWLYRFKGHODNWLJKHW
6DPWPHGHWWLQWHJUHUDWEHDNWDQGHDYROLNDWUD¿NVODJ
WUD¿NQlWHQVVWUXNWXUXSSE\JJQDGVWDGHQVRUWHQVNDUDNtär, markanvändningsfrågor, etc.
,75$67IUDPKnOOVEODQGDQQDWDWWYDODYVWUDWHJLHURFK
nWJlUGHUPnVWHE\JJDSnHQVDPODGEHG|PQLQJDYYLOND
kvaliteter som påverkas samt att processer kring detta
NDQVW|GMDVRFKW\GOLJJ|UDVPHGROLNDKMlOSPHGHOWH[
JHQRPDWWPDQWDUIUDPHQHIIHNWSUR¿OI|UHQEHK|YG
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I|UHVODJHQI|UlQGULQJVRPUHODWHUDUWLOOH[HPSHOYLV
uppsatta hårda mjuka mål.
%ODJHVL75$67I|UVODJWLOOUHGRYLVQLQJDYHQVnGDQ
SUR¿OLIRUPDYHQYlUGHURVPHGROLNDD[ODUYLONHQSn
ett samlat sätt framhålls kunna beskriva ett nuläge och
en föreslagen förändring inom olika relevanta aspekter.
75$67E6LG 'RFNSUHFLVHUDVHMQlUPDUH
H[DNWYLONDSDUDPHWDUDUVRPVNDHOOHUE|ULQJnLHQ
sådan värderos.
,75$67IUDPKnOOVlYHQEODDWWROLNDW\SHURUWVDQO\VHUVRPOLJJHUWLOOJUXQGI|USODQHULQJRFKVWUDWHJLHU
EnGHE|UE\JJDSnNYDQWLWDWLYDRFKNYDOLWDWLYDGHODU
75$67VLG8QGHUODJ ,HQSODWVDQDO\VI|U
HQRUWHWWRPUnGHVnNDQHQOLJW75$67DVSHNWHULGHQ
E\JJGDPLOM|VRPWH[JHVWDOWQLQJVWUXNWXUW\SRORJL
och rumsbildningar uppmärksammas.
%HVNULYQLQJRFKI|UKnOOQLQJVlWWWLOOVWUXNWXUHOO
integration i TRAST.
,75$67VDPWLGHQEHJUHSSVOLVWDVRP¿QQVGlUL¿QQV
ELIRJDGlUGHQGLUHNWDGH¿QLWLRQHQDYEHJUHSSHW´LQWHJUHULQJ´IRNXVHUDWSnEODQGQLQJRFKLQWHJUHULQJDY
ROLNDWUD¿NVODJLHWWJDWXUXP
´,QWHJUHULQJLQQHElUDWWROLNDWUD¿NVODJEODQGDV,QWHJUHULQJHQ
ställer höga krav på utformning och hastighetsanpassning.
,QWHJUHULQJNDQWLOOH[HPSHOVNHLHQJnUGVJDWDGlUDOODWUD¿NVODJ¿QQVSnVDPPDJDWX\WDXWDQDWWVNLOMDVnWPHGNDQWHOOHU
QLYnVNLOOQDG´ 75$67D6LG

samt
´0HGLQWHJUHULQJPHQDVL75$67DWWROLNDWUD¿NVODJEODQGDV0HGDQGUDRUGPRWVDWVHQWLOOVHSDUHULQJVRPLQQHElU
DWWROLNDWUD¿NVODJVNLOMVnWLWLGHOOHUUXP7UD¿NVLJQDOHQlU
HWWH[HPSHOSnWLGVPlVVLJVHSDUHULQJSODQVNLOGKHWHQHOOHU
HJHQF\NHOEDQDlUH[HPSHOSnVHSDUHULQJLQRPUXPPHW'HW
¿QQVVWDGVPLOM|HUGlULQWHJUHULQJNDQYDUDHWWQDWXUOLJWLQVODJ
2IWDVWlUPRWLYHQI|ULQWHJUHULQJVWDUNDVWLGHFHQWUDODGHODUQD
DYVWDGHQ2PLQWHJUHULQJYlOMVVWlOOVK|JUHNUDYSnJDWXUXPmets utformning liksom på hastighetsanpassningen. IntegreULQJHQXQGHUOlWWDVRPH[HPSHOYLVELOQlWHWlUGLIIHUHQWLHUDWSn
HWWULPOLJWRFKYlODYYlJWVlWW´ 75$67D6LG

%HJUHSSHWVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQGRFNlYHQWLOOVNULYDVHQEUHGDUHLQQHE|UGRFKGH¿QLWLRQ7LOOH[HPSHOYLV
NDQHQVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLHWWVWDGVVDPKlOOVE\Jgnadsperspektiv beskrivas som ett områdes, en plats
eller en orts funktionella och strukturella relation till
omgivande strukturer och funktioner.
bYHQWLOOJlQJOLJKHWHQLQRPRFKWLOOHWWRPUnGHI|U
ROLNDWUD¿NVODJU|UHOVHURFKPlQQLVNRUNDQVlJDVYDUD
HQHIIHNWDYEODGHOVDYVWDGVUXPPHQV JDWRUWRUJ
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RFKSODWVHUHWF lUXWIRUPDGHPHQlYHQKXUYlORPUndets strukturer och funktioner är integrerade med sin
omgivning.

GlUVNLOOQDGHURFKDYYLNHOVHUXSSVNDWWDV%RHQGHRFK
EHV|NDUHEHK|YHUNlQQDVLJYlONRPQDRFKDFFHSWHUDGH´
75$67DVLG

8UGHWWDSHUVSHNWLYWDU75$67VDPWWLOOK|UDQGHXQGHUODJVVDPPDQVWlOOQLQJLQRPÀHUDRPUnGHQXSSYLNWHQDY
I\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJVDPW|YHUJULSDQGHIDNWRUHU
VRPNDQKDEHW\GHOVHI|UVnGDQLQWHJUHULQJ

Tillgänglighet är en annan faktor för en attraktiv stads
VRPO\IWVIUDP75$67GH¿QLHUDUWLOOJlQJOLJKHWVRP
GHQ´OlWWKHW´PHGYLONHQROLNDW\SHUDYWUD¿NDQWHU
NDQWDVLJWLOOVWDGHQVROLNDPnOSXQNWHU DUEHWVSODWVHU
VHUYLFHUHNUHDWLRQVDPW|YULJDXWEXGRFKDNWLYLWHWHU 
75$67DVLG 

1HGDQJHVHQEHVNULYQLQJDYQnJUDDYGHPHVWW\GOLJW
IUDPJnHQGHIDNWRUHURFKHJHQVNDSHUL75$67VRPNDQ
UHODWHUDVWLOOI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ
En attraktiv stad
6RPIUDPJnUDYQDPQHW´7UD¿NI|UHQDWWUDNWLYVWDG´
V\IWDU75$67WLOODWWHQIUlPMDXWYHFNOLQJHQDYHQDWtraktiv stad.
,75$67JHVEHVNULYDQGHGH¿QLWLRQHUDYYDGHQDWWUDNWLYVWDGLQQHElU´(QDWWUDNWLYVWDGlUHQWlWRUWVWRU
eller liten, som människor gärna vill vistas i, och som är
VRFLDOWHNRQRPLVNWRFKHNRORJLVNWKnOOEDU'HQDWWUDNWLYDVWDGHQJHUPlQQLVNRUHQWU\JJSODWWIRUPDWWERYHUND
RFKOHYDL6WDGHQlUYLNWLJVRPPRWRUI|UGHQHNRQRmiska utvecklingen samtidigt som miljöns gränsvärden
UHVSHNWHUDV´ 75$67D6LG
(WWYlOEDODQVHUDWWUD¿NV\VWHPIUDPKnOOVVRPHQDYGH
YLNWLJDI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UHQDWWUDNWLYVWDG,75$67
beskrivs framgång med att uppnå en attraktiv stad kunna grundas i att tillräckligt många och för orten viktiga
IDNWRUHUKDUO\IWVIUDPRFKEOLYLWI|UHPnOI|UnWJlUGHU
75$67D6LG
9LGDUHIUDPKnOOVDWWGHQDWWUDNWLYDVWDGHQJ\QQDVDYHQ
WlWEHE\JJHOVHGlUGHWVNDSDVP|MOLJKHWHUWLOOVDPYHUNDQ
PHOODQPlQQLVNRURFKPHOODQI|UHWDJ75$67IUDPhåller även de samhällsekonomiska vinster som uppnås
JHQRPI|UWlWQLQJRFKHIIHNWLYWXWQ\WWMDQGHDYLQIUDVWUXNWXU3ODFHULQJHQDYEHE\JJHOVHQEHVNULYVSnYHUND
VWDGVE\JJQDGVNYDOLWHWHU'HQIDNWLVNDQlUKHWHQWLOO
arbete, service, inköp, fritidsintressen framhålls kraftigt
påverkas av hur dessa är lokaliserade i staden. I detta
VDPPDQKDQJEHWRQDVKDQGHOQVRPHQVWRURFKYl[DQGH
VHNWRUYDUVORNDOLVHULQJlUHQYLNWLJVWDGVE\JJQDGVIUnJD´(QYlODYYlJGORNDOLVHULQJJHUVDPKlOOVHNRQRmiska fördelar, medan en handelsetablering som enbart
VW\UVDYDIIlUVLQWUHVVHQNDQOHGDWLOODWWKHOKHWVV\QHQJnU
I|UORUDG´ 75$67D6LG
0nQJIDOGIUDPKnOOVlYHQVRPHQYLNWLJGHODYGHQ
DWWUDNWLYDVWDGHQ´0|MOLJKHWHUNUHDWLYLWHWRFKQ\WlQkande har sin grogrund i ett tolerant samhällsklimat,

(QJUXQGOlJJDQGHNYDOLWHWI|USODQHULQJDYQ\D
bostäder, verksamheter eller publika lokaler framhålls
MXVWYDUDWLOOJlQJOLJKHWHQ 75$67E6LG
Tillgänglighet och stadens strukturer
(WWWLOOJlQJOLJWWUDQVSRUWV\VWHPEHVNULYVDYVHHQXWIRUPQLQJDYWUD¿NV\VWHPHWVnDWWPHGERUJDUQDVVDPW
näringslivets grundlaggande transportbehov kan
WLOOJRGRVHV(QVDPYHUNDQPHOODQEHE\JJHOVHRFK
WUD¿NV\VWHPIUDPKnOOVYDUDGHWVRPVNDSDUWLOOJlQJOLJKHW.RQFHQWUDWLRQRFKQlUKHWLEHE\JJHOVHVWUXNWXUHQ
beskrivs tillsammans med bl.a. genhet och användEDUKHWLWUD¿NV\VWHPHWVRPYLNWLJDI|UWLOOJlQJOLJKHW
75$76DVLG
3nHQ|YHUJULSDQGHQLYnIUDPKnOOVWLOOJlQJOLJKHWSnYHUNDVDYI|OMDQGHIDNWRUHU

6WDGHQVIRUPRFKVWUXNWXU

7UD¿NV\VWHPHW

0lQQLVNDQVI|UPnJD
)|UDWWPlWDVWUXNWXUHOOQlUKHWJHVVRPH[HPSHODWWDQDO\VHUDPHGHODYVWnQGHWPHOODQERVWlGHURFKDUEHWVSODWser med olika koncentrations mått. Ett annat sätt som
IUDPKnOOVlUDWWPlWDWlFNQLQJVJUDGGYVKXUP\FNHW
DYPDUNHQVRPWlFNVDYHWWYLVVWXWEXGLQRP[PHWHU
HOOHU\PLQXWHU
,XQGHUODJVUDSSRUWHQWLOO75$67JHVlYHQHQOLVWDPHG
HWWDQWDOIDNWRUHUVRPNDQYDUDLQWUHVVDQWDDWWDQDO\VHUD
och beskriva vad det avser tillgänglighet;
%HE\JJHOVHQVWlWKHWRFKNRQFHQWUDWLRQ
 FHQWUDOLVHULQJ
1lUKHWPHOODQVWDUWRFKPnOSXQNW EHURHQGHSnVWDGHQV
VWUXNWXU
6WUXNWXUHQSnGHROLNDWUD¿NQlWHQ PDVNYLGGRFKJHQKHW
- Nätens standard  KDVWLJKHWWXUWlWKHWE\WHVEHKRY
NRQWLQXLWHWIXQNWLRQ|YHUnUHW
- Restiden  EHURUSnRYDQVWnHQGHDVSHNWHU

75$67XQGHUODJVLG
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75$67IUDPKnOOHUDWWWUDQVSRUWV\VWHPHWE|UWLOOYDrata alla transportslags fördelar, så att de medverkar
till stadsutvecklingen, och att det fordras en noggrann
DYYlJQLQJI|UDWWIRJDLQHWWWUDQVSRUWV\VWHPVlUVNLOWL
WlWEHE\JJHOVH9DGGHWJlOOHUDWWWDWLOOYDUDDOODWUDQVSRUWVODJLQQHElUGHWWDLGHÀHVWDWlWRUWHUDWWJnQJRFK
F\NHOWUD¿NHQO\IWVIUDPRFKLGHVW|UUHWlWRUWHUQDDWW
NROOHNWLYWUD¿NHQSULRULWHUDV 75$67DVLG
(QVWDGVXSSE\JJQDGRFKVWUXNWXUSnYHUNDUDYVWnQdet mellan olika funktioner. En avgörande faktor för
tillgänglighet är avstånden och sambanden mellan
VWDGHQVROLNDIXQNWLRQHU ERVWlGHUDUEHWVSODWVHUKDQGHO
YHUNVDPKHWHUHWF ([HPSHOYLVLQQHElUHWWRPUnGHPHG
många olika funktioner kortare avstånd mellan dessa
och därmed en högre tillgänglighet. I underlaget till
75$67IUDPKnOOVDWWHQNRQFHQWUHUDGIXQNWLRQVEODQGDG
VWDGKDUI|UGHODUMlPI|UWPHGHQ]RQIXQNWLRQVXSSGHlad stad som innebär långa avstånd.
För att skapa en uppfattning om strukturen som helhet
IUDPKnOOVI|UHQNODGHVNLVVHUNDUWRUVRPYLVDUVWDGHQV
SULQFLSLHOODXSSE\JJQDGVRPEUDPHGHO
,XQGHUODJHWWLOO75$67IUDPKnOOVlYHQGnSnJnHQGH
forskning rörande sambanden mellan olika rum eller
område i staden. Fokus beskrivs ligga på hur väl integrerad en plats eller ett område är med den övriga delar
DYVWDGHQVDPWGHI|UÀ\WWQLQJDUVRPVNHUPHOODQUXP
SODWVHULVWDGHQ'HWIUDPKnOOVKlUDWWGHWlUMXVWLQWHJUHring och rörelser mellan olika platser har en avgörande
EHW\GHOVHI|UHWWRPUnGHVHOOHUSODWVWLOOJlQJOLJKHW
75$67XQGHUODJVDSSRUWVLG 
6DPPDQWDJHWNDQNRQVWDWHUDVDWWlYHQRPEHJUHSSHW
LQWHJUHULQJLGHQRUGOLVWDVRP¿QQVLQIRJDGL75$67
EHVNULYVPHQDVDPPDQEODQGQLQJDYROLNDWUD¿NVODJ
Vn¿QQVL75$67RFNVnHQEUHGDUHGH¿QLWLRQDYLQWHJUHULQJDYI\VLVNVWUXNWXUHONDUDNWlUGlUGHQQDW\SDY
integrering kan beskrivas som en avgörande faktor för
att uppnå tillgänglighet.
6WDGHQVVWUXNWXUXSSJHVRFNVnKDHQDYJ|UDQGHEHW\GHOVHI|UWLOOJlQJOLJKHWHQ,XQGHUODJVUDSSRUWHQWLOO
75$67IUDPKnOOVGRFNDWWGHWLQWHNDWHJRULVNWJnUDWW
säga vilken stadsstruktur som är den bästa, utan att vad
som kan kännetecknas som ett bra alternativ är berRHQGHYDGGHW¿QQVI|UXSSVDWWDPnOPHGVWDGHQRFK
I|UYLONHWWUD¿NVODJVRPGHWSODQHUDVI|U6RPH[HPSHO
framhålls att den linjära staden kan ha fördelar för en
HIIHNWLYNROOHNWLYWUD¿NPHGDQGHQFLUNXOlUDVWDGHQ
RIWDKDUHQW\GOLJFHQWUXPELOGQLQJVRPJHUF\NOLVWHU
QlUKHWWLOOPnQJDDYVWDGHQVIXQNWLRQHU9DWWHQGUDJRFK
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geologiskaformationer påverkar även stadens form och
kan därmed även påverka förutsättningarna för tillgängOLJKHW HOOHUGHQVWUXNWXUHOODLQWHJUHULQJHQ LVWDGHQ
9DGGHWJlOOHUWlWKHWRFKNRQFHQWUDWLRQDYROLNDIXQNtioner i staden, som framhålls som vikta delfaktorer för
WLOOJlQJOLJKHWDQJHVROLNDVlWWDWWEHVNULYDGHVVD7H[
JHQRPERHQGHWlWKHW LQYKD HOOHUQlULQJVOLYHWVWlWKHW
DQWDODQVWlOOGDKD bYHQJU|QRPUnGHQDLQRPGHW
aktuella områdes behöver beskrivas, då grönområdenas
lokalisering omfattning och karaktär kan ha inverkan på
tillgängligheten i staden. Grönområden framhålls å ena
VLGDQNXQQDELGUDWLOOHQPLQVNDGWlWKHWLVWDGHQRPrådet samtidigt som kan utgöra viktiga målpunkter för
UHNUHDWLRQEnGHLIRUPDYERVWDGVQlUDJU|Q\WRURFKPHU
avlägsna grönområden. I detta avseende framhålls det
viktigt att även beskriva förekomsten av oanvändbara
PDUN\WRUGYVVnNDOODGHLPSHGLPHQWJU|Q\WRU WH[
VN\GGVRPUnGHQUXQWWUD¿NOHGHU 
75$67E6LG
(QIUnJDVRPLXQGHUODJHWWLOO75$67IUDPKnOOVVRP
LQWUHVVDQWlUKXUYlOWUD¿NV\VWHPHWRFKGHVVROLND
WUD¿NVODJWlFNHULQROLNDW\SHUDYPDUNDQYlQGQLQJDU
VRP¿QQVLQRPGHWDNWXHOODRPUnGHW(WWVlWWDWWYLVD
detta anges vara att genom restidsisokroner för olika
områden visa hur stor del av staden som nås inom en
YLVVUHVWLG%HUlNQLQJDUQDIUDPKnOOVGRFNVRPDUEHWskrävande och kanske mest intressanta att göra för
H[HPSHOYLVFHQWUXPRPUnGHQVW|UUHDUEHWVSODWVRPUnGHQHOOHUNQXWSXQNWHUI|UNROOHNWLYWUD¿NHQ5HVYDQHundersökningar framhålls kunna ge en annan möjlighet
DWWDQDO\VHUDYLNWLJDVDPEDQG(WWVlWWDWWKDQWHUD
NRPSOH[LWHWHQLUHGRYLVQLQJDUDYVnGDQLQIRUPDWLRQ
föreslås vara att visa tillgängligheten till vissa viktiga
PnOSXQNWHUPHGHWWYLVVWWUD¿NVODJJHQRPROLNDWHPDNDUWRU 75$67E6LG
Förutsättningarna för strukturell integrering kan ur
75$67VSHUVSHNWLYEHVNULYDVVRPI|UXWVlWWQLQJDUQD
HOOHUP|MOLJKHWHQDYU|UHOVHUHOOHUXWE\WHPHOODQROLND
områden eller strukturer. Förutsättningarna för en god
I\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJlUGlUI|UWlWWVDPDQNRSplade med tillgänglighetsförutsättningarna för olika
W\SHUDYU|UHOVHUGYVI|UJnQJF\NHOELOHOOHU
NROOHNWLYWUD¿N 7LOOJlQJOLJKHWVDVSHNWHUI|UROLNDW\SHU
DYEHVNULYVLXQGHUODJHWWLOO75$67'HVVDnWHUJHVKlU
nedan i en summerande redovisning.
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*nQJRFKF\NHOWUD¿N
9DGGHWJlOOHUWLOOJlQJOLJKHWHQI|UJnQJWUD¿NDQWHU
framhålls denna påverkas mest av gångtiden mellan
start- och målpunkt, vilka är beroende av närheten till
målpunkter, genheten och förekomsten av barriärer.
Kontinuitet i gångnätstrukturen, drift och underhåll
VDPWWU\JJKHWIUDPKnOOVlYHQVRPYLNWLJDI|UJnQJWUD¿kantens tillgänglighet i staden.
$QDO\VHUDYQlUKHWE|UHQOLJW75$67LQULNWDVSn
PnOSXQNWHUVRPDQYlQGVGDJOLJHQ6RPH[HPSHOIUDPKnOOVWLGVDYVWnQGVDQDO\VHUWLOOGDJOLJYDUXEXWLNQlUEXWLN
GlUPLQJnQJYlJDQVHVVRPHWWULPOLJWDYVWnQG
bYHQDYVWnQGHWWLOOFHQWUXPE|UHQOLJW75$67LQWHKHOOHUYDUDDOOWI|UOnQJWRFKXSSWLOONPXSSJHVEHWUDNtas som ett acceptabelt gångavstånd, vilket motsvarar
PLQXWHUVJnQJWLG*HQKHWHQXSSJHVL75$67
kunna beskrivas genom skillnaden mellan fågelväg och
YHUNOLJWDYVWnQG6NLOOQDGHQPHOODQGHVVDLHWWJnQJSHUVSHNWLYE|ULQWHYDUDVW|UUHlQYLONHWSnYHUNDVDY
gångnätets maskvidd.
*nHQGHRFKF\NOLVWHUlYHQNlQVOLJDWLOOI|UHNRPVWHQDY
EDUULlUHU)|UJnHQGHIUDPKnOOVWUD¿NHUDGHJDWRURFK
MlUQYlJDUXWJ|UDGHVW|UVWDEDUULlUHUQD7H[EOLUGHQ
JnHQGHVYlQWHWLGPHUlQVHNYLGJDWRUVRPlUPHU
lQPHWHUEUHGDRFKKDUWUD¿NÀ|GHQVRP|YHUVWLJHU
IRUGRQSHUWLPPHYLONHWL75$67EHG|PVVRPHQ
OnJVWDQGDUG2PSDVVDJHQlUUHJOHUDGKDUPLWWUHIXJ
eller hastighetbegränsad kan barriäreffekten minskas.
75$67IUDPKnOOHUDWWEDUULlUHUPHGI|UGHONDQEHVNULvas genom att i karta markera järnvägar, gator som
utgör barriärer och förekomsten av säkra passager över
dessa.
75$67E6LG
.RQWLQXLWHWLJnQJRFKF\NHOQlWVVWXNWXUHQIUDPKnOOV
VRPHQYLNWLJGHORFKHQOLJW75$67E|UXWJnQJVSXQNWHQYDUDDWWJnHQGHVNDNXQQDI|UÀ\WWDVLJQlVWDQ|YHU
DOOWLVWDGHQbYHQKlUIUDPKnOOVHQNDUWUHGRYLVQLQJ
DYEH¿QWOLJDP|MOLJDJnQJYlJDU VHSDUHUDGHHOOHUL
EODQGWUD¿NGlUKDVWLJKHWHUQDlUOnJD VRPHQEUDPHWRG
I|UDWWDQDO\VHUDEHKRYHWDYQ\DOlQNDUHOOHUnWJlUGHU
9DGGHWJlOOHUWLOOJlQJOLJKHWI|UF\NHOWUD¿NVnIUDPKnOOV
även den främst påverkas av närhet till målpunkter,
JHQKHWWU\JJKHWGULIWRFKXQGHUKnOOVRPYLNWLJD9LNtiga faktorer som tas upp är också bl.a. parkeringsmöjOLJKHWHURFKRULHQWHUEDUKHW5HVWLGHQNDQEHVNULYDGHQ
VDPPDQIDWWDQGHWLOOJlQJOLJKHWHQ([HPSHOYLVNDQMlPI|UHOVHUJ|UDVPHOODQF\NHOQVUHVWLGPHOODQPnOSXQNWHU
UHODWLYWELOHOOHUNROOHNWLYWUD¿N5HVWLGNYRWHQPHOODQ
F\NHORFKELO UHVWLGF\NHOUHVWLGELO E|UHQOLJW75$67

LQWH|YHUVWLJD75$67I|UHVOnUlYHQKlUDQDO\VHUDY
QlUKHWHQJHQRPH[HPSHOYLVDQDO\VDQGHOHQERHQGHVRP
KDUK|VWPLQF\NHOYlJWLOOHQQlUEXWLN
75$67IUDPKnOOHUKlUDWWVWDGHQE|UKDHQVWRUOHN
IRUPRFKWlWKHWVRPJ|UDWWGHÀHVWDLVWDGHQKDU
F\NHODYVWnQGWLOOFHQWUXP(QOLJW75$67lUGHQLGHDOD
staden cirkulär i sin form och har avstånd till från
\WWHURPUnGHQDWLOOFHQWUXPVRPLQWH|YHUVWLJHU
NPYLONHWJHUF\NHOUHVWLGHUWLOOFHQWUXPSnFD
PLQ)|UDWWXSSQnJHQKHWHQEHK|YHUHQOLJW75$67
F\NHOQlWHWYDUDWLOOUlFNOLJW¿QPDVNLJWbYHQKlUJlOOHU
DYVWnQGVVNLOOQDGHQLQWHE|U|YHUVWLJDPHOODQInJHO
YlJRFKIDNWLVNVWUlFND.RQWLQXLWHWHWLF\NHOYlJQlWHW
lUYLNWLJWRFKNDQHQOLJW75$67EHVNULYDVJHQRPHQ
UHGRYLVQLQJRFKDQDO\VLNDUWDDYEH¿QWOLJDUHVSHNWLYH
VDNQDGHOlQNDULF\NHOYlJQlWHW
2ULHQWHUEDUKHWHQIUDPKnOOVVRPYLNWLJI|U|NDDQGHOHQ
F\NOLVWHUYLONHWLVLJKDUEHW\GHOVHI|UEnGHIRONKlOVD
NOLPDWPLOM|RFKWUlQJVHO%UDYlJYLVQLQJEHVNULYVVRP
en viktigdel i orienterbarheten. En god orienterberhet är
IUDPI|UDOOWYLNWLJI|UGHQVRPQRUPDOWLQWHF\NODUHOOHU
som brukligen inte rör sig på den aktuella platsen.
.ROOHNWLYWUD¿N
(QJRGVDPSODQHULQJPHOODQNROOHNWLYWUD¿NHQVOLQMHQlW
RFKEHE\JJHOVHQPHGERVWlGHUDUEHWVSODWVHURFKEHV|Nspunkter framhålls vara de viktigaste förutsättningarna
I|UHQHIIHNWLYNROOHNWLYWUD¿N(WWEUDUHVHXQGHUODJJHU
I|UXWVlWWQLQJDUI|UK|JWXUWlWKHWRFKEHE\JJHOVHXWYHFNOLQJE|UGlUI|UORNDOLVHUDVXWPHGEH¿QWOLJDHOOHUSODQHUDGHNROOHNWLYWUD¿NVWUnN
/LQMHVWUlFNQLQJJHQRPEHE\JJHOVHRPUnGHQE|UHQOLJW75$67HIWHUVWUlYDV(QVWUDWHJLVNORNDOLVHULQJDY
E\WHVSXQNWHUQlUDERHQGHDUEHWVSODWVHURFKEHV|Nspunkter framhålls också som viktig.
Tillgängligheten beskrivs främst påverkas av restiden.
)|UUHVWLGHQIUDPKnOOVWH[LEXVVWUD¿NHQVW\UDVIUlPVW
av avstånd till hållplats, turtäthet och åktiden.
Åktiden påverkas av nätets struktur och standard.
Närheten till hållplats kan beskrivas som avståndet från
KnOOSODWVWLOOPnOSXQNW75$67IUDPKnOOHUDWWQlUKHWHQ
I|UGHODNWLJHQNDQUHGRYLVDVJHQRPFLUNODUPHGP
radie runt hållplatserna, vilket vanligtvis motsvarar ca
PIDNWLVNJnQJYlJ'HWWDP|MOLJJ|UHQDQDO\VDY
YLONDPnOSXQNWHUVRPWlFNVLQ 75$67EVLG
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%LOWUD¿N
7LOOJlQJOLJKHWHQI|UELOWUD¿NXSSJHVSnYHUNDVDYELOnätets struktur, färdhastighet, trängsel, orienterbarhet
avgifter och tillgången till bil samt körkort. För nätstrukturen framhålls maskvidd, genhet och regleringar
KDEHW\GHOVH1lWHWVNDSDFLWHWRFKWLOOJnQJHQSnSDUNHULQJVSODWVHUIUDPKnOOVRFNVnKDEHW\GHOVHI|UWLOOJlQJOLgheten.
%UDYlJYLVQLQJIUDPKnOOVVRPYLNWLJI|URULHQWHUEDUheten, framförallt för de som inte brukligen kör i det
aktuella området eller staden.
*RGVWUD¿N
*RGVWUD¿NHQNDQHQOLJW75$67GHODVLQWYn|YHUJULSDQGHNDWHJRULHUVW|UUHWUDQVSRUWHUVRPlUW\QJUHlQ
ton respektivetransporter med mindre lättare fordon.
'HPLQGUHIRUGRQHQKDURIWDVLQDPnOSXQNWHULLQGXVtrier och butiker m.m. och behöver även kunna nå cenWUXPRPUnGHQI|UYDUXOHYHUDQVHU'HVW|UUHIRUGRQHQ
använder i princip endast huvudvägnätet och har sina
målpunkter i större industrier, hamnar stormarknader,
omlastningspunkter etc.
Att arbeta med tillgänglighet
'HYLNWLJDVWHDVSHNWHUQDI|UDWWXSSQnHQJRGWLOOJlQJOLJKHWNDQHQOLJW75$67XWU\FNDVVRPLQGLNDWRUHU
I|UWLOOJlQJOLJKHW 9LONHWPHGDQGUDRUGVNXOOHNXQQD
EHVNULYDVVRPLQGLNDWRUHWSnI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ
Tillgängligheten i staden påverkas på övergripande
QLYnHQOLJW75$67IUlPVWDYGHWI\VLVNDDYVWnQGHW
$YVWnQGHQDQJHVKlQJDVDPPDQPHGERHQGHWlWKHWHQ
i respektive område, med näringslivstätheten, viktiga
PnOSXQNWHUVI|UGHOQLQJJU|Q\WRURFKJHRJUD¿VND
förhållanden.
,75$67IUDPKnOOVDQDO\VHUDYHQRUWVRPHWWYLNWLJW
YHUNW\JWLOODWWKDQWHUDIUnJRUVRPU|UWLOOJlQJOLJKHWI|U
ROLNDLQYnQDUHRFKWUD¿NVODJ3nHQ|YHUJULSDQGHQLYn
bör aspekter som påverkar och beskriver tillgängliJKHWHQDQDO\VHUDV([HPSHOYLVVWDGHQVWlWKHWVWXNWXUHQ
SnGHROLNDWUD¿NQlWHQORNDOLVHULQJDYERHQGHDUEHWsplatser och större målpunkter, hur resandet ser ut, hur
WUD¿NVODJHQVDPYHUNDUPHGYDUDQGUDWLOOJnQJWLOOROLND
IlUGPHGHOSDUNHULQJVSROLF\KDQGHOVSROLF\HWF
Nulägesbeskrivningarna beskrivs ofta vara arbetskrävande, speciellt om alla tillgänglighetsaspekterna
VNDDQDO\VHUDVI|UHQKHOVWDG75$67I|URUGDUDWW
DQDO\VHUNDQJ|UDVLVDPEDQGPHGNRPPXQHQV|YHUVLN-
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WOLJDSODQHULQJbYHQI|UVODJRFKNRQVHNYHQVEHVNULYQingar bör samordnas med kommunens övriga planering.
75$67EVLG
En god tillgänglighet framhålls också vara en grundlägJDQGHNYDOLWHWI|UORNDOLVHULQJDYQ\DERVWlGHUYHUNVDPKHWHUHOOHUSXEOLNDORNDOHU 75$67EVLG 
'HQKROOlQGVND$%&PHWRGHQIUDPKnOOVL75$67VRP
HWWP|MOLJWEHVNULYQLQJVYHUNW\JYLGORNDOLVHULQJDYQ\
EHE\JJHOVH$%&PHWRGHQE\JJHSnDWWWlWRUWHQGHODV
in i olika områden beroende på dess tillgänglighet för
ROLNDWUD¿NVODJVDPWHQPRWVYDUDQGHLQGHOQLQJJ|UVDY
företag och verksamheter sett till deras transportbehov.
$RPUnGHQDlUGHPHGJRGWLOOJlQJOLJKHWSnNROOHNWLYWUD¿N%RPUnGHQDGHPHGULPOLJWLOOJlQJOLJKHWPHG
NROOHNWLYWUD¿NRFK&RPUnGHQDGHRPUnGHQVRPlU
ELORULHQWHUDGH(QDQDO\VVRPIUDPKnOOVVRPLQWUHVVDQW
DWWLOOXVWUHUDlU$%&LQGHOQLQJHQVUHODWLRQWLOODUEHWVSODWVHUVWRUDEHV|NVRPUnGHQVRPWH[H[WHUQKDQGHOsområden.
bYHQRPROLNDPlQQLVNRURFKDNW|UHUKDUROLNDEHKRY
samt påverkas av olika tillgänglighets aspekter så framhålls närhet vara viktigt för alla.
75$67EVLG
7UD¿NIUDPKnOOVL75$67YDUDHWWXWU\FNI|UPlQVNOLJ
aktivitet och en avgörande del i en fungerande stad.
75$67EVLG 75$67DQJHUDWWWUD¿NV\Vtemet har två grundläggande mål.
'HOVDWWHUEMXGDWLOOJlQJOLJKHW0HGGHWWDPHQDVP|Mligheten för medborgare och näringsliv att nå något de
|QVNDURFKEHK|YHU WH[SODWVHUHOOHUDNWLYLWHWHU 
'HOVDWWELGUDWLOODWWXSSQnGHW|YHUJULSDQGHPnOHWRP
en attraktiv hållbar stad.
75$67EVLG
6DPWLGLJWIUDPKnOOVYLNWHQDYLQWHOnWDWUD¿NV\VWHPHWWD
över och förbruka stadens övriga kvaliteter, vilket kan
leda till försämrade förutsättningar för stadens attrakWLYLWHWRFKHQKnOOEDUXWYHFNOLQJ75$67VJUXQGLGplU
DWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UHWWWUD¿NV\VWHPLEDODQV
(WWWUD¿NV\VWHPLEDODQVEHVNULYVVRPHWWWUD¿NV\VWHPL
EDODQVPHGVWDGHQGlUYDUMHWUD¿NVODJIXQJHUDUWLOOVDPmans och ger ett optimerat bidrag till helheten. För
GHWWDIUDPKnOOVVRPYLNWLJWDWWI|UVWnWUD¿NV\VWHPHWV
XSSE\JJQDGRFKDWWXWJnQJVSXQNWHQDOOWLGlUVWDGHQV
form och innehåll samt dess relation till sin omgivning.
En förståelse för hur den egna orten fungerar framhålls
VRPHQQ|GYlQGLJKHW 75$67EVLG 
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1\FNHORUGI|UDQDO\VDYRUWHQV
förhållande till omgivningen
9HUNVDPKHWHURFKXWEXG

*DWXQlW

+DQGHO

.QXWSXQNWHU

6HUYLFH

(NRQRPLVNDGULYNUDIWHU

2IIHQWOLJDWMlQVWHU

,PDJH

1lULQJVOLY

3UR¿OHULQJ

%RHQGHRFKIULWLG

,GHQWLWHW

.RPPXQLNDWLRQHU

6WROWKHW

7UDQVSRUWHURFKWUD¿NI|ULQJ

6RFLRHNRQRPLVNWSHUVSHNWLY

.ROOHNWLYWUD¿N
75$67EVLG

8SSE\JJQDGHQDYWUDQVSRUWV\VWHPHWSnYHUNDUlYHQ
UHVDQGHWVRPIDWWQLQJ'HOÀHVWDUHVRUQDJ|UVLQRP
staden varför de lokala tillgänglighetsfaktorerna m.m.
lUYLNWLJD'RFNIUDPKnOOHUlYHQ75$67GHUHJLRQDOD
UHVRUQDVEHW\GHOVHI|UVWDGHQRFKGHQVDPPDQODJGD
WLOOJlQJOLJKHWHQ 75$67EVLG 
'HSULQFLSHUVRPHQOLJW75$67XQGHUVHQDUHYDULW
IRNXVI|UGLVNXVVLRQHURPWUD¿NQlWHWVXSSE\JJQDGEHhandlar i stor utsträckning tre aspekter; differentiering,
integrering och separering.
'LIIHUHQWLHULQJXU75$67VV\QYLQNHOLQQHElUDWW
WUD¿NQlWHWVROLNDGHODUInUROLNDXSSJLIWHU'HWYLOOVlJD
H[HPSHOYLVHQXSSGHOQLQJDYQlWHQLKXYXGYlJQlWRFK
ORNDOQlW'HWWDJlOOHUI|UVnYlOI|UELOVRPI|UF\NHO
'HW|YHUJULSDQGHPRWLYHWWLOOHQVnGDQGLIIHUHQWLHULQJ
är att de olika delarna av nätet kan anpassas till de olika
behov som uppkommer vid kortare respektive längre
färdsträckor i staden samt att det ger möjlighet att foga
LQJDWXUXPPHWRFKGHVVWUD¿NIXQNWLRQLGHQRPJLYDQGH
VWDGPLOM|QSnHWWEUDVlWW3ULQFLSLHOOWLQQHElUHQOLJW
75$67GLIIHUHQWLHULQJLGHÀHVWDIDOODWWPDQVNLOMHUSn
VW|UUHVQDEEDUHÀ|GHQIUnQOnQJVDPPDUHPLQGUHÀ|GHQ
,QWHJUHULQJHQOLJW75$67VVSHFL¿NDGH¿QLWLRQVRP
EHVNULYLWVWLGLJDUHLQQHElUDWWROLNDWUD¿NVODJEODQGDV
det vill säga motsatsen till separering.
6HSDUHULQJLVLQWXULQQHElUDWWGHROLNDWUD¿NVODJHQ
VNLOMVnWLWLGHOOHUUXPWH[JHQRPWUD¿NVLJQDOHU
planskildhet eller åtskilda sträckningar för de olika
QlWHQ6HSDUHULQJPRWLYHUDVRIWDPHGWUD¿NVlNHUKHWRFK
WU\JJKHWPHQJHUVDPWLGLJWEHKRYDYVW|UUH\WRURFKEUedare gaturum vilket kan ge högre hastigheter, mer tung
WUD¿NHWF6RPEHVNULYLWVWLGLJDUHNDQGHWWDSnYHUND
bl.a. barriär effekterna. Integrering underlättas ofta om
nätet i sig är differentierat. En långt driven differentier-

ing framhålls samtidigt dock kunna öka behoven av
separering.
0DVNYLGGHQLGHROLNDWUD¿NQlWHQEHVNULYVSnYHUND
NRQNXUUHQVI|UKnOODQGHWPHOODQROLNDWUD¿NVODJ,
75$67IUDPKnOOVDWWPDVNYLGGHQE|UYDUDPLQVWL
JnQJQlWHW I|UDWWXSSQnJHQKHW QlVWPLQVWLF\NHOQlWHWGlUHIWHUNROOHNWLYWUD¿NQlWHWRFKELOQlWHW8W|YHU
GHVVDI\VLVNDVWUXNWXUHOODSULQFLSHUQDIUDPKnOOVDWWGHW
lUYLNWLJWDWWWUD¿NQlWHWVDPYHUNDUPHGPDUNDQYlQGQLQJHQVDPWWUD¿NVODJHQVDPYHUNDUPHGYDUDQGUD
5HGRYLVQLQJDYQXOlJHRFKDQDO\VHU
)|UDWWXSSQnHWWWUD¿NV\VWHPLEDODQVJRGWLOOJlQJOLghet och de övergripande målen om en attraktiv hållbar
stad behöver lösningar sökas.
75$67SRlQJWHUDUEODEHKRYHWDYDWWXWJnIUnQHQ
QXOlJHVEHVNULYQLQJRFKDWWDQDO\VHUDWLOOJlQJOLJKHWHQ
PHGEHVNULYQLQJDYGHWHQVNLOGDWUD¿NVODJHWVP|MOLJKHWDWWELGUDWLOOHQEDODQVHUDGKHOKHW ,GHWWDE|U
EnGHSRWHQWLDOHURFKEULVWHULGHQWL¿HUDV%HKRYHWDYDWW
beskriva konsekvenserna av olika alternativ som helhet
LV\IWHWDWWQnHQDWWUDNWLYKnOOEDUVWDGEHWRQDVRFNVn(Q
NYDQWL¿HULQJSRlQJVlWWQLQJDYHQVNLOGDIDNWRUHUI|UHVOnVJ|UDVVDPWUHGRYLVDVLHWWVDPODWVDPDQKDQJWH[HQ
XWYlUGHULQJWDEHOO,GHWWDVDPPDQKDQJO\IWVYlUGHURVHQ
som ett överskådligt sätt att beskriva olika alternativ.
75$67EVLG
9lUGHURVHQNDQEHVNULYDVVRPHWWSROlUWGLDJUDPRFK
DQYlQGDVLV\IWHDWWSnHWWVDPPDQIDWWDQGHVlWWYLVDGHOV
hur nuläget ser ut men även hur föreslagna alternativ
förhåller sig till utgångsläget och uppsatta mål.
9DUMHD[HOLYlUGHURVHWEHVNULYHUHQVSHFL¿NSDUDPHWHU
9lUGHULQJNDQH[HPSHOYLVJ|UDVPHGLQGLNDWRUHUQDL
75$67,75$67IUDPKnOOVGRFNDWWGHWLQWHlUKHOWOlWW
att bestämma vilka parametrar som ingå värderrosen
samt vilka underliggande aspekter som ska tolkas in i
YlUGHULQJDUQD9lUGHURVHQIUDPKnOOVGRFNWLOOVDPPDQV
PHGWH[WHUGLDJUDPNDUWRURFKELOGHUJHHQW\GOLJELOG
av den aktuella situationen och kunna fungera som
stöd vid konsensus förhandlingar i relation till uppsatta
målbilder.
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Rumsbeskrivningar i TRAST
,75$67IUDPKnOOVEODJDWXUXPVEHVNULYQLQJNXQQDXWgöra ett värdefullt sätt illustrera övergripande principer
som kan vägleda en lämplig utformning av den enskilda
gatan eller gaturummet. Gaturumsbeskrivningar framhålls normalt vara resultatet av översiktlig planering
men framhålls beskrivs också kunna utgöra ett värde
fullt redskap för att å en överblick i senare skeden.
(QJDWXUXPVEHVNULYQLQJHQOLJW75$67EHVWnUDYI\UD
GHODU
.DUDNWlU
UHODWHUDVWLOORPJLYQLQJHQVWDGVW\SHQRFK|QVNDGIXQNWLRQ
7H[EXVVJDWDVWDGVJDWDHWF
1lWWLOOK|ULJKHW
UHODWHUDVWLOOIXQNWLRQHQLI|UKnOODQGHWLOOWUD¿NV\VWHPHWV
KHOKHW7H[KXYXGQlWORNDOQlW
- Hastighet
DQJHUKDVWLJKHWSnOlQNHQRFKUHODWHUDVWLOOOlQNHQLVLJRFK
V\VWHPHWGnKDVWLJKHWHEOLUVWUXNWXUHUDQGH
(JHQVNDSHU
UHODWHUDVWLOOOlQNHQNRUVQLQJDURFKSODWVHQVDPWEHVNULYHU
VlUVNLOGDEHKRYDYVHHQGHWH[EXOOHUVN\GGVHSDUHULQJSDUNHULQJHWF 

(WWDQQDWVlWWDWWEHVNULYDUXPVRPIUDPKnOOVL75$67
lUHQOLJWGHQVNOLYVUXPVPRGHOOHQ XWYHFNODGDY62
*XQQDUVVRQ /LYVUXPVPRGHOOHQEHVNULYHUSn
YLONHWVlWWVWDGHQVWUD¿NI|UGHODUVLJSnWUH
ROLNDW\SHUDYRIIHQWOLJDUXP)ULUXPPHQ0MXNWUD¿NUXPPHQRFK7UDQVSRUWUD¿NUXPPHQ
0RGHOOHQIUDPKnOOVNXQQDJHVW|GWLOOKXUVWDGHQV
JDWXQlWE|UKDQWHUDVI|UDWWWDKlQV\QWLOOPHGERUJDUQDV
olika behov.
)ULUXPPHWlUIRWJlQJDUQDVRFKF\NOLVWHUQDVVDPW
EDUQHQVUXPPHGLSULQFLSLQJHQPRWRUWUD¿N7H[
SDUNHUWRUJJnJDWRUJnQJRFKF\NHOYlJDUHWF
0MXNWUD¿NUXPPHWlUJDWXUXPI|UYLVWHOVH*nHQGH
F\NOLVWHURFKELOLVWHUEODQGDV0HG
- Transportrummet utgörs av de gator och vägar som
lUW\GOLJWDQSDVVDGHWLOOELOWUD¿NHQVEHKRY%HVWnUWLOO
VW|UVWD GHOHQDYWUD¿NOHGHUPHGKDVWLJKHWHUSnNP
tim eller mer.
75$67E6LG 

En komplett gaturumsbeskrivning kan ges som en
NRPSOHWWHULQJDYHQWUD¿NQlWVDQDO\V2IWDIUDPKnOOV
gaturummen endast studeras och beskrivas ur dess
WUDQVSRUWIXQNWLRQVRPHQGHODYWUD¿NV\VWHPHW,
75$67IUDPKnOOVGRFNlYHQIDNWXPHWDWWGHWHQVNLOGD
JDWXUXPPHWNDQLQJnLVWUnN HOOHUVWUnNDYUXPSODWVHU 
som är viktiga för stadslivet, för rekreation, för möten
HOOHUI|UNRPPHUVbYHQGHVVDIDNWRUHUIUDPKnOOVNXQQD
YDUDYLNWLJWDWWInQJDXSSLDQDO\VHU
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Kommentar:
6RPW\GOLJWIUDPJnUDYUHGRJ|UHOVHQRYDQWDU75$67L
ÀHUDDYVHHQGHXSSYLNWHQDYI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ,75$67EHVNULYGHWWDLKXYXGVDNJHQRPWHUPHUQD
DYWLOOJlQJOLJKHWRFKQlUKHW(QUDGIDNWRUHULVWDGHQV
I\VLVNDVWUXNWXUIUDPKnOOVKDHQDYJ|UDQGHEHW\GHOVH
I|UDWWXSSQnWLOOJlQJOLJKHW7H[PDVNYLGGRFKVWUXNWXULGHROLNDWUD¿NQlWHQVDPPDQKlQJDQGHNRQWLQXLWHWLQWHEDUDLELOYlJQlWHWXWDQRFNVnLJnQJRFK
F\NHOYlJQlWHWEHE\JJHOVHQVWlWKHWRFKNRQFHQWUDWLRQ
DYVWnQGKnOOSODWVHURFKWXUWlWKHWLNROOHNWLYWUD¿NQlUKHW
PHOODQROLNDIXQNWLRQHU VRPKDQGHOERVWlGHU HWF
75$67XWJ|ULVLJLQWHQnJRWSROLWLVNWDQWDJHWGRNXPHQW
VRPUHGRYLVDUSROLWLVNWXSSVDWWDPnOPHQLVLQW\GOLJD
UROORPYlJOHGQLQJIUnQÀHUDDYGHEHW\GDQGHVWDWOLJD
YHUNHQLIUnJRUVRPU|UWUD¿NRFKVWDGSODQHULQJPnVWH
lQGn75$67WLOOVNULYDVKDEnGHYLNWRFKUHOHYDQV
7LOOJlQJOLJKHWHOOHUI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJEHVNULY
RFNVnKDVWRUEHW\GHOVHI|UE\JJDQGHWDYDWWUDNWLYDRFK
KnOOEDUDVWlGHUYLONHWNDQEHVNULYDVVRPHWW|YHUJULSDQGHPnOEnGHI|UGHQHQVNLOGDVWDGHQRFKI|UVDPhället i stort.
)\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQPHGVW|GDYEOD
75$67RFKEDNRPVWnHQGHVWDWOLJDYHUNGlUPHGVHV
VRPHQYLNWLJRFKDQJHOlJHQIUnJDI|UGHQI\VLVNDVWDGsplaneringen.
)|UDWWNXQQDDQO\VHUDVWDGHQRFKWUD¿NQlWHQVROLND
EHVWnQGVGHODUI|UDWWInHQKHOKHWVV\QVRPJUXQGI|U
DWWJ|UDEUDDYYlJGDO|VQLQJDURFKIDWWDEUDEHVOXW
IUDPKnOOVL75$67EHK|YDVEUDPHWRGHURFKYHUNW\J
9HUNW\JVRPNDQEHVNULYDLVWDGHQVXSSE\JJQDGRFK
VDPPDQKDQJEnGHNYDOLWDWLYWRFKNYDQWLWDWLYW

'HWWDVDPWIDNWXPHWDWWÀHUWDOHWDYGHDVSHNWHUVRP
75$67WDUXSSVRPDYJ|UDQGHI|UWLOOJlQJOLJKHW HOOHU
I\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ LQJnULLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVSDUDPHWUDUNDQSnHWW|YHUJULSDQGHSODQVlJDVJH
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQDQVDWVDWWEHVNULYDRFKDQDO\VHUD
I|UXWVlWWQLQJDUQDI|UVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJHQUHOHYDQV
VRPSODQHULQJVYHUNW\J
bYHQRPLQWHJUHULQJVPRGHOOHQLQWHWlFNHULQHOOHU
JHVYDUSnDOODGHDVSHNWHUVRP75$67EHVNULYHUKD
EHW\GHOVHI|UWLOOJlQJOLJKHWVn¿QQV VRPVDJW HQVWRU
samstämmighet mellan integreringsmodellens paramHWDUDURFKÀHUWDOHWDYGHDVSHNWHUVRP75$67EHVNULYD
NXQQDSnYHUNDWLOOJlQJOLJKHWHQ6WHJHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDQDO\VPHWRGLNPHGIUDPWDJDQGHDYHQ
LQWHJUHULQJVSUR¿OLIRUPDYHQYlUGHURVNDQlYHQVHV
VRPHQPHUHOOHUPLQGUHGLUHNWYLGDUHXWYHFNOLQJRFK
NRQNUHWLVHULQJLDYYlJGDSDUDPHWUDUDYGHQHIIHNWSUR¿O
UHGRYLVQLQJLIRUPDYHQYlUGHURVVRPI|UHVOnVL75$67
GlUGRFNXWDQGH¿QLWLRQDYYLONDEHW\GHOVHIXOODSDUDPHWUDUVRPE|ULQJn 
'HWlURFNVnLQWUHVVDQWDWWLGHWWDVDPPDQKDQJVWlOOD
IUnJDQRPYLONDPHWRGHUVRPLGDJDQYlQGVI|UDWWEHKDQGODIUnJRURPU|UVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ,QRPGHQ
I\VLVNDVWDGSODQHULQJHQRFKLQRPSODQHULQJVDUNLWHNWNnUHQlUGHWLQWHVSHFLHOOWNRQWURYHUVLHOOWDWWSnVWnDWW
VSDFHV\QWD[lUGHQPHWRGVRPRIWDVWI|UNQLSSDVPHG
RFKDQYlQGVI|UDQDO\VHUVRPEHU|UI\VLVNLQWHJUDWLRQ
LVWDGVPLOM|HU'HWNDQGlUI|UYDUDLQWUHVVDQWDWWWLWWD
SnKXUVSDFHV\QWD[EHVNULYHUEHJUHSSVRPU|UI\VLVN
VWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJRFKKXUGHWWDI|UKnOOHUVLJWLOO
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQVI|UKnOOQLQJVlWW,I|OMDQGHDYVQLWW
J|UVGlUI|UHQ|YHUVLNWOLJEHVNULYQLQJDYVSDFHV\QWD[
PHWRGHQVEHVWnQGVGHODUVDPWPHWRGHQVEDNJUXQG
WLOONRPVWRFKDQYlQGQLQJVRPUnGHQ
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2.5 Space Syntax
- om begrepp och analyser av
rumslig integration
6SDFHV\QWD[lUHQLQWHUQDWLRQHOOWHWDEOHUDGWHRULRFK
DQDO\VPHWRGVRPP|MOLJJ|UDQDO\VHUDYUXPVOLJD
VDPEDQGLQRPGHQE\JJGDPLOM|Q0HWRGHQDQYlQGV
LROLNDVNDORURFKVDPPDQKDQJ±IUnQDQDO\VHUDY
enskilda rum till stadsdelar, hela tätorter samt regionala
VDPEDQG6SDFHV\QWD[NDQlYHQEHVNULYDVVRPHQDY
de metoder som inom stadplaneringssammanhang och i
planringsarkitektkåren oftast förknippas med studier av
HWWRPUnGHVI\VLVNDLQWHJUDWLRQ
Metodens bakgrund och tillkomst
Space syntax EHW\GHULVYHQVNEHVNULYDVVRP
|YHUVlWWQLQJUXPVOLJV\QWD[YLONHWPHQDUVDPEDQGHQ
PHOODQROLNDUXP(QDQDO\VHQOLJWVSDFHV\QWD[LQQHElU
DWWDQDO\VHUDMXVWVDPEDQGHQPHOODQROLNDUXP
8UVSUXQJOLJHQKDUVSDFHV\QWD[XWYHFNODWVDYHQJHOVNDDUNLWHNWXUIRUVNDUHWLOOVWRUGHOXQGHUWDOHWV
omprövande rörelser i arkitekturteorin. Utvecklingen
DYVSDFHV\QWD[KDUOHWWVDY%LOO+LOOHUPÀYLG7KH
%DUOHWW6FKRRORIDUFKLWHFWXUH8QYLYHUVLW\&ROODJH
RI/RQGRQ+LOOHURFKKDQVNROOHJRUYLOOHEODO\IWD
IUDPGHQEHE\JJGDPLOM|QVVRFLDODNRQHNYHQVHURFK
var kritiska till de tidigare förnekande förhållningsättet
WLOOGHVVDVDPEDQG'HUDVXSSIDWWQLQJYDUDWWGHWYDU
möjligt att hitta mätbara samband mellan socialt inQHKnOORFKE\JJGIRUPRFK+LOOHUPÀIUDPK|OOEULVWHU
inom arkitekturforskningens vetenskalpigagrunder i
beskrivningar i sambanden mellan form och sociala
HIIHNWHU+LOOHURFKKDQVNROOHJRUE|UMDGHGlUI|UE\JJD
HQQ\DUJXPHQWDWLRQNULQJIXQNWLRQEHWHHQGHP|QVWHU
kultur och form samt studera övergripande tendenser
RFKP|QVWHU7H[KXUJnQJÀ|GHQJHVWDOWDGHVLJLUXP
E\JJQDGHURFKVWlGHU
I boken ´7KH6RFLDOORJLFRIVSDFHXWJLYHQDY
%LOO+LOOHURFKVRFLRORJHQ-XOLDQQH+DQVRQIRUPHODUGHVGHWHRUHWLVNDJUXQGHUQDI|UVSDFHV\QWD[PHtoden. Teorierna utvecklades vidare bl.a. i en artikel av
+LOOHURFK+DQVRQIUnQGlUGHWUHGRYLVDGHVHQ
DQDO\VDYKXUROLNDUXPVW\SHULROLNDKXVDQYlQGHV
I artikel framhöll de samband mellan användandet av
UXPPHQRFKGHVVUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQLI|UKnOODQGH
WLOODQGUDUXP%LOO+LOOHUV6SDFHLVWKH0DFKLQHNDQ
GRFNVHVVRPGHWFHQWUDODYHUNHWI|UGDJHQVVSDFHV\QWD[WHRUL,GHQQDIUDPKnOOHU+LOOHUEODGHQLQUHNlUQDQ
hos arkitekturen är länkad till det direkta sambandet
mellan arkitektens arbetsprocess och produkten, samt
VDPEDQGHWPHOODQVXEMHNWRFKREMHNW (NHOXQG.RFK
6LG
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(NHOXQGRFK.RFKEHVNULYHULSXEOLNDWLRQHQC6SDFH
V\QWD[(WWDQDO\VYHUNW\JI|USODQHULQJRFKXWYlUGHULQJ
DYDUNLWHNWXURFKE\JJGPLOM|C$UNXVDWWVSDFH
V\QWD[KDUVLQWHRUHWLVNDJUXQGLQRPVDPKlOOVYHWHQskapen och framhåller också kopplingar mellan Hillers
och Hansons resonemang om det social i relation till
GHWPHG+HQUL/HIHEUpVEHVNULYQLQJDYVWDGVUXPHQ
som något som skapas med sociala sammanhanget och
ELOGHQDYGHWI\VLVNDUXPPHWVRPXWJnQJVSXQNW'H
EHVNULYHURFNVnYLVVDNRSSOLQJDUWLOOW\SPRUIRORJLWHRULHUGlUROLNDW\SRORJLHUI|UVWDGVE\JJQDGVP|QVWHU
beskrivs genom vissa fasta och andra mer rörliga
HJHQVNDSHU7LOOVNLOOQDGIUnQW\SRORJLWHRULHURFKVWXGLHU
ULNWDUVLJVSDFHV\QWD[PHUnWSURJQRVHURFKDQYlQGQLQJDYUXPPHQ(NHOXQGRFK.RFKO\IWHUlYHQIUDPDWW
VSDFHV\QWD[JUXQGWHRULHUKDUNRSSOLQJDUWLOOVRFLRORJL
RFKWLGLJDUHPHWRGHUI|UUXPVOLJDQDO\VKlUVWDPPDQGH
IUnQ/\QFK&XOOHQ-DFREV*HKORFK:K\WH
'HDPELWLRQVPlVVLJDJUXQGHUQDI|UVSDFHV\QWD[IUDPhålls dels vara en stark tilltro till matematiskt grundade
QlWYHUNVDQDO\VHUVRPYHUNW\JI|UDWWI|UVWnRFKEHVNULYDVRFLDODVDPVSHORFKGHOVE\JJDSnYLOMDQDWWVlWWD
människan i fokus vid skapandet av urbana miljöer.
(NHOXQG.RFK6LG
Teoretisk grund (synen på rumsliga samband
och integration)
6SDFHV\QWD[KDUVRPGHOYLVEHVNULYLWVRYDQVLQ
teoretiska grund inom samhällvetenskap, sociologi
RFKUXPVOLJDQDO\V0HWRGHQXWYHFNOLQJHQLQULNWDUVLJ
på möjligheten att skapa beskrivningsmodeller som
EHVNULYHUYLVVDHOOHUÀHUDGHODUDYUXPVOLJVRFLDOORJLN
Huvudinriktningen har varit riktad på sig på männiVNRUVEHWHHQGHQLGHWE\JJGDPHGPnOHWDWWEHVNULYD
KXUIDNWRUHULGHQE\JJGDPLOM|QSnYHUNDURFKYl[HU
fram ur sociala sammanhang.
$QDO\VHUHQOLJWVSDFHV\QWD[WHRULQXWJnULIUnQDWW
JHQRPGHWE\JJGDXQGHUV|NDWH[KXUPnQJDE\JJQDGer intill varandra leder till att sociala strukturer påverkas eller hur många grannar kommer dela uteplats.
*UXQGHQI|UVSDFHV\QWD[lUKHODWLGHQI|UHVWlOOQLQJHQ
DWWDQYlQGQLQJHQDYE\JJGPLOM|VW\UVDYSnYHUNDQV
faktorer som rums och platsers relation till varandra.
$WWIDNWRUHUVRPGHQLQE|UGHVUHODWLRQHQPHOODQROLND
SODWVHUUXPVW\UDQYlQGQLQJHQDYGHVVDlUFHQWUDOLQRP
VSDFHV\QWD[
*UXQGHQI|UDQDO\VHUJHQRPVSDFHV\QWD[lUDOOWVnDWW
DQDO\VHUDVDPEDQGHWPHOODQUXPSODVWHUI|UDWWI|UVWn
dess nuvarande, framtida eller potentiella användning.
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%HVNULYQLQJRFKI|UKnOOQLQJVlWWWLOOI\VLVN
strukturell integration inom Space syntax
*HQRPDWWJUXQGHQI|UVSDFHV\QWD[DQDO\VHUE\JJHUSn
ROLNDUXPVSODWVHUVLQE|UGHVVDPEDQGNDQHQI\VLVNRFK
strukturellt betingad integration sägas vara central inom
VDSFHV\QWD[)|UDWWJHHQELOGDYVSDFHV\QWD[DQDO\VHUVXSSE\JJQDGVDPWGHVVI|UKnOOQLQJVlWWWLOOLQWHJUDWLRQ
görs nedan en övergripande beskrivning av centrala
EHJUHSSLQRPVSFDHV\QWD[

Performativitet
3HUIRUPDWLYLWHWlUHWWDQQDWJUXQGOlJJDQGHEHJUHSS
LQRPVSDFHV\QWD[RFKV\IWDUWLOODWWEHVNULYDYDGGHQ
E\JJGDPLOM|QJ|U,I|UKnOODQGHWLOOGHWWDNDQQlPQDV
att begreppet representativitet istället beskriver vad den
E\JJGDPLOM|QVlJHU3HUIRUPDWLYLWHWNDQEHVNULYDUXPPHWVSODWVHQVIDNWLVNDIXQNWLRQGYVYDGGHWDNWXHOOD
UXPPHWSODWVHQIDNWLVNJ|URFKLQWHLGHWDOMYDGPlQQLskor förväntas göra på platsens.

Topologiskt system
7\SRORJLVNDEHVNULYQLQJDUDYUXPPHWlUFHQWUDOWLQRP
VSDFHV\QWD[0HGWRSRORJLVNEHVNULYQLQJPHQDVDWW
EHE\JJHOVHQVXSSE\JJQDGLQWHEHVNULYVJHQRPIDNWLVN
storlek eller avstånd utan genom delarnas inbördes
SODFHULQJRFKUHODWLRQWLOOYDUDQGUD (NHOXQG.RFK
VLG

,QRPVSDFHV\QWD[OlJJVLGDJVWRUWIRNXVSnDWWXWYHFNOD
I|UVWnHOVHQI|UVWlGHUVRFKE\JJQDGHUVSHUIRUPDWLYLWHW
'HWWDPHGV\IWHWDWWEnGHVNDSDI|UVWnHOVHI|UKXULQdividens beteenden påverkas av rumsliga förhållanden
och de rumsliga förhållandena påverka rörelsemönster
LVWRUW (NHOXQG.RFK6LG

.RQ¿JXUDWLRQ
(WWV\VWHPVNRQ¿JXUDWLRQEHVNULYHUKXUROLNDUXP
plaster länkar och ansluter till varandra och övriga rum,
GYVGHUXPVOLJDVDPEDQGHQ,6SDFH6\QWD[WHRULQ
VW\UGHQUXPVNRQ¿JXUDWLRQHQYLONHQDQYlQGQLQJUXPPHWInU (NHOXQG.RFK6LG

Rumsbegrepp inom space syntax
5XPVEHJUHSSHWE\JJHULQRPVSDFHV\QWD[LQWHSn
GHQNODVVLVNDUXPVGH¿QLWLRQHUPHG\WRUVRPDYJUlQVQLQJVDVLYlJJDU5XPVEHJUHSSHWLVSDFHV\QWD[
E\JJHULVWlOOHWSnGHQXSSOHYGDWRONQLQJHQDYUXPPHWV
avgränsningar och öppningar, det vill säga på represenWDWLRQHUDYUXPPHW6SDFHV\QWD[PHWRGHQVUHSUHVHQWDWLRQVGH¿QLWLRQDYUXPPHQNDQVlJDVV\IWDWLOODWWInQJD
UXPPHQV´VRFLDODI|UPnJD´PHGXWJnQJVSXQNWLGHVV
relation till andra rum, visuellt eller genom rörelsesamband. I detta sammanhang, framhålls av Ekelund och
.RFKHUDUNLWHNWHQVNXQVNDSHURPUXPRFKGHQI\VLVND
PLOM|QVRPDYJ|UDQGHRFKYLNWLJ (NHOXQG.RFK
6LG

8
7
6
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0

$[LDOOLQMHUVHJPHQWVLRQLVWHURFKNRQYH[UXPlUGH
YDQOLJDVWHEHJUHSSHQHOOHUJUXQGHQKHWHUQDLQRP6SDFH
V\QWD[I|UDWWEHVNULYDUXP

4
3
2

$[LDOOLQMH0RWVYDUDVHQOLJWSULQFLSHQDYHQVLNWOLQMH
GYVVnOnQJWPDQNDQVH*HQRPDWWGHODLQWH[HQ
VWDGVGHOLUXPDYD[LDOOLQMHUNDQGHVVDUXPVLQE|UGHV
NRQ¿JXUDWLRQRFKVDPPDQKDQJDQDO\VHUDV*HQRP

1
0

5
4
3
2
1
0

)LJ)|UHQNODGHH[HPSHOUXPVOLJNRQ¿JXUDWLRQ
Vid en första anblick kan de principiella rumsillustrationerna se
OLNDUWDGHXW'RFNVNLOMHUVLJGHUXPVOLJDNRQ¿JXUHOODVDPEDQGHQRFK
GMXSHQnWEnGHPHOODQGHWUHROLNDVWUXNWXUHUQDVDPWPHOODQGHROLND
UXPPHQLUHVSHNWLYHVWUXNWXU
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DWWOlJJDVDPPDQD[LDOOLQMHULHQD[LDONDUWDGlUGHW
IUDPJnUKXUGHROLNDD[LDOOLQMHUOlQNDUWLOORFKNRUVDU
varandra, kan varje del rums integrationsgrad anaO\VHUDV (NHOXQG.RFKVLG

P\FNHWDWWJ|UDPHGDQYlQGQLQJHQDYHWWUXPGnGHW
LQWHlUNRSSODWWLOOV\VWHPHWVRPKHOKHW(QOnQJOLQMH
ger ofta hög konnektivitet.
(NHOXQG.RFK6LG

6HJPHQW– är alternativt sätt att beskriva rum genom
D[LDOOLQMHUGlUD[LDOOLQMHQDYVOXWDVYLGYDUMHNRUVQLQJ9DUMHD[LDOOLQMHEOLUVnOHGHVÀHUDNRUWDVHJPHQW
,DQDO\VHUI|UDYVWnQGHWYlJVVHGDQYLQNHOI|UlQGULQJ
PHOODQVHJPHQWHQ LQRFKYLNWDVVRPPRWVWnQG6W|UUH
vinkelförändring antas ge högre moståndet och den
sammanlaggda vinkelförändringen för en sträcka anges
för att beskriva det totala motståndet för att röra sig
längs aktuell sträcka. En segment redovisning kan ge en
PHUQ\DQVHUDGELOGDYD[LDONDUWDQ

,QWHJUDWLRQ - utgör en grupp av mått. Integrationsmåtten anger i topologiskbemärkelse hur långt det är från
ett rum till andra rum. Integrationsmåttet anger ett
VSHFL¿NWUXPVI|UKnOODQGHWLOODQGUDUXPGYVGHVVWRSRORJLVNDOlJH HOOHUGMXS LHWWV\VWHPYLONHWIUDPKnOOV
VRPHWWDYGHPHVWLQWUHVVDQWDPnWWHQLVSDFHV\QWD[PHtoden. Ett fastställande av integrationsvärdet görs i
princip genom att beräkna ett topologiskt medelavstånd
till andra rum och kan göras på olika sätt. I global
integration beräknas medelavståndet till alla andra rum
LHWWV\VWHP,ORNDOLQWHJUDWLRQVPlWVKXUPnQJDDQGUD
rum som nås inom ett visst antal riktningsförändringar.
2IWDVWDQYlQGVWUHULNWQLQJVI|UlQGULQJDUHOOHUNRQ¿JXUDWLRQVVWHJYLGEHVNULYQLQJDYORNDOLQWHJUDWLRQ (NHOXQG.RFK6LG

,VRYLVWV\IWDUWLOODWWEHVNULYDVLNWRFKV\QOLJKHWLHWW
större rum. Isovister kallas inom arkitektur och landskapsarkitekturforskningen för siktkoner. Förenklat kan
GHVlJDVEHVNULYD\WRUVRPlUV\QOLJDIUnQHQYLVVSXQNW
RFKDQYlQGVLQRPVSDFHV\QWD[I|UDWWJ|UDVNYLVLELOLWHWVDQDO\VHU (NHOXQG.RFK6LG
.RQYH[UXPGH¿QLHUDUHQ\WDGlUDOODNDQVHYDUDQGUD
$QYlQGVGRFNLQWHLVnVWRUXWVWUlFNQLQJLGDJ
(NHOXQG.RFK6LG
Måttbegrepp
.RQQHNWLYLWHW- utgör summeringen av hur många
DQVOXWQLQJDUGHW¿QQVWLOORFKIUnQHWWYLVVWUXP,
praktiken har, enligt Ekelund och Kocher, detta inte så

.RQWUROOV\IWDUDWWEHVNULYDHWWUXPVNRQWH[WHOOHU
YLONHQUROOGHWVSHODULUHODWLRQWLOODQGUDUXP$YVLNWHQ
lUDWWPHGHQNRQWUROODQDO\VlUDWWEHVNULYDGHUXPHOOHU
SODWVHULHWWV\VWHPVRPPDQPHUHOOHUPLQGUHPnVWH
SDVVHUDRFKDQYlQGVIUDPI|UDOOWI|UE\JJQDGHU.RQtroll beräknas matematiskt genom att man slår ihop de
andelar av granrummens förbindelser som leder till ett
YLVVWUXP6MlOYDNRQWUROOYlUGHWNDQGlUPHG|NDSnWYn
sätt – ju färre andra anslutningar granrummen har och
MXÀHUUXPVRPDQVOXWHUGHWDNWXHOODUXPPHW (NHOXQG
.RFK6LG
&KRLFH - uppges ha likheter med integrationsbegreppet
LQRPWUDGLWLRQHOOWUD¿NDQDO\V&KRLFHEHJUHSSHWPlWHU
KXURIWDHQSODWV WH[D[LDOOLQMH I|UHNRPPHULUXWWHU
PHOODQDQGUDD[LDOOLQMHULVWlOOHWI|UDWWPlWDPHGHODYV-

Fig. 2.5.3 Exempel på axialkarta
.DUWDQYLVDUD[LDOOLQMHU VLNWOLQMHU GlUUHVSHNWLYHOLQMHlUIlUJNRGDG
HIWHUGHVVUXPVOLJDNRQ¿JXULHOODLQWHJUDWLRQVYlUGHYLONHWDYJ|UVDQWDO
ULNWQLQJVI|UlQGULQJDUVRPNUlYVI|UDWWQn|YULJDOLQMHU UXP LV\VWHPHW
5|WW K|JVWLQWHJUDWLRQVYlUGH0|UNEOnWW OlJVWLQWHJUDWLRQVYlUGH
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WnQGHW LQWHJUDWLRQHQ WLOODQGUDSXQNWHU%HUlNQLQJHQ
sker genom att kortaste rutten mellan enheter mäts,
varje gång en plats passeras ökar dess choice-värde.
Enligt Ekelund och Kocher har chiose-värdet ett starkt
VDPEDQGPHGNRPPHUVLHOODNWLYLWHWLYLVVDW\SHUDY
VWlGHUVRPKDUQnJRUOXQGDNRQWLQXHUOLJWUXWQlWVV\VWHP
(NHOXQG.RFK6LG
.RUUHODWLRQNRUUHODWLRQVDQDO\VHUDQYlQGVI|UDWW
beskriva och kontrollera sambandet mellan rumsanaO\VHURFKIDNWLVNDI|UKnOODQGHQJHQRPDWWVlWWDGHPL
UHODWLRQWLOOYDUDQGUD7H[DQWDOHWIRWJlQJDUHSnHQYLVV
VWUlFNDSODWVPHGHWWYLVVWLQWHJUDWLRQVYlUGH (NHOXQG
.RFK6LG
Användning och redovisning av sapce syntax
6SDFHV\QWD[DQYlQGVEODI|USODQHULQJRFKXWYlUGHULQJDYROLNDVWDGVUXPWH[JHQRPEHVNULYQLQJDYGHW
JOREDODRFKORNDODLQWHJUDWLRQVYlUGHW W\SORJLVNW I|UGH
aktuella stadrummet i relation till omgivande stadsrum.
%HVNULYQLQJDUJ|UVRFNVnJHQRPDQGUDWHPDQVRPWH[
hur många människor som rör sig på en viss plats och
RPGHVVDU|UHOVHUlU´JOREDOD´HOOHU´ORNDOD´YDGVRP
JnUDWWVHIUnQHQYLVVSXQNWKXUYlOH[SRQHUDWQnJRWlU
HWF (NHOXQG.RFK6LG
0HGJOREDODU|UHOVHUDYVHVU|UHOVHULHWWVW|UUHVDPPDQKDQJRFKV\VWHPGlUGHWDNWXHOODVWXGLHREMHNWHW RPUnGHWHOOHUSODWVHQ LQJnU/RNDODU|UHOVHUDYVHUGHVRP
VNHULQRPHWWPHUDYJUlQVDWRPUnGHPHGHWWGH¿QLHUDW
topologiskt avstånd till det aktuella studieobjektet. Ekelund och Koch noterar även att detta förhållningsätt till
DQDO\VHUDYU|UHOVHP|QVWHUVNLOMHUVLJIUnQGHYDQOLJHQ
DQYlQGDDQO\VPHWRGHUQDI|UÀ|GHQLQRPWUD¿NRPUnGHW'HVVDIUDPKnOOVRIWDVWXWJnULIUnQDWWJHQRPHWW
stort antal påverkansfaktorer för att göra så träffsäkra
SURJQRVHUVRPP|MOLJW6SDFHV\QWD[nVLQVLGDV\IWDU
till att försöka förstå en enskild delfaktor baserat på ett
VSHFL¿NWUXPVHJHQVNDSHU(NHOXQGRFK.RFKPHQDU
GlUI|UDWWVSDFHV\QWD[NDQLQJnVRPHQGHOLHQWUDGLWLRQHOOWUD¿NDQDO\V (NHOXQG.RFK6LG
9LGDUHSRlQJWHUDU(NHOXQGRFK.RFKDWWGHW¿QQVVNLOOQDGHULKXU|SSQDVWUXNWXUHU WH[HQVWDG RFKVOXWQD
VWUXNWXUHU WH[HWWNRQWRU IXQJHUDU(QOLNKHWlUGRFN
DWWGHWEnGHLVOXWQDRFK|SSQDVWUXNWXUHU¿QQVVDPEDQG
PHOODQLQWHJUDWLRQRFKU|UHOVHP|QVWHU (NHOXQG.RFK
6LG
6SDFHV\QWD[NDQDQYlQGDVI|UDWWIUnQHWWUXPVVSHFL¿NDWRSRORJLVNDHJHQVNDSHULUHODWLRQWLOODQGUDUXPI|U
DWWDQDO\VHUDGHVVI|UXWVlWWQLQJDUI|UROLNDDNWLYLWHWHU
NYDOLWHWHURFKU|UHOVHU([HPSHOYLVEHVNULYHU(NHOXQG

RFK.RFKYDGGHWJlOOHUWU\JJKHWEODDWWVWXGLHUKDU
YLVDWDWWSODWVHUVRPXSSOHYVVRPRWU\JJDRIWDKDUOnJ
LQWHJUDWLRQRFKK|JH[SRQHULQJ (NHOXQG.RFK
6LG
9DGGHWJlOOHUKDQGHOIUDPKnOOHU(NHOXQGRFK.RFKDWW
GHWYLVDWVLJ¿QQDVW\GOLJDVDPEDQGPHOODQEXWLNHUV
möjlighet att överleva och hur välintegrerat det aktuella
stadrummet är. Integrationsvärden kan därmed ses som
en potential anvisning för möjligheterna till handelsetableringar, dock innebär inte ett starkt integrationsvärde
SHUDXWRPDWLNDWWSODWVHQJDWDQlUHWWKDQGHOVRPUnGH
Ekelund och Koch poängterer även att faktorer som
OlJHWLOOJlQJOLJKHWK\UHVNRVWQDGHULGHQWLWHWHWF
är också har stor påverkan på förutsättningarna för
handelsverksamhet. Inom kommersiell verksamhet har
GRFNVLNWOLQMHU D[LDOOLQMHU RFKU|UHOVHP|QVWHUYDUD
HIIHNWLYDYHUNW\JRFKVW\UPHGHOYDUI|UGHWWDEOLYLWHQ
VWRUPDUNQDGI|UVSDFHV\QWD[ (NHOXQG.RFK
6LG
(NHOXQGRFK.RFKEHVNULYHUDWWYHUNW\JVRPGH¿QLHUDU
problemställningar är särskilt eftertraktade i situationer
RFKRPUnGHQGlUGHWUnGHUHQK|JNRPSOH[LWHW'H
poängterar också att för att få en så komplett rumslig
DQDO\VVRPP|MOLJWEHK|YVNRPSOHWWHUDQGHDQDO\VHU
VRPWDUXSSDQGUDDVSHNWHUlQYDGVRPU\PVLQRP
VSDFHV\QWD[([HPSHOYLVDVSHNWHUVRPEHVNULYHUSODWVHUQDVUXPPHQVUHSUHVHQWDWLYDYlUGHQGYVWH[YLONHW
sorts rum det är eller vilket som är den avsedda funkWLRQHQI|UUXPPHWbYHQDQDO\VHUDYNXOWXUHOODYlUGHQ
RFKSV\NRVRFLDODDVSHNWHUIUDPKnOOVRPH[HPSHOSn
NRPSOHWWHUDQGHDQDO\VHU (NHOXQG.RFK6LG
3UHFLVVRPYLGDQGUDDQDO\VHU¿QQVHWWEHKRYDYNXQskap om metoden, dess redovisningar och begränsninJDUVDPWRPGHQE\JJGDPLOM|QI|UDWWNXQQDWRONDRFK
DQYlQGDDQDO\VHUQDSnHWWOlPSOLJWVlWWLI|UKnOODQGHWLOO
GHQDNWXHOODNRQWH[WHQ (NHOXQG.RFK6LG
5HGRYLVQLQJVPHWRGHUQDLVSDFHV\QWD[E\JJHUWLOOVWRU
GHOSnNRPELQDWLRQHUDYWRSRORJLVNDV\VWHPRFKNDUWRU
'HWWDJ|UGHWP|MOLJWDWWUHGRYLVDJUDIHUVRPEHVNULYHU
vissa egenskaper tillsammans med mätbara skalenliga
JHRJUD¿VNDNDUWRU
(QVYnULJKHWVRPIUDPKnOOVlUWH[DWWD[LDOOLQMHULQWH
WDUKlQV\QWLOOUXPPHQVVWRUOHNIRUPHOOHUDYVWnQGL
I\VLVNDPHWHU6DPWLGLJWVHUGHNDUWRUVRPRIWDWDVIUDP
LVSDFHV\QWD[DQDO\VW\GOLJDRFK|YHUW\JDQGHLVLQ
HQNHOKHW'HWIUDPKnOOVRFNVn¿QQDVHQULVNDWWK|JD
integrationsvärden per automatik tolkas som platser
med högt attraktionsvärde, vilket inte behöver vara
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VDQW'HWWDNDQLVLQWXUULVNDOHGDWLOODWWDQDO\VUHVXOWDW
upplevs som kompletta och åtgärder planeras för att
IUlPMDHQHQVNLOGIDNWRU WH[UXPVOLJLQWHJUDWLRQ XWDQ
tillräckligt beaktande av helheten och övriga aspekter.
(NHOXQG.RFK6LG
bYHQRPUHVXOWDWHQDYHQVSDFHV\QWD[DQDO\VLVLJlU
W\GOLJDNUlYVDWWGHVVDLVLQWXUDQDO\VHUDVRFKVlWWVLHWW
sammanhang och i relation till övrig fakta och kunskap
om det aktuella området. För detta kräv god kunskap
KRVEnGHXWI|UDUHRFKEHVWlOODUHDYVSDFHV\QWD[DQDO\VHUPHQDU(NHOXQGRFK.RFK (NHOXQG.RFK
6LG

OLFHQVEHODJGD9LVVDDYSURJUDPYDURUlUQXPHUD
|SSQDYLONHQNDQPLQVNDNRVWQDGHUQDYLGHQDQDO\V
'RFNLQIDWWDUVSDFHV\QWD[DQDO\VHUDQGUDNRVWDPPD
GHODUWH[QlPQVIUDPWDJDQGHWDYD[LDONDUWRUVRP
P\FNHWWLGVNUlYDQGHGnRIWDP\FNHWVW|UUHRPUnGHQ
lQGHWDNWXHOODVWXGLHRPUnGHWEHK|YHUDQDO\VHUDV
(NHOXQG.RFK6LG

Kommentar:
6SDFHV\QWD[XWJ|UVRPEHVNULYLWVRYDQHWWYlOHUNlQW
DQYlQWRFKEUDYHUNW\JDWWPHGUXPPHWRPXWJnQJ-

6SDFHV\QWD[DQDO\VHUEHG|PVDY(NHOXQGRFK.RFKHU
även som relativt kostsamma. För många av space
V\QWD[DQDO\VHUQDNUlYVWH[*,6SURJUDPPHGROLND
WLOOlJJVDSSOLNDWLRQHU SOXJLQV YLONDRIWDlUG\UDRFK

VSXQNWDQDO\VHUDUXPVOLJDVDPEDQGLVWDGHQ0HWRGHQ
JUXQGDUVLJRFNVnSnHQUHODWLYWOnQJYHWHQVNDSOLJ
IRUVNQLQJVJUXQG,QWHJUDWLRQlUHWWFHQWUDOWEHJUHSS
LQRPVSDFHV\QWD['HWXWEUHGGDDQYlQGDQGHWDY
PHWRGHQLQRPVWDGVSODQHULQJVVDPPDQKDQJNDQSnVWnV
YLVDSnHWWEHKRYDYDWWNXQQDDQDO\VHUDLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UHQSODWV
,VLQDQDO\VDYLQWHJUDWLRQXWJnUVSDFHV\QWD[VRP
EHVNULYLWVRYDQIUnQGHWXSSOHYGDUXPPHQV D[LDOOLQMHUHOOHUVLNWRPUnGHQ NRQ¿JXULHOODI|UKnOODQGHWLOO
YDUDQGUDLQRPGHWJLYQDDNWXHOODRPUnGHWVDPWWLOO
omgivande staden.
)|UGHWWDNDQVSDFHV\QWD[PHWRGHQVIUDPKnOODVVRP
HQP\FNHWEUDRFKW\GOLJNYDQWLWDWLYDQDO\VPHWRGVRP
lYHQNDQYLVVDSnROLNDUXPVSRWHQWLHOODNYDOLWDWLYD
YlUGHQHOOHUI|UYlQWDGPlQJGIRWJlQJDUU|UHOVHU,QWH
PLQVWP|MOLJKHWHQRFKIDNWLVNI|UHNRPVWDYU|UHOVHUPHOODQRPUnGHQNDQVHVVRPHQDYJ|UDQGHIDNWRUI|URP
HWWRPUnGHIDNWLVNWlUHOOHUNDQYDUDLQWHJUHUDWXUHWW
I\VLVNWVWUXNWXUHOOWSHUVSHNWLY
(QJUXQGWDQNHRFKXWJnQJVSXQNWLQRPVSDFHV\QWD[lU
MXVWDWWUXPPHQVNRQ¿JXUDWLYDI|UKnOODQGHWLOOYDUDQGUDSnYHUNDUGHVVVRFLDODHJHQVNDSHURFKGHVVIDNWLVND
DQYlQGQLQJ'HQUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQHQNDQVnOHGHV
YDUDHQYLNWLJDQDO\VDWWJ|UDYLGSODQHULQJI|U|NDG
integration mellan områden.

48

6RP(NHOXQG.RFKIUDPKnOOHU¿QQVGRFNlYHQEHKRYDY
PHWRGHUXWJnULLIUnQHQSODWVHWWRPUnGHVSUHIRUPDWLYD
YlUGHQGYVIUnQGHVVIDNWLVNDHOOHUI|UYlQWDGHIXQNtion.
,YLVVDDYVHHQGHQNDQGHWWDVlJDVJ|UDGHLQRPGHQL
GHWWDDUEHWHVWXGHUDGHLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVI|UKnOOQLQJVVlWWLQWUHVVDQWRFKUHOHYDQW7LOOVNLOOQDGIUnQVSDFH
V\QWD[lULQWHJUHULQJVPRGHOOHQVWHRUHWLVNDXWJnQJVSXQNWJUXQGDGLDQWDJDQGHWDYDWWYLVVDHJHQVNDSHU
LVWDGVE\JJQDGHQVGHONRPSRQHQWHURFKIXQNWLRQHU
VRPWH[JFQlWHWXSSE\JJQDGRFKVDPPDQOlQNQLQJ
I|UHNRPVWDYEDUULlUHUIDNWLVNPL[LPDUNDQYlQGQLQJHQH[SORDWHULQJVJUDGHWF SnYHUNDURFKNDQEHVNULYD
HWWVSHFL¿NWRPUnGHVI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDLQWHJUHUDW
med sin omgivning.
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQOlJJHULQWHVLWWKXYXGIRNXVSn
GHQXSSOHYGDJUDGHQDYLQWHJUDWLRQXWDQIRNXVHUDUSn
IXQNWLRQHOODDVSHNWHU'RFNLQQHElUHQWLOOlPSQLQJDY
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQHQUDGEHG|PQLQJDUVRPLROLND
JUDGNDQLQIDWWDXSSOHYHOVHQDYEnGHIXQNWLRQHURFK
UXP
$QDO\VHURFKUHGRYLVQLQJDUHQOLJWVSDFHV\QWD[IUDPKnOOVOlPQDVWRUWXWU\PPHRFKEHKRYDYWRONQLQJDU
DYYlJQLQJDUDYYDGVRPNDQYDUDOlPSOLJDnWJlUGHU
'HWWDEHKRYDYWRONQLQJDURFKDYYlJQLQJDU¿QQVlYHQ
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i tillämpningen i princip av alla typer av modeller elOHUPHWRGHUI|UDWWNYDQWL¿HUDYlUGHQRFKIXQNWLRQHUL
GHQE\JJGDLQWHJUHULQJVPRGHOOHQLQNOXGHUDG9DOHWDY
nWJlUGHUEHK|YHUJ|UDVLI|UKnOODQGHWLOOYLONDPnOVRP
¿QQVI|UGHWDNWXHOODRPUnGHWRFKI|UVWDGHQVRPKHOhet. Analysmetoder och dess nedbrytning och redovisnLQJDYYLVVDFHQWUDODNRPSRQHQWHUVWDGE\JJQDGHQNDQ
GRFNYDUDWLOOKMlOSI|UDWWNXQQDNRPPXQLVHUDRFK
MlPI|UDROLNDDOWHUQDWLYPHOODQLQEODQGDGHDNW|UHU
RFKVSHFLDOLVWHULQRPROLNDGHORPUnGHQVnDWWGHVVD
NDQVlWWDVGHVVDLUHODWLRQWLOOXSSVDWWDPnO)\VLVN
VWUXNWXUHOOLQWHJUDWLRQRFK|NDWLOOJlQJOLJKHWNDQYDUD
exempel på sådana mål.
(QVSDFHV\QWD[DQDO\VRFKHQDQDO\VHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVNXOOHNXQQDIXQJHUDVRPNRPSOHWWHUDQGHHOOHUDOWHUQDWLYDVlWWDWWVNDSDHQI|UVWnHOVH
I|UHWWRPUnGHVLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDU6nGDQ
I|UVWnHOVHNDQXWJ|UDHQYLNWLJGHOLSODQHULQJRFKXWIRUPDQGHWDYVnYlOJDWXQlWJFVWUXNWXUHUVRPXUEDQD
UXPRFK|YHUJULSDQGHVWDGVP|QVWHUVRPVNDIUlPMD
HQ|NDGLQWHJUHULQJRFKWLOOJlQJOLJKHWPHOODQVWDGHQV
ROLNDGHORPUnGHQ
Även om det inom stads- och samhällsplaneringen idag
¿QQVHQXWEUHGGI|UVWnHOVHRFKYLOMDDWWLQULNWDVWDGHQ
XWYHFNOLQJPRWHQ|NDGVDPPDQOlNQLQJWLOOJlQJOLJKHW
RFKLQWHJUHULQJPHOODQVnYlOROLNDERVWDGVRPUnGHQ
som mellan dessa och stadens handelsområden elOHUDUEHWVSODWVHUVnNDQGHWNUlYDVMXVWHQI|UVWnHOVH
DYI|UYLONDGHONRPSRQHQWHUVRPIDNWLVNWSnYHUNDU
I|UXWVlWWQLQJDUQDI|UHQ|NDGLQWHJUHULQJ

DQYlQGVRFKIXQJHUDUYLONHWEODW\GOLJWIUDPKnOOVEOD
i TRAST.
'HWlUGHWWDLVDPPDQKDQJLQWUHVVDQWDWWVWlOODIUnJDQ
RPGHWLQWH¿QQVDQGUDPHWRGHUHOOHUVlWWDWWEHVNULYD
RFKI|UKnOODVLJWLOOVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLSODQHULQJ
RFKXSSE\JJDQGHDYJDWXQlWRFKVWDGVVWUXNWXUHU
(QVnGDQPHWRGVRPV\IWDUWLOODWWJHHQI|UVWnHOVHLJDWXQlWHWVXSSE\JJQDGRFKIRUPDWLYDEHW\GHOVHI|UVWDGVWUXNWXUHQVRPKHOKHWlUHQPHWRGI|UVWUnNVWUXNWXUDQDO\V HOOHUUXWWVWUXNWXUDQDO\V VRPI|UHVOnVDY6WHSKHQ
0DUVKDOOLSXEOLNDWLRQHQ6WUHHWVDQG3DWWHUQV XWJLYHQ
 ,6WUHHWVDQG3DWWHUQVJ|UlYHQ0DUVKDOOHQ
GMXSORGDQGHSUREOHPEHVNULYQLQJDYGHI|UXWVlWWQLQJDU
RFKSODQHULQJVLGHDOVRPOLJJHUEDNRPGHVWDGVWUXNWXUHUYLKDULGDJHOOHUI|UV|NHUVNDSDVDPWYLONDSUREOHP
VRPNDQ¿QQDVPHGQXYDUDQGHI|UKnOOQLQJVlWWUnGDQGH
WUD¿NRFKVWDGVSODQHULQJVSURIHVVLRQHUQD
,V\IWHDWWVlWWDEnGHLQWHJUHULQJVPRGHOOHQRFKVSDFH
V\QWD[LHWWEUHGDUHWHRUHWLVNWVDPPDQKDQJU|UDQGH
DQDO\VHUDYJDWXQlWHWVXSSE\JJQDGRFKEHW\GHOVHI|U
VWDGHQV|YHUJULSDQGHVWUXNWXURFKIXQNWLRQHUJHVL
I|OMDQGHDYVQLWWGlUI|UHQ|YHUJULSDQGHEHVNULYQLQJDY
0DUVKDOOVUXWWVWUXNWXUDQDO\VVDPWGHQLQWHJUHULQJVUHODWHUDGHSUREOHPELOGVRPGHQQDlUVSUXQJHQXU

*DWXQlWHWVRFKVWDGHQVVWUXNWXUHOODXSSE\JJQDGVSHODU
HQDYJ|UDQGHUROOI|UWLOOJlQJOLJKHWHQLVWDGHQRFK
GlUPHGlYHQI|UP|MOLJKHWHQDWWXSSQnHQ|NDGLQWHJUHULQJ'HWWDLVLQWXUKDUHQDYJ|UDQGHUROOI|UKXUGHQ
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2.6 Stråkstrukturanalys
- om begrepp och gatunätens
fromativa roll för staden
6WUHHWVDQG3DWWHUQV6WHSKHQ0DUVKDOO
6WUnNVWUXNWXUDQDO\VHQlUHQI|UHVODJHQDQDO\VPHWRG
VRPV\IWDUWLOODWWNXQQDDQO\VHUDRFKEHVNULYDJDWDQV
RFKHWWJDWXQlWVXSSE\JJQDGNDUDNWlURFKI|UKnOODQGHWLOOKHOKHWHQ$QDO\VPHWRGHQEHVNULYVNXQQD
vara ett kompletterande alternativ till bl.a. traditionella
WUD¿NQlWVDQO\VHURFKVSDFHV\QWD[0HWRGHQlUIUDPWDgen som en del i de omfattande undersökningar och
DQDO\VHUDYJDWXQlWRFKVWDGVP|QVWHUVRPJ|UVL
SXEOLNDWLRQHQ6WUHHWVDQG3DWWHUQV  DY6WHSKHQ
0DUVKDOO
Övergripande om Street and Patterns
6WUHHWVDQG3DWWHUQVSXEOLFHUDGHVL(QJODQG86$
R6WUHHWVDQG3DWWHUQVSXEOLFHUDGHVL(QJODQG86$
RFK.DQDGD)|UIDWWDUHlU'U6WHSKHQ0DUVKDOOVRP
har mångårig erfarenhet från discipliner som transport,
SODQHULQJRFKXUEDQGHVLJQVDPWnUVHUIDUHQKHWHU
IUnQIRUVNDWNULQJXUEDQGHVLJQ VWDGVXWIRUPQLQJ 
RFKWUDQVSRUWIUnJRUYLG%DUOHWW6FKRRORI3ODQLQJYLG
8QLYHUVLW\&ROODJHL/RQGRQ3XEOLNDWLRQHQVXQGHUOLJJDQGH V\IWHWVVSHFL¿ND IRUVNQLQJXSSJHVE\JJDSn
WYnHOOHUWUHnGURULQRPWUD¿NSODQHULQJVIRUVNQLQJGlU
EODWLGLJDUHIRUVNQLQJVYLG%DUWOHWW6FKRRORISODQLQJ
8QLYHUVLW\&ROODJH/RQGRQ8QLYHUVLW\RI:HVWPLQVWHU
IUDPKnOOV 0DUVKDOO6LG[LLHWF
0DUVKDOOWDUL6WUHHWVDQG3DWWHUQVXWJnQJVSXQNWLGHQ
GLVNUHSDQVVRPNDQEHVNULYDV¿QQDVPHOODQWDOHWV
PRGHUQLVWLVNWSUlJODGHWUD¿NSODQHULQJRFKGHQQHRWUDGLWLRQDOLVWLVNDPRWUHDNWLRQVRPPHGnUHQYX[LWVLJDOOW
VWDUNDUHLQRPVWDGVSODQHULQJVDPPDQKDQJGlUNYDOLWpQ
i den traditionella mångfunktionella stadsgatan samt
WUDGLWLRQHOODNODVVLVND RIWDUXWQlWVDNWLJD VWDGVP|QVWHU
med funktionsblandad markanvändning ofta framhålls
och förespråkas.
Huvudinriktningen i de ingående undersökningarna
DYJDWXQlWRFKVWDGP|QVWHUVRP0DUVKDOOJ|UL6WUHHWV
DQG3DWWHUQVlUDWWJUXQGOLJWXQGHUV|NDRFKI|UV|ND
JHHQI|UVWnHOVHI|UKnOODQGHQDPHOODQYLNWLJDVW\UDQGH
DVSHNWHUI|UWUD¿NSODQDULQJUHVSHNWLYHVWDGVXWIRUPQLQJ'HWWDLV\QQHUKHWLDYVHHQGHWDWWYLVDSnKXUYLVVD
DVSHNWHULQRPWUD¿NSODQHULQJHQVRPWH[VNDSDQGHWDY
UXWWHU VDPPDQKlQJDQGHVWUnN JDWRURFKQlWYHUNNDQ
ELGUDWLOOElWWUHVWDGVXWIRUPQLQJ XUEDQGHVLJQ RFKElWWUHXUEDQDSODWVHU 0DUVKDOOVLG[L
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En av utmaningarna beskrivs vara läget som det är idag
EHK|YHUHQV\VWHPDWLNI|UVWDGVXWIRUPQLQJHQlUDWW
som bibehålla fördelarna med säkerhet och effektivitet
I|UWUD¿NÀ|GHQVDPWLGLJWVRPPDQI|UV|NHUWLOOJRGRVH
GHQPnQJIDOGDYROLNDU|UHOVHUWUDQVSRUWVlWW PRGHV 
blandade funktioner och de stadmässiga urbana kvalLWpHUVRPlUHIWHUVWUlYDQVYlUGDGHODULGHQWUDGLWLRQHOOD
staden och den traditionella stadsgatans ursprung.
0DUVKDOO6LG
0DUVKDOOEHO\VHUlYHQL6WUHHWVDQG3DWWHUQVYLNWHQDY
HQI|UVWnHOVHI|UVWDGVRFKJDWXQlWHQVXSSE\JJQDGXU
KnOOEDUKHWVSHUVSHNWLYbYHQRP0DUVKDOOIUDPKnOOHUDWW
DUEHWHWPHG6WHHWVDQG3DWWHUQVLQWHDYVHUDWWJHQnJRQ
IXOOVWlQGLJDQDO\VDYKnOOEDUKHWVEHJUHSSHWVnlUDYLVLNWHQDWWVNDSDHQEUHGEDVDYI|UVWnHOVHI|UJDWXQlWHWV
VWDGVVWUXNWXUHQVXSSE\JJQDGVRPNDQDQYlQGDVI|UDWW
J\QQDEODJU|QDUHWUDQVSRUWVlWW,GHWWDVDPPDQKDQJ
IUDPKnOOHUlYHQ0DUVKDOOI|UGHODUQDI|UEODVRFLDO
jämlikhet som ett integrerat utbud och tillgänglighet till
ROLNDU|UHOVHUWUDQVSRUWVlWWNDQKD 0DUVKDOO6LG
PÀ
3nI|OMDQGHVLGRUJHVHQ|YHUVLNWOLJUHGRJ|UHOVHGHOVI|U
0DUVKDOVEHVNULYQLQJYDGVRPOLJJHUEDNRPGHELORULenterade och ofta segregerande stadstrukturer n vi ser
LVWlGHUQDLGDJGHOVI|U0DUVKDOOVLQVLNWRPKXUEHW\GDQGHUROOJDWDQRFKV\QHQSnJDWDQRFKJDWXQlWVVWUXNturen har för stadens övergripande struktur och önskade
funktioner. Efter det ges en redogörelse för ges en bild
DYGHQDQDO\VPHWRGVRP0DUVKDOOI|UHVOnU UXWWVWUXNWXUDQDO\VHOOHUVWUnNVWUXNWXUDQDO\V VDPWKDQVVOXWVDWVHU
av vad som kan vara eftersträvansvärda stadsmönster.
'HWWDLV\IWHDWWVlWWDVWXGLHREMHNWHWI|UGHQQDXSSVDWWV
integreringsmodellen, och dess förhållningsätt till
LQWHJUDWLRQ GlUEODJDWXQlWHWXWJ|UHQFHQWUDOGHO LHWW
bredare teoretiskt sammanhang.
Utgångspunkt och problembild
Historiskt sett har städerna huvudgator varit platserna
för i stort sett alla stadsliv relaterade aktiviteter, då de
haft en roll som både genomfart och passage samt som
P|WHVSODWVSODWVI|UKDQGHO0DUVKDOOPHQDUDWWGHWL
alla händelser funnits ett starkt samband mellan stadens
mest livliga rörelseintensiva gator och dess mest beW\GHOVHIXOODVWDGVRPUnGHQRFKVWDGVUXP
0RGHUQLVPHQLQWnJPHQDU0DUVKDOOEnGHEU|WRFK
vände på denna relation mellan rörelse och stadsrum,
då fokus för stadens rörelser istället prioriterades till
VQDEEDPRWRUWUD¿NOHGHURFKDWWGHPHUXUEDQDVWDGsrummen skulle vara lugna områden.
'HQNDWHJRULVNDXSSGHOQLQJHQDYVWDGHQVJDWRUWLOO
DQWLQJHQYlJDUI|UJHQRPIDUWVWUD¿N PDWDUJDWRU HOOHU
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WLOOORNDODDQJ|ULQJVJDWRUVRPWDOHWVWUD¿NSODQHULQJVI|UHVNULIWHU H[HPSHOYLV´7UDI¿FLQ7RZQV´L6WRUEULWDQQLHQHOOHUGHQVYHQVND6&$)7PRGHOOHQ PHQDU
0DUVKDOOELGURJWLOOGHQRPYlQGDUHODWLRQHQPHOODQ
VWDGHQVJDWRU'HYLNWLJDVWHWUD¿NOHGHUQDEOHYLQWH
OlQJUHVWDGHQVWLGLJDUHKXYXGJDWDJDWRUXWDQGHVVDEOHY
LVWlOOHWJnJDWRUHOOHUDQVOXWQLQJVJDWRUWLOOWUD¿NOHGHU
3nGHWWDYLVYlQGHVI|UKnOODQGHWPHOODQKXYXGOHGHUI|U
WUD¿NHQRFKVWlGHUQDFHQWUDODSODWVHU6WDGHQVKLVWRUiska mönster och struktur, som var fokuserat på att ge
en hög anslutningsmöjlighet till dess centralt placerade
EHE\JJHOVHHUVDWWHVPHGDWWGHKXYXGVDNOLJDDQVOXWningsmöjligheterna koncentrerades områden och leder
UXQWVWDGVNlUQDQHOOHULXWNDQWHQDYVWDGHQ 0DUVKDOO
6LG
,GHQPRGHUQLVWLVNWRULHQWHUDGHWUD¿NSODQHULQJVKLHUDUNLQ¿QQVLQJHQW\GOLJSODWVI|UGHQJDWXW\SVRPGHQ
traditionella mångfunktionella stadsgatan kan sägas
motsvarar annat än som angöringsgata längst ned eller
XWLYlJQlWV\VWHPHW 0DUVKDOO6LG bYHQ
gångvägsnätverk hamnade på detta vis längs ned i
ELOYlJQlWHWVKLHUDUNL'HWWDlUHWWDYSUREOHPHQPHG
denna konventionella gatuhierarki, vilken har lett till
ELORULHQWHUDGHJDWXQlWRFKVWDGVVWUXNWXUHU 0DUVKDOO
6LG 

'HQPRWRUWUD¿NVOHGVGULYQDRPIRUPQLQJHQDYVWDGHQVstruktur ifrågasattes även tidigt av urbanteoretiska förIDWWDUHVRP-DQH-DFREVVRPVnJJDWRUQDVRPVWDGHQV
OLYVQHUYHUVQDUDUHlQEDUDVRPWUD¿NOHGHURFKVHGHUPHUDlYHQDY&KULVWRSKHU$OH[DQGHUVRPVnJJDWRUQD
VRPPXOWLIXQNWLRQHOODVWDGVUXP 0DUVKDOO6LG
'HQXUEDQDVWDGVJDWDQNDQWUDGLWLRQHOOWVlJDVI|UHQDW
RFKKDIWWUH|YHUJULSDQGHI\VLVNDNDUDNWlUVGUDJJHQRP
den parallellt fungerade;
- som cirkulationsstråk för rörelser,
- som ett offentligt stadsrum, och
NDQWDGHVDYEHE\JJHOVH
0RGHUQLVPHQVUHWRULNRFKJHQRPVODJLVWDGVSODQHULQJHQlQGUDGHlYHQSnGHWWDI|UKnOODQGHPHQDU0DUVKDOO
GnXWIRUPDQGHWDYJDWDQRFKVMlOYDE\JJQDGHQIULJMRUGHVLIUnQYDUDQGUD6DPPDQWDJHWPHQDU0DUVKDOO
att modernismens retorik tog död på eller begränsade
P|MOLJKHWHQI|UGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQDWW¿QQDV
kvar i sin ursprungliga roll och funktion.
,GHWPRGHUQLVWLVNDIUlPMDQGHWDYXWVSULGGEHE\JJHOVH
RFKJURYPDVNLJDLPSHUPHDEODVWUXNWXUHUPHQDU0DUshall, har fungerat som uppmuntrade till trädliknande
JDWXQlWPHGGnOLJVDPPDQOlNQLQJ NRQQHNWLYLWHW 
vilket i sin tur kan beskrivas som bilorienterade strukturer.

Fig. 2.7.1 Tradionell respektive modernistisk struktur layout
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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,GDJ¿QQVJHQHUHOOWHQDOOPlQWXWEUHGGLQULNWQLQJ
inom stadsplaneringlitteretur och hos planerare att mer
JHQRPVOlSSOLJDVDPPDQOlQNDQGH NRQQHNWLYD W\GOLJD
och orienterbara stads- och gatumönster bör eftersträvas
VDPWDWWGHQWUDGLWLRQHOODVWDGJDWDQVXUEDQDNYDOLWpHUlU
en viktig del i en attraktiv stad. Trädliknande strukturer
med återvändsgator ses som mindre önsvärda och ofta
I|UVSUnNDVUXWQlWVOLNQDQGHVWDGVP|QVWHU2IWDWHQGHUDU
planeraren dock att ofta mest fokusera på den kompositionella utformningen för själva stadsmönstret, för
GHWVWDGUXPPHWVRPJDWDQXWJ|U WH[LNYDUWHUVPnWW
KXVK|MGHURFKJDWXVHNWLRQVPnWW HOOHUSnGHQVMlOYD
UHJOHUDGHPDUNDQYlQGQLQJHQ´JDWD´PHQDU0DUVKDOO
0DUVKDOOPHQDURFNVnDWWGHWLGDJlYHQ¿QQVHQVYnULghet att avgöra om en viss redovisad planutformning
faktisk stödjer de önskade egenskaperna för området
HOOHUI|UVWDGHQ 0DUVKDOO6LGPÀ
0DUVKDOOIUDPKnOOHURFNVnDWWGHWKRVWUD¿NSODQHUDUH
RIWD¿QQVHWWVWRUWIRNXVSnHQVNLOGDGHONRPSRQHQWHUL
utformandet av länkar, gator och korsningar samt deras
kapacitet och inbördesförhållande, men samtidigt ofta
en avsaknad av fokus på vilka övergripande mönster
och strukturer som blir är önskvärda eller som blir
UHVXOWDWHW 0DUVKDOO6LG
-XVWKXUSUHFLVKXUVWDGVSODQHULQJHQVI|UKnOODQGHWLOO
utformandet av gator och stadsrum kan förenas med
behovet av fungerande vägnätstrukturer framhålls som
en central fråga både i stadsutformningsdebatten och i
6WUHHWVDQG3DWWHUQV 0DUVKDOO6LG
bYHQRPJDWRUQDRFKJDWXQlWHQEDUDXWJ|UHWWGHORPråde för den övergripande stadsplaneringen så har gaWXQlWHWVXSSE\JJQDGHQW\GOLJWIRUPDWLYUROOI|UVWDGHQV
IXQNWLRQHURFKP|QVWHU'HWPRGHUQLVWLVNDI|UKnOOQLQJVlWWHWVRPSUlJODWWUD¿NSODQHULQJHQGlUJDWDQPHUVHV
VRPHQNRUULGRUI|UYlJI|UWUD¿NU|UHOVHUEHVNULYRIWD

fått överhanden, men samtidigt har vikten av att se och
EHKDQGOD´JDWDQ´VRPHWWPXOWLIXQNWLRQHOOWVWDGVUXP
DOOWPHUO\IWVIUDP 0DUVKDOO6LG 
$NWXHOODVWU|PPLQJDULQRPWH[1HZ8UEDQLVP
U|UHOVHQRFKGHQDOOWW\GOLJDUHYLNWHQDYHQLQULNWQLQJ
PRWHQPHUKnOOEDUVWDGVE\JJQDGYLVDUSnEHKRYDYQ\D
LQIDOOYLQNODUWLOOVWDGXWIRUPQLQJVIUnJRU'RFNPHQDU
0DUVKDOODWWGHWIRUWIDUDQGH¿QQVHQGLVNUHSDQVPHOODQ
GHVVDRFKGHQUnGDQGHWUD¿NSODQHULQJVSULQFLSHU 0DUFKDOO6LGL (QGLVNUHSDQVVRPEODNDQEHVNULvas riskera att ge öar av lokalt goda stadsstrukturlösninJDUXWSODFHUDGHLGHQNRQYHQWLRQHOODWUD¿NSODQHULQJHQV
V\VWHPXWDQDWWYDUDVDPPDQOlQNDQGHPHGYDUDQGUDL
en tillfredställande grad för att uppnå en högre grad av
integration på stadsövergripande nivå.
0DUVKDOOJ|UXWLIUnQVLQDXQGHUV|NQLQJDUVOXWVDWVHQDWW
de mest angelägna och fortfarande olösta frågorna melODQWUD¿NSODQHULQJ WUDQVSRUWVHNWRUQ RFKVWDGVXWIRUPQLQJ XUEDQGHVLJQ LQWHKDUVnP\FNHWDWWJ|UDPHGGHQ
negativa effekt som den moderna transporinfrastrukWXUHQKDIWI|UVWDGVVWUXNWXUHUXWDQVQDUDUHnWHU¿QQVMXVW
i den formande roll gator och gatuutformning har för de
strukturella förutsättningarna för stadsutformning och
VWDGVSODQHULQJSODQHULQJ 0DUVKDOO6LGL[PÀ
%HKRYHWDYDWWEU\WDQHGRFKI|UVWnHQVWUXNWXU
och ett gatunäts delkomponenter
´,HQDOOPlQEHPlUNHOVHDQVSHODUWHUPHQVWUXNWXUWLOO
I|UKnOODQGHWPHOODQGHODUQDWLOOYDUDQGUDRFKWLOOKHOheten´ 0DUVKDOO6LG
)|UDWWNXQQDKDQWHUDGHWWDPHQDU0DUVKDOODWWGHWEHK|YVHQQHGEU\WQLQJRFKI|UVWnOVHI|UVWDGHQVJDWXP|Qster, dess komponenter och deras inbördesförhållande
och egenskaper.

Fig. 2.7.2 Stadsgatans komponter
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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*HQRPDWWEU\WDQHGXQGHUV|NDRFKEHVNULYDGHDNWLYD
LQJUHGLHQVHUQDLHWWJDWXQlWVRFKVWDGVP|QVWHUVXSSE\JJQDGPHGXWJnQJVSXQNWLJDWDQRFKJDWXW\SHQVRP
VW\UDQGHFHQWUDOEHVWnQGVGHOJ|U0DUVKDOOL6WUHHWVDQG
3DWWHUQVHQGMXSJnHQGHDQDO\VDYYDGJDWXVWUXNWXUHU
faktiskt består av. Han beskriver också hur de olika
beståndsdelarna förhåller varandra och till önskade
egenskaper i den övergripande stadstrukturen som
helhet.

7UDGLWLRQHOO WUD¿N QlWVDQDO\VRFKVSDFHV\Qtax, enligt Marshall
(QWUDGLWLRQHOOQlWYHUNVDQDO\VUHGRYLVDURIWDJUD¿VNW
LWRSRORJLVNIRUPPHGOlQNDU OLQMHU VRPSnROLNDYLV
DQVOXWHUWLOOH[LVWHUDQGHQRGHU SXQNWHU YLONHWEHVNULYHUGHLQJnHQGHHOHPHQWHQ OlQNDURFKQRGHU WRSRORJLVNDI|UKnOODQGHWLOOYDUDQGUD(QVnGDQDQDO\VPHWRG
SDVVDUH[HPSHOYLVVLWXDWLRQHUGlUPDQYLOOIRNXVHUDSn
noder och särskilja en hierarki av noder.

0DUVKDOOPHQDUDWWYDGYLlQVlJHURPROLNDVWDGVP|Qster så är de relaterade till gatumönster som i sin tur
EHVWnUJDWRUHOHPHQWlUGHOHOOHUE\JJVWHQ*DWRUlU
JUXQGHQUHODWHUDGHWLOOU|UHOVHVWUnNRFKRPGHWLQWH¿QQV
QnJRQU|UHOVH¿QQVGHWLQJHQJDWDPHQDU0DUVKDOO
Karaktären av ett helt gatumönster förhåller sig, enligt
0DUVKDOOWLOOHJHQVNDSHUQDKRVGHVVDGHODU JDWRU RFK
KXUGHSDVVDULKRS 0DUVKDOO6LG
0DUVKDOOIUDPKnOOHUDWWGHW¿QQVHQPlQJGROLNDWUDGLWLRQHUI|UDWWDQDO\VHUDVWDGVP|QVWHUWH[XWLIUnQIUnQ
urban morfologi, utifrån form, strukturer och delmönVWHU IUDFWDO HOOHUXWLIUnQPHUPDWHPDWLVNEHUlNQLQJDY
GHVVNRPSRQHQWHU FHOOXDUDXWRPDWD 

1lUGHWJlOOHUWUD¿NQlWNDQGHSULPlUDHOHPHQWHQDQWLQJHQYDUDQRGHU WH[VWlGHU VRPlUVDPPDQEXQGQD
med rörelse länkar eller så kan de primära element kan
YDUDU|UHOVHOlQNDUVRPVDPPDQIRJDVYLGVSHFL¿ND
QRGHU NRUVQLQJDU 'HQQDIRUPDYUHSUHVHQWDWLRQSDVVDUH[HPSHOYLVI|UDQDO\VDYÀ\JOLQQMHQlW
järnvägsnät eller vägnät som behöver betraktas ur
HWW|YHUVLNWOLJWSHUVSHNWLY'HWNDQRFNVnSDVVDI|U
PnOSXQNWVDQDO\VHUI|UVPnVNDOLJDJnQJVWUnNLROLND
stadsrum, där stråken inte nödvändigtvis överensstämmer med övrig infrastruktur. I dessa fall är oftast
QRGHUQDLKXYXGIRNXVRFK0DUVKDOOPHQDUDWWGHQQD
W\SDYDQDO\VRFKUHSUHVHQWDWLRQlUPLQGUHDQYlQGEDU
I|UDQDO\VHUGlUVMlOYDU|UHOVHVWUnNHWHOOHUUXWWHQlUL
fokus.

För att skapa en inledande förståelse ett gatumönsters
VWUXNWXUHOODDVSHNWHUJ|UVL6WUHHWVDQG3DWWHUQVHQ
LQOHGDQGHMlPI|UDQGHEHVNULYQLQJDYWYnEH¿QWOLJD
PHWRGHUI|UNYDQWLWDWLYDQDO\V±7UDGLWLRQHOO WUD¿N
QlWYHUNVDQDO\VRFKVSDFHV\QWD[ 0DUVKDOO6LG

0DUVKDOOSUHVHQWHUDUVHGDQXWLIUnQGHWWDVDPWGH|YULJW
JUXQGOLJDXQGHUV|NQLQJDUQDVRPJ|UVL6WUHHWVDQG3DWterns av gator och gatunätsbeståndsdelar i relation till
DNWXHOODVWDGVSODQHULQJVIUnJRUHWWQ\WWDOWHUQDWLYWVlWW
I|UDQDO\VHQVN´5RXWHVWUXFWXUHDQDO\VLV´YLONHW
NDQ|YHUVlWWDVVRPUXWWVWUXNWXUDQDO\VHOOHUVWUnNVWUXNWXUDQDO\V$QDO\VPHWRGHQV\IWDUWLOODWWNXQQDJ|UD
DQDO\VHURFKUHSUHVHQWDWLRQHUDYJDWRUVDPWJDWXQlW
VRPNDQVlJDQnJRWEnGHRPGHQVSHFL¿NDJDWDQV
karaktärsegenskaper i relation tillhelheten och om det
sammantagana gatunätets egenskaper som helhet.
6WUnNVWUXNWXUDQDO\VHQDQYlQGHU0DUVKDOOI|UDWWLGHQWL¿HUDQ\DXWWU\FNI|UVWUnNUXWW\SHURFKJDWXW\SHUVDPW
I|UDWWNXQQDLGHQWL¿HUDGH¿QLHUDRFKGLIIHUHQWLHUD
ROLNDW\SHUDYQlWRFKGHUDVNDUDNWlUVLVWLVNDHOHPHQWlUD
karaktärsdrag baserat på deras struktur av gator och
VWUnNUXWWHU

9DGGHWJlOOHUHWWJDWXQlWVP|QVWHUVn¿QQVUXWWHURFK
rörelsestråk som med en kontinuitet som löper genom
QRGHU NRUVQLQJDU .RQWLQXLWHWHQI|UROLNDVSHFL¿ND
gator skapar i sin tur strukturer med genomströmmande
gator respektive anslutande sidogator till dessa. En
NRQYHQWLRQHOOQlWYHUNVDQDO\VPHGHQVWULNWWRSRORJLVN
UHSUHVHQWDWLRQKDUGlUI|UHQOLJW0DUVKDOOHQEHJUlQsad möjlighet att beskriva ett gatunät i en stad på ett
VlWWWLOOIUHGVWlOODQGHJHUXWU\FNI|UGHDVSHNWHUVRPlU
intressanta för stadsplanerare för stadsutformningsdebDWWHQ 0DUVKDOO 
6SDFHV\QWD[VRPE\JJHUSnHWWLGHQWL¿HUDQGHDYD[LDOOLQMHU VDPPDQKlQJDQGHVLNWOLQMHU VNLOMHUVLJIUnQGHQ
WUDGLWLRQHOODQlWVWUXNWXUVDQDO\VHQEODLGHWDYVHHQGH
DWWGHQWLOOnWHUOlQNDU D[LDOOLQMHU DWWKDNRQWLQXHUOLJ
VWUlFNQLQJJHQRPNRUVQLQJDU QRGHU (IWHUVRPVRP
D[LDOOLQMHUQDNDQIRUWVlWWDJHQRPNRUVQLQJDUInUYDUMH
HQVNLOGOLQMH HOOHUOlQN HWWNRQYHNWLYWYlUGHEDVHUDWSn
hur många korsningar de passerar.
0DUVKDOOIUDPKnOOHUlYHQKlU6SDFHV\QWD[PHWRGHQV
NYDOLWHWDWWJHQRPGHWWDJHP|MOLJKHWDWWEHUlNQD´GMXS´
HOOHULQWHJUDWLRQVYlUGHWI|UD[LDOQlWYHUNHWVOLQMHUJHQRP
XWUlNQLQJDYYDUMHHQVNLOGD[LDOOLQMHVGMXSLI|UKnOlande till vilken annan linje som helst eller genom en
GHWJHQRPVQLWWOLJDGMXSHWI|UD[LDOOLQMHUQDLUHODWLRQWLOO
KHODQlWYHUNHW0DUVKDOOIUDPKnOOHUlYHQVSDFHV\QWD[
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förmåga att fånga faktorer i urbana gatumönster som
andra metoder som baseras på länkar och noder inte
klarar av.
,WYnH[HPSOL¿HUDQGHPLQGUHQlWYHUNYLVDUVHGDQ0DUVKDOOSnKXUVSDFHV\QWD[IUDPJnQJVULNWNDQVlUVNLOMD
dessa två som olika distinkta strukturer. I samma två
QlWYHUNVH[HPSHOQRWHUDU0DUVKDOOGRFNDWWGHQPHVWLQWHJUHUDGHJDWDQ GHQPHGPLQVWGMXS LGHWHQDIDOOHWlU
KXYXGJDWDQRFKLGHWDQGUDIDOOHWlUHQVLGRJDWD'HWWD
PHQDUKDQNDQKDEHW\GHOVHHOOHULQWHKDEHW\GHOVHEHURHQGHSnKXUXYLGDD[LDONDUWDQKDUVRPV\IWHDWWI|UXWVH
U|UHOVHUOLNDYlOVRPEHVNULYDGHQUXPVOLJDI\VLVND
VWUXNWXUHQ 0DUVKDOO6LG
0DUVKDOOPHQDUDWWGHQVWUXNWXUHOODHQnWHUJLYQLQJHOOHU
UHSUHVHQWDWLRQDYHQOD\RXWI|UHWWRPUnGHVQlWHOOHU
rumssamband alltid är beroende av målet med represenWDWLRQHQRFKYLOND³REMHNW´VRPYDOWVDWWI|UDWWWDPHG
YDUWJUlQVHUQDI|USODQHQRPUnGHWGUDVVDPWYLONHQW\S
DYSODWVHUVWDGVUXPYDOWVXWI|UUHSUHVHQWDWLRQ
,GHWWDDYVHHQGHPHQDU0DUVKDOODWWVSDFHV\QWD[OLNVRPNRQYHQWLRQHOODWUD¿NQlWYHUNVDQDO\VHUlUPHUHOOHU
PLQGUHOLNDVXEMHNWLYD0DUVKDOOIUDPKnOOHUYLGDUHDWW
alla representationer av ett nätverk är att betrakta som
PHUHOOHUPLQGUHVXEMHNWLYDPHQDWWQ\FNHODVSHNWHQ
lURPGHQUHSUHVHQWDWLRQRFKDQDO\VVRPJ|UVIDNWLVNW
O\FNDVInQJDGHWVRPGHQV\IWDUWLOODWWInQJD

+XUSDVVEUDVSDFHV\QWD[NDQJHUHSUHVHQWDWLYELOGDY
U|UHOVHP|QVWHUEHURUSnKXUVWDUNWD[LDOOLQMHUQD|YHrensstämer med faktiska rörelsestråk. I ett avgränsat
WUDGLWLRQHOOWJDWXUXWQlWIUDPKnOOHU0DUVKDOODWWVSDFH
V\QWD[D[LDONDUWDRFKU|UHOVHVWUnNQRUPDOWKDUHQEUD
överensstämmelse, men poängterar att överenstämmelsen inte nödvändigtvis är tillförlitliga det i en modern
PHU|SSHQSODQXWIRUPQLQJ 0DUVKDOO6LG
5|UHOVHUVSHFLHOOWI|UIRUGRQVWUD¿NIUDPKnOOHU0DUshall kunna vara mer kopplade till vägar, stråk och
YlJUXWWHUVIDNWLVNDNRQWLQXLWHWlQSnYLVLELOLWHWHQLQRP
PHOODQGHVVDVRPUXP 0DUVKDOO6LG
'HWWDPHQDU0DUVKDOO|SSQDUXSSIUnJDQRPYDGVRP
egentligen är de mest elementära faktorerna eller
delkomponenterna som kan representera de aktiva inJUHGLHQVHUQDLVWUXNWXUHUI|UU|UHOVHI|UÀ\WWQLQJ
0DUVKDOOSRlQJWHUDUDWW%LOO+LOOHU VSDFHV\QWD[
PHWRGHQVJUXQGDUH LGLVNXVVLRQHURPVSDFHV\QWD[
RIWDWU\FNHUSnEHW\GHOVHQDYNRQQHNWLYLWHWRFKVDPPDQELQGDQGHWRSRORJLLJDWXQlWHQKDUI|UU|UHOVHU
rörelsestråk samt att eventuella avvikelser från en strikt
UlWOLQMLJKHWLQWHKDUQnJRQGLUHNWEHW\GHOVHI|UXWVDWWDWW
HQNRQYHNWLY VDPPDQOlQNDG WRSRORJLLIRUPDYHWW
RUWDJRQDOWUXWQlWVNDSDV'HWWDPHQDU0DUVKDOOW\GHUSn

Fig. 2.7.3 Exempel på spcae syntax
GLIIUHQWLHULQJDYWYnSOLNDW\SHUDY
gatustrukturer.
(a) Huvudgata med anslutningsgator,
(b) Modern förgrenande struktur
F $[LDONDUWD OLQMHUOlQNDU 
G $[LDONDUWD OLQMHUOlQNDU
H .RQ¿JXUDWLRQVJUDI SXQNWHU 
I .RQ¿JXUDWLRQVJUDI SXQNWHU
Källa: Streets & Patterns, Marshall
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DWWGHWlUGHQDEVWUDNWDNRQQHNWLYLWHWHQI|UHWWV\VWHP
VRPlUYLNWLJW GYVNRQ¿JXUDWLRQHQ VQDUDUHlQGHQ
DEVROXWDGLVSRVLWLRQHQDYSODWVHQ GYVNRPSRVLWLRQHQ RFKDWWGHWDQW\GHUDWWNRQWLQXLWHWLVWUnNUXWWHU
är viktigare än deras strikt linjära sammanhang.
0DUVKDOOIUDPKnOOHUDWWDQDO\VHUPHGKMlOSDYD[LDOlinjer kan vara användbara för vissa ändamål, men att
de inte är den ända enheten eller sättet för att basera
PlWEDUDDQDO\VHUDYNRQQHNWLYLWHWHOOHUNRQWLQXLWHW
0DUVKDOO6LG

0DUVKDOOEHVNULYHUGHWVRPDWW´topologi och
QlWYHUNVVWUXNWXUNDQEOLUHQWRFKREMHNWLYW
DQDO\VHUDGHEDUDQlUGHKDUEOLYLWVXEMHNWLYWDEVWUDKHUDGHIUnQGHQP|MOLJHQU|ULJDYHUNOLJKHWHQSn
PDUNHQ´'HQQDJUDGDYRNODUKHWHOOHUVXEMHNWLYLWHWPHQDUKDQnWHU¿QQVlYHQLDQGUDPHWRGHUVRPWH[VSDFH
V\QWD[HOOHUWUDGLWLRQHOODWUD¿NQlWVDQDO\VHU 0DUVKDOO
6LG

0DUVKDOOXWYHFNODULQRPUDPHQI|UXQGHUV|NQLQJDUQD
L6WUHHWVDQG3DWWHUQVVRPEHVNULYLWVWLGLJDUHEODHQ
DOWHUQDWLYPHWRG HOOHUPHWRGHU I|UDWWDQDO\VHUDRFK
beskriva nätstrukturer. Nedan följer en övergripande
beskrivning av denna metod samt några av de mest
centrala begreppen.

6DPPDQVODJQLQJHQDYOlQNDUWLOOVWUnNUXWWHUlUWlQNW
DWWWDKlQV\QWLOOGHPHVWNRQWLQXHUOLJDU|UHOVHVWUnNHQ
JHQRPHQNRUVQLQJ(QVWUnNUXWWVWUXNWXUUHSUHVHQWDtion visar även på vilka korsningar som innefattar en
JHQRPVWU|PPDQGHOlQNRFKWYnVLGRYlJDU'HWWDPHQDU
0DUVKDOONDQInQJDLQGHQIDNWLVNDNlQVODQDYNRQWLQXLWHWKLHUDUNLRFKVWUXNWXU¿QQVSnHQSODWV

Stråkstrukturanalys
(Route structure – anlaysis)

0DUVKDOOJHUI|UVODJ HQOLJWQHGDQ SnEHG|PQLQJVJUXQGHUI|UKXUVDPPDQOlJJQLQJDYOlQNDUWLOOVWUnN
rutter lämpligen kan ske så att de i sin tur bildar representativa meningsfulla rutstrukturer.

0DUVKDOOVVWUnNVWUXNWXUDQDO\VE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWW
strukturen i ett nätverk är en produkt av det sätt som
VWUnNHQUXWWHUQD GYVVDPPDKDQJlQGHVWUnNHQ LQRP
GHWDQVOXWHUWLOOYDUDQGUD'HWWDI|UKnOOQLQJVlWWLQQHElU
PHQDU0DUVKDOODWWNDUDNWlUHQDYKHOKHWHQSnYHUNDV
av karaktären av delarna och hur de passar ihop i en
NROOHNWLYKHOKHW2PYlQWPHQDUKDQDWWNDUDNWlUHQDY
GHODUQDRFNVnNDQGH¿QLHUDVJHQRPKXUGHI|UKnOOHUVLJ
till varandra och till helheten.
0DUVKDOO6LG
6WUnN5XWWHU 5RXWHV 'HQJUXQGOlJJDQGHGHOHQDY
VWUnNUXWWVWUXNWXUHQlU´VWUnNHWUXWWHQ´GlUHQ´VWUnNHW
UXWWHQ´XWJ|UHWWOLQMlUWHOHPHQW WH[HQELOYlJHOOHU
F\NHOYlJ VRPNDQYDUDNRQWLQXHUOLJJHQRPNRUVQLQJDU
QRGHU PHGDQGUDVWUnNUXWWHU6WUnN5XWWHUVNLOMHUVLJ
från begreppet länkar, då länkar endast sträcker sig från
HQQRGWLOOQRG0HGGHQQDGH¿QLWLRQNDQJDWXOlQNDU
ELOGDVWUnNUXWWHU VRPNDQYDUDPHUHOOHUPLQGUHNRQtinuerliga. Genom bl.a. kontinuiteten och konnektivitet
NDQROLNDW\SHUDYVWUnNUXWWHUGLIIHUHQWLHUDVRFKLGHQWL¿HUDVPHQDU0DUVKDOO 0DUVKDOO6LG
För att länkarna i ett nätverk ska kunna bilda samPDQKlQJDQGHVWUnNUXWWHUNUlYVDWWEHG|PQLQJDYYLOND
länkar som kan ses som genomgående vid en korsning.
0DUVKDOOSRlQJWHUDUDWWHQVnGDQEHG|PQLQJPHGJHU
en viss grad av subjektivitet, men menar att den inte är
mer oklar eller subjektiv än bedömning av vilka delar
av ett nätverk och vilka komponenter av nätverk som
VNDDQDO\VHUDVVDPWKXUDYJUlQVLQJHQI|UGHWDNWXHOOD
RPUnGHWJ|UV 0DUVKDOO6LG

'lUGHW¿QQVHQDQYLVDGYlJNODVVL¿FHULQJNDQGHQQD
NODVVL¿FHULQJDQYlQGDVI|UDWWELOGDVWUnNUXWWHU6nOHGHVNDQ
YLGNRUVQLQJDUWYnGHOOlQNDUPHGVDPPDEHWHFNQLQJ WH[
YlJQXPPHU EOLGDHQVDPPDQKlQJDQGHVWUnNUXWW
1lUVWUnNUXWWVWUXNWXUHQLQWHO|VHVJHQRP  GnNDQGHQ
faktiska korsningens prioritet användas, om detta är känt.
'HWKlUNDQJlOODYLGNRUVQLQJDUGlUHQHQVNLOGJHQRPJnHQGH
YlJKDUHQIDVWODJHQSULRULWHW WH[I|UHWUlGHVUlWW 'YVGHQ
SULRULWHUDGHYlJHQJDWDQlUGHQVRPVNDGH¿QLHUDVVRPGHW
GHQJHQRPJnHQGHVDPPDQKlQJDQGHVWUnNHWUXWWHQ
1lUVWUnNUXWWVWUXNWXUHQLQWHNDQO|VDVJHQRP  HOOHU  
NDQIDNWLVNI\VLVNOLQMlUNRQWLQXLWHWDQYlQGDVI|UDWWDYJ|UD
YLONDOlQNDUVRPELOGDUGHQPHVWVDPPDQKlQJDQGHVWUnNHW
UXWWHQ'HWWDVlWWXSSJHVNXQQDYDUDDQYlQGEDUWGlUDQDO\VDUEHWHWHQGDVWVNHUXWLIUnQHQSODQNDUWDXWDQHUIDUHQKHWIUnQ
SODWVHQ$QGUDP|MOLJDVlWWDWWEHVWlPPDYLONDOlQNDUVRP
YLGHQNRUVQLQJELOGDUGHWGHQJHQRPJnHQGHVWUnNHWUXWWHQ
framhålls kunna vara kontinuiteten i gatunamn eller kända
WUD¿NÀ|GHVP|QVWHU
0DUVKDOO6LG

Två mindre utsnitt av nätverk med olika karaktär anYlQGVI|UDWWYLVDSnKXUHQUHSUHVHQWDWLRQHQOLJWVWUnN
UXWWVWUXNWXUDQDO\VHQNDQXW(QPHGHQWUDGLWLRQFHQWUDO
huvudgata med anslutande gator respektive en mer trädliknande struktur men matargator och återvändsgator.
0DUVKDOONRQVWDWHUDUKlUDWWVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQV
UHSUHVHQWDWLRQW\GOLJWYLVDUVNLOOQDGHQPHOODQGHWYn
LOOXVWUHUDGHH[HPSOHQ([HPSHOYLVIUDPVWnUYLVVDJDWRU
W\GOLJWVRPPHULVROHUDGHLVWUXNWXUHQPHGnWHUYlQGVJDWRUYLONDKDUHWWW\SRORJLVNWOlQJUHDYVWnQGWLOOKX-
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YXGJDWDQHOOHUKXYXGUXWWHQKXYXGVWUnNHWMlPI|UWPHG
anlutningsgatorna i den traditionella strukturen.
'HQQDUHSUHVHQWDWLRQPHQDU0DUVKDOONDQJHJRGLQtuitivt förståelse för viktiga funktioner hos gatumönster,
inte bara utifrån deras konnektivitet utan också med
KlQV\QNRQWLQXLWHWLH[LVWHUDQGHVWUnNUXWWHUVDPWGHUDV
hierarkiska av läge eller strukturella djup i helheten.
0DUVKDOOVVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VXWJnUYLGDUHMXVW
LIUnQGHVVDWUHJUXQGOlJJDQGHHJHQVNDSHUKRVVSHFL¿ND
VWUnNUXWWHU6WUnNHWV5XWWHQVNRQWLQXLWHWGHVVNRQQHNtivitet och dess djup i strukturen.
.RQWLQXLWHW6WUnNHWVUXWWHQVNRQWLQXLWHWNYDQWL¿HUDV
XWLIUnQDQWDOHWOlQNDUGHQlUXSSE\JJGDYYLONHWlYHQ
NDQXWU\FNDVVRPOlQJGHQDYUXWWHQPlWWLOlQNDU3n
detta vis beskriver även kontinuiteten hur många korsnLQJDUHQUXWWHWWVWUnNSDVVHUDUJHQRP
.RQQHNWLYLWHW8WJnULIUnQKXUPnQJDDQGUDVWUnNUXWWHU
HQJLYHQUXWWVWUnNVDPPDQOlQNDU 0DUVKDOO6LG
 
9DGGHWJlOOHUSHUPHDELOLWHW GYVHQJDWDHOOHUHQ
QlWVWUXNWXUJHQRPVOlSSOLJKHW LUHODWLRQWLOOEHJUHSSHW
NRQQHNWLYLWHWVnPHQDU0DUVKDOODWWSHUPHDELOLWHWPHU
EHVNULYHUGHIDNWLVNDI\VLVNDXWIRUPQLQJHQHJHQVNDSHU
d.v.s. strukturens egenskaper ur ett kompositionellt

)LJ([HPSHOSnGLIIUHQWLHULQJDYWYnSOLNDW\SHUDY
gatustrukturer med Marshalls stråkstrukturanalysmetod.
(a) Huvudgata med anslutningsgator, (b) Modern förgrenande struktur
F 6WUnNVWUXNWXUUHVSUHVQWDWLRQ VWUnNUXWWHUNRUVQLQJDU 
G 6WUnNVWUXNWXUUHVSUHVQWDWLRQ VWUnNUXWWHUNRUVQLQJDU
H .RQ¿JXUDWLRQVJUDI SXQNWHUOLQMHU 
I .RQ¿JXUDWLRQVJUDI SXQNWHUOLQMHU 
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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perspektiv. Konnektivitet å sin sida kan användas för
DWWEHVNULYDVWUXNWXUHQVHJHQVNDSHUXUHWWNRQ¿JXUDWLRQVSHUVSHNWLYWH[KXUROLNDOlQNDULHWWQlWYHUNNRSSODU
LKRSRFKELOGDUVDPPDQKlQJDQGHVWUnNUXWWHU 0DUVKDOO
6LG
'MXS%HJUHSSHWGMXSXWJnULIUnQDWWPlWDKXUOnQJWHQ
UXWWHWWVWUnNEH¿QQHUW\SRORJLVNWIUnQlUHQYLVVGH¿QLHUDGXWJnQJVUXWW'HWWDPlWVLDQWDOHWVWHJQlUKHWGYV
MXÀHUVWHJERUWHQUXWWHWWVWUnNlUWLOOXWJnQJVUXWWHQ
GHVVGnGMXSDUHDQVHVGHQOLJJDLV\VWHPHW 0DUVKDOO
6LG
9DOHWDYXWJnQJVUXWWXWJnQJVVWUnNEOLUGlUPHG
DYJ|UDQGHI|UUHGRYLVQLQJHQDY´GMXS´0DUVKDOOIUDPKnOOHUKlUDWWXWJnQJVUXWWHQNDQGH¿QLHUDVXWLIUnQ
GHWQDWLRQHOODYlJ UXWW QlWYHUNHW
HQH[WHUQUXWWVLUHODWLRQWLOOVXEQlWYHUN
GHWYlJQlWYHUNVRPDQYlQGDYNROOHNWLYWUD¿NHQHOOHU
YLONHQYDOGXWJnQJVUXWWVRPKHOVW
0DUVKDOO6LG
0DUVKDOOXSSJHUDWWGHWLGHDQDO\VHUVRPJMRUWVLQRP
UDPHQI|U6WUHHWVDQG3DWWHUQVKDUGHWSULRULWHUDWVDWW
XWJnLIUnQ|YHUYlJGDEHG|PQLQJDU SXQNW 'HWWDPHG
KlQV\QWLOODWWYDOHWDYXWJnQJVUXWWVNDVSHJODHQXWnWULNWDGVWUDWHJLVNNRSSOLQJ WH[HWWQDWLRQHOOWHOOHUUHJLRQDOWYlJQlWYHUN +DQPHQDUKlUDWWYDOHWDYXWJnQJVUXWW
LQWHlUPHUJRGW\FNOLJWlQYDOHWDYYLONHWQlWVRPVND
DQO\VHUDVRFKDWWDOODVWDGVJDWXQlWSnHWWHOOHUDQQDWVlWW
är alltid är sub-nätverk till nationella eller regionala
QlWYHUN 0DUVKDOO6LG

Fig. 2.7.5 Illustartionsexempel på kontinuitet,
konnektivitet och stråk-/ruttdjup.
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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0DUVKDOODQYlQGHUHWWH[HPSHOIUnQ%D\VZDWHU 8. 
I|UDWWGHPRQVWUHUDKXUHQDQDO\VHQOLJWPHWRGHQNDQVH
XW VHLOOXVWUDWLRQ 
*HQRPVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQVUHGRYLVQLQJPHQDU
0DUVKDOOJnUDWWVlJDQnJRWRPHWWQlWYHUNVRPKHOKHWPHGXWJnQJVSXQNWLGHVVVWUXNWXUHOODXSSE\JJGDY
HQVNLOGDVWUnNUXWWHU
([HPSHOYLVIUDPJnUL%D\VZDWHUH[HPSOHWDWWGHW¿QQV
HQI|UGHOQLQJPHGIlUUHOnQJDVDPPDQOlQNDQGH NRQQHNWLYD VWUnNUXWWHURFKHWWVW|UUHDQWDONRUWDUHVWUnN
UXWWHU'lUGHNRUWDVWHVWUnNHQUXWWHUQDLH[HPSOHWKDU
HWWGMXSSnRFKHQGDVWlUHQOlQNOnQJDPHQQnJUD
DYGHNRUWDVWUnNHQUXWWHUQDKDUlQGnNDQKDHQK|J
NRQQHNWLYLWHW WH[IUDPKnOOVVWUnNHWUXWWHQEHWHFNQDG
VRPHQVnGDQ
0DUVKDOO6LG
0DUVKDOOPHQDUYLGDUHDWWVWUnNUXWWVWUXNWXUHQRFK
VWUnNHQVUXWWHUQDVUROOLGHQQDVWUXNWXUEnGHNDQVlJD
något om nätverket som helhet och om karaktären på
GHVSHFL¿NDJDWRUQD (QLQJnHQGHEHVNULYQLQJDYKXU
VWUnNUXWWVWUXNWXUHOODHJHQVNDSHUNDQSnYLVDYLVVD
HJHQVNDSHUKRVVSHFL¿NDVWUnNUXWWHUJ|UVDY0DUVKDOO
vilken dock inte bedöms möjlig eller fullt relevant att
UHGRJ|UDI|UKlU
,HWW|YHUVLNWOLJWSHUVSHNWLYPHQDU0DUVKDOODWW6SDFH
V\QWD[DQDO\VHUlUVSHFLHOOWDQYlQGEDUDI|UDYJUlQVDGH
SODWVHUUXPHOOHUJDWRUPHGDQVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHUlUDQYlQGEDUDI|UDQDO\VDYJDWXHOOHUYlJOD\RXWHU
PHGDQWUDGLWLRQHOODWUD¿NQlWVDQO\VHUSDVVDUElWWUHWLOO
DWWEHVNULYDYlJMlUQYlJÀ\JVDPWDQGUDWUD¿NWUDQVSRUWQlWYHUN 0DUVKDOO6LG

Arteriellitet och hierarkier
bYHQRPEHJUHSSHW´DUWHULHOOLWHW´lUFHQWUDOL0DUVKDOOV
termenologi för att beskriva och förstå ett nätverks
HJHQVNDSHU/LNDVnIUDPKnOOHU0DUVKDOODUWHULHOOLWHWHQV
NRSSOLQJWLOOKLHUDUNLLJDWXV\VWHPHW
*HQRPDWWDQDO\VHUDYLONDOlQNDUVRPELOGDUVWUnNUXWWHUNDQGHWRFNVnV\QOLJ|UDVYLONDVWUnNUXWWHU LQRP
VLQQlWYHUNVW\S VRPKDUHQDUWHULHOOIXQNWLRQ(QDUWlU
DUWHULHOOJDWD GH¿QLHUDVDY0DUVKDOOVRPHWWVWUnNHOOHU
gata som utgör en del av den översta nivån i ett arteriellt
nätverk eller delnätverk. En artär uppges kunna ta sig
ROLNDI\VLVNDIRUPHU WH[VRPHQDUWHULHOOYlJWUD¿NOHG
HOOHUHQDUWHULHOOJDWD PHQlYHQROLNDNRQ¿JXUDWLRQVEDVHUDGHUROOHU WH[VRPHQDUWHULHOODQVOXWQLQJVJDWD
HOOHUDUWHULHOOXSSVDPOLQJVJDWD  0DUVKDOO6LG
)|UHWWYlJQlWLQQHElUDUWHULHOOLWHWDWWYDUMHVWUnNUXWW
PnVWHDQVOXWDWLOODQWLQJHQHWWVWUnNHQUXWWPHGVDPPD
VWDWXVHOOHUK|JUHVWDWXV5HVXOWDWHWDYGHWWDlUDWWGH
K|JVWNODVVDGHVWUnNHQUXWWHUQDDOOWLGELOGDUHWWHQGD
VDPPDQKlQJDQGHV\VWHPVDPWDWWVWUnNHQUXWWHUQDSn
lägre nivå lokalt bildar sammanhängande nätverk, fast
de inte nödvändigtvis behöver vara sammanhängande
mellan olika områden. Totalt sett bildas dock ett sammanhängande nät från den högsta strategiska nivån ner
WLOOPHVWORNDOD 0DUVKDOO6LG 
0HOODQGH|YHURUGQDGHDUWHULOODVWUnNHQUXWWHUQDVRP
EHVNULYLWVRYDQNDQVHGDQ¿QQDVHQVHULHDYGHOQlW)|U
YDUMHGHOQlWYLVDUGHWVLJHQOLJW0DUVKDOOYDUDP|MOLJW
DWWLGHQWL¿HUDROLND³VXEDUWlUHU´VRPlUXQGHURUGQDGH
GHDUWHULHOODVWUnNHQUXWWHUQD SnWH[VWDGVUHJLRQ|YHUJULSDQGHQLYnQ ´6XEDUWlUHUQD´KDUGRFNHQDUWHULHOOLWHWSnORNDOQLYn GYVGHXWJ|UGHORNDOW|YHURUGQDGH
VWUnNHQUXWWHUQDXWLIUnQVLQUROOVRPGHPHVWNRQWLQXHUOLJWVDPPDQKlQJDQGHVWUnNHQUXWWHUQD 'HWJnUHQOLJW
0DUVKDOODWWGH¿QLHUDVnPnQJD³VXEDUWlU´QLYnHURFK

Fig. 2.7.5 Exempel på olika representationer av en
existerande gatunätsstruktur
(a) Representation av gatuplan
E 5HVSUHVHQWDWLRQDYLQJHnQGHOlQNDULJUDI
(c) Representation genom stråkstrukturanalys
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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rutter som önskas för att skapa en ändamålsenlig multiQLYnKLHUDUNLVNW\SRORJL 0DUVKDOO6LG 
0DUVKDOO6LG
Ett annat sätt att benämna arteriellitet är strategisk
NRQWLQXLWHWPHQDU0DUVKDOO6WUDWHJLVNNRQWLQXLWHWHOOHU
arteriellitet är fundamental faktor i ett välfungerande
vägnät, men arteriellitet framhålls även vara av beW\GHOVHI|UXSSE\JJQDGHQDYNROOHNWLYWUD¿NVWUXNWXUHU
VDPWI|UJnQJF\NHOYlJQlW RFKDQGUDWUDQVSRUWVlWW 
vars nät strategiskt bör ansluta till varandra och till
NROOHNWLYWUD¿NQlWHW 0DUVKDOO6LGPÀ 

'HQNRQYHQWLRQHOODWUD¿NSODQHULQJHQVULJLGDKLHUDUNL
har medanledning av detta ofta stött på kritik från
DUNLWHNWHUHOOHUVWDGVSODQHUDUH0DUVKDOOI|UHVSUnNDUHQ
omformulering av hierarkier snarare än att inte använda
sig av en hierarki. Han menar att en omformulering
som gör det möjligt att prioritera strategisk kontinuitet
GYVDUWHULHOOLWHW I|UVDPPDQKlQJDQGHJnQJNROOHNWLYWUD¿NV\VWHPIUDPI|UDUWHULHOOLWHWI|UK|JDELOGWUD¿NÀ|GHQNDQOnWDGHVVD PHUJU|QDKnOOEDUDWUDQVSRUWVlWW 
XWJ|UDGHQPHUVW\UDQGHIRUPDWLYJUXQGI|UXSSE\JJQDGDYVWDGVVWUXNWXUHU'YVUlWWW\SDYKLHUDUNL

'HQJHQHUHOOWI|UHGUDJQDYlJQlWVXSSE\JJQDGHQNDQ
HQOLJW0DUVKDOOEHVNULYDVVRPHQNRPELQDWLRQDYDUWHULHOOLWHWRFKEHJUlQVQLQJDULYLONDYlJDUJDWRUVRPNDQ
DQVOXWDWLOOYDUDQGUD 0DUVKDOO6LG 
-XVWKXUJDWXKLHUDUNLHUGH¿QLHUDVRFKKXUJDWRUWLOOnWsanluta till varandra enligt gällande förordningar och
WUD¿NSODQHULQJVI|UHVNULIWHUEHVNULYVKDKDIWRFKKDHQ
EHW\GDQGHUROOI|UKXUJDWXQlWHQE\JJVXSSYLONHWLVLQ
tur påverkar hela den övergripande stadstrukturen.
En central fråga beträffande arteriellitet och hierarki,
PHQDU0DUVKDOOlUYDGGHWlUVRPUDQJRUGQDVJHQRP
DUWHULHOOLWHW,GHQWUDGLWLRQDOLVWLVNDVWDGHQlUYDUGHW
stadsgatorna som utgjorde de viktiga artärerna, där alla
de strategiska gatorna sammanlänkande och fokuserade
mot det centrala torget eller huvudgatan. I den modernLVWLVNDVWDGHQlUGHWLVWlOOHWWUD¿NOHGHUQDVDUWHULHOOLWHW
som prioriteras, där det nationella motorvägnätet ligger
här högst upp i den arteriella hierarkin. Effekten av
GHWWDV\QVW\GOLJDVWLQ\DVWlGHUHOOHURPUnGHQE\JJWV
VRPE\JJWVXWHQOLJWPRGHUQLVWLVNDSULQFLSHUPHQDU
0DUVKDOO'HVVDRPUnGHQKDURIWDHQWUlGOLN GHQ 
VWUXNWXUPHGPDWDUJDWRURFKnWHUYlQGVJDWRUE\JJWVLQ
från början.
'HQPRGHUQLVWLVNDEDVHUDGHWUD¿NSODQHULQJHQPHG
rigid hierarkisk rangordning mellan matargator och
DQJ|ULQJVJDWRUVDPWUHJOHULQJDUI|UYLONDYlJDUW\SHU
VRPNDQDQVOXWDWLOOYLONDJHUV\VWHPVWUXNWXUHUGlUGHQ
mångfunktionella traditionella stadsgatan endast kan
¿QQDVLGHWQHGHUVWDOHGHWDYKLHUDUNLQVRPHQORNDO
DQJ|ULQJVJDWDPHQDU0DUVKDOO9LONHWKDQLSULQFLSLHOO
mening omöjliggör den traditionella gatans roll som
arteriell gata i centrum av rörelsestrukturen i staden.
0DUVKDOO6LGPÀ 

58

Fig. 2.7.6 Hjärtat och artärerna
(a) Traditionell gatunätsstruktur:
´+MlUWDW´LGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOVWRUDDUWlUHU
(b) Modernistisk gatunätstruktur:
´+MlUWDW´RFKYLNWLJDVWHDUWlUHUDYOlJVQDGHIUnQYDUDQGUD
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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baserad på arteriellitet för miljövänliga transportsätt
kan vara en viktig del i strävan efter den hållbara staden
HQOLJW0DUVKDOO 0DUVKDOO6LGPÀ
Den traditionella stadsgatan
'HQWUDGLWLRQHOODPnQJIXQNWLRQHOODVWDGVJDWDQVHJHQskaper framhålls ofta i stadplaneringssammahang som
HQYLNWLJDHIWHUVWUlYDQVYlUGDlYHQYLGQ\SODQHULQJ
'HQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQNDQRFNVnVlJDVVSHJODHQ
W\SDYXUEDQNYDOLWHWVRPXSSOHYVLPHUHOOHUPLQGUH
omfattning upplevs gått förlorad i många modernistiska
VWUXNWXUHU'HVVDNYDOLWpHUNDQLVWRUWKlUOHGDVWLOOLGHQ
traditionella stadgatans integration mellan olika funktioner och dess integration i den övergripande strukWXUHQHQOLJW0DUVKDOO
6RPGHOYLVEHVNULYLWVWLGLJDUHYLVDU0DUVKDOOL6WUHHWV
DQG3DWWHUQVlYHQSnKXUGHQWUDGLWLRQHOODPnQJIXQNWLRQHOODVWDGJDWDQW\FNVÀ\WDIULWWXUWRSRORJLVNPHQLQJ
QlUGHQLRIWDVWDGVSODQHULQJVVDPPDQKDQJLGDJG\NHU

upp som en eftersträvansvärd del i staden, men utan
DWWGHVVOlJHRFKDQNQ\WQLQJWLOOWUD¿NQlWHWVRPKHOKHW
GH¿QLHUDVbYHQLQRPGHQNRQYHQWLRQHOODWUD¿NSODQHULQJHQPHQDU0DUVKDOODWWGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQ
RIWDVDNQDUHQUHOHYDQWW\SRORJLVNDQNQ\WQLQJGnGHQ
i dess mångfunktionella karaktär i detta sammanhang
endast passar in som en angöringsgata längst ner i hierDUNLQ 0DUVKDOO6LG
)|UDWWNXQQDJHGHWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWRUQD RFKQ\
SODQHUDGHVnGDQD GHQUROORFKXUEDQDNYDOLWHWVRPGH
önskas ha behöver de sättas i ett konceptuellt ramverk,
PHQDU0DUVKDOO$WWJHQRPHQ|YHUYlJGDQDO\VNXQQD
LGHQWL¿HUDRFKI|UVWnKXUGHVDPPDQKlQJDQGHRFK
DUWHULHOODVWUnNHQUXWWHUQDVHUXWI|UHWWQlWYHUNRFKKXU
GHROLNDGHDNWXHOODJDWRUQDVNRQ¿JXULHOODVDPPDQKDQJ
ser ut i relation till helheten kan göra det möjligt att
SODQHUDI|UHQVWUDWHJLVNNRQWLQXLWHW GYVDUWlULOLWHW
9LONHWNDQP|MOLJ|UDDWWXUHWWXUHWWVWUXNWXUHOOWSHUVpektiv planera för ett gaturum ska få vissa urbana egenskaper i dess strategiska koninuitet med andra gaturum.
'YVDWWSODQHUDHOOHUNUlYDVWUDWHJLVNNRQWLQXLWHWlYHQ
I|UWH[WUDGLWLRQHOODPnQJIXQNWLRQHOODVWDGVJDWRUHOOHU
DQGUDW\SHUDYVWDGVUXPPHGXUEDQDNYDOLWpHU 0DUVKDOO6LGPÀ

Fig. 2.7.7 Exempel illustration på Inverteringen av den traditionella stadshuvugatangatans
hirarkiskastatus i en historisk/traditionell respektiv modernisktig gatustruktur.
)|UKnOODQGHWPHOODQGHWWlQNWDFHQWUXPHWRFKKXYXGOHGHUKDURPYlQWV
$UWHULHOOLWHWLGDJHQVYlJQlWVWUXNWXUUHODWHUDUVLJWLOOQDWLRQHOODYlJWUD¿NQlWYHUN
LVWlOOHWI|UGHWORNDODFHQWUXPRPUnGHW
D +LVWRULVNVWUXNWXU E 0RGHUQVWUXNWXU
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

59

)|UGHODNWLJDRFKHIWHUVWUlYDQVYlUGD
gatu-/stadsmönster
0DUVKDOOYLVDUL6WUHHWVDQG3DWWHUQVRFNVnSnDWWGHQ
WLGLJDUHEHVNULYQDVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQlYHQNDQ
användas för att beskriva ett helt nätverks relativa kontinuitet, konnetkivitet och djup, vilket gör det möjligt
DWWSnHWWNYDQWLWDWLYWVlWWDQDO\VHUDRFKMlPI|UDROLND
W\SHUDYJDWXQlWVVWDGVQlWVP|QVWHU'HWWDJ|UVJHQRP
att räkna ut summan av kontinuitets-värdena, summan
av konnektivitets-värdena och summan av djup-värdena
för ett helt nätverk och sätta denna i relation till den
IDNWLVNDVXPPDQDYVWUnNUXWWHULQlWYHUNHW
0DUVKDOOJ|UHQGMXSJnHQGHDQDO\VDYHQPlQJGEnGH
H[WLWHUDQGHRFK¿NWLYDJDWXQlW*HQHUHOOWGUDVXWLIUnQ
detta slutsatsen att moderna förortsrelaterade gaWXQlWVP|QVWHU PHGPDWDUJDWRURFKnWHUYlQGVJUlQGHU 
oftast har en låg konnektivitet och ett stort relativt djup,
medan mer traditionella rutnätslika gatumönster har en
K|JNRQQHNWLYLWHWRFKHWWOnJWGMXS9DGGHWJlOOHUNRQWLnuitet framhålls skillnaderna generellt vara mindre.
0DUVKDOOSRlQJWHUDUGRFNDWWGHWRIWDNDQYDUDVPLGLgast att ranka nätverk efter dess endast efter relativa
konnektivitet, d.v.s. dess relativa sammanlänkning av
OlQNDUWLOOVWUnNUXWWHU
0DUVKDOO6LGPÀ 
9LGDUHIUDPKnOOHU0DUVKDOODWWGHW¿QQVÀHUDVSHNWHU
som kan vara eftersträvansvärda för ett nätverk, än att
det är rutnätsliknande och har hög konnektivitet.
.RPSOH[LWHWHQRFKUHJXODULWHWHQKRVHQQlWYHUNVWUXNWXU
framhålls här som viktiga andra karaktärselement hos
HWWQlWYHUN0DUVKDOONRQVWDWHUDUHIWHUXQGHUV|NQLQJDU
DWWMXÀHUROLNDW\SHUDYVWUnNUXWWHU JDWRU HWWQlWYHUN
LQQHKnOOHUMXPHURUHJHOEXQGHWRFKNRPSOH[WWHQGHUDU
det att vara.

0DUVKDOOJ|UEODHQNYDQWLWDWLYXWUlNQLQJDYRUHJHOEXQGHQKHWHQLWUHROLNDW\SQlWYHUNUXWQlWHWKXYXGJDWXELÀ|GHVQlW PDWDUJDWRUnWHUYlQGVJDWRU UHVSHNWLYHHQPL[DYGHVV0L[HQDYGHVVDIUDPKnOOVlYHQ
YDUDGHQW\SDYP|QVWHUVRPOlWWDVWNlQQVLJHQVRPHWW
karaktäristiskt gatunät.
9LGDUHDQDO\VHUDURFKEHVNULYHU0DUVKDOOROLNDQlWYHUNV
NRPSOH[LWHWLUHODWLRQWLOOGHVVNRQQHNWLYLWHW,GHWWD
IUDPKnOOVWH[DWWUXWQlWHWKDUHQK|JUHODWLYNRQQHNWLYLWHWRFKHQOnJUHODWLYNRPSOH[LWHWPHGDQHQWUlGliknande återvändsgatustruktur både en låg konnektivLWHWRFKHQOnJNRPSOH[LWHW(QEODQGQLQJDYGHVVDWYn
NRQVWDWHUDVKDEnGHHQK|JNRPSOH[LWHWRFKNRQQHNWLYLWHW 0DUVKDOO6LG
/lVEDUKHWRFKRULHQWHUEDUKHWIUDPKnOOVRFNVnRIWDVRP
viktiga egenskaper i en väl fungerande och attraktiv
VWDGVWUXNWXU0DUVKDOOIUDPKnOOHUDUWHULHOOLWHWVRPGHQ
YLNWLJD´DNWLYDLQJUHGLHQVHQ´I|UKLHUDUNLQVRPELGUDU
till läsbarhet. Något förenklat beskrivet menar han att
PDQNDQW\GOLJWNDQRULHQWHUDVLJLHWWRPUnGHQlWVWUXNtur om den har en arteriellitet, detta eftersom så länge
PDQU|UVLJPRWHQYlJPHGK|JUHVWDWXV YLONHWDQWDV
V\QDVLGHVVXWIRUPQLQJ NDQYHWDYDUWPDQlULI|UKnOODQGHWLOOKHOKHWHQ 0DUVKDOO6LG
,6WUHHWVDQG3DWWHUQVJ|U0DUVKDOOlYHQHQDQDO\VDY
YLONDSULQFLSLHOODVWDGVVWUXNWXUXSSE\JJQDGHUVRPJHU
HQVW|UUHSULQFLSLHOOOlVEDUKHWRULHQWHUEDUKHWRFKW\GOLJKHW 1nJRQLQJnHQGHEHVNULYQLQJDYGHWWDEHG|PV
GRFNLQWHU\PPDVlUYDUDIXOOWUHOHYDQWKlU(QJHQRPOlVQLQJDY6WUHHWDQG3DWWHUQVUHNRPPHQGHUDVI|UGHQ
LQWUHVVHUDGH 
Fig. 2.7.9 Relaionten mellan komplexitet och
konnektivitet olika typexempel av nätstrukturer.
D )|UJUHQDQGHVlFNJDWXQlW
(b) Typiskt vanligt förekommande nätstrukur i städer
(c) Rutnätsstruktur
Den typiska vanligt förekommande strukturen (b)
har en kombination av hög komplexitet och medelK|JUHDOWLYNRQQHNWLYLWHWKälla: Streets & Patterns,
0DUVKDOO 

Fig. 2.7.8 Tre olika typer av
nätstrukturer som visar skillnaderna i
ingående sammanhängande ”stråk”
D )|UJUHQDQGHVlFNJDWXQlW
(b) Blandad näststruktur (typiskt vanligt
förekommande nätstrukur i städer)
(c) Rutnätsstruktur
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 
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(QDYGHVOXWVDWVHUVRP0DUVKDOOIUDPKnOOHUXWLIUnQ
GHGMXSJnHQGHWLOOV\QHVJUXQGOLJDVWXGLHUQDL6WUHHWV
DQG3DWWHUQVIUDPKnOOHUlUDWWQlUVWDGSODQHUDUH XUEDQ
GHVLJQHUV \UNDUSnPHUNRQQHNWLYD VDPPDQOlQNDQGH 
SODQO|VQLQJDURFKVWDGVP|QVWHU VRPRIWDLVWDGSODQHULQJVVDPPDQKDQJHQOLJW0DUVKDOOEHVNULYVLUHODWLYW
YDJDVWUXNWXUHOODWHUPHUHOOHUYlOGLJWVSHFL¿NDNRPSRVLWLRQHOODXWIRUPQLQJDU VnNDQGHWLVMlOYDYHUNHW
vara så att stadplanerarens önskade stadsmönster inte
behöver vara svårfångade amorfa strukturer. Utan istälOHWPHQDU0DUVKDOONDQHJHQVNDSHUKRVGHQ|QVNDGH
VWDGVWUXNWXUHQVWDGVP|QVWUHWVDQQROLNWOnWDVLJEHVNULYDVJHQRPGHVVVSHFL¿NDNRPELQDWLRQDYNRQQHNWLYLWHW
RFKNRPSOH[LWHW
)UDPWLGHQVVWDGRFKGHVVWDGJDWXP|QVWHUE|UHQOLJW
0DUVKDOOJ|UDGHWP|MOLJWDWWVDPWOLJDDYVWDGHQVROLND
W\SHUDYJDWRUQlW EDVHUDGHSnROLNDW\SHUDYU|UHOVH
RFKKDVWLJKHWHU VNDNXQQDLQ¿OWUHUD KDSHUPHDELOLWHW 
mellan samtliga av stadens delar och områden, snarare
lQDWWROLNDJDWXW\SHURFKU|UHOVHUDYJUlQVDVVHSDUDWD
LVROHUDGH¿FNRULGHQXUEDQDVWUXNWXUHOODNRQWH[WHQ
0DUVKDOO6LG
0DUVKDOOPHQDUDWWHWWHIWHUVWUlYDQVYlUWVWDGVP|QVWHU
XSSE\JJWDYJDWRUVWUnNUXWWHUNYDUWHUWRUJRFK
VWDGVUXP VRPXSSI\OOHU|QVNDGHHJHQVNDSHULNRQnektivitet, sammanläkning. arteriellitet, orienterbarhet,
HIIHNWLYLWHWRFKVlNHUKHWLWUD¿NU|UHOVHUNROOHNWLYRFK
JnQJWUD¿NYlQOLJKHWHWFNDQKDPnQJDROLNDWlQNEDUD
former.

bYHQRP0DUVKDOOlUI|UVLNWLJPHGDWWI|UVSUnNDQnJRW
VSHFLHOOWW\SDYP|QVWHUVnIUDPKnOOVGHXQGHUV|NQLQJDU
VRPJMRUWVLVDPEDQGPHG6WUHHWVDQG3DWWHUQVYLVDSn
DWWHQW\SDYVWDGVRFKJDWXP|QVWHUVRPNDQXSSI\OOD
många av de egenskaper som beskrivs som önsvärda
i en stadsstruktur är ett rutnät som beskrivs om ett
VNRWWVQlWVUXWLJW WDUWDQJULG 
Förenklat beskrivet kan ett skottsrutigt stadsmönster
EHVNULYDVXSSVWnJHQRPDWWROLNDJDWXW\SHUVWUnNUXWW\SHURFKWUD¿NU|UHOVHVODJPHGROLNDKDVWLJKHWHURFK
behov bildar egna kontinuerliga stråk eller rutter, vilka
ELQGVVDPPDQWLOOHWWQlW7LOOVDPPDQVPHGGHE\Jgdakvarteren bildar de ett mönster som kan beskrivas
som skottrutigt.
(WWVnGDQWVNRWWVUXWLJWQlWEHK|YHULQWHHQOLJW0DUVKDOO
vara ett strikt rektangulärt rutnät, utan kan innehålla
E|MDQGHJDWRURFKOlQNDU'HWEHK|YHUKHOOHULQWHYDUD
HWWUXWQlWUHQWNRQ¿JXUDWLYWXWDQNDQLQU\PPDGHODUDY
DQGUDW\SHUDYNRQ¿JXUDWLRQHUVRPWUlGOLNQDQGHI|UJUHQDQGHGHOQlWHOOHUWRPYLVVDnWHUYlQGVJDWRU6RP
H[HPSHOQlPQVDWWHQELOXWIDUWIUnQHQJDWDNDQVWRSSDV
PHGHQSROODUHPHGDQJnQJWUD¿NHQNDQWLOOnWDVIRUWVlWWD
0DUVKDOOIUDPKnOOHUDWWJDWRURFKQlWVWUXNWXUHUE|U
utformas och dimensioneras med beaktande på vilken
W\SDYWUD¿NU|UHOVHUVRPGHVNDDQYlQGDVI|U1lWI|U
VQDEEJnHQGHU|UHOVHU VRPWH[PRWRUYlJDUHOOHUMlUQYlJDU WHQGHUDUNUlYDJOHVDUHQlWPHGDQOnQJVDPPDUH
U|UHOVHUVRPJnQJJ\QQDVDYPHU¿QPDVNLJDQlW
0DUVKDOOPHQDUHWWVNRWWVUXWLJWQlWJHUI|UXWVlWWQLQJDU
för en god tillgänglighet med olika transportsätt till de
E\JJGDNYDUWHUHQ,HWWUHNWDQJXOlUWUXWQlWNDQWH[HWW
NYDUWHUQnVDYI\UDROLNDW\SHUDYYlJDU'HWWDPHQDU
0DUVKDOOlYHQNDQVW|GMDHQIXQNWLRQVEODQGQLQJLPDUkanvändningen inom kvarteren.

Fig. 2.7.10 Illustrationsexempel på olika
typer av ”skottska” rutnätsmönster som
diffrentierar och kombinerar reovisningar av
olika typer nät för olika typer av rörelser.
D RFK E 0RWRWUD¿NIRWJlQJDUQlWPHGWURWWRDUHU F .DQDOHUI|UPRWRUWUD¿NUHVSHNWLYH
IRWJlQJDUH G %LOSDUNHULQJVSODWVP|QVWHU
(e) Mönster med direktanslutande nät
(f) Kombinerat mönster med när för olika
rörelser
.lOOD6WUHHWV 3DWWHUQV0DUVKDOO 

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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(WWNRQVWLWXWLRQHOOWI|UKnOOQLQJVlWW
0DUVKDOOI|UHVSUnNDUDWWXWIRUPQLQJHQDYJDWXQlWRFK
stadsmönster generellt bör utgå ifrån ett konstitutionellt
I|UKnOOQLQJVlWWVQDUDUHlQIUnQVSHFL¿NDNRPSRVLWLRQHOODHOOHUNRQ¿JXULHOODXWJnQJVSXQNWHU
)|UHQNODWEHVNULYHWPHQDU0DUVKDOOPHGGHWWDDWW
SODQHULQJSROLF\VULNWOLQMHUPPLKXYXGVDNE|UDQJH
olika hur delkomponenter i staden ska eller kan förhålla
VLJWLOOYDUDQGUD7H[YLONDJDWRUUXWWHUVRPInULQWH
får eller måste ansluta tillvarandra, avstånd mellan
NRUVQLQJDUI|UVWUnNUXWWHUPHGYLVVDU|UHOVHKDVWLJKHWHU
HWF0DUVKDOOJnUWLOORFKPHGVnOnQJWDWWKDQI|UHVOnU
att markanvändningen till viss del bör kunna regleras
mer på detta sätt, d.v.s. utifrån vilka markanvändningar
som inte är kompatibla inom samma kvarter eller vilka
avstånd som krävs mellan dem snarare än att i detalj
UHJOHUDYLONHQPDUNDQYlQGQLQJVRPVND¿QQDVLHWWYLVVW
delområde eller kvarter.
0DUVKDOOPHQDURFNVnDWWGHWVNXOOHYDUDP|MOLJWPHG
V\VWHPI|UI\VLVNSODQHULQJVRPKHOWVNXOOHE\JJDGHQ
VWUXNWXUHOODRUJDQLVDWLRQHQDYVWUnNUXWWHUGlUGH¿QLWLRQHQDYVWUnNUXWW\SHUKDUPDUNDQYlQGQLQJVRP
HQLQE\JJGGHOHOOHUNRQVHNYHQVVQDUDUHlQWYlUWRP
$QJ|ULQJVP|MOLJKHWRFKWLOOJlQJOLJKHWHQWLOOROLNDW\SHU
DYUXWWHUWUD¿NVODJYLGHWWYLVVWNYDUWHULVWlOOHWNDQVW\UD
PDUNDQYlQGQLQJHQSnHWWPHUÀH[LEHOWVlWWPHQDUKDQ
lQRPHQYLVVDQYlQGQLQJHQW\GLJWUHJOHUDVWLOOHWWYLVVW
NYDUWHUHOOHURPUnGH0DUVKDOOIUDPKnOOHUGRFNDWWGHQ
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UHJOHUDQGHPDUNDQYlQGQLQJVSODQHULQJHQ]RQLQGHOQLQJDQYlQGDQGHDYW\SRORJLHURFKKLHUDUNLHUDOODlU
rationella konstruktioner som tillkommit för att ge ett
samhälle och stad som är fungerande för dess invånare.
Han menar dock att kan vara viktigt att anpassa dem så
att de inte är en del av problemet, utan en del av lösninJHQ 0DUVKDOO6LGPÀ
0DUVKDOOVI|UHVODJQDNRQVWLWXWLRQHOODV\VWHPWlQNDQGH
E\JJHU|YHUVLNWOLJWSnI|OMDQGHI|UXWVlWWQLQJDU
DWWXWIRUPQLQJVYlJOHGQLQJDUVQDUDUHlQDWWE\JJDSnHWW
begränsat utbud av topologiska önskade mönster kan mönster
JHQHUDVDYHWWSURJUDPHOOHUI|UHVNULIWHURPYLVVDW\SHUDY
inbördes relationer
*DWDQNDQYDUDHQIXQGDPHQWDOE\JJVWHQI|UVWDGVVWUXNWXUHQ
VnDWWVWDGVP|QVWHUVNDSDVIUnQNRPELQDWLRQHUDYJDWXW\SHU
*DWXW\SHURDYVHWWYLONHQIRUPGHKDUlULVLQWXUEDVHUDGSn
VWUnNUXWW\SRFKNRGDGHRUGQDGHHIWHUGHUDVNRQVWLWXWLRQHOOD
relation, i fråga om tillåtna och nödvändiga strukturella kopSOLQJDUPHOODQUXWW\SHU
±'HNRQVWLWXWLRQHOODUXWW\SHUQDE\JJHULVLQWXUSnW\SHQDY
U|UHOVHU|UHOVHVWUnNGlUW\SHQDYU|UHOVHVQDUDUHEDVHUDVSn
KDVWLJKHWRFKE\WHVRULHQWHULQJlQHQVLGLJWSnIRUGRQVW\S
0DUVKDOO6LG

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

Kommentar:
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQ VRPXWJ|UVWXGLHREMHNWHWI|U
GHQLI|UHOLJJDQGHDUEHWH lUVRPEHVNULYLWVWLGLJDUH
VSUXQJHQXUGHQSUREOHPELOGVRPNDQVlJDVI|UHOLJJD
LXSSNRPVWHQRFKH[SDQVLRQHQDYH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQPHGHQVSDUVDPHOOHUREH¿QWOLJLQWHJUDWLRQPHG
närliggandestadsområden i relation till den vanligen
IUDPKnOOQDQHJDWLYDHIIHNWGHWWDKDUL|NDWWUDQVSRUWEHKRYRMlPOLNDVHJUHJHUDQGHVWUXNWXUHURFKLVNDSDQGHW
DYPLOM|HUPHGEULVWDQGHXUEDQDRFKVWDGPlVVLJD
NYDOLWpHU
$PELWLRQHQLGHQ7UD¿NYHUNVUDSSRUWGlULQWHJUHULQJVPRGHOOHQlUIUDPWDJHQYDUlYHQDWWI|UV|NDEU\WD
QHGRFKI|UVWnGHIDNWRUHUVRPKDUEHW\GHOVHI|UHQ
|NDGLQWHJUHULQJDY H[WHUQD KDQGHOVRPUnGHQYLONHW
OHGGHIUDPWLOOXWDUEHWDQGHWDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
,GHWWDVDPPDQKDQJWLOOI|U0DUDVKDOVDQDO\VDYGHQ
EDNRPOLJJDQGHRFKDNWXHOODSUREOHPELOGHQQnJUD
LQWUHVVDQWDDVSHNWHU,QWHPLQVWYDGGHWJlOOHUGHQWUDGLWLRQHOODPnQJIXQNWLRQHOODJDWDQVUROOLPRGHUQLVWLVND
WUD¿NSODQHULQJHQRFKJDWXKLHUDUNLQVRPLGDJlUW\GOLJW
GHODYVWUXNWXUHQLYnUDVWlGHU
1lUGHWJlOOHU H[WHUQD KDQGHOVRPUnGHQIUDPVWlOOVRIWD
EHVOXWHQRPVMlOYDORNDOLVHULQJHQDYKDQGHOWLOOH[WHUQD
OlJHQVRPGHWFHQWUDODSUREOHPHWRFKGlUPHGRUVDNWLOO
GHVVQHJDWLYDHIIHNWHUL|NDWWUDQVSRUWEHKRY GlUPHG
lYHQXWVOlSS XWDUPDQGHWDYFHQWUXPRPUnGHQVNDSDQGHWDYQ\DGLVXUEDQDKDQGHOVRPUnGHQHWF
'HWWDNDQXWDQVW|UUHWYHNDQIUDPKnOODVKDUHOHYDQV
RFKORNDOLVHULQJVEHVOXWHQLVLJlUDWWEHWUDNWDVRP
EHW\GHOVHIXOOD

0HGDQGUDRUGNDQHQELGUDJDQGHRUVDNWLOOEnGH
ORNDOLVHULQJHQDYKDQGHOQWLOOH[WHUQDOlJHQRFKDY
GHVVSnWDODGHEULVWDQGHXUEDQDNYDOLWpHURFKEULVWDQGH
integrationen till närliggande stadsområden vara
IDNWXPHWDWWGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQW\FNVÀ\WDIULWW
LGHQPRGHUQDWUD¿NQlWVNRQ¿JXUDWLRQHQ'YVDWWGHOV
DWWGHQNRQ¿JXULHOOWFHQWUDODUROOVRPGHQWUDGLWLRQHOOD
stadsgatan hade som den mest arteriella gatan i sysWHPHWQXLQQHKDVDYPRWRUYlJHQPHOODQVWlGHUQDVRP
GlUGHP|WHUHQDQQDQYlJPHGK|JDUWHULHOOLWHWPHGI|U
JRGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UKDQGHOVHWDEOHULQJDUSUHFLV
som den traditionella stadsgatan men att dess hastighet
RFKXWIRUPQLQJLQWHP|MOLJJ|UXUEDQDNYDOLWpHUVRP
GHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQKDGHLPnQJIXQNWLRQDOLWHW
I|UP|WHQYLVWHOVHRFKKDQGHOSnHOOHULGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOJDWXUXPPHW'HOVDWWGHQPnQJIXQNWLRQDOOLWHWVRPGHQWUDGLWLRQHOODJDWDQYLGQ\SODQHULQJRIWD
HQGDVWWLOOnWVLOlQJVW³XW´YlJQlWVNRQ¿JXUDWLRQHQGlU
hastigheterna är låga, d.v.s. i t.ex. bostadsområdenas
VlFNJDWRU
,NRPELQDWLRQPHGDWWGHWYLGXWIRUPDQGHWDYGHH[WHUQD
KDQGHOVRPUnGHQDRIWDLQWHVNDSDWVJDWXQlWVVWUXNWXUHU
VRPLVnVWRUJUDGVDPPDQOlQNDUPHGLQWLOOLJJDQGH
QlWVWUXNWXUHUI|UDWWHQ|NDGLQWHJUDWLRQHOOHUXUEDQD
VWDGPlVVLJDNYDOLWpHU LVWLOPHGGHLGHQWUDGLWLRQHOOD
VWDGVJDWDQ VNDNXQQDXSSVWn
Intressant i detta sammanhang är även att externhanGHOQRFKGHVVIDVWLJKHWVXWYHFNODUHDOOWRIWDI|UV|NHUHIWHUOLNQDGHODUDYGHQWUDGLWLRQHOODVWDGHQRFKVWDGVJDWDQVNYDOLWpHULVLQGULYNUDIWDWW|NDEHV|NDUQDVYLVWHOVH
WLGLRPUnGHW YLONHWIUDPJnUEODDYLQWHUYMXHUJHQRP
I|UGDLQRP7UD¿NYHUNHWVUDSSRUW 

'RFNE|UVMlOYDXSSE\JJQDGHQDYGHW|YHUJULSDQGH
YlJRFKJDWXQlWHQVDPWGHVWUDWHJLHURFKSROLF\VVRP
VW\UGHVVDNXQQDWLOOVNULYDVHQPLQVWOLND RPLQWHPHU 
EHW\GDQGHUROOI|UXSSNRPVWHQDYH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQRFKGHVVLVWDGVSODQHULQJSHUVSHNWLYRIWDIUDPKnOOQDEULVWIlOOLJDXUEDQDNYDOLWpHU

,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVLGHQWL¿HUDQGHDYKXUROLNDQlW
ELOJDWXQlWHWUHVSHNWLYHRFKJnQJRFKF\NHOYlJQlWHW 
VDPPDQOlQNDUPHGDQVOXWDQGHQlWYLGRPUnGHWVJUlQV
NDQXUGHWWDSHUVSHNWLYVHVVRPUHOHYDQWI|UEnGHLQWHJUDWLRQRFKI|UHWWIUlPMDQGHDYElWWUHVWDGVPlVVLJD
NYDOLWpHU

Marshalls påvisande av den traditionella stadsgatans
XUEDQDNYDOLWpHU EODVRPVWDGHQVKXYXGVDNOLJDKDQGHOVSODWV JnUDWWNQ\WDWLOOGHVVPnQJIXQNWLRQDOLWHWVRP
JDWDVDPWWLOOGHVVNRQ¿JXULHOODUROOLGHW|YHUJULSDQGH
JDWXQlWHWVW\UNHUGHWWD7LOOGHWWDNDQlYHQOlJJDV
VSDFHV\QWD[NRQVWDWHUDQGHQDYGHQUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQHQVRFKLQWHJUDWLRQHQVEHW\GHOVHI|UU|UHOVHURFK
handelsetableringar.

6RPIUDPJnUDYUHGRJ|UHOVHQDY6WUHHWVDQG3DWWHUQV
YLVDU0DUVKDOOSnDWWJDWDQJDWXW\SHQRFKJRWRUQDV
ROLNDOlJHLI|UKnOODQGHWLOOKHOKHWHQHQDYJ|UDQGHUROO
EnGHI|UGHQVSHFL¿NDJDWDQVIXQNWLRQDQYlQGQLQJL
QlUOLJJDQGHNYDUWHUVDPWI|UJDWXQlWHWHJHQVNDSHUVRP
KHOKHWRFKGlUPHGI|UVWDGVVWUXNWXUHQVHJHQVNDSHUVRP
helhet.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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'HQHQVNLOGDJDWXOlQNHQlUHQOLJW0DUVKDOOHQSODWV
NRPSRQHQWVRPLYDUMHJLYHQGHOOlQNNDQU\PPDROLND
W\SHUDYU|UHOVHVWUnN UXWWHU RFKNYDOLWDWLYDVWDGVUXP
YLONDNDQYDUDPHUHOOHUPLQGUHVDPPDQKlQJDQGH
NRQQHNWLYD HOOHUNRQWLQXHUOLJDLUHODWLRQWLOODQJUlQVDQGHW\SHUDYJDWRUU|UHOVHVSUnNRFKVWDGVUXP
0DUVKDOOIUDPKnOOHURFNVnYLNWHQDYDWWV\QOLJJ|UDRFK
VNLOMDSnVWUnNRFKQlWYHUNI|UROLNDW\SHUDYWUDQVSRUWVlWW+HOVWE|UGHWWDJ|UDVPHUXWLIUnQKDVWLJKHW
RFKVDPSODQHULQJVP|MOLJKHWPHGDQGUDWUDQVSRUWVODJ
lQEDUDXWLIUnQHQVSHFL¿NIRUGRQVW\S
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVEHDNWDQGHDYEnGHNROOHNWLYWUD¿NQlWJDWXQlWVDPWJnQJRFKF\NHOYlJQlWNDQ
GlUI|UVHVVRPPRWLYHUDWlYHQLMlPI|UHOVHPHG0DUVKDOOVDQDO\VHU'RFNVNXOOHHQVlUVNLOMQLQJDYGHROLND
QlWHQVVDPPDQOlNQLQJJHQRPVWU|PQLQJHWFNXQQDVHV
VRP|QVNYlUGPHGVW|GDYGHWWD
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVDQJUHSSVVlWWKDUOLNHKHWHUPHG
0DUVKDOOVDQJUHSSVlWWVDPWGHQI|UHVODJQDVWUnNVWUXNWXUDQDO\VHQ'RFN¿QQVRFNVnYLVVDVNLOOQDGHUYLOND
NDQLOOXVWUHUDVJHQRPHQHQNHO|YHUVLNWOLJMlPI|UHOVHDY
några centrala begrepp.
0DUVKDOOVVWUnNUXWWEHJUHSSGlUROLNDGHOOlQNDU
OlJJVLKRSWLOOVDPPDQKlQJDQGHVWUnNUXWWHUNDQWLOO
YLVVGHOOLNQDVYLGLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVSDUDPHWUDU
CVDPPDQOlNQLQJC VRPEODYlJHULQKXUWH[JDWXQlWHW
DQVOXWHUWLOOLQWLOOLJJDQGHQlW 'HWNDQRFNVnOLNQDVYLG
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQVSDUDPHWHUI|UJHQRPVWU|PQLQJ
YLONHQLGHQWL¿HUDUDOODVDPPDQKlQJDQGHOlQNDUVRP
WLOOVDPPDQVJ|UGHWP|MOLJWDWWSDVVHUDJHQRPRPUnGHW
PHGPD[HQULNWQLQJVI|UlQGULQJYLGNRUVQLQJ 6NLOOQDGHQlUGRFNEODDWW0DUVKDOOVVWUnNUXWWHUELOGDV
JHQRPDWWHQGDVWHQOlQNYLGNRUVQLQJDUEHG|PVVRP
JHQRPVWU|PPDQGHPHQKXUPnQJDNRUVQLQJDUVRP
SDVVHUDVSnYHUNDULQWHVWUnNHWVUXWWHQVYDUDHOOHULFNH
vara.
%HJUHSSHW.RQWLQXLWHWEHUlNQDVHQOLJWVWUnNVWUXNWXUDQDO\VHQJHQRPNYDQWL¿HULQJDYDQWDOHWGHOOlQNDU
HWWVWUnNHQUXWWlUXSSE\JJGDYGYVHQNRQ¿JXUDWLY
OlQJG,QWHUJHULQJVPRGHOOHQVNYDQWL¿HULQJDYNRQWLQXLWHWNDQQlUPDWVVlJDVYDUDDWWGHQIDNWLVND NRPSRVLWLRQHOOD OlQJGHQDYGHOlQNDUVRPEHG|PVJHQRPVWU|PPDQGHJHQRPGHWDNWXHOODRPUnGHWYlJVLQ
.RQQHNWLYLWHWHQOLJW0DUVKDOOVEHVNULYQLQJDYVHU
DQWDOHWVWUnNUXWWHUGHWJLYQDVWUnNHWUXWWHQVDPPDQOlQNDU,QWHJUHULQJVPRGHOOHQEHVNULYVVQDUDUHNRQQHNWLYLWHWHQJHQRPDWWDQWDOHWDQVOXWQLQJVSXQNWHUYLGGHW
DNWXHOODRPUnGHWVJUlQVNYDQWL¿HUDVRFKYlJVLQ
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$UWHULHOOLWHW$UWHULHOODJDWRUVNDSDVHQOLJW0DUVKDOO
DYDWWVWUnNUXWWHU GYVVDPPDQOlQNDGHJDWXOlQNDU 
VRPWLOOK|UGHQ|YHUVWDQLYnQ GYVGHSnHWW|YHUJULSDQGHSODQPHVWVDPPDQOlQNDQGH LQlWYHUNHOOHUGHOQlWYHUN0DUVKDOOEHVNULYHUGHWWDRFNVnVRPVWUDWHJLVN
NRQWLQXLWHW,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVNODVVQLQJDYYLVVD
JDWRUVRPJHQRPVWU|PPDQGHNDQEHVNULYDVKDYLVVD
OLNKHWHUPHGDUWHULHOOLWHWVEHJUHSSHW'RFNGH¿QLHUDV
GHQVWUDWHJLVNDNRQWLQXLWHWHQ DUWHULHOOLWHWHQ JHQRP
I|UHNRPVWHQDYULNWQLQJVI|UlQGULQJDUYLGNRUVQLQJDU
LYLVVOLNKHWPHGVSDFHV\QWD[ LVWlOOHWI|UJHQRPWH[
JDWXW\SVNODVVL¿FHULQJHQVNRQWLQXLWHWHOOHUHQJDWXOlQNV
SULRULWHWHOOHUYLGNRUVQLQJVRPI|UHVSUnNDVDY0DUshall. Även integreringsmodellens invägande av ´samPDQOlNQLQJDYJDWXOlQNDUYLGRPUnGHWVJUlQVNDQ
EHVNULYDVKDEHW\GHOVHI|UHQP|MOLJDUWHULHOOLWHWLGHVVD
OlQNDU
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQWDUGRFNLQWHKlQV\QWLOOKXUXYLGD
GHJHQRPVWU|PPDQGHHOOHUVDPPDQOlQNDGHOlQNDUQD
DQVOXWHUWLOOJDWRUVRPXWJ|UDUWlUHUHOOHULQWH+lQV\Q
WDVGlUI|ULQWHKHOOHULQWHWLOORPDQVOXWQLQJVNHUWLOO
JDWRUVRPlUDUWHULHOODSnORNDOQLYnHOOHUSnPHUVWDGV|YHUJULSDQGHHOOHUUHJLRQDOQLYn,QWHJUHULQJVPRGHOOHQYlJHUKHOOHULQHOOHUUHGRYLVDUJDWRUQDVKLHUDUNL
YLONHQHQOLJW0DUVKDOOE|UGH¿QLHUDVGHVVDUWHULHOOLWHW 
9DGGHWJlOOHUOlVEDUKHWRFKRULHQWHUEDUKHWVnIUDPKnOOHU0DUVKDOODWWVWUnNHQUXWWHUQDVRFKQlWYHUNHQV
DUWHULHOOLWHWKDUVW|UVWEHW\GHOVH'YVQnJRQI|UHQNODW
DWWHQVWUDWHJLVNNRQWLQXLWHWPHGVDPPDQKlQJDQGH
VWUnNUXWWHUVW|GMHUHQJRGRULHQWHUEHUKHW,LQWHJUHULQJVPRGHOOHQNDQJHQRPVWU|PQLQJVSDUDPHWHU
VlJDVI\OODOLNQDQGHIXQNWLRQGnGHQSUHPLHUDUVDPPDQKlQJDQGHP|MOLJKHWHUDWWSDVVHUDJHQRPGHWJLYQD
RPUnGHWYLONHWV\IWDUWLOODWWXQGHUOlWWDRULHQWHUEDUKHW
RFKPLQVNDI|UHNRPVWHQDYnWHUYlQGVJUlQGHU
6DPPDQWDJHWNDQVlJDVDWWVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQ
RFK0DUVKDOOVDQJUHSSVVlWWLVWRUWKDUVLWWIRNXVSn
DWWI|UVWnQlUYHUNVXSSE\JJQDGHQI|UHQVWDGHOOHUHWW
RPUnGHVRPKHOKHWGlUEHVNULYQLQJHQDYYLVVDJDWRUV
LQWHJUDWLRQLUHODWLRQWLOOKHODJDWXQlWHWXWJ|UHQGHO
,QWHJUDWLRQVPRGHOOHQVV\IWDUnVLQVLGDPHUWLOODWW
EHVNULYDHWWJLYHWRPUnGHVLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDU
UHODWLYWWLOOGHVVGLUHNWDQJUlQVDQGHRPUnGHQ6RPHWW
LQOHGDQGHVWHJLLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVPHWRGLNI|UHVOnVGRFNHQPHU|YHUVLNWOLJEHG|PQLQJDYRPUnGHWV
I|UXWVlWWQLQJDULVWDGHQJ|UDV'HQEDVHUDVGRFNPHU
SnI|UHNRPVWHQDYEH¿QWOLJLQIUDVWUXNWXUNROOHNWLYWUD¿N
EDUULlUHURFKGLYHUVLWHWHQLGHQSnJnHQGHPDUNDQYlQGningen.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

,GHWHIWHUI|OMDQGHI|UGMXSDGHDQDO\VVWHJHWYlJHU
integreringsmodellen även här in bl.a. pågående
PDUNDYlQGQLQJWlWKHWLEHE\JJHOVHQRFKI|UHNRPVWHQDYEDUULlUHUWLOOVNLOOQDGIUnQ0DUVKDOOVVWUnN
UXWWVWUXNWXUDQDO\VVRPIRNXVHUDUSnJDWDQRFKJDWXVWUXNWXUHQVXSSE\JJQDGRFKVW\UDQGHUROOI|UVWDGVWUXNWXUHQRFKGHVVHJHQVNDSHU
0DUVKDOO RFKlYHQVSDFHV\QWD[ KDUKlULVWlOOHW
DQJUHSSVlWWHWDWWPDUNDQYlQGQLQJHQPHUlUHQIUXNW
DYJDWXQlWHWVVWUnNUXWWVWUXNWXUHOODXSSE\JJQDGRFK
WLOOJlQJOLJKHWHQI|UROLNDWUDQVSRUWVODJ 0DUVKDOO HOOHU
DYVMlOYDUXPPHQVNRQ¿JXULHOODI|UKnOODQGH VSDFH
V\QWD[ 
(Q|YHUJULSDQGHOLNKHWPHOODQEnGH0DUVKDOOVDQgreppsätt, space syntax och integreringsmodellen
I|UKnOOQLQJVlWWlUDWWLQJHQDYGHVVDGLUHNWI|UHVNULYHU
HQJLYHQW\SDYXWIRUPQLQJHOOHUVWUXNWXUXWDQV\IWDU
WLOOJHQRPDWWDQDO\VHUDYLVDGHONRPSRQHQWHULVWDGHQ
NXQQDEHVNULYDYLVVDHJHQVNDSHUVRPEHG|PVKDEHW\GHOVHI|UGHVVKHOKHWRFKLQQHERHQGHNYDOLWpHU
bYHQRPLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVlJHUVLJXWJnIUnQHQ
VWDGVOLNVWUXNWXURFKSUHPLHUDUHQWlWKHWLQlWVWUXNWXUHU
IXQNWLRQHURFKEHE\JJHOVHVnVlJHUGHQLQWHQnJRWRP
SUHFLVKXUHQOlPSOLJVWDGVWUXNWXURFKPDUNDQYlQGQLQJ
VHUXWSnGHQJLYQDSODWVHQ)|UDWWDYJ|UDYLONHQVWDGVWUXNWXURFKDQYlQGQLQJI|URPUnGHWVRPlUOlPSOLJ
PnVWHSODWVHQVXQLNDHJHQVNDSHURFKI|UXWVlWWQLQJDU
VlWWDVLUHODWLRQWLOOVLQRPJLYDQGHNRQWH[WRFKDNWXHOOD
XSSVDWWDPnOI|UVDPKlOOHWVWDGHQSURMHNWHWHWF

(QNYDOLWHWKRVVDPWOLJDDYPHWRGHUQDlUDWWGHPHGJHU
NYDQWLWDWLYDDQDO\VHURFKUHGRYLVQLQJDUDYYLNWLJD
EHVWnQGVGHODUI|UVWDGVWUXNWXUHQVHJHQVNDSHUVDPW
GHVVDEHVWnQGVGHODUVNRQ¿JXUDWLYD LLQWHJUHULQJVPRGHOOHQlYHQWLOOYLVVGHOlYHQNRPSRVLWLRQHOOD I|UKnOODQGHQWLOOVLQRPJLYQLQJ'HWWDNDQLVLQWXUP|MOLJJ|UD
HWWPHUNRQVWLWXWLRQHOOWI|UKnOOQLQJVlWWLVWDGVSODQHULQJHQGlUI|UKnOODQGHWPHOODQYLVVDYLNWLJDNRPSRQHQWHU
NDQV\QOLJJ|UDVRFKVlWWDVLIRNXVVW\UQLQJRFKPnO
IRUPXOHULQJYLONHW0DUVKDOODQVHUYDUD|QVNYlUW'HWWD
NDQVHGDQOLJJDWLOOJUXQGI|UXWIRUPQLQJDYHWWRPUnGHV|YHUJULSDQGHJDWXP|QVWHUVWUXNWXUHURFKIXQNWLRQHU VDPWlYHQI|UVHQDUHPHUGHWDOMHUDGXWIRUPQLQJ
DYSODVWHUJDWRUHWF
(QLQWUHVVDQWQRWHULQJlUDWWHQDYVOXWVDWVHUQD0DUVKDOOJ|UHIWHUVLQJUXQGOLJDDQDO\VDYVWDGVP|QVWUHQVVWUXNWXUHOODXSSE\JJQDGlUDWWHWWVNRWWVUXWLJW
VWDGVP|QVWHU WDUWDQJULG GlUROLNDW\SHUDYVWUnN
WLOOVDPPDQVPHGNYDUWHUHQELOGDUVDPPDQKlQJDQGH
P|QVWHUSnROLNDQLYnHUKDUP|MOLJKHWDWWWLOOJRGRVH
ÀHUDDYGH|QVNYlUGDHJHQVNDSHUVRPNDQVlJDV¿QQDV
I|UHQVWDGVWUXNWXU(WWVnGDQWNRQVWDWHUDQGHNDQXWJ|UD
HWWNRPSOHPHQWRFKHWWVW|GWLOODQDO\VUHVXOWDW RDYVHWW
DQDO\VPHWRG YLGXWIRUPDQGHWDYHWWRPUnGH
(QVXPPHUDQGHUHÀHNWLRQDYEHVNULYQDWHRULHUI|UKnOOQLQJVlWWRFKPHWRGHUVRPEHU|UVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJL
UHODWLRQWLOOLQWHJUHULQJVPRGHOOHQJHVLI|OMDQGHDYVQLWW
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6XPPHUDQGHUHÀHNWLRQ
Inledningsvis detta kapitel gavs en beskrivning av
studieobjektet, den s.k. integreringsmodellen, samt dess
EDNJUXQGRFK|YHUJULSDQGHXSSE\JJQDG
'HWNRQVWDWHUDGHVVHGDQDWWWLOOJlQJOLJKHWHOOHUI\VLVN
VWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQWLOOVNULYDVHQVWRUEHW\GHOVH
I|UE\JJDQGHWDYDWWUDNWLYDRFKKnOOEDUDVWlGHUVDPWDWW
dessa frågor kan framhållas som övergripande mål både
för den enskilda staden och för samhället i stort.
(QUDGIDNWRUHULVWDGHQVI\VLVNDVWUXNWXUEHVNUHYV
PHGVW|GDY75$67KDHQDYJ|UDQGHEHW\GHOVHI|U
DWWXSSQnWLOOJlQJOLJKHW7H[PDVNYLGGRFKVWUXNWXUL
GHROLNDWUD¿NQlWHQVDPPDQKlQJDQGHNRQWLQXLWHWLQWH
EDUDLELOYlJQlWHWXWDQRFNVnLJnQJRFKF\NHOYlJQlWHW
EHE\JJHOVHQVWlWKHWRFKNRQFHQWUDWLRQDYVWnQGKnOOSODWVHURFKWXUWlWKHWLNROOHNWLYWUD¿NQlUKHWPHOODQROLND
IXQNWLRQHU VRPKDQGHORFKERVWlGHU HWF
'HWNRQVWDGHUDGHVDWWKDQGHOQKDUHQYLNWLJUROOLVWDGHQ
XWIRUPQLQJRFKXWYHFNOLQJ QXRFKKLVWRULVNW VDPWDWW
LQFLWDPHQWNDQ¿QQDVWLOODWWDUEHWD|NDGLQWHJUHULQJ
både från planeringsperspektiv, hållbarhetsperspektiv
och utifrån handelns perspektiv. Närhet och tillgänglighet för och till medborgarna är här en förenande
IDNWRU'HWIUDPK|OOVVHGDQ¿QQDVHWWEHKRYDY|NDG
VWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJlYHQLVW|UUHSHUVSHNWLYWH[
PHOODQERVWDGVI|URUWVRPUnGHQRFK|YULJDVWDGVGHODU
En viktig del av problematiken kan härledas till stadens
VWUXNWXUHOODXSSE\JJQDGGlUJDWXNROOHNWLYWUD¿NJnQJ
RFKF\NHOQlWKDUHQYLNWLJIRUPDWLYUROO(QYLNWLJRFK
FHQWUDOXWPDQLQJI|UXSSE\JJQDGHQDYVWDGHQGlUPHG
även för integreringsproblematiken, kan konstateras
OLJJDLP|MOLJKHWHQDWWO\FNDVNRPELQHUDHIIHNWLYLWHW
WU\JJKHWLYlJQlWVXWIRUPQLQJHQHQK|JWLOOJlQJOLJKHW
WLOOGHWLQWHUXUEDQDUHJLRQDODQlW LQWHHQEDUWYlJQlW 
med en hög lokal kontinuitet och tillgänglighet till olika
transportnät och funktioner i staden.
'HQVWRUDYLNWHQDYGHVVDIUnJRULQWHPLQVWXUKnOOEDUhetsperspektiv, konstaters aktualisera behovet av att
ställa frågan och ta ställning till om den framtida staden
kan planeras på samma sätt som städer har planerats hittills. Eftersom städer sällan planeras helt från grunden
blir det viktigt att även i projektet som rör planering
eller utveckling av endast en del av en stad ändå förstå
detta delområdes roll i relation till helheten och till sin
QlUOLJJDQGHRPJLYQLQJ'HWNRQVWDWHUDVlYHQ¿QQDV
HWWEHKRYDYNRPPXQLFHUEDUDPHWRGHUI|UDWWDQDO\VHU
NYDQWL¿HULQJRFKUHGRYLVQLQJ
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För att sätta studieobjektet, integreringsmodellens,
som metod och dess sätt att förhålla sig till integreringsbegreppet i ett teoretiskt sammanhang samt ge en
teoretisk grund för en bedömning av dess relevans som
SODQHULQJVYHUNW\JKDUHQ|YHUVLNWOLJEHVNULYQLQJDYWYn
DQGUDWHRULHURFKPHWRGHUJMRUWV6SDFHV\QWD[UHVSHNWLYH6WHSKHQ0DUVKDOOVVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\V LQNOXVLYHDQVOXWDQGHEHVNULYQLQJDUL6WUHHWVDQG3DWWHUQV 
En övergripande beskrivning av dess förhållningsätt till
LQWHJUHULQJVEHJUHSSHWVlWWDWWDQDO\VHUDVWDGVWUXNWXUHU
och dess komponenter gavs sedan.
'HROLNDPHWRGHUQDVROLNDHJHQVNDSHULUHODWLRQWLOO
varandra kan utifrån detta översiktligt beskrivas och
sammanfattas enligt nedan.
6SDFHV\QWD[NDQPHGGHWXSSIDWWDGHUXPPHWRFK
UXPVOLJDVDPEDQGVRPXWJnQJVSXQNWDQDO\VHUDRFK
UHGRYLVDKXUUXPVOLJDVDPEDQGLVWDGHQVHUXW'YV
GHQUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQHQ6SDFHV\QWD[PHWRGHQV
PHVWEHW\GDQGHVW\UNRURFKI|UGHODUNDQEODVlJDV
ligga i dess möjlighet att fånga rumsliga aspekter på
kvantitativt sätt som annars ofta inte görs i sådana anaO\VHUVDPWDWWGHQE\JJHUSnHQYHWHQVNDSOLJWI|UDQNUDGIRUVNQLQJVJUXQGbYHQPHWRGHQVP|MOLJKHWDWW
visa rumslig integration och utifrån detta förutse bl.a.
IRWJlQJDUU|UHOVHUE|URFNVnIUDPKnOODV6RPHQEHJUlQsning kan framhålla att metoden utgår från en enskild
KXYXGDVSHNWUXPPHWRFKGlUI|ULQWHYlJHULQEH¿QWOLJDUHSUHVHQWDWLYDYlUGHQI|UUXPPHWHOOHUSODWVHQ GYV
GHQIDNWLVNDHOOHUWLOOWlQNWDIXQNWLRQHQ 6SDFHV\QWD[
SUHFLVVRPPnQJDDQGUDDQDO\VPHWRGHUJHULQWHGLUHNWD
VYDUSnKXUVWDGVWUXNWXUHQE|UXWIRUPDV$QDO\VHUHQOLJW
VSDFHV\QWD[NDQGlUI|USUHFLVVRPDQGUDPHWRGHUHOOHU
DQDO\VHULROLNDJUDGEHK|YDNRPSOHWWHUDVPHGDUNLWHNtens och planerarens känsla, tolkning och förståelse för
GHQDNWXHOODSODWVHQRFKGHVVNRQWH[WPHQRFNVnPHG
DQDO\VHUVRPLVW|UUHXWVWUlFNQLQJEHDNWDUEH¿QWOLJHOOHU
tilltänkta funktioner i staden.
%nGHGHQDY0DUVKDOOI|UHVODJQDVWUnNVWUXNWXUDQDO\VHQ
och den i detta arbete studerade integreringsmodellen
NDQVlJDVYDUDH[HPSHOSnPHWRGHUVRPXWJnUIUnQGH
faktiska funktionerna i stadstrukturen, vilket gör att
de skulle fungera som komplement eller alternativ till
VSDFHV\QWD[ EHURHQGHSnYLONDIUnJHVWlOOQLQJDURFK
I|UXWVlWWQLQJDUVRPlUSULRULWHUDGHDWWDQDO\VHUDLGHW
JLYQDIDOOHW 
6WUnNDQDO\VHQVRPI|UHVOnVDY0DUVKDOOL6WUHHWVDQG
3DWWHUQV  J|UGHWP|MOLJWDWWPHGJDWDQRFK
JDWRUQDVELOGDQGHDYVDPPDQKlQJDQGHVWUnNUXWWHUVRP
EDVEODDQDO\VHUDRFKNYDQWL¿HUDNRQQHNWLYLWHWNRQWL-
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QXLWHWGMXSLQWHJUDWLRQEnGHI|UHQHQVNLOGJDWXOlQNRFK
I|UHWWKHOWQlWYHUN'HWWDNDQLVLQWXUDQYlQGDVI|UDWW
V\QOLJJ|UDDUWHULHOOLWHW GYVVWUDWHJLVNNRQWLQXLWHW I|U
ROLNDW\SHUDYJDWRUU|UHOVHUWUD¿NVODJHOOHUVWDGVUXP
1nJUDDYVW\UNRUQDNDQEHG|PDVYDUDDWWGHQJ|UGHW
P|MOLJWDWWNYDQWL¿HUDRFKV\QOLJJ|UDROLNDW\SHUJDWXOlQNDUVNRQ¿JXULHOODOlJHGMXSRFKVDPPDQOlQNDQGH
funktion i relation till nätet som helhet. Genom att anaO\VHUDQlWHQI|UROLNDWUD¿NVODJU|UHOVHUNDQHQ|QVNDG
SULRULWHULQJDYWH[JnQJRFKNROOHNWLYWUD¿NJ|UDVXUHWW
VWUXNWXUHOOWSHUVSHNWLY(QDQQDQVW\UNDlUDWWGHQJHHQ
bild av hur den sammanlagda nätstrukturens egenskaSHUVRPKHOKHWYLONHQKDUVWRUEHW\GHOVHI|UVWDGVVWUXNWXUHQV|YHUJULSDQGHHJHQVNDSHU GlULEODQGVWUXNWXUHOO
LQWHJUHULQJRFKWLOOJlQJOLJKHW 6RPHQEHJUlVQLQJNDQ
framhållas det metoden medvetet fokuserar endast på
JDWDQJDWXW\SHUJDWXQlWYHUNRFKIXQNWLRQHUU|UHOVHW\SHULGHVVDYLONHWJ|UDWWDQDO\VHUPHGVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQLQWHYlJHULQPDUNDQYlQGQLQJJDWRUV
HYHQWXHOODEDUULlUHIIHNWEHE\JJHOVHWlWKHWHWF9LGHQ
DQDO\VDYHWWRPUnGHVIDNWLVNDVWUXNWXUHOODLQWHJUDWLRQ
eller närhet och tillgänglighet till olika funktioner kan
GHQGlUI|UHQVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VEHK|YDNRPSOHWWHUDVPHGDQDO\VHUDYGHVVDDVSHNWHURFKHOOHUDY
DQDO\VHUVRPYlJHULQGHXSSOHYGDUXPVOLJDDVSHNWHUQD
VRPWH[DQDO\VHUVSDFHV\QWD[J|U
Integreringsmodellen avser i sitt inledande steg beskriva det aktuella områdets övergripande förutsättningar
DWWYDUDEOLHQLQWHJUHUDGGHODYVWDGHQEDVHUDWSnOlJH
NROOHNWLYLQIUDVWUXNWXUWLOOJnQJI|UHNRPVWDYEDUULlUHU
RFKGLYHUVL¿HULQJLEH¿QWOLJPDUNDQYlQGQLQJ'HWI|UGMXSDGHDQGUDDQDO\VVWHJHWP|MOLJJ|UHQVDPODGNYDQWL¿HULQJRFKUHGRYLVQLQJDYROLNDNRQ¿JXULHOODNRPSRsitionella och funktionsbaserade egenskaper som har
EHW\GHOVHI|UGHWJLYQDRPUnGHWVP|MOLJKHWDWWYDUDHOOHU
bli en integrerad del med närliggande stadsområden.
,UHODWLRQWLOOVSDFHV\QWD[RFKVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQNDQHQDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVVW\UNRUEHVNULYDV
ligga just i dess möjlighet att på ett samlat sätt redovisa
ROLNDW\SHUDYNYDQWLWDWLYDIXQNWLRQHURFKHJHQVNDSHUL
EnGHGHQE\JJDPLOM|QRFKLJDWXQlWHWVXSSE\JJQDG

varierad uträckning kunna behöva kompletteras elOHUVW|GMDVDYDQDO\VHUVRPIRNXVHUDUSnHQVNLOGDHOOHU
DQGUDDVSHNWHU7H[VSDFHV\QWD[ I|UGHWUXPVOLJD
VDPPDQKDQJHW HOOHUVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHU I|U
NRQ¿JXULHOODVDPPDQKDQJHWLOlQNDUDUI|UHQYLVV
IXQNWLRQW\SDYU|UHOVH HWF(QDQQDQEHJUlQVQLQJI|U
integreringsmodellen är att den ännu inte testats eller
validerats i någon större omfattning, vilket gör att det
föreligger osäkerheter i dess utfall samt tolkning av
dessa utfall.
6DPPDQWDJHWNDQGHWVlJDVDWWDQDO\VPHWRGHUVRP
EU\WHUQHURFKJHUUHSUHVHQWDWLYDNRPPXQLVHUEDUD
redovisningar av viktiga faktorer i stadens struktur föreIDOOHUEHK|YDV'HVVDDQDO\VHUNDQIXQJHUDVRPYLNWLJD
YHUNW\JI|UDWW|QVNYlUGDHJHQVNDSHURFKXSSVDWWDPnO
för det enskilda stadsrummet, för det givna området
eller för staden som helhet ska kunna uppnås. I detta
VDPPDQKDQJE|UIUDPKnOODVLQJHQDQDO\VPHWRGJHUDOOD
VYDUHQVRPNUlYVI|UDWWO|VDGHNRPSOH[DIUnJRUVRP
stadplanering handlar om, men att de kan fungera som
YlUGHIXOODYHUNW\J
$YVOXWQLQJVYLVI|UDWWDQNQ\WDWLOOHQDYI|UHOLJJDQGH
studies huvudfrågor, har i detta kapitel konstarerats
DWWGHWXUHWWWHRUHWLVNWSHUVSHNWLYNDQVlJDV¿QQDVHQ
relevans både av integreringsmodellen generellt som
SODQHULQJVYHUNW\JRFKDYGHVVLQJnHQGHEHG|PQLQJsparametrar.
I följande kapitel görs en mer djupgående beskrivning
RFKDQDO\VDYGHQVNLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDPWGHVV
ingående parametrar, med fokus på den integreringVSUR¿OVRPXWJ|UVWHJHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQV
metodik för att beskriva ett områdes förutsättningar för
integrering i den omgivande stadstrukturen.

Integreringsmodellen väger in aspekter som sammanOlQNQLQJ NRQQHNWLYLWHW JHQRPVWU|PQLQJ NRQWLQXLWHW 
PHQDVSHNWHUVRPPDUNDQYlQGQLQJH[SORDWHULQJVJUDG
WlWKHWLEHE\JJHOVHQRFKI|UHNRPVWDYEDUULlUHU
6DPWLGLJWVRPGHQQDVDPODGHDQDO\VDYYLWWVNLOGD
aspekter, både rumsliga, funktionella, kompositionella,
NDQXWJ|UDHQVWRUVW\UNDVNXOOHGHWRFNVnNXQQD
IUDPKnOODVVRPHQEULVWGnGHQLQWHOLNDW\GOLJWVRPGH
DQGUDPHWRGHUQDDQO\VHUDUHQVSHFL¿NIDNWRU$QDO\VHU
med hjälp av integreringsmodellens skulle därför i
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(03(5,'(/
FÖRDJUPAD BESKRIVNING &

ANALYS

Fördjupad beskrivning och analys av integreringsmodellens
andra steg - LQWHJUHULQJVSUR¿OHQ. Genomgång av ingående
SDUDPHWDUDU  EHVNULYQLQJ DY LGHQWL¿HUDGH RFK  I|UHVODJQD
förändringar. Empiriskt teortiskt test på principiella stadsstrukturer.
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3. FÖRDJUPAD
BESKRIVNING & ANALYS

I detta kapitel ges en fördjupad beskrivning och analys av integreringsmodellens andra steg,
integreringsprofilen. En genomgång av ingående parametarar, beskrivning av identifierade och
föreslagna förändringar ges kompletterat med illustrerande redovisning av resultat för utförda
tester på principiella stadsstrukturer. Avslutningsvis i ges en summerande kommentar.

3.2 Fördjupad beskrivning, analys och
tester på principiella stadstrukturer av beräkningsgrunder i integrationsmodellens
andra steg,QWHJUHULQJVSUR¿O
(steg 2)
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'HQEHVNULYDQGHRFKXQGHUV|NDQGHDQDO\VKDULGHWWD
kapitel avgränsats till att fokusera på det andra steget,
GYVLQWHJUHULQJVSUR¿OHQHOOHUYlUGHURVHQYLONHQXWJ|U
den centrala delen i metoden och bedömts som mest
intressant att i detta arbete studera närmare.
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Integreringsmodellen är att betrakta som ett förhållningsätt eller en metod för att hantera och beskriva inteJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUI|UHWWRPUnGH6RPEHVNULYLWV
WLGLJDUHI|UHVSUnNDUPRGHOOHQVPHWRGLNDWWDQDO\VDUEHWH
HQOLJWPHWRGHQEHGULYVLWYn|YHUJULSDQGHVWHJ'HOV
HQLQOHGDQGHDQDO\VPHGUHGRYLVQLQJLHWWVNLQWHJUHringsdiagram samt kompletterande översiktliga kartor
VWHJ 'HOVHQI|UGMXSDGDQDO\VPHGIUDPWDJDQGH
DYLQWHJUHULQJVSUR¿OVRPUHGRYLVDVLHQYlUGHURVPHG
NRPSOHWWHUDQGHNDUWRU VWHJ 

Handel

3.1. Inledning

Externt

ETABLERING A

Barriär

Stor

)LJ,QWHJUHULQJSUR¿OYlUGHURV 6WHJ Diagrammet syftar till att ge
ELOGDYRPUnGHWVVSHFL¿NDI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDHOOHUEOLHQLQWHJUHUDGGHODY
GHQRPJLYDQGHVWDGHQEDVHUDWSnHQNYDQL¿HULQJDYGHVVIXQNWLRQHOODRFK
VWUXNWXUHOODHJHQVNDSHU

Ingen

,GHWWDDYVQLWWEHVNULYVRFKDQDO\VHUDVGHnWWDLQJnHQGH
SDWDPHWUDUQDLLQWHJUHULQJVSUR¿OHQ YlUGHURVHQ 
5HVSHNWLYHSDUDPHWHUVV\IWHLQJnHQGHIDNWRUHURFK
beräkningsmetoder beskrivs ingående tillsammans med
en bedömning av de tolkningar och avvägningar som
kan behöva göras vid tillämpning.

Endast bil

Bil+övriga
attraktiva
färdmedel
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Fig. 3.1 Integreringsdiagram (Steg 1) Diagrammet kan ge stöd för redovisQLQJRFKEHG|PQLQJDYHWWRPUnGHV|YHUJULSDQGHLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDU
Överst ett område med sämre förutsättningar (lite täckt yta), nederst ett område
HWWRPUnGHPHGElWWUHI|UXWVlWWQLQJDU VW|UUHWlFNW\WD 

,V\IWHDWWNXQQDDQDO\VHUDRFKEHVNULYDKXUROLND
strukturer eller förutsättningar ger olika utslag i modellen har schematiska principillustrationer med olika
förenklade stadstrukturer tagits fram. För att underlätta
att principiella tolkningar av utfall i olika strukturer har
GH¿NWLYDVWDGVWUXNWXUHUQDJMRUWVNYDGUDWLVNDPHGVLGRU
DYOlQJGSnP$YVLNWHQPHGGHVVD¿NWLYDVWDGVWUXNWXUHUlUDOOWVnLQWHDWWnWHUVSHJODQnJRWH[LVWHUDQGH
område utan att underlätta en förståelse av modellens
parametrar och utfall. Kvartersmått, redovisad beE\JJHOVHHWFKDUGRFNLQE|UGHVSURSRUWLRQHUVRPNDQ
nWHU¿QQDVLEH¿QWOLJVWDGVE\JJQDG
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8QGHUDQDO\VDUEHWHWVJnQJKDULQWHJUHULQJVSUR¿OHQV
I|UHVODJQDEHG|PQLQJDUEHUlNQLQJDUWHVWDWVO|SDQGH
dels på de schematiska principiella stadsstrukturerna
samt dels på ett fallstudieområde i Kungsbacka. Genom
dessa löpande tester samt preliminära resultat har behov av vissa justeringar och kalibreringar i modellens
GHODUNXQQDLGHQWL¿HUDV
0HGVW|GDYGHWWDKDUVHGDQYLVVDNDOLEUHULQJDUNRPpletteringar och justeringar av modellen även framarbetats och föreslagits. Föreslagna förändringar är gjorda
LV\IWHDWWInPRGHOOHQDWWIXQJHUDVRPHWWWLOOIUHGVWlOODQGHSODQHULQJVYHUNW\JVDPWYLVDUHVXOWDWVRPlU
läsbara och applicerbara på vanligen förekommande
stadstrukturer. Förslag till förändringarna har skett
PHGO|SDQGHDYVWlPQLQJDUPHG0DULR5LYHUDWUD¿Nplanerare och huvudförfattare till integreringsmodellen. Föreslagna förändringar redovisas i samband med
beskrivning av respektive parmeter nedan. Här redovisade resultat är framtagna med den justerade modellen
som grund.
5HGRYLVQLQJDYDQDO\VHQlUVRPEHVNULYLWVWLGLJDUH
tänkt att ske genom en värderros med åtta olika parmeWHUD[ODUXSSGHODGHLWYnWHPDWLVNDJUXSSHU'HQYlQVWUD
halvan av värderosen beskriver markanvändning för
RPUnGHWXSSGHODWLI\UDNDWHJRULHU KDQGHODUEHWVSODWVHUYHUNVDPKHWHUVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQVDPWERVWlGHU 
VDPWH[SORDWHULQJVJUDGHQI|UUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJVW\S'HQQDYlQVWUDKDOYDNDQGlUPHGVlJDVSHJOD
JUDGHQDYIXQNWLRQVEODQGQLQJLRPUnGHW'HQK|JUD
halvan av värderosen redovisar egenskaper i områdets
inre och anslutande strukturer och funktioner uppdelat
SnNDWHJRULHUQDSDUDPHWUDUQDLQUHH[SRQHULQJVDPPDQOlQNQLQJJHQRPVWU|PQLQJRFKNROOHNWLYWUD¿N

Nedan ges en översikt av ingående parametrar samt vad
de enligt metodbeskrivningen avser att beskriva.
)XQNWLRQVEODQGQLQJbeskriver funktionsblandning
och täthet
,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU beskriver hur väl är
JDWXJnQJRFKF\NHOQlWHWXWE\JJWL
förhållande till områdets storlek samt om gator som
XWJ|UHQEDUULlU¿QQVLRPUnGHW
*HQRPVWU|PQLQJbeskriver i vilken grad är området
anslutet till omgivande gatu-, gång- och
F\NHOVWUXNWXUHUVDPWIXQNWLRQHQDYRPUnGHWVLQUHVWUXNtur.
6DPPDQOlQNQLQJ beskriver hur stark är sambandet
PHOODQHWDEOHULQJHQVRPUnGHWV\WWUH]RQ
och omgivningen.
.ROOHNWLYWUD¿N beskriver hur konkurrenskraftig är
NROOHNWLYWUD¿NHQ
9LGHQWLOOlPSQLQJDYPRGHOOHQLVNDUWSOlJHlUUHGRYLVningen genom värderosen tänkt att ske tillsammans med
NRPSOHWWHUDQGHEHVNULYQLQJLWH[WRFKNDUWRU5HGRYLVQLQJLGHWWDYVQLWWVNHUPHGVW|GDYLOOXVWUHUDQGHH[HPSHO
i form av schematiska stadstrukturer.

100 m

500 m

Fig. 3.4 Principiella stadsstrukturer
Principiella stadsstrukturer med loka
nättäthet samt näststruktur som i detta
kapitel använd för att testa integreringsmodellens föreslagna beräkningssätt i
ROLNDVWUXNWXUHU7KHQUXWQlWVVWUXNWXU
PHGPDVNYLGGNYDUWHUVVWRUOHNSnP
7Y(QJOHVDUHPHUYDULHUDGSULQFLSLHOO
struktur
500 m
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Funktionsblandning (F)
'HI\UDDYSDUDPHWUDUDQDLYlUGHURVHQVYlQVWUDGHO
V\IWDUWLOODWWEHVNULYDI|UHNRPVWHQDYROLNDW\SHUDY
markanvändning i området, d.v.s. funktionsblandningen
LPDUNDQYlQGQLQJHQLHWWRPUnGH3DUDPHWUDUQDE\JJHU
på antagandet att förekomsten av en varierad och funktionsblandad markanvändning är en viktig förutsättning
för att uppnå en integrering för ett område. En varierad markanvändning och en blandning av funktioner
framhålls också ge bättre förutsättningar för skapandet
DYPHUNRPSOH[LQUH LQIUD VWUXNWXULHWWRPUnGHVDPW
att det vid en låg funktionsblandning är svårare att
InWLOOVnGDQDVWUXNWXUHU 7UD¿NYHUNHWVLG
 0HGNRPSOH[DVWUXNWXUHUnV\IWDVWlWDUHVWDGVOLND
VWUXNWXUHUVRPPHGJHUÀH[LELOLWHWLU|UHOVHUQDWLOORFK
från samt inom området, vilket i sig även det påverkar
förutsättningarna för en bra integrering av det aktuella
RPUnGHW VRPEODUHGRYLVDVLSDUDPHWUDUQD,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUUHVSHNWLYHVDPPDQOlQNQLQJ 
Graden av funktions blandning anses alltså som vikWLJI|ULQWHJUHULQJDYHWWRPUnGHSnÀHUDVlWW'RFNlU
PDUNDQYlQGQLQJHQRIWDUHODWLYWHQVLGLJLÀHUDWOHWDYGH
H[WHUQDKDOYH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQDPHGHWWOnJWLQslag av andra funktioner som bostäder, offentlig service
HOOHUSDUNPDUN 7UD¿NYHUNHWVLG
3DUDPHWUDUQDI|UIXQNWLRQVEODQGQLQJlULPRGHOOHQ
GHODGHI\UDNDWHJRULHUGlUH[SORDWHULQJVJUDGHQLQRPUHVSHNWLYHIXQNWLRQVPDUNDQYlQGQLQJVNDWHJRULEHVNULYV
JHQRPDWWI|UHNRPVWHQDYEUXWWRWRWDODUHDQ GHQWRWDOD
E\JJGDYnQLQJV\WDQ LQRPUHVSHNWLYHNDWHJRULRFK
VWlOOVLUHODWLRQWLOORPUnGHWVWRWDOD\WD6RPDOWHUQDWLY
WLOODWWVWXGHUDDQGHOHQ%7$\WDIUDPKnOOVE\JJQDGV\WDQ
HOOHUPDUN\WDQLQRPUHVSHNWLYHNDWHJRULNXQQDVWXGHUDV 7UD¿NYHUNHWVLG 

)RUPHOXSSE\JJQDGHQEHG|PVLGHWWDDUEHWHVRPYlO
DQSDVVDG,OLNKHWPHGUHGRYLVDGHH[HPSHOLWUD¿NYHUNVUDSSRUWHQEHG|PVKlUDWW%7$\WDVRPPHVWLQWUHVVDQW
DWWVWXGHUDI|UUHVSHNWLYHNDWHJRULHU'HWWDGn%7$
\WDQElVWnWHUVSHJODUGHQIDNWLVNDI|UHNRPVWHQDYHQ
IXQNWLRQLGHQE\JJGDPLOM|QRFKDWWI|UKnOODQGHWWLOO
RPUnGHWV\WDlQGnnWHUVSHJODVLJHQRPDWW%7$\WDQ
VWlOOVLUHODWLRQGHQWRWDODPDUN\WDQ'HWNDQGRFNYDUD
LQWUHVVDQWDWWlYHQVHSDUDWVWXGHUDYLONHQWRWDOPDUN\WD
UHVSHNWLYHNDWHJRULWDUXSSLUHODWLRQWLOOEnGH%7$\WRU
RFKRPUnGHWVWRWDOD\WD'HWWDGHOVI|UDWWlQQXW\GOLJDUH
YLVDSnQ\WWMDQGHJUDGHQDYPDUNHQLRPUnGHWRFKGHOV
för att vissa viktiga funktioner i staden inte alltid kräver
E\JJG\WDWH[\WRUI|UVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQVRP
bollplaner eller parker.
)|UDWWNXQQDNYDQWL¿HUD %7$ \WRUPHGROLNDDQYlQGQing behöver marken inom aktuellt område fördelas till
QnJRQDYGHI\UDJHQUHDOLVHUDGHNDWHJRULHUQDYLONHW
kan kräva en del både fasta och situations anpassade
avvägningar och tolkningar.
9DGGHWJlOOHUSDUNHULQJDUNDQlYHQWRONQLQJHQDY\WRU
YDUDWLOOV\QHVVYnU,QWHQWLRQHUQDYLGIUDPWDJDQGHWDY
PRGHOOHQKDUYDULWDWWLQWHOnWDSDUNHULQJV\WRUInHQHJHQ
parameter eller vägas in direkt i någon av formlerna.
$YVLNWHQlULVWlOOHWDWWOnWDPRGHOOHQnWHUVSHJODI|UHNRPVWHQDYPHU³DNWLYD´IXQNWLRQHURFKI|UXWVlWWQLQJDUQDI|ULQWHJUHULQJLVWUXNWXUHQ3DUNHULQJDQVHV
som en viktig aspekt, men parkering utgör inte i sig
ett självändamål som funktion. Ytor för parkering blir
LVWlOOHWSDVVLYWV\QOLJDJHQRPEODUHGRYLVQLQJHQDYDQdelen markanvändning inom respektive kategori, d.v.s.
%7$\WDQGLWLQWHSDUNHULQJV\WRUUlNQDVLQ 5LYHUD


0RGHOOHQI|UHVOnUHQXSSGHOQLQJLQHGDQVWnHQGH
NDWHJRULHURFKEHUlNQLQJVIRUPHO
+DQGHO +
0HGKDQGHOPHQDVEnGHGHWDOMGDOLJRFKVlOODQN|SVYDURU
,QJHQYlUGHULQJJ|UVDYYLONHQW\SDYKDQGHOVRPEHGULYV
däremot kompletteras kategorin med en beskrivning av handeln i det studerade området.

%RVWlGHU %
0HGERVWlGHUPHQDVE\JJQDGHUI|UERHQGHVDPWERVWDGVNRPplement som förråd.

+  %7$KDQGHO  7RW\WD

6HUYLFHRFKUHNUHDWLRQ 65
0HGVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQPHQDVVDPKlOOVRFKRIIHQWOLJD
YHUNVDPKHWHUULNWDGHPRWDOOPlQKHWHQH[HPSHOYLVVNRORU
förskolor, bibliotek, socialkontor, arbetsförmedling och polis
PÀ3DUNRFKUHNUHDWLRQDYVHUDQODJGDSDUNHUQ|MHVSDUNHU
\WRUI|UDWWXW|YDLGURWWRFKJU|QD\WRUWLOOJlQJOLJDI|UDOOPlQKHWHQ*U|QD\WRUVRPlURWLOOJlQJOLJDUlNQDVLQWHLGHQQD
kategori.

$UEHWVORNDOHU $
0HGDUEHWVORNDOHUPHQDVLQGXVWULHURFKNRQWRULRPUnGHWGHW
vill säga arbetsplatser som inte är
relaterade till handel, service och rekreation.
$  %7$DUEHWVORNDOHU  7RW\WD

%  %7$ERVWlGHU  7RW\WD

65  %7$VHUYLFH UHNUHDWLRQ  7RW\WD
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I den kartredovisning av markanvändningen, som föreslås komplettera värderosen och andra beskrivningar
av aktuellt område, föreslås att kvarteren delas in färg
beroende på respektive markanvändning. För parkeringarna kan redovisningen ske så att parkeringar som
är direkt tillhörande en viss etablering eller verksamhet faller inom den aktuella markanvändningen, men
eventuella parkeringar inom området som till största
delen servar ett mer allmänt behov föreslås redovisas
XWDQHQVSHFL¿NDQJLYHQPDUNDQYlQGQLQJbYHQWH[
XUDOOPlQV\QSXQNWLFNHDQYlQGEDUDJU|Q\WRU VRPUXQW
WUD¿NSODWVHU IDOOHUXWDQI|UQnJRQDYGHDNWXHOODPDUkanvändningarna och kan redovisas som ofärgade eller
IlUJDGHPHGHQDQQDQIlUJlQNYDOLWDWLYDJU|Q\WRU VRP
IDOOHULQRPDQYlQGQLQJHQ65 
.YDUWHUHOOHUE\JJQDGHUNDQRFNVnU\PPDÀHUDROLND
IXQNWLRQHUGYVKDHQIXQNWLRQVEODQGQLQJ'HQQD
kategori föreslås i karta redovisas som en egen färg.
'RFNEHK|YHUGHROLNDDQYlQGQLQJDUQDLQRPUHVSHNWLYHE\JJQDGNYDUWHUI|UGHODVRFKWLOOI|UDVQnJRQDYGH
ROLNDNDWHJRULHUQD+$%HOOHU65I|UDWWP|MOLJJ|UD
NYDQWL¿HULQJDY\WDI|UUHVSHNWLYHDQYlQGQLQJ1nJRQ
GH¿QLWLYGH¿QLWLRQDYYDGVRPNUlYVI|UDWWHWWNYDUWHU
HOOHUE\JJQDGVNDUlNQDVVRPIXQNWLRQVEODQGDGlULQWH
VMlOYNODUDWWJ|UDPHQI|UVODJVYLVNDQWH[HWWNYDUWHU
VRPU\PPHUPLQVWWYnROLNDIXQNWLRQHUUlNQDVVRP
IXQNWLRQVEODQGDG WH[ERVWDGVKXVPHGYHUNVDPKHWHU
HOOHUKDQGHOLERWWHQSODQ 'RFNE|UNYDUWHUE\JJQDGHU
där en funktion är påtagligt dominerande och eventuellt
LQVODJDYQnJRQDQQDQIXQNWLRQlUP\FNHWOLWHWWLOORPfattningen inte räknas som funktionsblandat.
(IWHUVRPH[SORDWHULQJVJUDG HWDO JHQRPXWUlFNQLQJHQ
DY%7$\WDJHQRPWRWDO\WDQ VRPPRGHOOHQKlUlYHQ
I|UHVOnU lUHWWLQRPVDPKlOOVSODQHULQJHQHUNlQWVlWWDWW
EHG|PDWlWKHWLEHE\JJHOVHQSnEHG|PVGHWElVWDWWUHdovisa e-talet för respektive markanvändning direkt på
YlUGHURVHQVD[ODUI|UUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJVDPW
DWWJHYDUMHD[HOHQVNDODPHOODQLHWDO3nGHW
YLVHWVNXOOHHQHWWWHRUHWLVNWPD[HWDOI|UVDPWOLJDNDWHJRULHUEOLH 9DQOLJHQOLJJHUWlWKHWHQLEHE\JJHOVHRPUnGHQLPnQJDVWlGHUSnHWDOXSSWLOOFDI|UXWRP
LGHPHVWWlWDGHODUQDDYGHVWRUVWlGHUQD([HPSHOYLV
OLJJHUH[SORDWHULQJVJUDGHQLGHFHQWUDODVWHGHODUQDL
6WRFNKROPFLW\SnPHOODQLHWDO 6SDFHVFDSH 
och motsvarande siffra för ett småstadscentrum som i
.XQJVEDFNDVPHGUXWQlWVWUXNWXUSnPHGEHE\JJHOVH
YnQLQJDUKDUHWWHWDOSnFD EHG|PWLGHQQDVWXGLH
VHIDOOVWXGLHDYVQLWW +DPPDUE\VM|VWDGL6WRFNKROP
KDUHQWlWKHWSnFDH I|UKHODRPUnGHWRFKHQ
WRPWH[SORDWHULQJVJUDGH ± H[NOXVLYHRIIHQWOLJ
PDUN 
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(WWVDPPDQODJWHWDOSn SHUD[HOPDUNDQYlQGQLQJVVRUW NDQGlUI|UEHG|PDVULPOLJWlYHQRPULNWLJW
WlWH[SORDWHULQJNDQJHYlUGHQK|JUHlQHWDOSn
'RFNJ|UIDNWXPHWDWWGHQVDPODGHH[SORDWHULQJVJUDGHQ
GHODVSnI\UDD[ODUDWWYlUGHWSnUHVSHNWLYHD[HONDQEOL
JDQVNDOnJWSnYLVVDD[ODUYLONHWPRWLYHUDUDWWLQWHVlWWD
VNDODK|JUHlQSnUHVSHNWLYHD[HO(IWHUVRPYlUGHW
inom enskilda markanvändningsorten kan bli ganska
OnJWNDQlYHQUHGDQYLGHWDOSnSnUHVSHNWLYHD[HO
WHQGHUDDWWJHHQYLVVJUD¿VNREDODQVMlPWHHPRWGH
|YULJDD[ODUQDSDUDPHWDUDUYLGHQUHGRYLVQLQJLYlUGHURVHQ(QMXVWHULQJDYD[ODUQDNDQYDUDPRWLYHUDWDWW
|YHUYlJDLUHODWLRQGHOVGHWDNWXHOODRPUnGHWVVSHFL¿ND
förutsättningar samt dels sett vilken täthet som kan vara
|QVNDGHOOHUPRWLYHUDGXUHWW|YHUJULSDQGHVWDGE\Jgandsperspektiv.
3ULQFLSLOOXVWUDWLRQHUQDLQWLOOWYnROLNDVLWXDWLRQHU
3ULQFLSH[HPSHO D L)LJYLVDUI|UVWHWWHQVLWXDWLRQPHGHQI|UKnOODQGHYLVJOHVEHE\JJHOVHVWUXNWXU
RFKUHODWLYWHQVLGLJPDUNDQYlQGQLQJ HQGDVWKDQGHO
RFKDUEHWVSODWVHUNRQWRU ,SULQFLSH[HPSHO E DQWDV
KDEHE\JJHOVHQI|UWlWDWVRFKNRPSOHWWUDWVJHQRPGHOV
VHSDUDWDNYDUWHUPHGERVWlGHURFKVHUYLFHUHNUHDWLRQ
GHOVJHQRPNYDUWHUE\JJQDGHUPHGEODQGDGHIXQNWLRQHU
ERVWlGHUPHGKDQGHOLERWWHQSODQ RFKGHOVJHQRPDWW
E\JJDQGHDYSDUNHULQJVKXVRFKSDUNHULQJVGlFNLYLVVD
E\JJQDGHUVERWWHQSODQ
9lUGHURVHQJHUHQJUD¿VNUHGRYLVQLQJDYGHNYDQWL¿HUDGHRFKVDPPDQYLNWDGHYlUGHQDI|URPUnGHWV
EHE\JJHOVHWlWKHWLQRPUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJ
RI|UlQGULQJHQLNYDQWL¿HUDG6NLOOQDGHUQDPHOODQGH
ROLNDI|UVODJHQNDQGlUPHGW\GOLJWXWOlVDV6DPPDQWDget ger den vänstra delen av värderrosen på detta vis en
mätbar och visuell indikation på hur funktionsblandat
RFKWlWWEHE\JJWHWWRPUnGHlU(QQRWHULQJVRPNDQ
YDUDYlUGDWWJ|UDlUDWWHIWHUVRPHQGDVW%7$\WDNYDQWL¿HUDWVLGHWWDH[HPSHOVnEOLULQWH\WDQI|UNYDOLWDWLYD
JU|Q\WRUV\QOLJ'RFNNDQHYHQWXHOOI|UHNRPVWHQDY
NYDOLWDWLYD\WRUI|UVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQVRPLQWH
I|UXWVlWWHUE\JJQDGHU GYV%7$ DQWDVNXQQDKDEHW\GHOVHEnGHI|URPUnGHWVNYDOLWHURFKI|UGHVVLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDUGnVnGDQD\WRUNDQXWJ|UDYLNWLJD
målpunkter samt viktiga delar i en funktionsblandad
VWDGVE\JJQDG
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Principexempel (a) Fig. 3.4
(QI|UKnOODQGHYLVJOHVVWUXNWXUVRPKDUHQOnJH[SORDWHULQJVJUDG H  HQOLJWSULQFLSLOOXVWUDWLRQHQQHGDQPHG
HQWRWDOPDUN\WDSnP
P%7$KDQGHO +
P%7$DUEHWVORNDOHUYHUNVDPKHWHU $
XWDQI|UHNRPVWDYERVWlGHW % HOOHU
VHUYLFHRFKUHNUHDWLRQ 65

Principexempel (b) Fig. 3.4
,VDPPDJDWXVWUXNWXUVRP D PHQXWE\JJWPHGHQQnJRWWlWDUH
H[SORDWHULQJ H YLONHWWH[PRWVYDUDUH[SORDWHULQJVJUDGHQ
L.XQJVEDFNDFHQWUXP RFKVW|UUHIXQNWLRQVEODQGQLQJPHG
WRWDOPDUN\WDSnP
P%7$KDQGHO +
P%7$DUEHWVORNDOHUYHUNVDPKHWHU $
P%7$%RVWlGHU +
P%7$DUEHWVORNDOHUYHUNVDPKHWHU $

ger ett följande värden
H = 0,16 i e-tal
A = 0,06 i e-tal

% Le-tal

65 Le-tal

ger ett följande värden

+ Le-tal

$ Le-tal

% Le-tal

65 Le-tal
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Service och rekreation (SR)

Handel (H)

EHE\JJGHOLQKlQJQDG|SSHQJU|Q\WDSDUN

Arbetslokaler (A)

Funktionsblandad markanvändning

Bostäder (B) ÀHUERVWDGVKXVHQIDPLOMVKXV

*U|Q\WDXWDQNYDOLWDWLYIXQNWLRQ

Fig. 3.4 Funktionsblandning (F) Principillustration samt utfall i
värderos för situation med (a) låg bebyggelsetäthet samt låg funktionsblandning respektive för (b) med högre bebyggelsetäthet och mer
IXQNWLRQVEODQGDGPDUNDQYlQGQLQJ
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Inre exponering och barriär (IeB)
3DUDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU ,H% XWJnUEOD
LIUnQDWWHWW¿QPDVNLJWJDWXV\VWHPRFKHQVWDGVOLNVWUXNtur antas förbättra förutsättningarna dels för en ökad
funktionsblandning samt dels till det aktuella områdets
LQUHRFK\WWUHLQWHJUHULQJ
'HWVRPLPHWRGEHVNULYQLQJI|ULQWHJUHULQJVPRGHOOHQIUDPKnOOVPHQDVPHGHWW¿QPDVNLJWJDWXV\VWHP
är ett område tätt gatunät i förhållande till områdets
totala storlek samt att detta ger en stadslik kvarterstrukWXU%HJUHSSHWJDWXQlWVNDKlUOlVDVVRPDOODQlWI|U
VDPWOLJDW\SHUDYWUD¿NDQWHU,SDUDPHWHUQLQJnUVnYlO
ELOJDWRUJnQJRFKF\NHOYlJDURFKNROOHNWLYWUD¿NOLQMHU
,WUD¿NYHUNHWVUDSSRUWIUDPKnOOVDWWHWWWlWDUH JDWX QlW
|NDUP|MOLJKHWHQDWWWUD¿NU|UHOVHUDWWVLODJHQRPRPUnGHW'HWWDDQWDVJ|UDDWWIDVWLJKHWHUNYDUWHU PHGGHVV
IXQNWLRQHU PHUV\QOLJDRFKWLOOJlQJOLJDI|UWUD¿NDQWHU
inom området. I integreringsmodellen benämns detta
som inre exponering.
I motsats till detta beskrivs att ett område med ett glest
nät och endast större enskilda etableringar eller kvarter
J|UEODDWWWUD¿NHQNRQFHQWUHUDVWLOOInJDWRUVDPWDWW
verksamhetens närhet till gatan minskar samtidigt som
JDWDQVEDUULlUHIIHNWNDQ|ND'RFNIUDPKnOOVDWWHQJOHV
JDWXRFKNYDUWHUVWUXNWXUNDQJ|UDDWWH[SRQHULQJHQI|U
enstaka etableringar från gatan blir större, men att det
I\VLVNDDYVWnQGHWPHOODQIXQNWLRQHUQDLQRPRPUnGHW
samtidigt ökar, vilket ger effekter som ökat behov av
ELOWUDQVSRUWHU2PHQJDWDKDUEDUULlUHIIHNWI|UU|UHOser inom området antas detta hämmande för den inre
H[SRQHULQJHQ
3DUDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUKDUVRPV\IWH
DWWnWHUVSHJODWlWKHWHQDYJDWXQlWHW LQNOXVLYHJnQJRFK
F\NHOQlWHWVDPWNROOHNWLYWUD¿NQlWHW VDPWI|UHNRPsten av gator som medför barriäreffekt i det studerade
området.
%HUlNQLQJHQDY,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU ,H% E\JJHUNYDQWL¿HULQJDYI|OMDQGHDYGDWDIDNWRUHU
/lQJGJDWRU$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQELOJDWRULRPUnGHW
/lQJGJFQlW$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQDYJnQJRFK
F\NHOQlWHWLRPUnGHW0HGJnQJRFKF\NHOQlWHWDYVHVVWUnN
VRPLQJnULVWDGHQVHOOHURPUnGHWVJnQJRFKF\NHOQlWVDPW
VRPKDUOlPSOLJVWDQGDUG bYHQJDWRUPHGVnGDQXWIRUPQLQJ
RFKKDVWLJKHWHUVRPP|MOLJJ|UVlNUDJnQJRFKF\NHOU|UHOVHU
LEODQGWUD¿NNDQHIWHUEHG|PQLQJLGHWHQVNLOGDIDOOHWUlNQDV
LQ
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.YDQWL¿HULQJDYLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUHIIHNWHU
L(E E\JJHUSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO

En lämplig kalibrering och skala för redovisning har
efter tester på principiella kvartersstrukturer och fallstudie område i Kungsbacka visat sig vara att multipliFHUDIRUPHOUHVXOWDWHWPHGIDNWRUVDPWDWWJHYlUGHURVHQHQVNDODSnWLOOGlULQQHElUHQK|JLQUH
H[SRQHULQJRFKOLWHQI|UHNRPVWDYEDUULlUHIIHNWHU
,)LJLQWLOOYLVDVWUHSULQFLSH[HPSHOVRPLOOXVWUHUDUXWIDOOHQYLGROLNDWlWKHWLQlWVWUXNWXUHUQD([HPSHO
D YLVDUHQWlWUXWQlWVWUXNWXUPHGNYDUWHUSn[
PHWHURFKNROOHNWLYWUD¿NOLQMHUSnI\UDJHQRPJnHQGH
JDWXOlQNDU%nGHL D GHQJOHVDUHVWUXNWXUHQL E DQWDV
DWWJFQlWHWlUXWE\JJWLHQOLJKHWPHGJDWXQlWHWHOOHU
DWWJDWRUQDPHGJHUJFU|UHOVHULEODQGWUD¿N7YnDYGH
JHQRPJnHQGHJDWRUQDDQWDVXWJ|UDEDUULlUHU)|U D 
RFK E YLVDVlYHQMlPI|UHOVHI|UXWIDOOXWDQEDUULlUJDWRU, F YLVDVHQJOHVVWUXNWXUPHGHQGDVWJFOlQNDU
längs vissa av gatorna.
,H[HPSHOHWVRPKDUHQWlWUXWQlWVVWUXNWXU D PHG
NYDUWHUVWRUOHNDUMlPI|UEDUDPHGWH[.XQJVKROPHQ
L6WRFNKROPYLVDUXWIDOOHWLYlUGHURVHQSnK|JLQUH
H[SRQHULQJ ,H% UHVSXWDQEDUULlUJDWRU 'HQ
JOHVDUHVWUXNWXUHQ E KDUKlOIWHQVnP\FNHWJDWXOlQJG
PHGNROOHNWLYWUD¿NVDPWHQNQDSSWKlOIWHQDYOlQJGHQ
LJDWXUHVSHNWLYHJFOlQNDUMlPI|UWPHG D 8WIDOOHWL
YlUGHURVHQYLVDURFNVnHQNQDSSKDOYHULQJL,H%YlUGHW
,H% UHVSXWDQEDUULlUJDWRU ,H[HPSHO F KDU
JFQlWHWVXWE\JJQDGPLQVNDWVPHGNQDSSWKlOIWHQMlPI|UWPHG E 8WIDOOHWLYlUGHURVHQEOLUKlUHQPLQVNQLQJ
PHGL,H%YlUGH ,HE 
'HQI|UHVODJQDNDOLEUHULQJHQEHG|PVLGHWWDDYVHHQGH
GlUI|UJHWLOOIUHGVWlOODQGHXWIDOO2PPRGHOOHQLIUDPtiden får ett användningsområde i ännu tätare strukturer
lQ D NDQHQQ\NDOLEUHULQJEHK|YD|YHUYlJDV
/lQJGEDUULlUJDWRU$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQSnJDWRULQXWL
RPUnGHWVRPXWJ|UHQEDUULlUGYVLQWH\WWUHDYJUlQVDQGHJDWRU
/lQJGNROOHNWLYWUD¿N$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQNROOHNWLYWUD¿NHQVRPWUD¿NHUDUJHQRPRPUnGHW
2PUnGHWVRPNUHWV
7UD¿NYHUNHWVLG NRPSOHWWHUDWPHGI|UVODJWLOO
I|UW\GOLJDQGHGH¿QLHULQJ

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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Fig. 3.5 Inre exponering och barriär (IeB) Principillustration samt utfall i värderos för situation med (a)WlWWJDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NQlWRFK(b) med glesare
QlWVWUXNWXU, D RFK E PHGJFQlWLHQOLJKHWPHGJDWXQlW,(c) med gc-länkar
HQGDVWOlQJVYLVVDJDWRU

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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Inre exponering och barriär (IeB),
Principexempel (a) Fig. 3.5
(QWlWVWUXNWXUPHGNYDUWHUSn[PRFKPHG
PJDWDUHVS
PJFOlQNDU
PJDWXOlQNPHGNROOHNWLYWUD¿NRFK
PJDWXOlQNDUPHGEDUULlUHIIHNW
ger ett iEb-värde = 9,2
Utan barriäreffekten blir iEb-värdet = 10

Principexempel (b) Fig. 3.5
(QJOHVDUHVWUXNWXUPHGVW|UUHNYDUWHUlQ D PHQPHGHQGDVW
PJDWXOlQNDU
PJFOlQNDURFK
PJDWXOlQNPHGNROOHNWLYWUD¿N
PJDWXOlQNDUPHGEDUULlUHIIHNW
ger ett iEb-värde = 4,90
Utan barriäreffekten blir här iEb-värdet = 5,70
Principexempel (c) Fig. 3.5
(QPRWVYDUDQGHJOHVVWUXNWXUVRP E IDVWVRPKDUHWWPLQGUH
WlWWXWE\JJWJFQlWPHGHQGDVW
PJFOlQNDU
ger ett iEb-värde = 3,80
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Sammanläkning (S)
3DUDPHWHUQVDPPDQOlQNQLQJXWJnULIUnQDQWDJDQGHW
att det för ett främjande av integrering av ett omUnGH KDQGHOVRPUnGH EHK|YVHQNRQWLQXLWHWPHOODQ
omgivande markanvändning samt nätstruktur och
PDUNDQYlQGQLQJQlWVWUXNWXULQRPGHWDNWXHOODRPUndet.
0HGGHWWDPHQDVGHOVDWWRPUnGHWVLQUHJDWXV\VWHP
och gc-struktur behöver ansluta till omgivande gator
RFKJFYlJDU'HOVDWWPDUNDQYlQGQLQJHQLRPJLYningen och området möts eller överlappar varandra,
HQOLJWPHWRGHQVGH¿QLWLRQVNDGHWWDVNHSnHWWVnGDQW
VlWWDWWJUlQVHQGlUPDUNDQYlQGQLQJHQE\WVLQWH
minskar möjligheter till integrering, utan kan bidra till
HQVDPPDQOlQNQLQJDYVWDGHQVRPUnGHWVIXQNWLRQHU
)|UHNRPVWHQDYI\VLVNDEDUULlUHUWH[KnUWWUD¿NHUDGH
huvudgator, järnvägar, motorvägar eller kraftiga höjdskillnader och vattendrag tillskrivs enligt metoden ha
en negativ inverkan på sammanlänkningen.
3DUDPHWHUQVDPPDQOlQNQLQJKDUVRPV\IWHDWWLI|UVWD
hand återspegla hur starkt sambandet är mellan det
DNWXHOODRPUnGHWV\WWUH]RQRFKRPJLYQLQJHQ
.YDQWL¿HULQJDYVDPPDQOlNQLQJHQ 6 E\JJHUXUVSUXQJOLJHQSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO

3UHOLPLQlUDUHVXOWDWIUnQIDOOVWXGLHWHVWDYPRGHOOHQL
Kungsbacka samt tester på principiella stadsstrukturer
har visat på vissa behov av en omarbetning av formeln
för att ge utfall som samstämmer med modellens
intentioner om att återspegla integreringssambanden
PHOODQRPUnGHWV\WWHUNDQRFKRPJLYDQGHVWUXNWXUHU
markanvändning på ett tillfredställande sätt.
%HUlNQLQJVIRUPHOQVXUVSUXQJOLJDXWIRUPQLQJJ|UWH[
att en sammanhängande markanvändning utan barULlUHU YLONHWWDODUI|UJRGLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJ 
JDQVNDVWRUJUDGNDQWDVXWDYDWWGHW¿QQVDQGUDGHODU
DYRPUnGHWV\WWUHJUlQVVRPKDUEDUULlUHIIHNWHU'HW
YLVDGHVLJRFNVnYLGWHVWHUDWWDQWDOHWDQVOXWQLQJDU WLOO
DQJUlQVDQGHJDWXRFKJFQlW PHGGHQXUVSUXQJOLJDIRUPHOQ¿FNHWWI|UKnOODQGHYLVOnJWJHQRPVODJ
En ökning av antalet anslutningar mellan ett urVSUXQJVOlJH I|UH RFKHWWI|UlQGULQJVI|UVODJ HIWHU 
PHGÀHUDQVOXWQLQJDU GYVHQElWWUHI|UXWVlWWQLQJI|U
VDPPDQOlQNQLQJ LQWHJDYLQWHXWVODJLQnJRQVW|UUH
omfattning.

'HQXUVSUXQJOLJDIRUPHOQWDUKHOOHULQWHEHDNWDGHDWW
DQVOXWQLQJDULQRP|YHUEDUULlUHUNDQVHVH[WUDYLNWLJD
för att öka ett områdes potentiella sammanläkning och
LQWHJUDWLRQ9LGGHODUDYRPUnGHWV\WWUHJUlQVGlULQWH
EDUULlUHU¿QQVlUDQVOXWQLQJDUWLOORPJLYDQGHQlWVWUXNWXUHURFNVnDYEHW\GHOVHPHQP|MOLJKHWHQDWWU|UDVLJ
WLOOIUnQRPUnGHWlULQWHOLNDVWDUNWEHURHQGHDYHQRUGQDGDQVOXWQLQJVRPYLGHQ\WWUHEDUULlU6RPWH[YLGHWW
VW|UUHYDWWHQGUDJHOOHUHQWUD¿NHUDGJDWD'HWlULGHWWD
VDPPDKDQJKHOOHULQWHLUUHOHYDQWDWWO\IWDUHVRQPDQJHW
RPDWWEDUULlUHUVRPKDUWLOOUlFNOLJWWlWD|YHUEU\JJDQGH
anslutningar över sig till viss del mister sin effekt som
barriär för rörelser, vilket inte tas upp i den ursprungliga formeln. För att främja sammanläkning kan det
även bedömas relevant att premiera att anslutningar
¿QQVJDWXRFKJFQlWGlUVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ¿QQVYLONHWLQWHJ|UVLRULJLQDOIRUPHOQ,
originalformeln slogs även det framräknade sammanlänkningsvärdet ihop för gatu-, gc-kopplingar samt marNDQYlQGQLQJ(IWHUVRPGHWLXUVWDGSODQHULQJV\QSXQNW
NDQYDUDUHOHYDQWSUHPLHUDYLVVDW\SHUDYU|UHOVHUWH[
I|UJnQJRFKF\NHOVDPWDWWJFQlWHWJHQHUHOOWE|UYDUD
¿QPDVNLJDUHPHGÀHUDQOXWQLQJDUlQELOJDWXQlWHWGUDV
KlUVOXWVDWVHQDWWHQH[SOLFLWUHGRYLVQLQJDYVDPPDQläkningsvärden för gatu-, gc och mark bör göras som
NRPSOHPHQWWLOOHQVDPPDQYlJGUHGRYLVQLQJ'HWWDNDQ
lYHQXQGHUOlWWDDWWDQDO\VHUDKXUHQUnGDQGHVLWXDWLRQ
för ett givet område ser ut i relation till önskad målbild
för områdets sammanlänkning till omgivningen.
(WWI|UVODJWLOOHQQ\IRUPHOKDULQRPUDPHQI|UGHWWD
arbete tagits fram under avstämning med huvudförfatWDUHQWLOOLQWHJUDWLRQVPRGHOOHQ0DULR5LYHUD5DPE|OO
'HQQ\DIRUPHOQSUHPLHUDUW\GOLJDUHEODVDPPDQKlQgande markanvändning utan barriäreffekter samt anordQDQGHWDYDQVOXWQLQJDUGHOVYLG\WWUHEDUULlUHUVDPWGHOV
inom i områden där sammanhängande markanvändning
¿QQV
,GHWQ\DI|UVODJHWWLOOEHUlNQLQJVIRUPHOI|UVDPPDQOlNQLQJYlJVWH[SULPlUWDQWDOHWDQVOXWQLQJI|UJDWX
RFKJFQlWHWLUHODWLRQWLOORPUnGHWRPNUHWV'RFNYlJV
GHDQVOXWQLQJDUVRPEU\JJDU|YHUHQEDUULlUHOOHUNQ\WHU
samman områden med sammanhängande markanvändnLQJJnQJH[WUDGnDQVOXWQLQJDULVnGDQDOlJHWHQOLJW
NDQEHG|PDVVRPH[WUDYLNWLJDI|UDWWJ|UDIUlPMDHQ
god sammanläkning.
,OLNKHWPHGWLGLJDUHEHVNULYHQSDUPHWHU ,H% I|UHVOnV
YlUGHURVHQJHVHQVNDODSnWLOOGlULQQHElUHQ
K|JVDPPDQOlQNQLQJVJUDGPHOODQRPUnGHWV\WWUHGHODU
och omgivande strukturer och markanvändning.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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En lämplig kalibrering av beräkningsformlernas värde
I|UUHGRYLVQLQJSnVNDODKDUHIWHUWHVWHUSnSULQcipiella kvartersstrukturer och fallstudie område i
Kungsbacka visat sig vara att multiplicera formelresulWDWHWPHGIDNWRUYDGJlOOHUVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ'HWWDJHUHWWWRWDOWVDPPDQOlNQLQJVYlUGHI|U
PDUNDQYlQGQLQJ6 PDUN SnRPVDPPDQKlQJDQGH
PDUNDQYlQGQLQJ¿QQVUXQWKHODRPUnGHWVDPW\WWUHEDUULlUHUVDNQDVKHOW9DGJlOOHUJDWXRFKJFNRSSOLQJDU
ger beräkningsformeln ett värde som direkt förehåller
VLJYlOWLOOHQVNDODGRFNVRPWXVHQGHODUYDUI|UHQ
PXOWLSOLFHULQJPHGJ|UUHVXOWDWPHUOlWWDYOlVW
1\WWI|UVODJWLOOIRUPHO

)RUPHOQKDUI|OMDQGHGHODU
/lQJGVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ$YVHUlängden
på den delen av områdetsgräns där samma markanvändning
I|UHNRPPHUSnVLGRUDYGHQ\WWUHJUlQVHQ
/lQJGPHGUHVSHNWLYHXWDQXWDQI\VLVNEDUULlUYLG\WWUH
JUlQVHQ$YVHUOlQJGHQSnGHQGHODYRPUnGHWV\WWUHJUlQV
VRPLQWHXWJ|UVDY\WWUHEDUUlUUHUUHVSHNWLYHGHVWUlFNRUVRP
LQWHKDU\WWUHEDUULlUUHU
2PUnGHWVRPNUHWV
$QWDODQVOXWQLQJDU$YVHUDQVOXWQLQJDUDYJDWXUHVSHNWLYH
JFQlWHWWLOORPJLYDQGHVWUXNWXUHUYLGRPUnGHWV\WWUHJUlQV
2PRFKKDVWLJKHWHUVRPP|MOLJJ|UVlNUDJnQJRFKF\NHOU|UHOVHULEODQGWUD¿NNDQHIWHUEHG|PQLQJLGHWHQVNLOGDIDOOHW
räknas in.
$QWDODQVOXWQLQJLQRPVWUlFNRUPHG\WWUHEDUULlUHU6HRYDQ
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6WUXNWXUHQLSULQFLSH[HPSHO D JHUHWWVDPPDQOlQNQLQJVYlUGHI|UPDUNDQYlQGQLQJHQSn6 PDUNDQY 
'HWWDNDQI|UNODUDVPHG\WWUHEDUULlUHQGDVW¿QQVSnHQ
VLGDRFKDWWKlOIWHQDYRPUnGHWV\WWUHJUlQVKDUVDPmanhängande markanvändning. Hade det inte funnits
QnJRQEDUULlUKDGHYlUGHWEOLYLW*DWXUHVSHNWLYH
gc-nätet och dess anslutningar antas här vara samstämPLJWXWE\JJWPHGHQGDVWWUHDQVOXWQLQJDURFKLQJHQ
|YHUGH\WWUHEDUULlUHUQD'HWWDJHUHWW6 JF VDPW
6 J YlUGHSnHQGDVW'HWOnJDYlUGHWEHURUSnDWW
DQWDOHWNRSSOLQJDUlUInUHODWLYWRPUnGHWRPNUHWV LVQLWW
PPHOODQDQVOXWQLQJDUQD VDPWDWWLQJHQDQVOXWQLQJ
¿QQV|YHUEDUULlUHULRPUnGHWVYlQVWUDGHO'HWVDPPDQYlJGDVDPPDQOlQNQLQJVYlUGHWEOLUL D 6 
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,SULQFLSH[HPSHO E VRPKDUVDPPD
förutsättningar vad gäller sammanKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJRFK\WWUH
barriärer, men där sju gc- respektive sju
JDWXNRSSOLQJDU¿QQV|NDU6 JF RFK
6 J YlUGHWPHGGU\JW6 PDUNDQY 
värdet förblir oförändrat medan det
VDPPDQODJGD6YlUGHW|NDUPHG
Ökningen av samlade sammanslänkningsvärdet, sker alltså endast genom
att antalate anslutningar ökar samt av
att vissa av dessa är lokaliserade vid
\WWUHEDUULlUHUHOOHUVDPPDQKlQJDQGH
markanvändning.

, F I|UEOLUVDPPDQOlQNQLQJYlUGHWVRP
L D WURWVDWWVWUXNWXUHQlUWlWDUHGHWWDGnVDPPDQOlNQingsparametern endast avser att mäta hur områdets inre
struktur sammanlänkar med omgivande strukturer och
LQWHYlUGHUDGHQLQUHVWUXNWXUHQL|YULJW6DPPDQOlQNQLQJVYlUGHWI|UJDWXUHVSHNWLYHJFDQVOXWQLQJDUSn
LQQHElULVQLWWHQDQVOXWQLQJSHUPHWHU9lUGHWKDGH
EOLYLWRPGHWIXQQLWVHQDQVOXWQLQJYDUPHWHU
, G DQWDVGRFNlYHQDQWDOHWNRSSOLQJDUEOLÀHUL
UHVSHNWLYHQlWYLONHWJ|UDWW6 JF RFK6 J YlUGHQD
|NDUPHGFDVWHJRFKGHWVDPPDQODJGD6YlUGHW|NDU
PHGFD,QRPSDUDQWHVDQJHVL G YlUGHYLGHWWDQWDgande om sammanhängande markanvändning runt hela
RPUnGHW$QOHGQLQJWLOODWW6 JF RFK6 J YlUGHWEOLU
LHWWVFHQDULRPHGVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQ-

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

S-principexempel (a)
I en förhållandevis gles och oregelbunden struktur med större
kvarter, enligt princip illustrationen nedan,
PHGHQRPNUHWVSnP
PHGHQVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJSnP
PHGHQWRWDOOlQJG\WWUHEDUULlUHUSnP
GYVPHMEDUULlU
PHGWRWDOWDQVOXWQLQJDU JDWXDQVOXWQLQJDUJFDQVOXWQLQJDUPHGVDPPDDQWDJQDORNDOLVHULQJ YDUDYLQJHQYLG
\WWUHEDUULlUHURFKHQYLGVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ

S-principexempel (b)
I samma förhållandevis gles och oregelbunden struktur med
större kvarter, enligt princip illustrationen nedan, men
- med där alla möjliga vägar ansluter till omgivande strukturer
WRWDOWDQVOXWQLQJDU JDWXDQVOXWQLQJDUJFDQVOXWQLQJDU 
YDUDYJDWXJFDQVOXWQLQJOLJJHUYLG\WWUHEDUULlURFK
GlUWRWDOWJDWXJFDQVOXWQLQJOLJJHULQRPVDPPDQlQJande markanvändning

ger ett sammavägt 6YlUGH 

6DPOlQNQLQJVYlUGHWI|UJDWXRFKDQVOXWQLQJDU
gator 6 J respektive 6 JF  

6DPOlQNQLQJVYlUGHWI|UJDWXRFKDQVOXWQLQJDU
gator 6 J respektive 6 JF  

blir istället det sammanvägda 6YlUGHW 

9lUGHWVDPPDQOlNQLQJJHQRPVDPPDKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJOLJJHUNYDUSnVDPPDVRPL D 6 PDUN 
då förutsättningarna är oförändrade.

9lUGHWVDPPDQOlNQLQJJHQRPVDPPDKlQJDQGHPDUNDQYlQGning blir klart högre 6 PDUN 

Fig. 3.4 (a och b) Sammanlänkning (S)
Principillustration samt utfall i värderos för situation med gles struktur med
(c) 3+3 anslutningar till omgivande nät respektive
(d)PHGDQVOXWQLQJDUYDUDYLQRPVDPPDQKlQJQDGHPDUNDQYlQGQLQJ
VDPWYLG\WWUHEDUULlUU
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LQJUXQWKHODRPUnGHW G NDQI|UNODUDVPHGEHUlNQLQJVIRUPHOQVH[WUDYlUGHULQJDYDQVOXWQLQJDUYLG
VDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ'RFNNDQGHWWD
scenario antas förekomma relativt sällan, varför det
inte bedöms vara problematiskt att värdet överstiger
den valda skalan.
S-principexempel (c)
,HQWlWVWUXNWXUPHGNYDUWHUSn[P YLONHWLPRWVYDrar en kvarterstorlek jämförbar med Kungsholmen i cenWUDOD6WRFNKROP PHQL|YULJWVDPPDI|UXWVlWWQLQJDUVRPL
H[HPSHO D
ger ett sammavägt 6YlUGH 

6DPPDQWDJHWNDQXWIDOOHQLGHSULQFLSLHOODVWUXNWXUHUQD
YDUDULPOLJDbYHQWHVWHUQDLIDOOVWXGLHQPHGI|UHVODJHW
EHUlNQLQJVVlWWEHG|PVJHULPOLJDXWIDOO VHNDSLWHO
IDOOVWXGLH )RUWVDWWDYDOLGHULQJDUEHK|YVGRFN
S-principexempel (d)
2PVDPWOLJDDYGHP|MOLJDOlQNDUQDDQWDVDQVOXWDWLOO
omgivande strukturerna, enligt illustrationen,
PHGWRWDOWDQVOXWQLQJDU JDWXDQVOXWQLQJDUJF
DQVOXWQLQJDU YDUDYYLG\WWUHEDUULlUHURFKYLGVDPmanhängande markanvändning
ger ett sammavägt 6YlUGH  
6DPOlQNQLQJVYlUGHWEOLUI|UJDWXRFKDQVOXWQLQJDU
gator 6 J respektive 6 JF   

6DPOlQNQLQJVYlUGHWEOLUI|UJDWXRFKDQVOXWQLQJDU
gator 6 J respektive 6 JF
 
6DPPDQOlNQLQJVYlUGHWJHQRPVDPPDKlQJDQGHPDUNDQYlQGning blir 6 PDUN 

Fig. 3.4 (c och d) Sammanlänkning (S)
Principillustration samt utfall i värderos för situation med tät struktur med
(c) 3+3 anslutningar till omgivande nät respektive (d)PHGDQVOXWQLQJDU

6DPPDQOlNQLQJVYlUGHWJHQRPVDPPDKlQJDQGHPDUNDQYlQGning blir 6 PDUN  
,QRPSDUDQWHVDQJHVRP6YlUGHQDRPKHODRPUnGHWVNXOOH
KDVDPPDKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJRFKLQJD\WWUHEDUULlUHU
men samma antal anslutningar.
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Genomströmning (G)
3DUDPHWHUQJHQRPVWU|PQLQJE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWW
VWUXNWXUHUQDLLQWHJUHUDGHHWDEOHULQJDURPUnGHQlUOlWWD
att förstå, alltså orienterbara. I metodbeskrivningen
framhålls att det ur detta perspektiv är viktigt att området ansluter till omgivande strukturer, men att det också
viktigt att dessa anslutningar leder till det inre gatunätet
RFKJHUP|MOLJKHWWLOOHWWEUDÀ|GHJHQRPRPUnGHW
En beskrivning av detta kan enligt metoden göras
JHQRPDWWLGHQWL¿HUDJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDULRPrådet. Enligt metodbeskrivningen räknas genomströmmande länkar vara gator och gc-länkar som ansluter till
HWW\WWUHJDWXQlWJFQlWRFKVRPJ|UP|MOLJWDWWWUDQVSRUWHUDVLJJHQRPRPUnGHWPHGPD[LPDOWHQULNWQLQJVförändring vid korsningspunkter.
3DUDPHWHUQJHQRPVWU|PQLQJHQ * E\JJHUNYDQWL¿HULQJDYI|OMDQGHDYGDWDIDNWRUHUI|UDNWXHOOWRPUnGH
/lQJGJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU$YVHUGHQWRWDODOlQJGHQ
SnOlQNDUPHGPHGJHUU|UHOVHUJHQRPRPUnGHWPHGPD[HQ
ULNWQLQJVlQGULQJYLGNRUVQLQJVSXQNWHU6RPOlQNDUUlNQDV
både gator och gc-nätet.
7RWDOOlQNOlQJI|UJDWRUUHVSHNWLYHJF$YVHUGHQWRWDOD
länden av gator respektive gc-nätet i området.

VW|UVWEHW\GHOVHI|URULHQWHUEDUKHWHQIUDPI|UDOOWI|UGHQ
VRPLQWHNlQQHUWLOORPUnGHWVHGDQLQQDQ'HQVRPUHdan är väl bekant med området kan dock antas påverkas
mindre av antalet säckgator. Istället kan den faktiska
andelen genomströmmande länkar antas vara viktigare
I|UP|MOLJ|UDHQVnIULNWLRQVIULWWÀ|GHJHQRPRPUnGHW
som möjligt, vilket kan öka områdets integration med
omgivningen. Ursprungsformeln kan dock vid situationer där antalet genomströmmande länkar faktiskt
ökar ändå ge ett utslag med sänkt totalt G-värde, om
den total längden länkar samtidigt ökar i större omfattning. En sådan situation kan förvissa antas kunna
bidra till en minskad orienterbarhet för den som inte
hittar i området genom att andelen länkar som är säckJDWRU|NDU6DPWLGLJWVnNDQGHQIDNWLVNDP|MOLJKHWHQ
för genomströmning bli lättare, framförallt för den som
redan hittar i området, men även potentiellt för den
VRPLQWHJ|UGHW2PUnGHWVVWRUOHN YLONHQRIWDVWNDQ
UHODWHUDVWLOORPNUHWVHQ LI|UKnOODQGHWLOODQWDOHWOlQNDU
i området kan också antas påverka förutsättningar för
orienterbarhet samt möjligheten för rörelser genom
RPUnGHW'YVHWWVWRUWRPUnGHWPHGInJHQRPVWU|Pmande gator kan antas ge sämre förutsättningar för
rörelser genom området jämfört med med ett mindre
område med förhållandevis mer genomströmmande
JDWRUUHDOWLYWRPUnGHWVVWRUOHN'HWWDYlJVLQWHYlJVLQL
ursprungsformeln.

2PUnGHWVRPNUHWV

7UD¿NYHUNHWVLG .RPSOHWWHUDWHQOLJW
Q\WWIRUPHOI|UVODJ
.YDQWL¿HULQJDYJHQRPVWU|PQLQJHQ * E\JJHUXUVSUXQJOLJHQSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO

7UD¿NYHUNHWVLG
3UHOLPLQlUDUHVXOWDWIUnQIDOOVWXGLHWHVWDYPRGHOOHQL
Kungsbacka samt tester på de principiella stadsstrukturerna har visat på vissa behov av en omarbetning
DYIRUPHOQ'HWWDI|UDWWGHQVNDJHXWIDOOVRPSn
ett tillfredställande sätt beskriver både strukturella
förutsättningarna för orienterbarhet och för genomströmning.
I sin ursprungliga form premierar formeln en nätstruktur med få säckgator och en hög andel möjliga
sträckningar som leder genom området med endast en
riktningsförändring. I praktiken kan detta beskrivas ha

$UWHULHOOLWHWGYVGHQVWUDWHJLVNDNRQWLQXLWHWHQIUDPKnOOVDY0DUVKDOOVRPYLNWLJI|UU|UHOVHUQDLVWDGHQ
6WUDWHJLVNNRQWLQXLWHWHOOHUDUWHULHOOLWHWIUDPKnOOVRFNVn
vara fundamental faktor i ett välfungerande vägnät samt
lYHQI|UJnQJF\NHOYlJQlW 0DUVKDOO6LG
PÀ $UWHULHOOLWHWIUDPKnOOVRFNVnDY0DUVKDOOVRPHQDY
de viktigaste faktorerna för läsbarhet och orienterbarKHW 0DUVKDOOVLG
Något förenklat kan arteriellitet eller strategisk kontinuitet beskrivas bildas genom att enskilda gatulänkar
ELQGVVDPPDQYLGNRUVQLQJDURFKELOGDUUXWWHUGHVWUnN
UXWWHUVRPWLOOK|UGHQ|YHUVWD³QLYnQ´LQlWYHUNHWHOOHU
GHOQlWYHUNHWlUVHGDQGHVRPGH¿QLHUDVVRPDUWHULHOOD
HQOLJW0DUVKDOO 0DUVKDOOVLGPÀ 7H[YlJHQ
mellan två städer eller gc-vägen mellan två områden,
beroende på vilken skala man fokuserar på.
bYHQRPJHQRPVWU|PQLQJVSDUDPHWHUQLVWlOOHWGH¿QLerar kontinuiteten i de genomströmmande länkarna
utifrån enkelheten att röra sig utan riktningsförändrinJDUYLGNRUVQLQJDU¿QQVHQYLVVOLNKHWLGHVVV\IWHPHG
beskrivningen av arteriellitet.
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'HWWDNDQVlJDVJHVW|GI|USDUDPHWHUQJHQRPVWU|PQing i stort, men även för att andelen genomströmmande
länkar bör sättas i relation till båda det totala antalet
länkar och till områdets storlek. Enligt devisen ju mer
strategisk kontinuitet ju bättre grundförutsättningar för
rörelser och orienterbara rörelser i nätverket och genom
RPUnGHW'RFNlUIUnJDQRPU|UHOVHURFKRULHQWHUEDUKHWlUOnQJWPHUNRPSOH[DRFKEHURHQGHlYHQDYDQGUD
faktorer som rumslig kontektivitet, nätmönstret komSOH[LWHWW\GOLJKHWLJDWXXWIRUPQLQJHWF
(QNYDQWL¿HULQJDYJHQRPVWU|PQLQJVI|UXWVlWWQLQJDUQD
för ett området bör dock i alla fall väga och balansera
LQEnGHDQGHOHQVlFNJDWRU VRPNDQI|UVYnUDRULHQWHUEDUKHWHQ RFKGHQIDNWLVNDOlQJGHQJHQRPVWU|PPDQGH
länkar samt relatera till områdets storlek. Ett förändringsförslag till formeln har därför tagits fram där
detta vägs in.
En bedömning bör av genomströmningen bör särskilja
SnROLNDW\SHUDYQlWYLONHWIUDPKnOOVVRPYLNWLJWLEnGH
75$67RFKDY0DUVKDOO7HVWSnIDOOVWXGLHRPUnGHW
visar även behov av en sådan särkiljning. 6DPPDQfattande kan en särkiljning motiveras i att förutsättningarna mellan de olika näten kan skilja sig och att det
i vissa fall kan vara önskvärt med en hög möjlighet
JHQRPVWU|PQLQJDYJFÀ|GHQPHQVDPWLGLJWYDUD
|QVNYlUWDWWKnOODQHUHJHQRPVWU|PQLQJHQDYELOWUD¿N
även om detta minskar den totala genomströmningen.
En särskiljning mellan gatu- och gc-nät har därför även
ODJWVLQLIRUPHOQ LOLNKHWPHGI|UVDPPDQOlNQLQJVSDUDPHWHUQ 
)|UVODJWLOOQ\IRUPHO

9LONDW\SHUDYJDWXQlWRFKJFQlWVRPlUJHQRPVWU|PPDQGHGYVRPGHWWH[lUHQGHODYHWWVWDGV|YHUJULpande kontinuerligt nät eller en länk som bara ansluter
till en återvändsgränd i det intilliggande området bör
även övervägas. Eftersom integreringsmodellens i
KXYXGVDNV\IWDUWLOODWWYLVDSnLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUQDYLGGHWDNWXHOODRPUnGHWV\WWUHJUlQVE|UGRFNHWW
sådant invägande ställas i relation till arbetsinsats och
Q\WWD'RFNNDQRPUnGHQDVJDWRULUHODWLRQWLOO|YULJD
gator stadens nätverk som helhet vara avgörande både
för graden av faktisk integration och för de urbana kvalLWpHUQDLQRPRPUnGHW
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En lämplig kalibrering och skala för redovisning
har efter tester på principiella kvartersstrukturer och
fallstudieområde i Kungsbacka visat sig vara att
PXOWLSOLFHUDIRUPHOUHVXOWDWHWPHGIDNWRUVDPWDWW
JHYlUGHURVHQHQVNDODSnWLOOGlULQQHElUHQ
stor längd och andel genomströmmande länkar och låg
andel säckgator i relation till både området omkrets och
den totala andelen länkar.
3ULQFLSH[HPSHO D L)LJYLVDUHQWlWJDWXVWUXNWXU
PHGNYDUWHUSn[PRFKHWWDQWDJDQGHDWWJF
QlWHWlUXWE\JJWLHQOLJKHWPHGJDWXQlWHW DOWHUQDWLYW
DWWJDWXQlWHWPHGJHUVlNUDJFU|UHOVHULEODQGWUD¿N 
(QGDVWWUHDQVOXWQLQJDUWLOORPJLYDQGHQlW¿QQV'HWWD
J|UDWWEDUDDWWPJFOlQNDURFKPJDWXOlQNDU
EOLUNODVVDGHVRPJHQRPVWU|PPDQGH6DPPDJlOOHUI|U
E VRPGRFNKDUHQJOHVDUHQlWVWUXNWXU*YlUGHWI|U D 
RFKI|U E $WW*YlUGHWL D EOLUOlJUHWURWV
DWWOlQJGHQJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUlUOLNDL D RFK
E EHURUSnDWWDQGHOJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUUHODWLYW
totala antalet länkar är lägre i den tätare strukturen.
'YVGHW¿QQVÀHUnWHUYlQGVJDWRUYLONHWDQWDVI|UVlPra orienterbarheten och därmed med vilken lätthet som
rörelser genom området kan ske.
2PDQWDOHWDQVOXWQLQJDUWLOORPJLYDQGHQlW|NDVWLOO
JFJDWXDQVOXWQLQJDU VRPLH[HPSHO F RFK H 
EOLUÀHUOlQNDUJHQRPVWU|PPDQGHRFKJHQRPVWU|PQLQJVYlUGHW|NDUEnGHI|UGHQJOHVDVWUXNWXUHQ F RFK
LGHQWlWDVWUXNWXUHQ H 'RFN|NDUGHJHQRPVWU|Pmande länkarna mest i den täta strukturen efter som
GHQPHGVDPPDDQWDODQVOXWQLQJDUJHUÀHUP|MOLJKHW
DWWU|UDVLJJHQRPRPUnGHWPHGPD[LPDOWHQULNWQLQJVI|UlQGULQJYLGNRUVQLQJ*YlUGHWEOLUL F RFKL
H 
2PDQWDOHWDQVOXWQLQJDUWLOORPJLYDQGHQlW|NDULGHQ
täta strukturen till att omfatta alla länkar blir antalet
DQVOXWQLQJDUWRWDOW JFJDWXDQVOXWQLQJDU 
VRPLH[HPSHO I VnXSSI\OOHUDOODOlQNDUNUDYHQI|U
UlNQDVJHQRPVWU|PPDQGH'YVHQVLWXDWLRQVRPNDQ
EHVNULYDVVRPPD[LPDOYDGGHWJlOOHUOlQJGHQRFK
antalet genomströmmande länkar. Utfallet i värderosen
EOLUlYHQPD[LPDOWPHGHWW*YlUGHI|U I Sn
,VDPPDJOHVDVWUXNWXUVRPL F PHQGlUJFQlWHWDQWDV
YDUDXWE\JJWLEHW\GOLJWPLQGUHRPIDWWQLQJlQJDWXQlWHW
VRPLH[HPSHO G EOLUJHQRPVWU|PQLQJVYlUGHWRI|UlQGUDWI|UJDWXQlWHWPHQVMXQNHUEHW\GOLJWI|UJFQlWHW
bYHQGHWWRWDODJHQRPVWU|PQLQJVYlUGHWVMXQNHU
'HWWRWDOD*YlUGHWEOLUGnL G * I|UJFQlWHW
* JF RFKI|UJDWXQlWHW* J 6DPPDQWDJHW
bedöms utfallen vara tillfredställande vid testerna på de
principiella strukturerna.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

Genomströmning (G)
Fig. 3.6 - Principexempel (a)
(QWlWVWUXNWXUPHGNYDUWHUSn[P YLONHWLPRWVYDUDU
en kvarterstorlek jämförbar med Kungsholmen i centrala
6WRFNKROP RFKJDWXQlWHWUHVSHNWLYHJnQJRFKF\NHOQlWHW
XWE\JJWLHQOLJKHWPHGYDUDQGUDVRPKDU
HQRPNUHWVSnP
PWRWDOOlQNOlQJG
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKPJFOlQNDU
PJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU
 YDUDYJDWRUPRFKJFP

PWRWDOOlQNOlQJG
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKPJFOlQNDU
PJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU
 YDUDYJDWXOlQNDUPRFKJFOlQNDUP
ger ett G-värde = 2,40
(IWHUVRPVRPDQWDOHWJFRFKJDWXOlQNDULSULQFLSH[HPSOHQD
lUGHWVDPPDEOLUYlUGHWI|UJDWRU* J UHVSHNWLYH* JF 
RFNVn  D RFK E 
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)LJ3ULQFLSH[HPSHO E 
En glesare struktur med större kvarter, d.v.s. mindre total
längd gatu- och gc-länkar, men i övrigt samma förutsättningar
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Fig. 3.5 (a och b) Inre exponering och barriär (IeB)
Principillustration samt utfall i värderos för situation med
(a) tätt gc- och gatunät 3 anslutningar till omgivande nät
(b)PHGJOHVDUHQlWVWUXNWXURFKVDPPDQDQWDODQVOXWQLQJDU
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Genomströmning (G)
Fig. 3.6 - Principexempel (c)
6DPPDI|UKnOODQGHYLVJOHVDRFKRUHJHOEXQGQDVWUXNWXUVRP
E PHG
HQRPNUHWVSnPRFK
PWRWDOOlQNOlQJG
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKPJFOlQNDU

Fig. 3.6 - Principexempel (d)
6DPPDI|UXWVlWWQLQJDUVRPL F PHQGlUJFQlWHWHQGDVW¿QQV
i strukturens högra hörn enligt illustrationen medför
PWRWDOOlQNOlQJG
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKHQGDVWPJFOlQNDU
och

PHQGlUDQWDOHWDQVOXWQLQJDUlUWRWDOW HQOLJWLOOXVWUDWLRQHQ 
PHGJDWXDQVOXWQLQJDUJFDQVOXWQLQJDUYLONHWPHGI|U
PWRWDOOlQJGJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU
 YDUDYJDWRUPRFKJFP

ger ett totalt G-värdet =2,61
)|UJDWXQlWHWEOLU* J   RI|UlQGUDWPRWL F
)|UJFQlWHWEOLU* JF  

ger ett G-värde = 4,00
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Fig. 3.5 (c och d) Inre exponering och barriär (IeB)
Principillustration samt utfall i värderos för situation med
(c) gles struktur med 7 anslutningar till omgivande nät och
(d)PHGPLQGUHXWE\JJWJFQlW
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Genomströmning (G)
Fig. 3.6 - Principexempel (e)
6DPPDWlWDVWUXNWXUPHGNYDUWHQSn[PHWHUVRPL D 
med
HQRPNUHWVSnP
PWRWDOOlQNOlQJG
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKPJFOlQNDU

Fig. 3.6 - Principexempel (f)
6DPPDWlWDVWUXNWXUPHGNYDUWHQSn[PHWHUVRPL D 
RFK H PHG
HQRPNUHWVSnP
PWRWDOOlQNOlQJG
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKPJFOlQNDU

men där antalet anslutningar ökat i samma utsträckning som i
E WLOO LJDWXOlQNDULJFOlQNDU PHGI|U

PHQGlUDOODDQWDOHWDQVOXWQLQJDU|NDWVPD[LPDOWWLOO
LJDWXOlQNDULJFOlQNDU PHGI|U

PWRWDOOlQJGJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU
 YDUDYPJDWXQOlQNDURFKPJFOlQNDU

PWRWDOOlQJGJHQRPVWU|PPDQGHJDWRU
 YDUDYPJDWXOlQNDURFKPJFOlQNDU

vilket ger G-värde = 5, 25

vilket ger G-värde = 10,00
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.ROOHNWLYWUD¿N
3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿NE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWWHQ
NRQNXUUHQVNUDIWLJNROOHNWLYWUD¿NlUHQYLNWLJHQJHQskap i ett väl integrerat område eller handelsområde. I
WUD¿NYHUNVUDSSRUWHQIUDPKnOOVVDPWLGLJWDWWDWWUDNWLYLWHW
RFKNRQNXUUHQVNUDIWLJHI|UNROOHNWLYWUD¿NHQNDQYDUD
svår att sätta ett mått på, speciellt om det saknas resvaneundersökningar. I modellen görs sedan valet att anYlQGDWLOOJnQJHQSnNROOHNWLYWUD¿NVRPHWWEHVNULYDQGH
mått på dess attraktivitet och konkurrens kraftighet, enOLJWDQWDJDQGHWDWWGHVVGnPHUNROOHNWLYWUD¿NLRPUnGHW
dess då mer attraktiv och konskurenskraftig är den.
.ROOHNWLYWUD¿NWLOOJnQJHQXWWU\FNVLPRGHOOHQVRPWlFNningsgrad i kombination med medelturtätheten under
vardagar.
3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿N . V\IWDUWLOODWWnWHUVSHJODU
hur stor del av området har bra tillgänglighet till kollekWLYWUD¿NHQVDPWKXUP\FNHWNROOHNWLYWUD¿NRPUnGHWKDU
.YDQWL¿HULQJDYNROOHNWLYWUD¿N . E\JJHUXUVSUXQJOLJHQSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO
K=täckning x medelturtäthet per timme vardagar

)RUPHOQE\JJHUSnDWWHQPlWQLQJDYKXUVWRUGHODY
RPUnGHWVRPWlFNVLQRPFDPLQXWHUVJnQJYlJ YLONHW
YDQOLJHQPRWVYDUDUFDPInJHOYlJHQ IUnQNROOHNWLYWUD¿NKnOOSODWV,PHWRGEHVNULYQLQJHQIUDPKnOOVGH
OLQMHUVRPIDNWLVNWKDUKnOOSODWVLRPUnGHWVRPEHW\GDQGHPHQLQJHQHQW\GLJEHVNULYQLQJDYYLONDKnOOSODVWHUVRPVNDUlNQDVJ|UV'HWJ|UVKHOOHULQJHQEHVNULYQLQJRPGHWlUPDUN\WDQHOOHUEUXWWRWRWDODUHDQ %7$ 
som ska räknas in i täckningen.
En förklaring till detta är att rapportarbetet där integreringsmodellen togs fram initialt mer fokuserade på
I\VLVNDVWUXNWXUHURFKDWWYLNWHQDYDWWLDQDO\VYHUNW\JHW
lYHQEHVNULYDNROOHNWLYWUD¿NHQLGHQWL¿HUDGHVRFKO\IWHV
LQI|UKnOODQGHYLVVHQWLDUEHWHW 5LYHUD
Formeln är också ett förenklat sätt beskriva kollekWLYWUD¿NHQLHWWRPUnGHYLONHWNDQKDI|UGHODUXUDWW
det är lätt hanterligt men ger samtidigt en begränsad
EHVNULYQLQJDYGHIDNWLVNDI|UKnOODQGHQD6RPDQW\WWV
LUDSSRUWHQVPHWRGEHVNULYQLQJlUGHWNRPSOH[WRFKDUEHWVNUlYDQGHDWWJHHQIXOOVWlQGLJELOGDYNROOHNWLYWUD¿Nens attraktivitet och konkurrenskraftighet. En viss
förenkling är därför att betarakta som nödvändig för att
NXQQDKDQWHUDRFKEHVNULYDNROOHNWLYWUD¿NVLWXDWLRQHQ
VDPWGHVVEHW\GHOVHXUHWWVWUXNWXUHOOWLQWHJUHULQJVSHUVSHNWLYSnHWWW\GOLJWVlWWPHGULPOLJDUEHWVLQVDWWV
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Efter överväganden och tester av modellen inom ramen för detta arbete föreslås en del omarbetningar och
GH¿QLWLRQHU
,QOHGQLQJVYLVVnEHG|PVDYVWnQGHWSnFDPIUnQ
KnOOSODWVYLONHWRIWDLQQHElUIDNWLVNJnQJYlJSnFD
m, vara en rimlig och bra utgångspunkt som även stöds
DYGH¿QLWLRQHUL75$679LGDUHJ|UVKlUEHG|PQLQJHQ
att hållplatslägen både i och utanför området bör tas
PHGLEHUlNQLQJDUQDRPGHIDOOHULQRPGHVVDP
$WWGHWIDNWLVNW¿QQVKnOOSODWVOlJHQLQRPRPUnGHWNDQ
DQWDVKDEHW\GHOVHI|URPUnGHVLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDU'RFNlUEHG|PQLQJHQLQRPGHWWDDUEHWHDWWGHWlU
YLNWLJDUHLNROOHNWLYWUD¿NSDUPHWHUYLVDSnGHQIDNWLVND
NROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQRDYVHWWRPKnOOSODWVOlJHQD
¿QQVLQRPRPUnGHWVDYJUlQVQLQJDU%ODGnHQUHGRYLVQLQJDYGHWWDJHUHQELOGDYNROOHNWLYWUD¿NSRWHQWLDOHQ
I|URPUnGHWYLONHWWH[NDQJHVW|GWLOOnWJlUGHUVRP
|NDUWLOOJlQJOLJHWHQWLOOEH¿QWOLJDKnOOSODWVOlJHQlYHQ
utanförområdet.
(IWHUVRPHWWRPUnGHNDQWlFNDVDYNROOHNWLYWUD¿NPHG
ROLNDWXUWlWKHWE|UHQDQDO\VDYNROOHNWLYWUD¿NHQGHODLQ
RPUnGHWLWlFNQLQJV]RQHU2PWlFNQLQJV]RQHUQD|YHUlappar vandra föreslås att den högsta turtätheten blir
VW\UDQGHI|UDYJUlQVQLQJHQ
(QVDPPDQYlJDJDQGHEHVNULYDQGHNYDQWL¿HULQJDY
NROOHNWLYWUD¿NHQLHWWRPUnGHE|USnHWWEDODQVHUDWVlWW
väga in både täckningsgrad och turtäthet.
(QDQDO\VRFKUHGRYLVQLQJEnGHDYKXUVWRUDQGHO
PDUN\WDUHVSHNWLYHKXUVWRUDQGHO%7$VRPWlFNVLQDY
NROOHNWLYWUD¿NE|UJ|UDV'HWWDNDQYLVDEnGHSnGHQ
IDNWLVNDWLOOJlQJOLJKHWHQWLOOIXQNWLRQHULGHQE\JJGD
PLOM|QI|UPHGERUJUHQRFKHYHQWXHOORXWQ\WWMDGSRWHQWLDOLQRPWlFNQLQJV]RQHUQD
'HQXUVSUXQJOLJDYlUGHULQJHQDYWXUWlWKHWVRPXWJnU
ifrån medelturtätheten per timme under vardag vid respektive hållplatsläge, vilken även här föreslås behållas.
En notering är dock att detta inte tar in aspekter som
RPGHWlUORNDODHOOHUUHJLRQDODOLQMHUVRPWUD¿NHUDU
hållplasten, vilket kan inte kan uteslutas ur olika persSHNWLYKDEHW\GHOVHI|ULQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUQD
Inom alla parametarar i modellen är en parallell reGRYLVQLQJPHGHQLQWHJUHULQJVSUR¿OLYlUGHURVHQRFK
redovisning i kartor viktiga, detta gäller inte minst en
DQDO\VRFKUHGRYLVQLQJDYNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQ
0RWEDNJUXQGDYGHWWDI|UHVOnVHQQ\IRUPHORFKLQgående delar enligt nedan.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

)|UVODJWLOOQ\IRUPHO

respektive;

En lämplig kalibrering och skala någon kalibrering
DYYlUGHWKDULQWHJMRUWV/lPSOLJVNDODI|UYlUGHURVHQVD[HONDQYDUDWLOOGlULQQHElUDWWHQK|J
DWWUDNWLYLWHWLNROOHNWLYWUD¿NHQ¿QQVVHWWWLOOWlFNQLQJVgrad och turtäthet. Noteras bör att referensområdet i
JHQRPI|UGIDOOVWXGLHJHUXWIDOOQnJRW|YHUYDUI|UHQ
fortsatt utveckling och validering av integreringsmodellen bör överväga en kalibrering av skalan.
)RUPHOE\JJHUSnHQNYDQL¿HULQJDYI|OMDQGHGHODU
7lFNQLQJ$YVHUGHQWRWDODPDUN\WDUHVSHNWLYHEUXWWRWDO
DUHD %7$ VRPWlFNVLQRPPUDGLHIUnQKnOOSODWVOlJHQ
LHOOHUXWDQI|URPUnGHWPInJHOYlJVDYVWnQGPRWVYDUDU
RIWDHQIDNWLVNJnQJYlJRIWDSnFDPHOOHUFDPLQXWHUV
gångtid.
7lFNQLQJV]RQ$YVHUGHQI\VLVNDGHODYRPUnGHWVRPWlFNV
DYNROOHNWLYWUD¿NPHGVDPPDPHGHOWXUWlWKHWSHUWLPPHLQRP
PIUnQKnOOSODWVOlJHQ7H[WlFNQLQJV]RQWXUHUK
WlFNQLQJV]RQWXUHUKHWF9LG|YHUODSSDQGHWlFNQLQJV]RQHU
YLNWDVGHQWlFNQLQJV]RQVRPKDUGHWlWDVWWUD¿NHULQJK|JVW
RFKVW\UDYJUlQVQLQJHQ
0HGHOWXUWlWKHW$YVHUGHWJHQRPVQLWWOLJDDQWDOWXUHU WXU
UHWXU I|UVDPWOLJDNROOHNWLYWUD¿NOLQMHUSHUWLPPHUXQGHU
vardagar.
2PUnGHWVWRWDOD\WD
7UD¿NYHUNHWVLGNRPSOHWWHUDWPHGI|UVODJWLOO
I|UW\GOLJDQGHGH¿QLHULQJ

(QH[HPSOL¿HUDQGHLOOXVWUDWLRQDYXWIDOODYVHHQGHROLND
turtäthet och täckningsgrad gällande kan göras med
KMlOSDYVDPPDW\SDYSULQFLSLHOODVWUXNWXUHUVRPWLGLJare nedan.
,SULQFLSH[HPSHO D RFK E )LJSnI|OMDQGHVLGD
KDUEnGH D RFK E KDUHQOnJWlFNQLQJJUDGGYVDWW
HQGDVWHQOLWHGHODYRPUnGHWWlFNDYNROOHNWLYWUD¿N
7XUWlWKHWHQDQWDV|NDIUnQ D WXUHUKWLOO E 
WXUHUK.ROOHNWLYWUD¿NYlUGHW|NDUPHGGHWWDIUnQ D 
. WLOO E . 
([HPSHO F RFK G KDUEnGDK|JWlFNQLQJVJUDGPHQ
F HQGDVWWXUHUKPHGDQ G KDUWXUHUK
.ROOHNWLYWUD¿NYlUGHWEOLUPHGGHWWDI|U D . RFK
I|U E . 9LGHWWDQWDJDQGHDWWPRWVYDUDQGH\WD
VRPL F KDUWXUHUKPHQUHVWHUDQGHGHODYRPUnGHW
RFNVnKDUNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJPHGWXUHUKVnEOLU
. VRPLH[HPSHO H RFK I 
9DGGHWJlOOHUWXUWlWKHWVnPRWVYDUDUHQWXUWlWKHWSn
WXUHUKHQDYJnQJLKDOYWLPPHQYLONHWNDQNDQEHWUDNWDVVRPHQUHODWLYWOnJWXUWlWKHW(QWXUWlWKHWSn
WXUHUKPRWVYDUDUHQDYJnQJYDUPLQXWYLONHWlUDWW
betrakta som en hög turtäthet jämförbar med en god innerstadsstandard. En tillämpning av formeln på princip
illustrationerna visar att både turtäthet och täckningsJUDGJHUXWVODJLUHVXOWDWHW6W|UVWSnYHUNDQVNHUYLG
förändringar av både turtätheten och täckningsgraden,
YLONHWXUNROOHNWLYWUD¿NHQVDWWUDNWLYLWHWRFKNRQNXUUHQskraft kan ses som ett rimligt utfall.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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.ROOHNWLYWUD¿N .
Fig. 3.7 - Principexempel (a)
6DPPDSULQFLSLOOXVWUDWLRQVRPDQYlQWVWLGLJDUHPHGHWW
RPUnGHSn[ WRWDO\WDP RFKGlUEnGHWlFNningsgraden och turtätheten är förhållandevis låga med

Fig. 3.7 - Principexempel (b)
0HGVDPPDWlFNQLQJVJUDGVRP D PHQGlUWXUWlWKHWHQK|JUH
med
WXUHUK

PPDUN\WDLQRPHQWlFNQLQJV]RQPHGWXWHUKRFK
UHVWHUDQGH\WDlUXWDQNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJLQRPP
från hållplatsläge

JHUHWW. PDUN YlUGH 5,77

JHUHWW. PDUN YlUGH 0,96
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Principillustration samt utfall i värderos för situation med
(a) låg täckingsgrad och låg turtäthet och
(b) låg täckningsgrad och hög turtäthet
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.ROOHNWLYWUD¿N .
Fig. 3.7 - Principexempel (c)
En situation där täckningsgraden är hög men turtätheten låg
med

Fig. 3.7 - Principexempel (d)
(QPRWVYDUDQGHWlFNQLQJVJUDGVRPL F PHQPHGHQK|J
turtäthet med

PLQRPHQWlFNQLQJV]RQPHGWXUHUK

WXUHUK

JHUHWW. PDUN YlUGH 1,47

JHUHWW. PDUN YlUGH 8,84
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Principillustration samt utfall i värderos för situation med
(c) hög täckingsgrad och låg turtäthet och
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7LOOJlQJOLJKHWHQRFKGHQIDNWLVNDP|MOLJKHWHQDWWQ\WWMD
NROOHNWLYWUD¿NHQlUEHURHQGHNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQV
relation till målpunkter för medborgarna, vilka ofta
nWHU¿QQVLEHE\JJHOVHRFKGHVVIXQNWLRQHUVRPERVWDG
KDQGHOVRPUnGHHOOHUDUEHWVSODWV0RGHOOHQVXWIDOO
DYVHHQGHWlFNQLQJVJUDGHQLEHE\JJHOVHQVEUXWWRWRWDODUHD %7$ lUGlUI|URFNVnLQWUHVVDQWDWWDQDO\VHUDRFK
studera.
,SULQFLSH[HPSHO H YLVDVHQI|UKnOODQGHYLVJOHVEHE\JJHOVHVWUXNWXUPHGHQH[SORDWHULQJVJUDGSnH 
samt där större delen av området täcks in av kollekWLYWUD¿NPHGWXUHUKRFKGlUUHVWHUDQGHWlFNVLQDY
WXUHUK([HPSHO I YLVDUHQI|UWlWQLQJPRWVYDUDQGH
den som tidigare beskrivits under funktionsblandingVSDUDPHWHUQ([SORDWHULQJVJUDGHQL I lUH  YLONHW
WH[PRWVYDUDUHQXSSVNDWWQLQJDYH[SORDWHULQJVJUDGHQ
I|U.XQJVEDFNDFHQWUXPLIDOOVWXGLHQ 
)|UGHQJOHVDVWUXNWXUHQ H EOLUNROOHNWLYWUD¿NYlUGHW
. EWD RFK. PDUN ,GHQI|UWlWDGHVWUXNWXUHQ I lQGUDV. EWD YlUGHWWLOO. EWD PHG
. PDUN YlUGHWI|UEOLUGHWNRQVWDQW

.ROOHNWLYWUD¿N .
Fig. 3.7 - Principexempel (e)
6DPPDI|UKnOODQGHYLVJOHVDVWUXNWXUVRPDQYlQWVLWLGLJDUH
H[HPSHORFKPHGHQI|UKnOODQGHYLVOnJH[SORDWHULQJJUDG H 
 VRPKDU
HQWRWDO\WDI|URPUnGHWSnP
HQEHE\JJHOVHPHGWRWDOWPEUXWWRWRWDO\WD %7$
RFKGlUKHODRPUnGHWKDUNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJI|UGHODWSn
WYn]RQHUPHGROLNDWXUWlWKHWHQOLJWQHGDQ
=RQPHGWXUHUKVRPWlFNHU

P%7$RFK

PPDUN\WD
=RQPHGWXUHUKVRPWlFNHU

P%7$RFK

PPDUN\WD
JHUHWW. EWD YlUGH 1,93
RFKHWW. PDUN YlUGH 9,36

6NLOOQDGHQPHOODQ. EWD YlUGHWRFK. PDUN YlUGHW
NDQOlVDVVRPRXWQ\WWMDGSRWHQWLDOLNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQRPLQWHGHQREHE\JJGDPDUN\WDQVRPWlFNVL
sig innehåller målpunkter som i sig är viktiga att kolleNWLYWUD¿NI|UV|UMDWH[LGURWWVSODWVHOOHUSDUN
$QQDUVNDQGHQNU\PSWDVNLOOQDGHQPHOODQ. EWD RFK
. PDUN LH[HPSOHW H RFK I NDQEHVNULYDVVRPHQ
K|JUHQ\WWMDQGHJUDGDYNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQ
Ur integreringsperspektiv kan hög tillgänglighet till
NROOHNWLYWUD¿NYLGEHE\JJGDRPUnGHQVDPWGHQWRWDOD
DQGHOHQDYRPUnGHWVPDUN\WRUVRPWlFNVLNRPELQDWLRQ
PHGYLONHQWXUWlWKHWVRPnWHU¿QQVLQRPROLNDWlFNLQJV]RQHUJHHQELOGDYKXUI|UXWVlWWQLQJDUQDDWWU|UDVLJ
WLOORFKIUnQRPUnGHWPHGNROOHNWLYWUD¿NVHUXW'HWWD
tillsammans med de övriga parametrarna kan ha en vikWLJEHW\GHOVHI|URPUnGHWVI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDRFK
bli en integrerad med den omgivande staden.
6DPPDQWDQWDJHWEHG|PVXWIDOOHQYLGWHVWHUSnGHSULQcipiella stadstrukturen ge tillfredställande utfall.

Fig. 3.7 - Principexempel (f)
6DPPDI|UKnOODQGHYLVJOHVDVWUXNWXUIDVWPHGHQK|JUHH[SORDWHULQJJUDG H YLONHWWH[PRWVYDUDUHQXSSVNDWWQLQJ
DYH[SORDWHULQJVJUDGHQI|U.XQJVEDFNDFHQWUXPLIDOOVWXGLHQ 
som har
HQWRWDO\WDI|URPUnGHWSnP
men med
HQEHE\JJHOVHPHGWRWDOWPEUXWWRWRWDO\WD %7$ 
RFKGlUKHODRPUnGHWKDUNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJI|UGHODWSn
WYn]RQHUPHGROLNDWXUWlWKHWHQOLJWQHGDQ
=RQPHGWXUHUKVRPWlFNHU

P%7$RFK

PPDUN\WD
=RQPHGWXUHUKVRPWlFNHU

P%7$RFK

PPDUN\WD
JHUHWW. EWD YlUGH 6,86
RFKHWW. PDUN YlUGH 9,36
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Principillustration samt utfall i värderos för situation med
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6XPPHUDQGHUHÀHNWLRQ
I detta kapitel har en grundläggande teoretisk anaO\WLVNXQGHUV|NQLQJVDPWEHVNULYQLQJDYLQWHJUHringsmodellens ingående paramentarar och ingående
bedömning och beräkningsmetoder genomförts. Tester
för att undersöka och vissa delar även kalibrera samt
MXVWHUDEHUlNQLQJVPHWRGHUKDUJMRUWVSnHQ¿NWLY
WHRUHWLVNNYDGUDWLVNVWDGVNRQ¿JXUDWLRQHUPHGVLGRUi
PVDPWROLNDYDULDWLRQHUDYJDWXJFNROOHNWLY
WUD¿NRFKEHE\JJHOVHVWUXNWXUHU3DUDOOHOOWPHGGHWWD
har detta arbetes andra empiriska del med en fallstudie
RPH[LVWHUDQGHRPUnGHLQNOXVLYHI|UHVODJHQRPYDQdling, genomförts.
6RPNRQVWDWHUDWVLWLGLJDUHLDYVOXWVDWVHUQDDYWHRUL
NDSLWOHW¿QQVJRGUHOHYDQVI|ULQWHJUHULQJVPRGHOOHQV
övergripande angreppsätt både generellt som planerLQJVYHUNW\JRFKDYGHVVLQJnHQGHEHG|PQLQJVSDUDPHWUDULUHODWLRQWLOODQGUDH[LVWHUDQGHPHWRGHURFK
grundläggande allmängiltiga behov och inriktningar
I|UVWDGVRFKWUD¿NSODQHULQJ
6RPQlPQWVWLGLJDUHKDUGRFNLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
och dess beräkningsgrunder inte tidigare testats eller
YDOGLUDWVLQnJRQVW|UUHVNDOD'HKlUJHQRPI|UGD
SDUDOOHOODWHVWHUQDSnWHRUHWLVNDVWDGVNRQ¿JXUDWLRQHU
respektive testerna på fallstudieområdet i Kungsbacka, har på ett fruktbart sätt kunna visa på vissa
behov av kalibreringar samt justeringar i modellens
beräkningsgrunder för att fungera och ge utslag i olika
förutsättningar som kan beskrivande som tillfredställande och relevanta.
0HGVW|GDYWHVWHUQDLGHWWDNDSLWHOVDPWIDOOVWXGLH
WHVWHUQDKDULQRPUDPHQI|UGHWWDDUEHWHÀHUDDYYlJGD
NDOLEUHULQJDURFKMXVWHULQJDUNXQQDI|UHVOnV0HG
GHVVDMXVWHULQJDUNDQXUHWW|YHUJULSDQGHSODQDQDO\VHU
enligt integreringsmodellen ge mätbara resultat som
i storts kan sägas överens stämma med en mer okulär
RFKLQWXLWLYEHG|PQLQJ XWLIUnQNDUWDRFKSODWVEHV|N 
DYGHROLNDVWDGVNRQ¿JXUDWLRQHUQDVRFKIDOOVWXGLestrukturernas förutsättningar av att vara väl integrerade med sina direkt omgivande områden.
%HKRYDYMXVWHULQJDUI|UGHROLNDSULPDWHUQDV
bedömning- och beräkningsgrunder har inom ramen
I|UJHQRPI|UGDVWHVWHULROLNDRPIDWWQLQJLGHQWL¿HUDWV
RFKJHQRPI|UWV(QVXPPHUDQGHUHÀHNWLRQDYWHVWHUnas utfall och justerings behov samt förslag till fortsatt
utveckling och validering för respektive parmeter
beskrivs nedan.
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)XQNWLRQVEODQGQLQJ ) 
3DUDPHWHUQVYlUGHXWJ|UVDYHQGLUHNWEHUlNQLQJDY
omfattningen av en viss markanvändning i relation till
RPUnGHWV\WDVRPKHOKHW,PHWRGEHVNULYQLQJHQDQJHV
detta kunna göras antingen genom att sätta antingen
PDUN\WDQHOOHUEUXWWRWRWDODUHDQ %7$\WDQ I|UHWW
RPUnGHLUHODWLRQWLOORPUnGHWVKHOD\WD+lUKDUGHW
EHG|PWVVRPPHVWUHOHYDQWDWWDQYlQGD%7$\WDGn
GHWWDJHUHQDQDO\VDYGHWGHQIDNWLVNDH[SORDWHULQJVJUDGHQ HWDOHW I|UHQYLVVIXQNWLRQYLONHWlUHWWDEOHUDWVlWWDWWPlWDWlWKHWDYEHE\JJHOVHQ
För handel, arbetsplaster samt bostäder är en sådan
PlWQLQJRNRPSOLFHUDG9DGGHWJlOOHUGHQPHUVDPmanslagna parametern för rekreation och service kan
möjligtvis mätning och redovisning beskrivas som
QnJRWRNODUDUH'HWWDGnEnGHYnQLQJV\WDI|URIfentligt riktade servicelokaler som vård, skola m.m.
UlNQDVLQVDPWLGLJWVRPVMlOYDPDUN\WDQI|USDUNRFK
DQGUDUHNUHDWLRQVDQOlJJQLQJDUUlNQDVLQ'HWWDVNXOOH
YLGYLVVDW\SHUDYIDOONXQQDJHH[WHQVLYDSDUNDUHDOHU
ett stort genomslag i modellen. Testerna som gjorts
inom ramen för detta arbete visar dock inte på att
service- och rekreation parmenetern för något oproSRUWLRQHUOLJWVWRUWJHQRPVODJ5HVXOWDWHQNDQVHVVRP
balanserade i relation tillområdets helhet. En fortsatt
validering av integreringsmodellen kan dock behöva
WDKlQV\QWLOOGHWWD
(IWHUVRPLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVV\IWHlUDWWYLVXHOOW
kunna kommunisera ett områdes övergripande inteJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUNDQNDOLEUHULQJHQDYD[ODUQDV
VNDODEHK|YD|YHUYlJDVEHURHQGHSnYLONHQW\SDY
RPUnGHVRPDYVHVDWWXQGHUV|NDV6RPEHVNULYLWVKlU
KDUYDUGHUDIXQNWLRQVPDUNDQYlQGQLQJVD[ODUQDJLYLWV
HWWWlQNWHYlUGHPHOODQ2PDOODIXQNWLRQHUQDL
HWWRPUnGHKDHWDOSnEOLUGnGHWVDPODGHHWDOHW 
YLONHWlUHQUHODWLYWK|JWlWKHWlYHQRPYnUDDOOUD
tätaste stadmiljöer har något högra e-tal.
I övrigt kan funktionsblandningsparameterns
beräkningsgrunder, med stöd både av att parametern
grundar sig på ett etablerat sätt att mäta täthet och
utfallen i testerna, bedömas som relevant och bra.
Inga justering av beräkningsgrunderna har bedömts
behövas.
,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU ,H%
3DUDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUHQNHOWXWU\FNW
VlJDVEHVNULYDJDWXJFNROOHNWLYWUD¿NHWJHQRPVQLWtliga maskvidd, men där de gator som utgör barriärer
GUDJLWVLIUnQ0RGHOOHQVDQWDJDQGHlUDWWI|UXWVlWWQLQgarna för att ett område ska ha god inre integration
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|NDURPGHW¿QQVHQWlWQlWVWUXNWXUI|UU|UHOVHULRPrådet och att inga eller så få länkar som möjligt utgör
barriärer som försvårar rörelser inom området.
Testerna på de principiella strukturerna visar att utVODJSnSDUPHWHUQVD[HOJHUXWVODJVRPJDQVNDW\GOLJW
VSHJODUWlWKHWHQLPDVNYLGGHQ6DPPDQVODJQLQJHQDY
JDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NLHWWVDPPDQYlJWYlUGH
kan å ena sidan beskrivas som relevant då det är den
samlade integrations förutsättnigen som avses beskriYDVcDQGUDVLGDQlUGHWXUSODQHULQJV\QSXQNWH[HPSHOYLVLGHÀHVWDIDOO|QVNYlUWDWWKDHWWEHW\GOLJWWlWDUH
JFQlWlQYlJQlWHOOHUHWWNROOHNWLYWUD¿NQlWVRPKDUHQ
avvägd täthet i relation till effektivet i täckningsgrad
och restid. En fortsatt validering och utvecklig av integreringsmodellen förslås därför utvecklas så att både de
samlade maskvidden och de enskilda nätens maskvidd
kan redovisas.
Testrana på de teoretiska stadsstrukturerna här har gjort
SnQlWNRQ¿JXUDWLRQHUPHGHQPDVNYLGGVRPSn
PNYDUWHULGHWlWDVWHH[HPSOHQV9LGKlUI|UHVODJHQ
kalibrering ger detta ett fullt utslag i redovisningen i
YlUGHURVHQ1RWHUDVE|UGRFNDWWGHWLPnQJD¿QQVRFK
eftersträvas ännu tätare kvarterstrukturer samtidigt som
det i andra områden kan förefalla vara en i överkant tät
struktur. I fallstudie testen samt de teoretiska testen här
EHG|PVGRFNHQNDOLEUHULQJGlUHQPDVNYLGGRP
PHWHUJHUHWWPD[LPDOWXWVODJYDUDJRGWDJEDUW
Fortsatt validering, utveckling och tillämpning av i
modellen bör utövereventuellt behov av kalibrering av
skalan även testa om genomslaget av barriär gator har
lämpligt stort genomslag samt om förändringar i gcnätet bör viktas starkare i det sammanslagna värdet, då
maskvidden i gc-nätet bör vara tätare.
6DPPDQOlNQLQJ 6
2PSDUDPHWHUQI|ULQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUV\IWHlU
att på ett samlat sätt redovisa ett områdes förutsättningar för inre integrering har sammanläkningsparmetern
VRPV\IWHDWWPlWDRFKUHGRYLVDGHWDNWXHOODRPUnGHWV
förutsättningar att av vara sammanlänkat eller integrerat
med omkringliggande områden.
Integreringsmodellens ansatts att genom att mäta och
väga samman hur väl gatu-, gc-nät, markanvändning
hänger samman och stor förekomsten av barriärer vid
områdets gräns kan med stöd både av slutsatserna i
det tidigare teorikapitlet samt testerna i principiella
stadsstrukturerna och fallstudieområdet sägas vara
relevant. Testerna på de principiella strukturerna och
fallstudie området har dock visat behov av justering av

modellen beräkningar för att ge utfall som kan sägas
spegla den verkliga situationen samt de enskilda faktorHUQDVJHQRPVODJLUHODWLRQWLOOYDUDQGUD2OLNDYDULDQWHU
har test inom ramen för denna studie.
För det första så föreslås en separat redovisning av
sammanläkningsvärdena för gator, gc respektive markanvändning göras som komplement till ett sammanODJWYlUGH'HWWDI|UDWWI|UElWWUDPRGHOOHQVP|MOLJKHW
DWWYDUDHQKMlOSDWWDQDO\VHUDYLONDIDNWRUHUVRPE|U
fokuseras på relativt ett utgångsläges eller förändrings
förslags sammanlänkningsförutsättningar i relation till
målbilden för planeringen.
([HPSHOYLVlUGHWLPnQJDIDOOUHQSODQHULQJVSULQcipiellt önskvärt med tätare anslutningar i gc-nät än i
JDWXQlW'HQI|UVODJDQMXVWHULQJHQLQQHElURFNVnDWW
anslutningar över barriärer samt anslutningar vid sammanhängande markanvändning värderas lite högre,
GnGHVVDEHG|PVH[WUDYLNWLJDI|UDWWXSSQnHQ|NDG
LQWHJUDWLRQ'HWVDPPDQODJGDYlUGHWI|UHVOnVXWJ|UD
snittet av sammanläkningsvärdet för gator, gc respektive markanvändning.
Faktumet att parmetern väger in både kompositionella
DQVOXWQLQJDU RFKIXQNWLRQHOOD VDPPDQKlQJDQGH
PDUNDQYlQGQLQJRFKEDUULlUHU NDQVlJDVJHHQEUD
sammanvägd redovisning dessa faktorer som har beW\GHOVHI|UHWWRPUnGHVLQWHUJHULQJ)RUWVDWWYDOLGHULQJ
och utveckling av modellen bedöms behövas bl.a. för
att avgöra om viktningen av anslutningar, anslutningar
över barriärer respektive vid sammanhängande markanvändning i relation till barriärer som här föreslås är
lämpligt satta. Intressant vore även att göra jämförande
VWXGLHUPHGVSDFHV\QWD[DQDO\VHUVDPWDQDO\VHUDYKXU
IDNWLVNDU|UHOVHUVNHU|YHU\WWUHJUlQVHUI|UDWWNXQQD
göra bedömningar av hur väl integrerings modellens
utfall kan sägas spegla den faktiska integrationen ur
andra perspektiv.
9DGVRPVNDUlNQDVVRPVDPPDQKlQJDQGHPDUNDnavändning är inte heller helt självklart att avgöra.
I fallstudien har utgångspunkten varit att räkna den
faktiska markanvändningen, men det skulle också
kunna vara värde att stället bedöma om markanvändQLQJDUQDYLG\WWUHJUlQVHUQDlUNRPSDWLEODGYVLFNH
NRQÀLWHUDQGHHOOHUVW|UDQGHI|UYDUDQGUD(WWDQQDW
I|UKnOOQLQJVlWWNDQYDUDDWWEHG|PDRPEHE\JJHOVHQV
XWIRUPQLQJRFKVNDODlUVDPPDQOlQNDQGHbYHQI|U
EDUULlUDVSHNWHQNDQROLNDEHG|PQLQJDUJ|UDVWH[NDQ
HQnVRPULQQHUYLGHWWRPUnGHVNDQSHUGH¿QLWLRQYDUD
en stark barriär samtidigt som den ur ett visuellt upplevt
rumsligt perspektiv kan länka samman två områden.
Ett sätt att hantera detta kan vara att vid fortsatt utveckling av modellen vara intressant att väga den rumsliga
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VDPPDQOlNQLQJHQYLGRPUnGHWV\WWUHJUlQVHULPRGHOOHQ
6nDWWEnGHGHQVWULNWDPDUNDQYlQGQLQJHQHOOHUEDUULlUHIfekten kan ge utslag samtidigt som den rumsliga dimensionen vägs in som en egen delkomponent.
6DPPDQWDJHWEHG|PVGRFNVDPPDQOlNQLQJVSDUPHWHUQV
utfall, efter gjorda justeringar, ge relativt relevanta utfall
i de tester som gjorts inom ramen för denna studie.
i gc-nätet bör vara tätare.
*HQRPVWU|PQLQJ *
Genomströmningsparameterns uppges både vara att
beskriva förutsättningarna för till och genom området
VDPWRULHQWHUEDUKHWHQLQRPRPUnGHW6RPEHVNULYLWVL
detta kapitel har den ursprungliga beräkningsättet med
XWJnQJVSXQNWLGHWWDV\IWHI|UHVODJLWVI|UDWWEnGHYlJD
längden genomströmmande länkar i relation till områdets
storlek samt till den totala längden gator inom området.
6RPJHQRPVWU|PPDQGHOlQNUlNQDVHQOLJWLQWHJUDWLRQVPRGHOOHQVPHWRGLNGHOlQNDUVRPKDUPD[HQULNWQLQJVförändring vid korsning genom området. Till viss del kan
detta liknas vid den strategiska kontinuitet eller arterielOLWHWVRP0DUVKDOOEHVNULYHU
*HQRPVWU|PPLQJVSDUPHWHUQWDUGRFNLQWHKlQV\QWLOOKXruvida de genomströmmande länkarna ansluter till gator
eller gc-stråk som har en fortsatt strategisk kontinuitet
DUWHULHOOHW SnORNDOQLYnHOOHUSnPHUVWDGV|YHUJULSDQGH
eller regional nivå. Integreringsmodellen väger heller in
HOOHUUHGRYLVDUJDWRUQDVKLHUDUNL YLONHQHQOLJW0DUVKDOO
E|UGH¿QLHUDVGHVVJUDGDYVDPPDODJGDDUWHULHOOLWHWLKHOD
V\VWHPHW 

bilfria på sikt, kan det vara intressant pröva en annan
viktning mellan gatunät och gc-nät i det sammanvägda
JYlUGHW$OWHUQDWLYWNDQHQNRPSOHWWHUDQGHWRONQLQJ
av gatunätet göras ur ett mer rumsligt perspektiv vara
LQWUHVVDQWDWWI|UDLQ'lUVMlOYDJDWXOlQNHQEHG|PV
som ett gaturum som kan ses vara genomströmmande
när det har få riktningsförändringar eller siktlinjes
EU\WQLQJDU LOLNKHWD[LDODQDO\VHQLVSDFHV\QWD[ 'H
faktiska genomströmmande gc- eller billänkarna skulle
då kunna bedömmas parallellt och sammavägt i integreringsmodellen. En fortsatt validering och utveckling
av integreringsmodellen bör med fördel kunna utföras
med att testa väga den rumsliga genomströmningen på
detta vis. En i fortsatt validering och utveckling vore
det även intressant att göra faktiska räkningar på antalet
rörelser på dessa länkar av de länkar som bedöms
JHQRPVWU|PPDQGHRFKLOLNKHWPHGYLGVSDFHV\QWD[
DQDO\VHU
Testerna på de principiella stadsstrukturerna bedöms
dock även med nu förslagen bedömningsgrund på ett
övergripande plan ge tillfredställande utfall relativt
hur de olika principiella stadstrukturerna som testats.
([HPSHOYLVQnVHWWPD[LPDOWYlUGHPHGI|UVODJHQNDOLbrering i den principiella rutnätstrukturen med en tänkt
PDVNYLGGSnPRFKGlUVDPWOLJDOlQNDUDQVOXWHUWLOO
OlQNDUXWDQI|URPUnGHW'HWWDWRUGHJHI|UVlWWQLQJDUI|U
en hög grad av integration för det aktuella området med
omgivande områden, då detta speglar en bild få hinder
att röra sig till, från och genomområdet.

3UHFLVVRPI|UVDPPDQOlNQLQJVSDUPHWHUQI|UHVOnUVHQ
separat redovisning av genomströmmande gatu- reVSHNWLYHJFOlQNDUJ|UDV'HWVDPPDQODJGDJHQRPströmningsvärdet utgör även här snittet mellan dessa.
En förändring av längden genomströmmande länkar för
WH[JFInUGlUI|USURSRUWLRQHUOLJWXWIDOOLGHWVDPPDQOagda g-värdet enligt detta, vilket framgår av redovisade
H[HPSHO

Ur stadsutvecklingsperspektiv kan dock i vissa fall
önskvärt att koncentrera rörelserna mer till vissa stråk,
EnGHI|UDWWWH[JHXQGHUODJI|UKDQGHOHOOHUNXQQD
stärka orienterbarheten i ett område. En sådan prioritering skulle kunna göras utifrån den aktuella länkens
VWUDWHJLVNDNRQWLQXLWHWLGHWPHU|YHUJULSDQGHQlWHW L
OLNKHWPHG0DUVKDOOVVWUnNVWUXNWXUDQDO\V HOOHUDYUXPPHWVNRQ¿JXULHOODLQWHJUDWLRQPHG|YULJDUXPLVWDGHQ
LOLNKHWPHGHQUXPVOLJLQWHJUDWLRQVDQDO\VHQOLJWVSDFH
V\QWD[ 'RFNlUGHWWDI|UNQLSSDWPHGEHKRYDYVW|UUH
PHURPIDWWDQGHDQDO\VHUYDUI|UYlUGHWEHK|YHUYlJDV
mot arbetsinsatsen för detta. Integreringsmodellens
SULPlUDEHVNULYQDV\IWHSULPlUWDWWEHG|PDHWWRPrådes förutsättningar att vara integrerat med de direkt
anslutande områdena, varför de bedömningsgrunder
VRPQXnWHU¿QQVLJHQRPVWU|PQLQJVSDUDPHWHUQNDQ
vara en god utgångspunkt för bedömningar.

I rådande övergripande planeringsläge, då många städer
DYEnGHPLOM|NOLPDWRFKXWU\PPHVVNlOKDUHQVWUlYDQ
efter att göra hela eller delar av staden mer eller mindre

.ROOHNWLYWUD¿N .
.ROOHNWLYSDUDPHWHUQV\IWDUWLOODWWEHVNULYDKXUDWWUDNWLY
NROOHNWLYWUD¿NWLOOJlQJOLJLGHWDNWXHOODRPUnGHWRFK

En fortsatt validering och utveckling kan det vara
LQWUHVVDQWDWWLEHUlNQLQJHQYlJDLQYLONHQW\SJDWXHOler gc-stråk som de genomströmande länkarna ansluter.
'HWWDVNXOOHNXQQDJHHQ|NDGSUHFLVLRQLEHG|PQLQJ
för ett områdes förutsättningars för genomströmmande
rörelser till och från området.¨

96

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

E\JJHUSnDQWDJDQGHWDWWJUDGHQDYWLOOJlQJOLJDWWUDNWLY
NROOHNWLYWUD¿NKDUEHW\GHOVHI|UHWWRPUnGHVLQWHJUHringsförutsättningar.

\WDQlUVW|UUH6DPWSnPRWVYDUDQGHVlWWDWWHQ|NQLQJ
DYWlFNQLQJV\WDQInUEHW\G\OLJWVW|UUHXWVODJRPWXUtätheten är större.

6RPIUDPKnOOLWVWLGLJDUHlUGHWUHODWLYWDUEHWVNUlYDQGH
att skaffa sig en fullständig bild hur attraktiv kollekWLYWUD¿NHQIDNWLVNWlULHWWRPUnGHEODGnDWWUDNWLYHQ
UHODWHUDGEnGHWLOOH[HPSHOYLVWXUWlWKHWOLNDYlOVRP
samlad restid till viktiga distensioner i relation till andra
transport medel etc.

(Q|NQLQJIUnQDYWlFNW\WDIUnQWLOOLQQHElU
HQ|NQLQJPHGJnQJHU9LGHQ|NQLQJDYWXUWlWKHWHQ
PRWVYDUDQGHVlWWVWLJDPHGJnQJHU WH[IUnQWXUHQ
WLPPHQWLOO JHUGHWWDHQ|NQLQJPHGFLUNDWUHVWHJSn
NROOHNWLYWUD¿NSDUPHWHUQVD[HO'HWWDLQQHElUDOOWVnDWW
en procentuell lika stor ökning av turtäthet eller täckning grad ett likvärdigt utslag i modellen.

9LVVDI|UHQNOLQJDUKDUEHVNULYLWVEHK|YDVI|UDWWPHG
en mer begränsad insats ändå kunna ge en beskrivande
ELOGDYNROOHNWLYWUD¿NHQLHWWRPUnGH
9LVVDNRPSOHWWHUDQGHMXVWHULQJDYGHXUVSUXQJOLJD
EHUlNQLQJVlWWHWI|UNROOHNWLYWUD¿NSDUDPHWHUQKDU
I|UHVODJLWV'HOVI|UHVOnVDWWlYHQKnOOSODWVHUXWDQI|U
RPUnGHWYDUVWlFNQLQJV]RQQnULQQDQI|URPUnGHWNXQQD
UlNQDVLQ'HOVI|UHVOnVHQEHUlNQLQJRFKUHGRYLVQLQJ
EnGHWlFNW%7$\WDUHVSHNWLYHWlFNWPDUN\WDJ|UDV
'HWWDNDQYLVDEnGHSnSRWHQWLDOHQDWW|NDGHQVDPODGH
täckningsraden genom antingen förtätning av beE\JJHOVHQLQRPWlFNQLQJV]RQHUQDHOOHUJHQRPORNDOLVHULQJDYQ\DKnOOSODWVOlJHQ
En invägning av turtätheten görs genom att dela arean
WlFNW%7$HOOHUPDUN\WDHQWlFNQLQJV]RQPHGHQWlFNQLQJV]RQ6HGDQLHQOLJWPHGXUVSUXQJVIRUPHOQPXOWLSOLFHUDGHWWDPHGPHGHOWXUWlWKHWHQSHUWLPPH'lUGHW
¿QQVÀHUDWlFNQLQJV]RQHUPHGROLNDWXUWlWKHWI|UHVOnV
de uträknade värdena multipliceras med varandra.
'HKlUJHQRPI|UGDWHVWHUQDSnGHWHRUHWLVNDWHVWHUQDSn
de principiella stadsstrukturerna visar på att en beräkning med föreslagen beräkningsformel ger utslag som
kan bedömmas som relevanta i relation till förändringar
i täckningsgrad och turtäthet.
([HPSHOYLVVnEOLUXWIDOOHWYLGHQ|NQLQJIUnQKDOYWLPPHVWUD¿NWLOOPLQWXUWlWKHWRFKFDWlFNQLQJVJUDG
PHGNROOHNWLYWUD¿NDYWRWDO\WDQHQ|NQLQJSnNQDSSW
IHPVWHJSnNROOHNWLYWUD¿NSDUDPHWHUQVD[HO0RWVYDUDQGH|NQLQJYLGHQWlFNQLQJVJUDGSnFDJHUHQ
ökning med ca knappt sju och ett halvt steg. Ökningen
DYWlFNQLQJVJUDGHQHQGDVWWlFNQLQJVJUDGHQIUnQFD
WLOOFDJHUYLGKDOYWLPPHVWUD¿NHQ|NQLQJPHG
FDPHGHQGDVWHWWKDOYVWHJ6DPWLGLJWVRPPRWVYDUDQGH
|NQLQJYLGPLQXWHUVWUD¿NJHUHQ|NQLQJSnGU\JWWUH
hela steg.
'HWWDLOOXVWUDUJDQVNDW\GOLJWDWWHQ|NQLQJDYWXUWlWKHWHQJHUHWWEHW\GOLJWVW|UUHXWVODJRPGHQWlFNWD

9LGHQIRUWVDWWYDOLGHULQJRFKXWYHFNOLQJDYPRGHOOHQ
kan det vara intressant att undersöka vilka utfall denna
jämna viktning av turtäthet respektive täckningsgrad
ger olika situationer samt huruvida detta kan sägas
VSHJODKXUDWWUDNWLYNROOHNWLYWUD¿NHQlUI|URPUnGHW
WH[JHQRPDWWMlPI|UDKXUVWRUDQGHODYUHVRUWLOO
IUnQRPUnGHWVRPVNHUPHGNROOHNWLYWUD¿NLUHODWLRQWLOO
övriga transportsätt.
$WWWLOOlPSDHWWOlQJUHDYVWnQGlQFDPHWHU
som används här, där turtätheten är större eller där resWLGHQSnNROOHNWLYWUD¿NVWUnNHWlUOlJUHE|URFNVnNXQQD
GLVNXWHUDV([HPSHOYLVYLVDUHQVWXGLHDYVWDWLRQVVDPhållen i Köpenhamnsregionen att resandet med kolleNWLYWUD¿NHQPLQVNDUNUDIWLJWSnGHDUEHWVSODVWHUVRP
OLJJHUERUWRPHQJUlQVSnFDPHWHUIUnQVWDWLRQHQ/lJJLQNlOOD!'HWNDQGlUI|UYDUDLQWUHVVDQW
att vid fortstatt validering, utveckling och tillämpning
av modellen överväga att arbeta in en relation mellan
turtäthet acceptabel längd till station eller hållplastläge.
'HWWDJ|UGRFNEHG|PQLQJRFKYDOLGHULQJDUQnJRWPHU
komplicerade.
6DPPDQWDJHWNDQlQGnGHQEHUlNQLQJVVRPKlU
föreslås vara en bra utgångspunkt för att på ett enkelt
|YHUVLNWOLJWVlWWEHVNULYDNROOHNWLYWUD¿NSRWHQWLDOHQI|U
ett område som en del faktor i det aktuella områdets
förutsättning att vara en integrerad del av staden och sitt
närområde.
6RPSnWDODWVWLGLJDUHlUHQSDUDOOHOOUHGRYLVQLQJPHG
HQLQWHJUHULQJVSUR¿OHQVSDUDPHWHUDULYlUGHURVHQRFK
UHGRYLVQLQJLNDUWRUYLNWLJDI|UDOODSDUDPHWDUDU'HWWD
JlOOHULQWHPLQVWHQDQDO\VRFKUHGRYLVQLQJDYNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQGnNDUWELOGHQJHUHQW\GOLJYLVXHOO
ELOGDYEULVWHUHOOHUSRWHQWLDOLNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQ
6XPPHULQJ
6DPPDWDJHWKDUGHWHRUHWLVNDHPSLULVNDWHVWHUQDSnGH
principiella stadstrukturerna i kombination med tester
SnIDOOVWXGLHRPUnGHWYDULWJLYDQGHI|UDWWLGHQWL¿HUD
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VW\UNRUEULVWHURFKEHKRYDYI|UElWWULQJDULPRGHOOHQVEHG|PQLQJVRFKEHUlNQLQJVJUXQGHU0HGJMRUGD
föreslagna förändringar kan sammataget utfallen på
övergripande beskrivas överstämma med förändringar i
EHE\JJHOVHRFKQlWVWUXNWXUHU'HWHRUHWLVNDWHVWHUQDKlU
samt testerna på fallstudie området kan ses som en första
YDOLGHULQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVRPPHWRG$QVDWserna i modellens beräkningsmetoder kan på övergripand
efter gjorda justeringar sägas fungera för att mäta och
UHGRYLVDROLNDIDNWRUHUVRPKDUEHW\GHOVHI|UHWWRPUnGHV
förutsättningar att vara integrerat med sin omgivning.
Fortsatta valideringar samt parallella tester med andra
sätt att mäta integrering och mätningar av faktiska rörelser behövs dock för att på ett djupare plan kunna avgöra
KXUXYLGDK|JDYlUGHQLLQWHJUHULQJVSUR¿OHQVSDUDPHWDUDU
återspeglar en slags faktisk hög integrering med närligJDQGHRPUnGHQ6DPWLGLJWNDQMXLQWHJUHULQJVPRGHOOHQV
DQVDWVDWWMXVWNYDQWL¿HUDIDNWLVNDI\VLVNDIDNWRUHUYDUD
just ett sätt att beskriva en slags faktisk integrering i sig.
I efter följande kapitel ges en redovisning av den fallstudie som genomförts och som utgör den andra empiriska delen av föreliggande arbete. Fallstudien har gjorts
parallellt med de i detta kapitel beskrivna testesterna på
teoretiska principiella stadsstrukturer.
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4. FALLSTUDIE
Detta kapitel redovisar genomfört fallstudietest av integreringsmodellen. Inledningsvis ges en
redovisning av övervägande för val av fallstudieområde samt en beskrivning av områdets övergripande förutsättningar. Därefter följer en beskrivning och redovisning av de tillämpningstester
som har utförts. Dels för nuläget inom fallstudieområdet, dels för en föreslagen förändring inom
RP U n G H W  P H Q l Y H Q I | UH W W UH I H UH Q V R PUnG H  . X Q J VE D FND FH Q W U X P  ,DQVOXWQLQJW LOOGHWWDJHVEOD
en b e s k r i v n i n g a v p l a t s e n s / s t ru k t u re n s ö ve r g r ip a n d e ka r a kt ä r o ch f ö r u t sä t t n in g a r, e n bes k r iv ning av överväganden vid bedömningar för respektive ingående parameter samt en redovisning
av resultat vid tillämpning av integreringsmodellen i karta, diagram och text. För respektive
parameter ges även kommentarer/beskrivningar med behov och förslag till förändringar och
fortsatta valideringar samt kommentarer till integreringsmodellens utfall och funktion som planeringsverktyg. Avslutningsvis ges dels en uppsamlande beskrivning av utfallen i integrerings modellen för själva fallstudieområdet samt en summerande reflektion av fallstudie
resultaten och den praktiska tillämpningen av modellen som helhet.

4.1. Syfte med fallstudien, val av
fallstudieområde samt övergripande
utgångspunkter
Integreringsmodellen är, som beskrivits i tidigare,
framtagen i slutskedet av ett rapportarbete inom
7UD¿NYHUNHWVUDPDUU|UDQGHLQWHJUHULQJDYKDQGHOsområden i staden. Inom ramen för rapportarbetet
DQYlQGHVHWWH[WHUQVKDQGHOVRPUnGH%RJOXQGVlQgen i Örebro, som initialt test av modellen som
YHUNW\J'RFNKDULQJHQPHURPIDWWDQGHYDOLGHUing eller tester av modellen gjort varken innan eller
HIWHUWHVWWLOOlPSQLQJHQSn%RJOXQGVlQJHQ,UDSporten framhålls även behov av fortsatt validering
och test av modellen.
)|UHOLJJDQGHDUEHWHV\IWDUWLOODWWXQGHUV|NDintegreringsmodellenVRPSODQHULQJVYHUNW\JJHQRP
fallstudietest samt teoretiska tester och jämförelser
som kan ge en fördjupad bild av integreringsmodHOOHQVJUXQGHUEHVWnQGVGHODUXWIDOOLROLNDNRQWH[WHURFKEHKRYDYNRPSOHWWHULQJDUMXVWHULQJDU
9LGYDODYIDOOVWXGLHRPUnGHKDUEHG|PQLQJHQ
gjorts att det är kan vara intressant att testa modellen i situation som skiljer helt eller delvis från
det område som testats innan i innehåll, struktur
RFKOlJH$WWXQGHUV|NDXWIDOORFKWLOOlPQLQJV
möjligheter för integreringsmodellen i andra
förutsättningar än den testats i kan bedöms kunna
dels kunna ge en fördjupad förståelse för utfall i
PRGHOOHQRFKGHOVNXQQDV\QOLJJ|UDEHKRYDYNDOLbreringar och justeringar.

6RPIDOOVWXGLHRPUnGHKDUYDOWVHWWRPUnGHL
.XQJVEDFNDFHQWUDORUW2PUnGHWLQQHKnOOHU
HWWVW|UUHN|SFHQWUXP .XQJVPlVVDQ VRPKDU
OLNQDQGHNDUDNWlUVRPHQH[WHUQKDQGHOVHWDEOHULQJ
men ligger förhållandevis centralt i Kungsbacka
med gångavstånd till centrum och resecentrum.
Kärnan av området består av ett utvecklingsomUnGH.Y9DODQGVDPW.Y(MGHUQVRPJHQRPQ\
EHE\JJHOVHPHGEODQGDGHIXQNWLRQHURFKJDWXVtruktur är tänkt att länka samman köpcentrumet
.XQJVPlVVDQRFK.XQJVEDFNDFHQWUXP6DPmantaget gör detta området till lämpligt och intressant fallstudieområde för undersökning integreringsmodellens tillämpning och utfall.
För att underlätta möjligheten att förstå, undersöka
och tolka resultat vid en tillämpning av integreringsmodellen har även Kungsbacka centrum
lYHQNDOODWLQQHUVWDGHQ VRPlUHWWW\SH[HPSHOSn
WUDGLWLRQHOOWVPnVWDGVFHQWUXPPHGHQW\GOLJUXWnätstruktur och funktionsblandad markanvändning,
undersökts som referensområde.
)|UKXYXGRPUnGHWKDUHQLQWHJUHULQJVSUR¿OHQligt integreringsmodellens principer tagits fram,
dels för ett utgångsläge och dels ett förändringsförslag. Förändringsförslaget i norra delen baserat
på den detaljplan i samband med detta arbete
EOLYLWI|UHPnOI|UVDPUnG,V|GUDGHOHQE\JJHU
bedömningarna på en egen skiss av en möjlig
framtida struktur efter avstämning med kommunHQVKDQGOlJJDUHI|UGHQI|UVWDHWDSSHQGRFN¿QQV
ingen fastslagen struktur för denna del framme vid
tidpunkten för detta arbete.
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'DWDLQVDPOLQJKDUVNHWWXQGHUYLQWHUQYnUHQ
GHOVYLDXSSJLIWHUIUnQNRPPXQHQ
9lVWUD¿NVWLGWDEHOOHUPlWQLQJVDPWEHG|PQLQJ
utifrån karta och ortofoto samt dels via okulära
EHG|PQLQJDUYLGLQYHQWHULQJSnSODWV'lULQWH
fullständiga eller tillgängliga uppgifter har funnits
KDUDYYlJGDDQWDJDQGHQJMRUWV7H[KDU%7$\WRU
I|UEH¿QWOLJEHE\JJHOVHXSSVNDWWDWVXWLIUnQRNXOlU
bedömning och mätning i karta.
Noteras bör att området vid tidpunkten för geninförande av denna studie är under planering och att
EHE\JJHOVHVWUXNWXUHUVRPUHGRYLVDVLGHWWDDUEHWH
inte behöver överensstämma med hur området slutOLJWNRPPHUDWWEHE\JJDV6RPSRlQJWHUDWVXWJnU
även vissa delar av strukturen från egna antaganGHQRPKXUHQIUDPWLGDEHE\JJHOVHNDQNRPPDDWW
organiseras.
6\IWHWPHGIDOOVWXGLHQKDUYDULWDWWLI|UVWDKDQG
undersöka hur den s.k. integreringsmodellen
fungerar i praktiskt tillämpning samt utifrån detta
JHI|UVODJJ|UDQ|GYlQGLJDMXVWHULQJDULPRGHOOHQ
varför fokus har lagts på detta mer än på att utföra
HQXWYlUGHULQJDYI|UHVODJHQQ\EHE\JJHOVHVWUXNWXU'RFNUHGRYLVDUXQGHUV|NQLQJHQHQLQWHJUHULQJVSUR¿OI|URPUnGHWHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
principer, vilket kan ge en indikation för vilka
förutsättningar området har för att vara respektive
EOLHQLQWHJUHUDGGHODYGHQRPJLYDQGHVWDGVE\JJQDGHQXUHWWI\VLVNWVWUXNWXUHOOWSHUVSHNWLY8QGHU
arbetet har löpande kontakt skett med kommunens
SODQKDQGOlJJDUH IUDPWLOOVDPUnGVVNHGHW GRFN
har inga resultat eller presentationer av underV|NQLQJI|UNRPPXQHQU\PWVLQRPWLGVUDPHQI|U
arbetet.

4.2 Övergripande beskrivning av fallstudieområde
Kungsmässan, Kv Valand och Kv Eejdern,
Kungsbacka.
Nuläge
2PIDWWQLQJOlJHRFK|YHUJULSDQGHI|UXWVlWWQLQJDU
9DOWIDOOVWXGLHRPUnGHlUVRPEHVNULYLWVEHOlJHWL
relativt centralt i Kungsbacka tätort. Kungsbacka
NRPPXQJUlQVDULQRUUWLOO*|WHERUJRFK0|OQGDO
samt i söder mot Halland. Kungsbacka tätort är
EHOlJHWFDPLOV|GHURP*|WHERUJPHOODQYlJ
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(RFK9lVWNXVWEDQDVRPWUD¿NHUDVDYVnYlOWnJ
WLOOIUnQ|UHVXQGVUHJLRQHQVRPDYSHQGHOWnJ.RPPXQHQKDUHQSRVLWLYEHIRONQLQJVWLOOYl[WRFKKDU
PHOODQ|NDWIUnQFDWLOO
LQYnQDUHHQOLJWNRPPXQIDNWDIUnQ6&%
.XQJVEDFNDWlWRUWKDGHLGHFHPEHUGU\JW
LQYnQDUH .XQJVEDFNDNRPPXQ 
Fallstudieområdet utgörs av Kungsmässans hanGHOVRPUnGHN|SFHQWUXP.Y9DODQGVDPW.Y
(MGHUQRFKlUEHOlJHWFDNP|VWHURPYlJ(
PHOODQ9DUODYlJHQRFK.XQJVEDFNDnQ6|GUDGHOHQ
av området angränsar mot Kungsbackas centrum,
,QQHUVWDGHQ $YYlJQLQJDUI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWV
DYJUlQVQLQJEHVNULYVQlUPDUHOlQJUHIUDP 
$YVWnQGHWIUnQIDOOVWXGLHRPUnGHWVQRUUDGHON|Scentrummet Kungsmässan till det centrala torget
LLQQHUVWDGHQlUFDPInJHOYlJHQ'U\JW
PIUnQRPUnGHWV|VWUDJUlQVOLJJHUUHVHFHQWUXPVRPWUD¿NHUDVDYHWWVWRUWDQWDOEXVVRFKWnJI|UELQGHOVHU&DEXVVKnOOSODWVOlJHQ¿QQVLHOOHU
LGLUHNWDQVOXWQLQJWLOORPUnGHWRFKFDEXVVOLQMHU
WUD¿NHUHUDUJHQRPRPUnGHWPHGYDULHUDGWXUWlWKHW
7RWDOWRPIDWWDUIDOOVWXGLHRPUnGHWHQ\WDSnNQDSSW
P KD RFKLQQHKnOOHUPDUNDQYlQGQLQJIXQNWLRQHUVRPVWRUVNDOLJKDQGHO LQRUU 
EHE\JJHOVHI|UVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQlQGDPnO
RFKN\UNRJnUG LGHFHQWUDODRFKV|GUDGHODUQD 
VDPWVNRODI|UVNRODRFKHWWPLQGUHDQWDOERVWlGHU
LV|GUDGHOHQ ,QJDVW|UUHQDWXURPUnGHQ¿QQVL
RPUnGHW/lQJVnQLGHPHOOHUVWDRFKV|GUDGHODUQD
VDPWLQWLOONXOWXUKXVHW¿QQVRPUnGHQPHGSDUNNDUDNWlU&HQWUDOWLRPUnGHW¿QQVlYHQJUDYSODWV
N\UNRJnUG2PUnGHQPHGJU|QRPUnGHQVRPLQWH
lUWLOOJlQJOLJDHOOHUI\OOHUHQIXQNWLRQI|UUHNUHDWLRQ¿QQVYLGWUD¿NSODWVHUQDVDPWYLG.XQJVEDFND
ån i områdets norra del.
%HE\JJHOVHQLRPUnGHWKDUGHÀHVWGHODUWYnYnQingar och kan övergripande beskrivas som storskalig i norra delen och mindre storskalig i övriga
GHODU([SORDWHULQJVJUDGHQLRPUnGHWNDQUHODWLRQ
till centrala läget beskrivas som relativt låg, med
I|UKnOODQGHYLVVWRUD\WRUPHGHQOnJQ\WWMDQGHJUDG
WH[JHQRPÀHUDVWRUD\WNUlYDQGHPDUNSDUNHULQgar.
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Gatustruktur

Gatustrukturen i området är idag förhållande vis
JOHV9DUODYlJHQVRPDYJUlQVDURPUnGHWLYlVWHU
lUHQUHODWLYWYlOWUD¿NHUDGKXYXGRFKEXVVJDWD
PHGNQDSSWIRUGRQG\JQ  WUHN|UIlOW
KDVWLJKHWHUSnNPKRFKELWYLVI|UVHGGPHGVWDNHW
LPLWWUHPVDQ'HQ|YHUJULSDQGHJDWXVWUXNWXUHQ
inom fallstudieområdet utgörs av huvudgatorna
RFKEXVVJDWRUQD%RUJPlVWDUHJDWDQVDPW.XQJVJDWDQVRPDQVOXWHUPRW9DUODYlJHQ%RUJPlVWDUHJDWDQKDUWYnN|UIlOWRFKIRUGRQVKDVWLJKHWSn
NPK7UD¿NÀ|GHQDYDUFDIRUGRQ
G\JQbYHQ.XQJVJDWDQKDUKDVWLJKHWHUSn
NPKPHQKDUSnEHW\GDQGHGHODUDYGHQVWUlFND
som löper genom området tre körfält med en bred
VWDNHWI|UVHGGPLWWUHPVD7UD¿NÀ|GHQDYDU
LVWRUOHNPHGGHSn%RUJVPlVWHUDJDWDQ )|UVODJ
WLOOWUD¿NOHGVSODQI|U.XQJVEDFNDVWDG 
2PUnGHWVV\G|VWUDGHOJHQRPNRUVDV6M|DOOpQVRP
WUD¿NHUDVHQEXVVOLQMHPHQKDUYlVHQWOLJWP\FNHW
OlJUHWUD¿NÀ|GHQ%RUJPlVWHUHJDWDQ.XQJVJDWDQ
RFK6M|DOOpQlUGHHQGDVRPNRUVDUJHQRPRPUnGHW
och i övrigt består gaturstrukturen inom området i
stort sett av angöringsgator till parkering och verksamheter samt några mindre villagator.
Gång- och cykelstruktur

'HW¿QQVLRPUnGHWHWWXWE\JJWJnQJRFKF\NHOQlW JFQlW PHGYDULHUDQGHVWDQGDUGJHQKHWRFK
PDVNYLGG'HODULQJnUGHWNRPPXQDODF\NHOYlJQlWHWRFKLGHODUVNHUF\NHORFKJnQJWUD¿NL
EODQGWUD¿N%lVWXWE\JJWlUQlWHWLRPUnGHWV\Wterkanter samt längs Kungsgatan där separerade
JFYlJDU¿QQV'HWPHVW¿QVPDVNLJWlUJFQlWHW
i områdets centrala del där gc-rörelser sker längs
JDWRUHOOHUSnVHSDUDWDJnQJRFKF\NHOYlJDU
Delområden

'HORPUnGHQ±EHE\JJHOVHVWUXNWXURFKLQQHKnOO
Översiktlig kan fallstudieområdet beskrivas av
består av tre delområden med olika karaktär och
innehåll.
Kungsmässan

'HWQRUUDGHORPUnGHWRPIDWWDUHQ\WDSnGU\JW
P och domineras Kungsmässans köpcentrum med ett storutbud av detaljhandel samt även
GDJOLJYDUXKDQGHO.|SFHQWUXPPHWFDEXWLNHU
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FDIpHURFKUHVWDXUDQJHU .XQJVPlVVDQ 'HQ
GRPLQHUDQGHE\JJQDGHQLRPUnGHW6MlOYDKXYXGE\JJQDGHQI|UN|SFHQWUXPPHWKDUHQE\JJQDGV\WD
SnGU\JWP'HQWRWDODKDQGHOV\WDQlUFD
PRFKKDUFDEXWLNVDQVWlOOGD
VDPWFDEHV|NDUHGDJOLJHQ 3ODQSURJUDP
I|U.Y9DODQG.XQJVEDFNDNRPPXQ ,
RPUnGHW¿QQVRFNVnHQDQQDQOLWHPLQGUHE\JJQDG
VRPU\PPHUVnYlOEDQNNRQWRUNRQWRURFKEHV|Nsplats för offentligservice samt detaljhandel och i
YlVWUDGHOHQ¿QQVHQKDPEXUJHUHVWDXUDQJ6W|UUH
GHOHQDYGHORPUnGHWGRPLQHUDV\WPlVVLJWDYPDUNparkering till köpcentret och ett parkeringsdäck
LWYnSODQ¿QQVLRPUnGHWVQRUUDGHO'HORPUnGHW
DYJUlQVDVLYlVWHUDY9DUODYlJHQL|VWHUDY.XQJVEDFNDnQLQRUUDYJDWDQPRW(ORI/LQGlOYVJ\PQDVLXPRFKLV|GHUDY%RUJPlVWDUHJDWDQ
Gatustrukturen i norra delområdet runt KungsmäsVDQlUJOHVRFKXWJ|UVXW|YHU%RUJPlVWDUHJDWDQ
i princip av breda in och utfartsgator till köpcenWUXPPHW(QJnQJRFKF\NHOYlJ¿QQVFHQWUDO
JHQRPRPUnGHWVDPWOlQJV%RUJPlVWDUHJDWDQRFK
en mindre trottoar löper från köpcentrummet ut
PRW9DUODYlJHQ
Handelsområdet påminner till sin övergripande
VWUXNWXURFKNDUDNWlUP\FNHWRPHWWWUDGLWLRQHOOW
H[WHUQWN|SFHQWUXPPHGVMlOYDKDQGHOVHWDEOHULQgen Kungsmässan har karaktären av en handelsgalOHULD/lJHWI|UKDQGHOVHWDEOHULQJlURFNVnPHU
DWWEHWUDNWDVRPFHQWUDOWlQH[WHUQEnGHVHWWWLOO
avståndet till centrum, resecentrum och övriga
RPUnGHQIXQNWLRQHULWlWRUWHQ
'HW¿QQVWDQNDUSnHQIUDPWLGDIRUWVDWWXWE\JJQDG
LQRPKDQGHOVRPUnGHW'RFNKDUGHWWDLQWHWDJLWV
med som en förutsättning i föreliggande arbete,
som fokuserat till att beskriva förändringarna i som
lUSODQHUDGHI|U.Y9DODQGRFK(MGHUQ
Kv Valand

'HQFHQWUDODGHOHQDYIDOOVWXGLHRPUnGHWXWJ|UV
DYNYDUWHUHW9DODQGRFKRPIDWWDUHQWRWDO\WDSn
FDP'HORPUnGHWDYJUlQVDVLQRUUDY
%RUJPlVWDUHJDWDQRFKLV|GHUDY.XQJVJDWDQVRP
DQVOXWHUPRW.XQJVEDFNDLQQHUVWDG2PUnGHWlU
i förhållande till sitt centrala läge förhållande vis
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Kv Ejdern
Centrum/Innerstaden

Fig. 4.2.2 Översikt samt
DYJUlQLQJI|U
IDOOVWXGLHRPUnGHVDPW
UHIHUHQVRPUnGH
Källa: Lantmäteriet
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JOHVEHE\JJW%HE\JJHOVHQXWJ|UVLGDJLKXYXGVDN
DYLKXYXGVDNlOGUHHQNODUHE\JJQDGHUI|URIIHQWOLJVHUYLFHVDPWNXOWXUKXVHW)\UHQPHGELEOLRWHN
FDIpRFKNXOWXUVNRODVRPXWJ|UHWWQDYLRPUnGHW
,V|GHUnWHU¿QQVHQVW|UUHPDUNSDUNHULQJVDPWHQ
JUDYSODWVN\UNRJnUG
2PUnGHWKDUHQGDVWHQJDWDVRPO|SHUJHQRP
området, vilket idag är avstängd för allmän forGRQVWUD¿N*FYlJ¿QQVJHQRPRPUnGHWGHOYLV
LEODQGWUD¿NVDPWLYLGRPUnGHWV\WWHUNDQWHU*F
DQVOXWQLQJDU|YHU.XQJVEDFNDnQ¿QQVYLG%RUJmästaregatan, Kungsgatan samt vid gc-bro centralt
i delområdet.
)|URPUnGHWSnJnUGHWDOMSODQHULQJI|UHQQ\WlWDUH
EHE\JJHOVHRFKJDWXVWUXNWXU,QULNWQLQJHQI|U
SODQHULQJHQlUDWWGHQQ\DEHE\JJHOVHQVNDIXQJHUD
VRPHQQ\GHODYFHQWUXPPHGIXQNWLRQHUPHG
såväl bostäder, handel som kontor och länka samPDQLQQHUVWDGHQRFK.XQJVPlVVDQ 3ODQSURJUDP
I|U.Y9DODQG.XQJVEDFNDNRPPXQ 

9LGDUHIUDPKnOOVDWWHWWPnOlUDWWGHWVNDYDUD
enkelt att ställa bilen i kanten av centrum för att
sedan promenera.
9LVLRQHQXWU\FNHUGlUPHGHQW\GOLJYLOMDDWWJ|UD
både programområdet och handelsområdet i norr
till mer integrerade delar av Kungsbacka centrum
samt öka möjligheten för rörelser genom området.
'HWWDNDQVlJDVVSHJODGHLQWHQWLRQHUOnJEDNRP
framtagandet integreringsmodellen, varför området
är intressant som fallstudie.
1\EHE\JJHOVHRFKNRPSOHWWHUDQGHIXQNWLRQHU
markanvändning

.Y(MGHUQPP

'HQV|GUDGHOHQDYIDOOVWXGLHRPUnGHWXWJ|UVDY
.Y(MGHUQRFKRPIDWWDUHQ\WDSnFDP.
'HORPUnGHWDYJUlQVDVLQRUUDYGHQEUHGDUHPHU
WUD¿NHUDGH.XQJVJDWDQLV|GHURFKLYlVWHUDY
YLOODJDWRUQD6NRJVDOOpQUHVSHNWLYH.ROODYlJHQ
RFKL|VWHUDY.XQJVEDFNDnQ'HORPUnGHWVYlVWUD
GHOXWJ|UVDYÀHUERVWDGVKXVLWYnSODQRFKLGHQ
V|GUDGHOHQnWHU¿QQVHQVNROE\JJQDGVDPWHQNODUH
I|UVNROHORNDOHU'HQQRUG|VWUDGHOHQXWJ|UVLGDJDY
HQVW|UUHPDUNSDUNHULQJVDPWRFKLGDJEHE\JJHOVH
Gatustrukturen utgörs i väster av en säckgata
%LVNRSVJDWDQ VRPDQVOXWHUPRW.ROODYlJHQ
RFKLLQWLOOnQL|VWHUSDVVHUDU6M|DOOpQVRPEOD
WUD¿NHUDVDYGHQORNDODEXVVWUD¿NHQ
bYHQI|UGHWWDGHORPUnGHlUWDQNHQDWWSODQHUDI|U
Q\NRPSOHWWHUDQGHIXQNWLRQVEODQGDGEHE\JJHOVH
som ska utgöra en del av länken mellan KungsmäsVDQRFKLQQHUVWDGHQ'RFNKDUGHWDOMSODQHULQJHQ
för detta område vid genomförandet av denna
VWXGLHLQWHSnE|UMDWVlQQX  
Föreslagna och estimerade förändringar
0nO9LVLRQ

I planprogrammet som fattar den södra och cenWUDODGHOHQDYRPUnGHWlUQDPQJHVVRP´9lVWHURP
nQHWDSS3ODQSURJUDPI|UNYDUWHUHW9DODQG´
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9LVLRQHQI|URPUnGHWXWU\FNVLSODQSURJUDPPHW
vara;
³(WWFHQWUXPDWWVWURVDL
3URMHNWHW9lVWHURPnQV\IWDUWLOODWWELQGDLKRS
.XQJVPlVVDQRFK6WRUWRUJHWL,QQHUVWDGHQWLOO
HWWKHOWRFKJnQJYlQOLJWFHQWUXP(WWFHQWUXP
VRPPDQHQNHOWNDQNRPPDWLOOPHGNROOHNWLYWUD¿NRFKELO´

.YDUWHUHW9DODQGVRPXWJ|UGHQFHQWUDODGHOHQDY
fallstudieområdet, föreslås i detaljplanen för områGHWHQEHW\GDQGHNRPSOHWWHULQJRFKI|UWlWQLQJDY
EHE\JJHOVHQLRPUnGHWPHGEnGHERVWlGHUYHUNVDPKHWVORNDOHUKDQGHORFKSDUNHULQJVKXV2PUnGHW
I|UHVOnVInHQPHUW\GOLJNYDUWHUVVWUXNWXURFKHWW
JDWXRFKJFQlWVRPlU¿QPDVNLJDUHlQWLGLJDUH
3ODQOlJJQLQJHQI|U.YDUWHUHW(MGHUQVRPXWJ|U
fallstudieområdets södra del, var som nämnts vid
tidpunkten för denna fallstudie ännu i sin linda.
'lUI|UKDUHJQDDQWDJDQGHQI|UGHQNRPPDQGH
strukturen gjorts med stöd i samtal med kommunHQVGnYDUDQGHKDQGOlJJDUHI|UNYDUWHUHW9DODQG
'HQHVWLPHUDGHEHE\JJHOVHVWUXNWXUHQI|UGHWWD
område skisseras även här till viss del blir mer uppbrutna jämfört med utgångsläget. Förändringar
antas främst ske genom tillägg av ett par kvarter
i områdets norra del, ett parkeringshus, samt ett
sammanlänkande gc-stråk mellan centrum, kvarWHUHW9DODQGRFKYLGDUHPRW.XQJVPlVVDQ)|UWlWQLQJHQDQWDVLVWRUWXWJ|UDVDYE\JJQDGHUERVWlGHU
med handel och verksamhetslokaler i bottenplan.
För området södra del antas det ske en viss förätning av bostadskvarter i något mindre skala.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

Centralt för hela förändringen är tillskapandet av
ett sammanlänkande rörelsestråk och stadsrum, i
en svagt böjd från nuvarande centrum mot handelsområdet Kungsmässan i norr, vilken även betonas
i planprogrammet.

Totalt sett uppskattas inom området för fallstudien
%7$\WDQI|UERVWlGHU|NDPHGNQDSSWP
I|UKDQGHOPHGNQDSSWPI|U|YULJDDUEHWVSODWVYHUNVDPKHWVORNDOHUFDP<WDQI|U
rekreation och service bedöms dock minska med ca
PGnGHQlOGUHEHE\JJHOVHQVRPWLGLJDUH
U\PGHVDPKlOOVVHUYLFHHUVlWWVPHGQ\EHE\JJHOVH
och funktion.

Fig. 4.2.4 Strukturillustration av planerade
RFKHVWLPHUDGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Tillkommande bebyggelse markerad i mörkgrått

Fig. 4.2.3 Utdrag ur ”Väster om ån - etapp 1,
3ODQSURJUDPI|UNYDUWHUHW9DODQG´
Källa: Kunkgsbacka kommun

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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Kungsmässan

Kv Valand
Resecentrum

Kv Ejdern
Centrum/Innerstaden

Foton från fallstudieområdet samt
UHIHUHQVRPUnGHW
Foto: Robert Engblom
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4.3 Övergripande beskrivning av
referensområde - Kungsbacka centrum
6RPUHIHUHQVWLOOKXYXGIDOOVWXGLHRPUnGHWKDUlYHQ
en fallstudie undersökning av Kungsbacka centrum, även kallat innerstaden, genomförts.
Kungsbacka centrum, innerstaden, har i detta
arbete avgränsats till området mellan KungsbackDnQLYlVWHURFKMlUQYlJHQL|VWHUUHVSHNWLYH%RUJPlVWHUHJDWDQLQRUURFK.XQJVEDFNDnQ6|GHUnQ
VDPW1\JDWDQLV|GHU'HQQDI|UKnOODQGYLVVQlYD
avgränsning motiveras av att denna del av centrum dels omges av naturligt avgränsande barriärer
eller gator, dels till stor del har utgörs av en tät
IXQNWLRQVEODQGDGUXWQlWVVWUXNWXU YLONHWP|MOLJJ|U
LQWUHVVDQWDMlPI|UHOVHUDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ 
samt dels av att detta område direkt gränsar till
huvudfallstudie området.
/lJHWlUWLOOVNLOOQDGIUnQH[WHUQWEHOlJQDRPUnGHQ
så centralt det kan bli och markanvändningen
inom området är blandad med stort inslag av såväl
bostäder, handel, kontor, offentligservice samt park
RFKWRUJ\WRU,HWWRPUnGHLQRUUVDPWHWWLV|GHU
¿QQVVW|UUHPDUNSDUNHULQJDU

Kungsgatan som med låga hastigheter möjliggör
WUD¿NI|ULQJJHQRPFHQWUXP PHOODQUXWQlWVVWDGHQ
RFKNRPPXQKXVRPUnGHW 7UD¿NÀ|GHQDKlUlU
även lägre.
Gc-strukturen inom området är betrakta som
I|UKnOODQGHYLVYlOXWE\JJGPHGHQK|JUHNRQWLnuitet och genhet än i fallstudieområdet, bl.a. då
gc-rörelse inom sker i rutnätstaden kan ske längs i
VWRUWVHWWDOODJDWRULKXYXGVDNEODQGWUD¿NHOOHUSn
trottoarer.
bYHQRPLQWHVMlOYDUXWQlWVVWDGHQJHQRPNRUVDV
av något större antal busslinjer så gör faktumet att
resecentrum med ett stort antal både lokala och
regionala avgångar både med buss och tåg att centrum området kan beskrivas ha en god tillgång på
NROOHNWLYWUD¿N
En övergripande förutsättning som präglar området
ur ett integreringsperspektiv är att det omringas
av förhållandevis starka barriärer genom järnvägen och Kungsbackaån, vilket begränsar områdets
möjlighet att vara sammanlänkat med intilliggande
områden

Kvarters- och gatustrukturen i större delen av omUnGHWlUWlWRFKXSSE\JJGLHWWNODVVLNWUXWQlWVP|QVWHU%HE\JJHOVHQLGHQQDGHONDQEHVNULYDVVRP
VPnVNDOLJWlWFHQWUXPEHE\JJHOVHPHGKDQGHO
kontor i bottenplan och bostäder i de övre planen
RFKE\JJQDGHUQDKDUPHVWDGHOVPHOODQYnQLQJDU([SORDWHULQJVJUDGHQlUK|JUHLMlPI|UHOVHPHG
huvudfallstudieområdet.
,GHQQRUUDGHOHQDYFHQWUXPRPUnGHWlUEHE\JJHOsestrukturen glesare och mer storskalig och utgörs
av kommunhus, hotell, resecentrum och några
VW|UUHÀHUERVWDGVKXVbYHQJDWXQlWHWLGHQQDGHOlU
P\FNHWJOHVWMlPI|UWPHGGHQV|GUDGHOHQ
2PUnGHWJHQRPNRUVDVHQGDVWDYWYnVW|UUHKXYXGJDWRU'HOV6WRUJDWDQVRPO|SHUSDUDOOHOOW
med järnvägsrälsen, och är förhållande vis bred
RFKKDUWUD¿NKDVWLJKHWHUSnNPK7UD¿NÀ|GHQ
YDUGU\JWIRUGRQG\JQ )|UVODJWLOO
WUD¿NOHGVSODQI|U.XQJVEDFNDVWDG 'HOV

([HPSHOSnEODQGWUD¿NJDWRUVDPWEHE\JJHOVHL
referensområdet.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

109

4.4 Inledande analys
Steg 1 - Integreringsdiagram

ERVWlGHUYHUNVDPKHWHURIIHQWOLJVHUYLFHKDQGHO
FHQWUXPHWF ¿QQVLGLUHNWDQVOXWQLQJWLOORPUnGHW

,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVPHWRGLNI|UHVOnUDWWHQ
|YHUVLNWOLJEHG|PQLQJDYGHWDktuella områdets
övergripande förutsättningar görs som en första
DQDO\VVWHJ'HQQDLQOHGDQGHDQDO\VDYVHVNXQQDJH
grund för att kunna avgöra om en ökad integrering
överhuvudtaget kan ses som rimlig eller möjlig
SnGHQDNWXHOODSODWVHQ)|UHVODJHQDQDO\VPHWRG
E\JJHUSnK\SRWHVHQDWWLQWHJUHULQJXUHWWVWDGVSHUVSHNWLYSnYHUNDVDYI|OMDQGHI\UDIDNWRUHU

%HG|PQLQJ
0DUNDQYlQGQLQJHQLRPUnGHWVDPWGHVVRPJLYQLQJ
ha en nivå av blandning som något över medelhög
sett i ett översiktligt perspektiv.

/lJHLVWDGHQ
0DUNDQYlQGQLQJ
.RPPXQLNDWLRQHU %DUULlUHU

Referensområde (centrum)0DUNDQYlQGQLQgen inom området är till största delen funktionsEODQGDGPHGHQUHODWLYWK|JH[SORDWHULQJVJUDG
jämfört med huvudfallstudieområdet. I närområdet
¿QQVlYHQROLNDW\SHUDYPDUNDQYlQGQLQJGRFN
RPJHVLEHW\GDQGHODUDYVNlUPDGHJHQRPVWDUND
barriärer.

För närmare beskrivning av metodiken för steg se
Övergripande beskrivning av integreringsPRGHOOHQVEHG|PQLQJVPHWRGLNLNDSLWHO
%HG|PQLQJJ|UVKlUDYGHOVKXYXGIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWDYUHIHUHQVRPUnGHW QXYDUDQGHFHQWUXP 

%HG|PQLQJ
0DUNDQYlQGQLQJLQRPRPUnGHWWLOOVW|UUHGHOHQ
bedöms ha en hög funktionsblandning.

Läge i staden
Fallstudieområde - /lJHWI|UIDOOVWXGLHRPUnGHW
är sådant att det på gångavstånd ifrån området är
möjligt att nå såväl centrum, resecentrum som
kommunhus, skolor, bostadsområden och verkVDPKHWVRPUnGHQ/lJHWlUDWWEHWUDNWDVRPP\FNHW
centralt jämfört med många andra områden i orten,
både relativt centrum och relativt utbud av andra
funktioner och infrastruktur.

Kommunikationer
Fallstudieområde - Kommunikationer, d.v.s. möjligheterna att ta sig till och från området med olika
färdmedel är att goda, bl.a. beroende på det centraODOlJHW.ROOHNWLYWUD¿NPHGHQK|JWXUWlWKHW¿QQV
LQRPRFKLDQVOXWQLQJWLOORPUnGHWGHW¿QQVJRGD
förutsättningar att angöra området via gång- och
F\NHOYlJDUlYHQRPGHRPNULQJOLJJDQGHEDUULlUHUQDXWJ|UHWWYLVVWKLQGHU$QJ|ULQJVP|MOLJKHWHUQD
med bil kan också de ur ett övergripande perspekWLYEHVNULYDVVRPP\FNHWJRGD

%HG|PQLQJ
/lJHWLVWDGHQVJHVL,QWHJUHULQJVGLDJUDPPHWHWW
YlUGHQlVWDQOLNDK|JWVRP³LQQHUVWDGHQ´
Referensområde (centrum) -2PUnGHWXWJ|U
centrum i Kungsbacka och läget är att betrakta som
så centralt det kan bli.
Markanvändning
Fallstudieområde - 2PUnGHWU\PPHUVDPPDQWDJHWÀHUDROLNDIXQNWLRQHUPDUNDQYlQGQLQJDUVRP
ofta eftersträvas i en funktionsblandad stadbeE\JJHOVHGRFNNDQVDPWLGLJWPDUNDQYlQGQLQJHQ
inom området i stora delar av området beskrivas
VRPUHODWLYWHQVLGLJRFKPHGHQOnJH[SORDWHULQJVJUDGRFKHWWVWRUWLQVODJDY\WNUlYDQGHPDUNSDUNHULQJ2PUnGHQPHGROLNDW\SHUDYPDUNDQYlQGQLQJ
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%HG|PQLQJ
Kommunikationsalternativen för fallstudieområdet
samt dess omgivning bedöms i digrammet som
goda, då området i ett översiktligt perspektiv områGHWlUWLOOJlQJOLJWI|UVnYlOJnQJF\NHOVDPWPHG
VnYlOELOVDPWWUD¿NHUDVDYÀHUDEXVVOLQMHURFKKDU
närhet till recentrum med regionala och nationella
tåg och bussförbindelser.
5HIHUHQVRPUnGH FHQWUXP 0|MOLJKHWHQDWWDQJ|UD

RPUnGHWPHGEnGHNROOHNWLYWUD¿NRFKJnQJHOOHU
F\NHOlUP\FNHWJRGDbYHQP|MOLJKHWHQDWWDQJ|UD
till området med bil är god, även om hastigheten
och framkomligheten inom delar av området är att
betrakta som förhållandevis låga.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

%HG|PQLQJ
Kommunikationsalternativen för referensområdet
området samt dess omgvining bedöms i digramPHWVRPP\FNHWJRGDEODGnUHFHQWUXPPHG
regionala och nationella tåg och bussförbindelser
är lokaliserat inom området.
Barriärer
Fallstudieområde - %nGH9DUODYlJHQLYlVWHURFK

Kungsbackaån i öster kan betraktas som barULlUHURFKJHURPUnGHWW\GOLJDDYJUlQVQLQJDUPRW
intilliggande områden, vilket påverkar områdets
LQWHJUHULQJPHGGHRPOLJJDQGHVWDGVGHODUQD'RFN
lUGHVVDLQWHVnEUHGDHOOHUWUD¿NHUDGH VRPH[HPSHOYLVHQPRWRUYlJlU DWWGHXUHWW|YHUVLNWOLJW
perspektiv kan betraktas som omöjliga eller allt för
VYnUDDWW|YHUEU\JJD
%HG|PQLQJ
%DUULlUHUQDI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWGHVV
omgivning bedöms i digrammet som medelstora,
GnGHlUSnWDJOLJDPHQ|YHUEU\JJQLQJVEDUD

RFK.XQJVEDFNDnQ%DUULlUHIIHNWHQVRPHQnDY
Kungsbackaåns storlek utgör kan ur ett översikWOLJWSHUVSHNWLYLVWRUDGHODUVHVVRPEU\JJDV|YHU
och minskas genom tillräckligt täta kopplingar
|YHUnQ9DGGHWJlOOHUMlUQYlJHQlUGHVVEDUULlUHIIHNWDWWEHWUDNWDVRPVYnUDUHRFKG\UDUHDWWE\JJD
ERUW9LGHQ|YHUVLNWOLJEHG|PQLQJDYLQWHJUHringsförutsättningarna så kan avvägningen göras
att förekomsten av beskrivna barriärer tillviss
del försämrar integreringsförutsättningarna, men
samtidigt så kan det vara möjligt de viss del kan
PLOGUDV)|UHNRPVWHQDYHQVWDUN MlUQYlJHQ OlQJV
hela områdets västra sida och en halvstark barriär
nQ OlQJVKHODRPUnGHWV|VWUDVLGDNDQPRWLYHUDHQ
bedömning av en medelhög förekomst av barriärer.
6DPWLGLJWXWJ|UGHVVDEDUULlUHUlYHQOlQNDUHOOHU
kommunikationsleder som kan till öka integreringen, detta från tar dem dock inte dess barriäreffekt.
%HG|PQLQJ
%DUULlUHUQDI|UUHIHUHQVRPUnGHWVDPWGHVVRPJLYQing bedöms i digrammet som mellan medel stora
och stora, då de är påtagliga och längs östra sidan
MlUQYlJ VYnUDDWW|YHUEU\JJD

5HIHUHQVRPUnGH FHQWUXP 2PUnGHWRPJHVLEHW\-

GDQGHGHODUDYVWDUNDW\GOLJDEDUULlUHULMlUQYlJ
Markanvändning
Handel
Industri

Stor

Externt

Läge i staden

Innerstaden

Blandad
markanvändning

Barriär

Referensområde

Ingen

Fallstudieområde

Bil+övriga
attraktiva
färdmedel

Endast bil

Kommunikationer

Fig. 4.3.1 Integreringsdiagram (steg 1)
Diagrammet visar samlat de översiktliga bedömningarna av övergripande integreringsförutsättningarna för
fallstudieområdet respektive referensområdet.

Kommentar
%nGDRPUnGHQDNDQXUHWW|YHUVLNWOLJWSHUVSHNWLY
EHVNULYDVJRGDI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDHOOHUEOL
LQWHJUHUDGHPHGVLQRPJLYQLQJ'HWVRPVNLOMHU
IDOOVWXGLHRPUnGHWRFKUHIHUHQVRPUnGHWnWlUIUDPI|UDOOWGHQQnJRWPHUEODQGDGHPDUNDQYlQGQLQJHQ
VDPWGHQVWDUNDUHEDUULlUHIIHNWHQDYMlUQYlJHQ
VRPnWHUVSHJODVI|UUHIHUHQVRPUnGHW
1RWHUDVE|UDWWLQWHJUHULQJVGLDJUDPPHWVDNQDU
SUHFLVHUDGVNDODYDUI|UEHG|PQLQJRFKUHGRYLVQLQJNDQW\FNDVQnJRWJRGW\FNOLJ6DPPDQWDJHW
NDQUHGRYLVQLQJHQLLQWHJUHULQJVGLDJUDPPHWlQGn
VlJDVJHHQW\GOLJLOOXVWUDWLYELOGDYRPUnGHQDV
|YHUJULSDQGHJRGDLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDU
YLONHWnWHUVSHJODVLGHUHODWLYWVWRUD\WRUVRPWlFNV
LGLDJUDPPHW(QIRUWVDWWYDOLGHULQJRFKXWYHFNOLQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQE|U|YHUYlJDHQPHU
SUHFLVHUDGVNDOD)|UHOLJJDQGHDUEHWHKDUGRFN
IRNXVHUDWVWLOODWWDQDO\VHUDRFKLKXYXGVDNJ|UDHQ
I|UVWDYDOLGHULQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDQGUD
VWHJ5HGRYVQLQJDYGHWWDVNHULI|OMDQGHDYVQLWW

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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4.5


Fördjupad analys,
6WHJ,QWHJUHULQJVSUR¿O

4.5.1 Övergripande beskrivning av insamling av underlagsdata och ingående delar
LLQWHJUHULQJVSUR¿OHQV YlUGHURVHQV SDUDmetrar.
6WHJVRPEHVNULYVRYDQUDPDULQRPUnGHWV
I|UXWVlWWQLQJDUL|YHUVLNWOLJWVWDGVSHUVSHNWLY,VWHJ
J|UVHQI|UGMXSDGDQDO\VDYRPUnGHWVHJHQVNDSHURFK
strukturella utformning som kan ha påverkan på områdets förutsättningar att vara eller bli en integrerad del av
LQWLOOLJJDQGHRPUnGHQ 7UD¿NYHUNHWVLG
5HGRYLVQLQJDYDQDO\VHQI|UVNHUJHQRPHQYlUGHUURV
PHGnWWDROLNDSDUPHWHUD[ODUXSSGHODGHLWYnWHPDWLVND
grupper.
'HQYlQVWUDKDOYDQDYYlUGHURVHQEHVNULYHUPDUNDQYlQGQLQJI|URPUnGHWXSSGHODWLI\UDNDWHJRULHU KDQGHODUEHWVSODWVHUYHUNVDPKHWHUVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQ
VDPWERVWlGHU VDPWH[SORDWHULQJVJUDGHQI|UUHVSHNWLYH
PDUNDQYlQGQLQJVW\S'HQK|JUDKDOYDQNDQGlUPHG
säga spegla graden av funktionsblandning i området.
'HQK|JUDKDOYDQDYYlUGHURVHQUHGRYLVDUHJHQVNDSHUL
områdets inre och anslutande strukturer och funktioner
XSSGHODWSnNDWHJRULHUQDSDUDPHWUDUQDLQUHH[SRQHULQJ
VDPPDQOlQNQLQJJHQRPVWU|PQLQJRFKNROOHNWLYWUD¿N
6DPPDQWDJHWEHVNULYVGHI|UHVODJQDSDUDPHWDUQDHQOLJW
QHGDQ
)XQNWLRQVEODQGQLQJ beskriver funktionsblandning och täthet
,QUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUbeskriver hur väl
lUJDWXJnQJRFKF\NHOQlWHWXWE\JJWL
förhållande till områdets storlek samt om gator
VRPXWJ|UHQEDUULlU¿QQVLRPUnGHW
*HQRPVWU|PQLQJ beskriver i vilken grad är området anslutet till omgivande gatu-, gång- och
F\NHOVWUXNWXUHUVDPWIXQNWLRQHQDYRPUnGHWVLQUH
struktur.
6DPPDQOlQNQLQJbeskriver hur stark är samEDQGHWPHOODQHWDEOHULQJHQVRPUnGHWV\WWUH]RQ
och omgivningen.
.ROOHNWLYWUD¿N beskriver hur konkurrenskraftig
lUNROOHNWLYWUD¿NHQ

4.5.2 Avgränsning
Överväganden i samband med avgränsning av
fallstudie- och referensstudieområdet.
(QDYJ|UDQGHRFKYLNWLJGHOYLGGHQI|UGMXSDGHDQDO\VHQlUGHQPHUH[DNWDDYJUlQVQLQJHQDYRPUnGHW,GHQ
beskrivning av metoden som presenteras i rapporten
görs ingen närmare beskrivning av hur avgränsningen
av området bör ske. Efter bedömningar och överläggande med huvudförfattaren till integreringsmodellen
följande avvägningar och ställningstagande gjorts för
avgrängen av fallstudieområdet.
Undersökningsområdet bör för det första avgränsas så
DWWGHWPRWVYDUDUGHWRPUnGHWVRPGHW¿QQVLQWUHVVHDY
DWWXQGHUV|NDLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUQDI|U9LGDUH
bör avgränsning göras med en översiktlig bedömning
av vad som upplevs eller på annat sätt utgör ett eget
RPUnGHHOOHUSODWV1DWXUOLJD nDUVW|UUHK|MGVNLOOQDGHU
VNRJVSDUWLHUHWF HOOHUDQODJJDGDEDUULlUHU JDWRUMlUQYlJDUEHE\JJHOVH HWFPHQlYHQVW|UUH|SSQD\WRUXWDQ
OlQNDU|YHU WH[nNUDUVWRUDSDUNHULQJDU NDQXWJ|UD
lämpliga utgångspunkter för avgränsning av undersökningsområdet.
)|UIDOOVWXGLHRPUnGHWXWJ|U9DUODYlJHQL|VWHUPHG
VLQDUHODWLYWK|JDWUD¿NÀ|GHQVLQEUHGGRFKI|UHNRPVWHQDYVWDNHWSnGHODUDYVWUlFNDQJ|UYlJHQWLOOW\GOLJ
DYJUlQVQLQJI|URPUnGHW%HURHQGHRPJUlQVHQOlJJVVn
DWWGHQLQNOXGHUDUKHODYlJHQLRPUnGHWHOOHUH[NOXGHUDU
vägen från undersökning kan resultat vid efter följande
bedömningar bli väldigt olika, avseende totala längden
gatulänkar, gc-länkar eller andelen genomströmmande
länkar.
'RFNlULQWHQWLRQHQLLQWHJUHULQJVPRGHOOHQDWWPlWD
GHOlQNDUVRPIDNWLVNW¿QQVLQRPRPUnGHWRFKLQWHGH
VRPO|SHUOlQJVPHGRPUnGHWV\WWHUNDQWHU$YJUlQVQLQJE|UGlUI|UVNHVnDWWYlJDULRPUnGHWV\WWHUNDQWLQWH
LQNOXGHUDVLXQGHUV|NQLQJVRPUnGHW'HWWDPRWLYHUDV
även med att det vägområdet utgör och upplevs som ett
DQQDWUXPGYVHQDQQDQSODWVlQVMlOYDRPUnGHW9LG
I|UHNRPVWDYVHSDUHUDGHJnQJRFKF\NHOYlJDUOlQJVHQ
avgränsade vägsträckning bör en liknande bedömning
göras om de ska inkluderas i området eller inte. Upplevs de som en del av vägrummet bör inte inkluderas i
området.

7UD¿NYHUNHWVLG
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)|U9DUODYlJHQKDUGlUI|UYDUNHQVMlOYDYlJHQHOOHUGHQ
parallellt löpande gc-vägen inkluderats i undersökningsområdet, utan gränsen har dragits innan för gc-banans
sträckning.
0RWVYDUDQGHDYYlJQLQJDUKDUJMRUWI|URPUnGHWVQRUUD
samt södra avgränsning.

RPUnGHWRFKJUlQVHQKDUGlUI|UGUDJLWVPLWWLnQ2P
gränsen dras i eller vid sidan av ån har dock marginell
EHW\GHOVHLHIWHUI|OMDQGHEHG|PQLQJDU
0RWVYDUDQGHDYJUlQVQLQJVDYYlJQLQJDUKDUJMRUWVI|U
UHIHUHQVRPUnGHW .XQJVEDFNDFHQWUXPLQQHUVWDGHQ 

I öster utgör Kungsbacka ån en naturlig avgränsning för
RPUnGHWcQKDUHQW\GOLJEDUULlUHIIHNWRFKJnUHQGDVW
DWWNRUVDGlUGHW¿QQVDQODJJGDEURDU'RFNNDQnQ
samtidigt sägas utgöra en del av de båda sidor intilliggande områdena med parkkaraktär och dess bredd är
LQWHVnVWRUDWWGHQW\GOLJWEOLUHWWHJHWUXP6nOHGHVNDQ
själva å-rummet tillviss del beskrivas utgöra en del av

FALLSTUDIEOMRÅDE

Kungsmässan

Kv Valand
Resecentrum

REFERENSOMRÅDE

Kv Ejdern
Centrum/Innerstaden

)LJgYHUVLNWVDPWDYJUlQLQJI|U
IDOOVWXGLHRPUnGHVDPWUHIHUHQVRPUnGH
Källa karta: Lantmäteriet
Foto: Robert Engblom

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

113

4.5.3 Funktionsblandning (F)
3DUDPHWUDUQDI|UIXQNWLRQVEODQGQLQJlUPRGHOOHQGHODGHI\UDNDWHJRULHUGlUH[SORDWHULQJVJUDGHQ
LQRPUHVSHNWLYHIXQNWLRQVPDUNDQYlQGQLQJVNDWHgori beskrivs genom att förekomsten av bruttototal
DUHDQ GHQWRWDODE\JJGDYnQLQJV\WDQ LQRPUHVpektive kategori och ställs i relation till områdets
WRWDOD\WD

Bostäder (B)

6RPDOWHUQDWLYWLOODWWVWXGHUDDQGHOHQ%7$IUDPKnOOVE\JJQDGV\WDQHOOHUPDUN\WDQLQRPUHVSHNWLYH
NDWHJRULNXQQDVWXGHUDV 7UD¿NYHUNHW
VLG 8QGHUV|NQLQJHQLIDOOVWXGLHH[HPSOHWKDU
GRFNEHJUlQVDWVWLOODWWXQGHUV|ND%7$GnGHWWD
bedömts som den mest intressanta aspekten att
studera.

Offentlig- och samhällsservice, park och rekreation (SR)

'HI\UDNDWHJRULHUQDVRPPDUNDQYlQGQLQJKDU
grupperas in i, enligt integreringsmodellens metodik, är;

+DQGHO +

$UEHWVORNDOHU $

%RVWlGHU %

2IIHQWOLJRFKVDPKlOOVVHUYLFHSDUNRFK

UHNUHDWLRQ 65

%  %7$ERVWlGHU  7RW\WD

Till service och rekreation räknas samhälls- och offentliga verksamheter som är riktade mot allmänKHWHQH[HPSHOYLVVNRORUI|UVNRORUELEOLRWHN
VRFLDONRQWRUDUEHWVI|UPHGOLQJRFKSROLVPÀ7LOO
VHUYLFHRFKUHNUHDWLRQKDUlYHQDQODJGD\WRUI|U
SDUNHUQ|MHVSDUNHU\WRUI|ULGURWWRFKJU|QD\WRU
VRPlUWLOOJlQJOLJDDQYlQGEDUDI|UDOOPlQKHWHQ
UlNQDWVLQL%7$VXPPHULQJHQ*U|QD\WRUVRPlU
otillgängliga räknas inte i denna kategori.
'HWNYDQWL¿HUDGHYlUGHWI|UERVWlGHUVRPUHGRYLsas i värderosen räknas ut genom;
65  %7$VHUYLFH UHNUHDWLRQ  7RW\WD
Datainsamling, redovisning och överväganden

Handel (H)

Till handel har räknats all handel inom såväl
GHWDOMGDJOLJRFKVlOODQN|SVYDURURFKW\SHQDY
handel har inte värdets och ingen värdering görs
DYYLONHQW\SDYKDQGHO'HWNYDQWL¿HUDGHYlUGHW
för handel som redovisas i värde rosen räknas ut
genom;
+  %7$KDQGHO  7RW\WD
Arbetslokaler (A)

Till arbetsplatser räknas arbetslokaler industrier,
verksamheter och kontor inom området, det vill
VlJDDOODYHUNVDPKHWHUDUEHWVSODWVHUVRPLQWHXWJ|UVDYKDQGHOVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQ'HWNYDQWL¿HUDGHYlUGHWI|UDUEHWVORNDOHUVRPUHGRYLVDVL
värderosen räknas ut genom;
$  %7$DUEHWVORNDOHU  7RW\WD

114

7LOOERVWlGHUUlNQDVE\JJQDGHUI|UERHQGHVDPW
ERVWDGVNRPSOHPHQWVRPI|UUnG'HWNYDQWL¿HUDGH
värdet för bostäder som redovisas i värderosen
räknas ut genom;

(QEHG|PQLQJXSSVNDWWQLQJDYGHQSnJnHQGHPDUNDQYlQGQLQJHQLQRPRPUnGHWRFKLE\JJQDGHUL
området har gjorts genom en okulär bedömning på
SODWVHQEHG|PQLQJDYJlOODQGHSODQHUVDPWDQDO\V
RFKPlWQLQJ\WRULNDUWD8QGHUODJHWE\JJHUGlU
med till viss del på egna avvägda bedömning och
en viss avvikelse mot faktiska förhållanden kan
därför före komma, dock är eventuella avikelser
sannolikt så pass ringa att det inte bedöms påverka
möjligheten att göra översiktliga bedömningar
utifrån integreringsmodellen enligt dessa.
5HVSHNWLYHDYGHI\UDNDWHJRULHUQDKDUWRONDWVLQ
RFKJLYLWVHQHJHQIlUJLNDUWUHGRYLVQLQJHQ'lU
ÀHUDW\SHUDYPDUNDQYlQGQLQJI|UHNRPPHULQRP
VDPPDNYDUWHUGHORPUnGHWHOOHUE\JJQDG GYV
DWWPDUNDQYlQGQLQJlUIXQNWLRQVEODQGDG UHGRYLVDVGHVVDVRPLNDUWDQVRPHQHJHQIlUJ WXUNRV 
För att tillräknas ha en funktionsblandad markanYlQGQLQJKDUKlUGH¿QLWLRQHQJMRUWVDWWGHORPUnGHWNYDUWHUHWHOOHUE\JJQDGHQVNDU\PPDPLQVW
WYnIXQNWLRQHU'RFNKDUEHUlNQLQJDUEDVHUDWSn

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

XSSVNDWWQLQJDUHOOHUIDNWLVNDVLIIURU JMRUWVDYGHQ
NYDQWLWDWLYDDQGHOHQYnQLQJV\WDLQRPGHI\UDNDWHJRULHUQD +$%RFK65 YLGEHUlNQLQJLPRGHOOHQ)|UEH¿QWOLJDI|UKnOODQGHQKDUXSSVNDWWQLQJDU
RFKPlWQLQJDUJMRUWVVRPEHVNULYLWVRYDQ9DGGHW
JlOOHUI|UlQGULQJVI|UVODJHWKDUI|U.Y9DODQGVLIIRU
IUnQSnJnHQGHGHWDOMSODQHULQJDQYlQWV)|U.Y9Dland har antagandet gjorts att fördelningen mellan
olika markanvändningsfunktioner inom de delar
som antas få en funktionsblandad markanvändning
bli procentuellt sett fördelad i samma stil som i Kv
9DODQG
För att öka den läsbara förstålsen har i kartredovisQLQJHQI|URPUnGHWJMRUWVHQJURYQ\DQVHUDGH
nWVNLOOQDG JHQRPWYnROLNDJU|QDQ\DQVHU I|U
service och reaktionsanvändning mellan områden
som är inhägnande eller kan tillräknas en speci¿NE\JJQDGI|UVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQVlQGDPnO
UHVSHNWLYHRPUnGHQVRPXWJ|UVDYPHUSDUNHU

JU|QRPUnGHQVRPlU|SSQDWLOOJlQJOLJDI|UDOOPlQheten.
'RFNJ|UVLQJHQVNLOOQDGPHOODQGHVVDLPlWQLQgen i modellen. Framhållas bör dock att efter som
HQGDVW%7$±\WDKDUPlWVVnInULQWHIUL\WRUI|U
service och reakreation något genomslag i modelOHQ*U|Q\WRUVRPLQWHlUWLOOJlQJOLJDHOOHUI\OOHU
någon kvalitativ funktion har markets med grågrön
IlUJ'HVVDUlNQDVLQWHLQLGHQDNWLYDPDUNDQYlQGningen i modellen.
6W|UUHSDUNHULQJV\WRUVRPLQWHNDQNQ\WDVWLOOHQ
VSHFL¿NHWDEOHULQJXWDQVHUYDUHWWPHUDOOPlQW
SDUNHULQJVEHKRYKDUPDUNHUDWVVRPYLWDWRPPD
\WRULNDUWDQ'HVVDUlNQDVKHOOHULQWHLQGHQDNWLYD
PDUNDQYlQGQLQJHQ3DUNHULQJV\WRUVRPWLOOK|U
HQVSHFL¿NHWDEOHULQJVRPSDUNHULQJV\WDQYLG
Kungsmässan, bedöms utgöra en del av den markanvändningen och markeras i kartan även ingå i

Fig. 4.5.3.1 Funktionsblandning (F)
Kartillustration av markanvändningsorter samt yttre
EDUULlUHUI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWQlUOLJJDQGHRPUnGHQ

0$5.$19b1'1,1*
Handel (H)
Arbetslokaler (A)
Bostäder (B) ÀHUERVWDGVKXVHQIDPLOMVKXV
Service och rekreation (SR)
EHE\JJGHOLQKlQJQDG|SSHQJU|Q\WDSDUN

Funktionsblandad markanvändning
*U|Q\WDXWDQNYDOLWDWLYIXQNWLRQ

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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GHQQD(IWHUVRPHQGDVW%7$\WDQDQDO\VHUDWVInU
dock detta inte något utslag i värderosen, dock kan
HQMlPI|UHOVHPHGNDUWDQRFKDQGHOHQ%7$VRP
redovisas i värderosen ge en bild av hur effektivt
Q\WWMDGPDUNDQYlQGQLQJHQlULQRPNDWHJRULQ
bYHQNDUWUHGRYLVQLQJHQDYERVWlGHUKDUGHODWVLWYn
Q\DQVHUHQI|UIULOLJJDQGHYLOORUUDGKXVRFKHQI|U
ÀHUERVWDGVKXV0DUNDQYlQGQLQJHQlYHQI|ULQWLOOLJgande områden har även tagits med i kartredovisningen då den angränsade markanvändningen antas
KDEHW\GHOVHI|URPUnGHWVDPPDQOlNQLQJPHG
angränsande område, vilket bedöms under separat
parameter.
Fallstudieområde - utgångsläge
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

,XWJnQJVOlJHWI|UIDOOVWXGLHRPUnGHW¿QQVHQWRWDO
%7$\WDSnFDP2PUnGHWVWRWDOD\WDlU
P'HWWDJHUHQH[SORDWHULQJVJUDG H 
SnH YLONHWlUUHODWLYWOnJWLMlPI|UHOVHPHG
H[HPSHOYLVFHQWUXPRPUnGHWVRPOLJJHUSnFD
H 
%7$\WDQI|UUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJI|UGHODV
enligt nedan
+$1'(/ + 

%7$ FDP
$5%(76/2.$/(5 $  %7$ FDP
%267b'(5 % 



6(59,&(2&+
5(.5($7,21 65  

%7$ FDP
%7$ FDP

En uträkning för utgångsläget ger ett följande
värden
+ LHWDO
$ LHWDO
% LHWDO
65 LHWDO
S:A=0,39 i totalt e-tal
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)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

Förtätningen som förändringsförslaget innebär att
GHQWRWDOD%7$\WDQ|NDUPHGFDPIUnQ
FDPWLOOFDPYLONHWLQQHElUHQ
|NQLQJPHGNQDSSWDYGHQWRWDOYnQJLQJV\WDQ
LQRPRPUnGHW2PUnGHWVWRWDOD\WDSnP
I|UlQGUDVLQWH'HWWDJHUHQH[SORDWHULQJVJUDG H 
SnH  WLGLJDUHH  %7$\WDQI|UUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJI|UGHODVHQOLJWQHGDQ XWJnQJVOlJHLQRPSDUDQWHV
+$1'(/ + 

%7$ P




FDP
$5%(76/2.$/(5 $  %7$ P




FDP
%267b'(5 % 







%7$ P
FDP

6(59,&(2&+5(.5($7,21 65 




%7$ P




FDP
En uträkning för förändringsförslaget ger följande
värden
+ LHWDO
$ LHWDO
% LHWDO
65 LHWDO
S:A=0,61 i totalt e-tal
Genom förtätningen i förändringsförslaget samt beE\JJHOVHQEODQGDGHIXQNWLRQHUPHGYHUNVDPKHWHU
handel i bottenplan på bostadshusen ökar mängGHQRFKDQGHOHQ%7$LVDPWOLJDNDWHJRULHUXWRP
YDGGHWJlOOHUVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQ 65 YLONHQ
minskar. En förklaring till detta är att den idag
VSDUVDPWQ\WWMDGHEHE\JJHOVHQI|UGHWWDlQGDPnOL
de centrala delarna av området rivs för att ge plats
I|UGHQQ\DEHE\JJHOVHQ

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

Fallstudieområde - utgångsläge
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Fig. 4.5.3.2 Funktionsblandning (F)
Kartillustrationer samt utfall i värderos för fallstudieområdet vid
XWJnQJVOlJHW |YHUVWWK YLGI|UHOVJDHQI|UlQGULQJ |YHUVWWY VDPW
I|UUHIHUHQVRPUnGHW XQGHUVWWK 

5HIHUHQVRPUnGH .XQJVEDFNDFHQWUXP

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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Utfall (i olika strukturer)

5HIHUHQVRPUnGH±
Kungsbacka centrum/Innerstaden (nuläge)

,UHIHUHQVRPUnGHW.XQJVEDFNDFHQWUXP¿QQVXSSVNDWWQLQJVYLVLGDJHQWRWDO%7$\WDSnFD
P2PUnGHWVWRWDOD\WDlUP XQJHIlU
OLNDVWRUWVRPIDOOVWXGLHRPUnGHW 'HWWDJHUHQH[SORDWHULQJVJUDG H I|UFHQWUXPRPUnGHWSnH 
%7$\WDQI|UUHVSHNWLYHPDUNDQYlQGQLQJlUHQOLJW
grov uppskattning fördelad enligt nedan
+$1'(/ + 



%7$ FDP

$5%(76/2.$/(5 $  %7$ FDP
%267b'(5 % 



%7$ FDP

6(59,&(2&+5(.5($7,21 65 




%7$ FDP
En uträkning enligt integreringsmodelens princip
ger ett följande värden
+ LHWDO
$ LHWDO
% LHWDO
65 LHWDO
6$ LWRWDOWHWDO

5HVXOWDWHQNDQEHVNULYDV|YHUHQVVWlPPDPHG
GHQXSSOHYGDELOGHQDYRPRPUnGHQDVNDUDNWlUL
EHE\JJHOVHWlWKHWRFKIXQNWLRQVEODQGQLQJVJUDGYLG
EHV|NSnSODWVHQRFKDQDO\VDYNDUWRUÀ\JIRWRQ
gNQLQJHQDYH[SORDWHULQJVJUDGHQRFKIXQNWLRQVEODQGQLQJHQVRPVNHULI|UlQGULQJVI|UVODJHWNDQ
XUPDUNDQYlQGQLQJVSHUVSHNWLYEHG|PPDVVW|GMD
PnOHWYLVLRQHQRPDWWGHWQ\DRPUnGHWVNDXWJ|UDHQGHODYFHQWUXPRPUnGHW([HPSHOYLV|NDU
H[SORDWHULQJVJUDGHQIUnQH WLOOH 
YLONHWNDQMlPI|UDVPHGFHQWUXPRPUnGHWHQOLJW
JHQRPI|UGXSSVNDWWQLQJKDUH[SORDWHULQJVJUDG
SnH )UDPKnOODVE|UDWWLIDOOVWXGLHQKDU
HQGDVWIDNWLVNW%7$\WDYlUGHUDVWLQ)|USDUNRFK
UHNUHDWLRQE|U|YHUYlJDVDWWlYHQYlJDLQGHQ
IDNWLVNDPDUN\WDQI|UWH[SDUNHU(QIRUWVDWWYDOLGHULQJEHK|YHULGHWWDVDQQROLNWWDKlQV\QWLOORFK
NDOLEUHUDXWIDOOHQGHWWDNDQJHLI|URPUnGHQPHG
I|UKnOODQGHYLVVWRUDSDUNDUHDOHU
,QVDPOLQJHQRFKXSSVNDWWQLQJDYGDWDI|U%7$
\WRUNDQYDUDUHODWLYWWLGVNUlYDQGH+lUlU%7$
\WDQLXSSVNDWWDGXWLIUnQNDUWDVDPWSODVWEHV|N
YLONHWJ|UDWWGHQNDQDYYLNDQnJRWIUnQGHQIDNWLVNDVLWXDWLRQHQ
3DUDPHWHUQVIXQNWLRQVRPSODQHULQJVYHNW\JSODneringunderlag

Kommentar/Överväganden
Behov av förändringar och förtydliganden

,QJDMXVWHULQJDUDYSDUDPHWHUQVEHUlNQLQJVJUXQGHUEHG|PVEHK|YDV6RPIUDPKnOOLWVWLGLJDUHLDQDO\VNDSLWOHWLQQHElUHQUHGRYLVQLQJXWDQ
NDOLEUHULQJDWWGHWIDNWLVNDH[SORDWHULQJVWDOHW H 
YLVDVYLONHWNDQYDUDDYYlUGHGnGHWWDXWJ|UHWW
YlONlQWPnWWLSODQHULQJVVDPPDQKDQJ7HVWHUDY
XWIDOOLIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWLWLGLJDUHUHGRYLVDGH
SULQFLSIDOOYLVDUDWWHQMXVWHULQJDYVNDODQHOOHU
NDOLEUHULQJDYYlUGHQNDQJHHQYLVXHOOWQnJRWPHU
EDODQVHUDGUHGRYLVQLQJLYlUGHURVHQUHODWLYW|YULJD
SDUDPHWDUDUGnHYlUGHQDSnUHVSHNWLYHD[HOEOLU
UHODWLYWOnJD'RFNEHG|PVGHWKlUVRPElVWDWW
lQGnEHKnOODYlUGHQDXWDQNDOLEUHULQJVDPWVlWWD
VNDODQWLOOLHWDOSHUD[HO
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'HQJUD¿VNDUHGRYLVQLQJHQDYH[SORDWHULQJVWDO
VRPVNHULYlUGHURVHQNDQEHVNULYDVVRPUHOHYDQW
VRPGHOLHWWSODQHULQJVYHUNW\JVRPV\IWDUWLOODWW
EHVNULYDLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUDYVnYlOIXQNWLRQHUVRPU|UHOVHVWUXNWXUHU9LONDPDUNDQYlQGQLQJVD[ODUVRPYlOMVDWWSODFHUDVEUHGYLGYDUDQGUD
NDQGRFNSnYHUNDGHWYLVXHOODLQWU\FNHW.RPSOHWWHUDQGHUHGRYLVQLQJLNDUWDEHG|PVYLNWLJWI|UDWW
ge en tydlig helhetsbild.

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

4.5.4 Inre exponering (IeB)
3UDPHWHUQLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUKDUVRPV\IWHDWW
nWHUVSHJODWlWKHWHQDYJDWXQlWHW LQNOXVLYHJnQJRFK
F\NHOQlWHWVDPWNROOHNWLYWUD¿NQlWHW VDPWI|UHNRPsten av gator som medför barriäreffekt i det studerade
området.
.YDQWL¿HULQJDYLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUHIIHNWHU
L(E E\JJHUSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO

Fallstudietestet, samt tidigare redovisade tester på prinFLSVWUXNWXUHUYLVDUDWWHQNDOLEUHULQJPHGHQIDNWRUDY
resultatet ger ett bra balanserat utfall vid en redovisning
SnYlUGHUURVHQPHGHQVNDODSnGlUlULQQHElU
HQK|JLQUHH[SRQHULQJRFKHOOHUHQOLWHQI|UHNRPVWDY
barriär gator.
Datainsamling, redovisning och överväganden
)|UDWWNXQQDJ|UHQEHUlNQLQJDYRPUnGHWVLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlUEHK|YNYDQWL¿HUDGLQIRUPDWLRQRP
områdets omkrets, totala gatulängd och totala gc-nätslängd samt förekomsten av barriärgator.
Omkrets

2PUnGHWRPNUHWVXWJ|UMlPI|UHOVHJUXQGHQL,H%
parametern.
*DWRU
Total gatulängd avser den totala längden bilgator i omUnGHW 7UD¿NYHUNHWVLG
0lWQLQJDYJDWXOlQJGHQLIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWUHIHUensområdet har gjorts i karta efter bedömning via platsEHV|NRFKIRWRQ/RNDODUHJOHULQJDUDYJDWRUVRPWH[
HQNHOULNWQLQJHOOHUEHJUlVQLQJDYSULYDWIRUGRQVWUD¿N
KDULQWHEHDNWDWVYLGPlWQLQJDU'HWWDPRWEDNJUXQG
av att fokus för undersökning ligger på att undersöka
integreringsmodellens utfall i olika strukturer varför
bedömningen gjorts att det inte varit motiverat att väga
LQGHVVDIDNWRUHU9LGHQVNDUSWLOOlPSQLQJDYLQWHJUHringsmodellen skulle det i vissa fall kunna tänkas vara
intressant att redovisa både mätningar utan samt med
EHDNWDQGHDYORNDODWUD¿NUHJOHULQJDU
*F
Total gc-nätslängd avser den totala längden av gångRFKF\NHOQlWHWLRPUnGHW(QOLJWEHVNULYQLQJHQDY
PRGHOOHQPHQDVPHGJnQJRFKF\NHOQlWHWVWUnNVRP
LQJnULVWDGHQVHOOHURPUnGHWVJnQJRFKF\NHOQlWVDPW

VRPKDUOlPSOLJVWDQGDUG 7UD¿NYHUNHWVLG
 1nJRQQlUPDUHEHVNULYQLQJDYKXUEHG|PQLQJDU
av vilka gc-stråk som kan räknas in görs inte metodbeskrivningen.
0lWQLQJDULIDOOVWXGLHQKDUSUHFLVVRPLI|UJDWXQlWHW
gjorts i karta motbakgrund av bedömningar via platsbesök, ortofoto och foton. Utgångpunkten var inledningsvis att utgå ifrån gc-nät som redovisas ingå
NRPPXQHQV.XQJVEDFNDVNRPPXQDODJFQlW(IWHU
inventering på plats har detta kompletterats dels med
övriga gc-sträckningar som har en erforderlig standard
och dels med de gator där utformning och hastighet
P|MOLJJ|UJFU|UHOVHULEODQGWUD¿N([HPSHOYLVKDULQWH
WURWWRDUHQOlQJV%RUJPlVWDUHJDWDQVV|GUDVLGDEHG|PW
vara tillräckligt bred för tolkas in som ett gång- och
F\NHOVWUnNDYWLOOUlFNOLJWJRGVWDQGDUG9LGJnQJRFK
F\NHOVWUnNLSDUNHUGlURIWDÀHUDVOLQJUDQGHJnQJVWLJDU
PHGLKXYXGVDNHWWUHNUHDWLYWV\IWHI|UHNRPPHUKDU
tolkningen gjorts så att de räknas i som gc-nätet om det
NDQEHG|PPDVI\OODHQIXQNWLRQHQGHOOlQNLJFQlWHW
2PÀHUDPHUHOOHUPLQGUHSDUDOOHOODVWUnNI|UHNRPPHU
har endast de med som med den genaste sträckningen
samandbinder övriga delar gc-nätet räknats in. För den
del av centrumområdet utgörs av rutnätstruktur med
relativt låga hastigheter har bedömningen gjorts att i
princip alla gator kan räknas som gc-länkar, trots att
inte alla har separerade gc-banor av någon större bredd.
Barriärgator
/lQJGEDUULlUJDWRUDYVHUGHQWRWDODOlQJGHQSnJDWRU
LQXWLRPUnGHWVRPXWJ|UHQEDUULlUGYVLQWH\WWUH
DYJUlQVDQGHJDWRU 7UD¿NYHUNHWVLG 
1nJRQQlUPDUHYDGVRPHQGH¿QLHUDURFKJ|UHQJDWD
till en barriär gata görs inte i beskrivningen av metoden.
,75$67WDVVRPH[HPSHOXSSDWWHQGHQJnHQGHV
YlQWHWLGEOLUPHUlQVHNYLGJDWRUVRPlUPHUlQ
PHWHUEUHGDRFKKDUWUD¿NÀ|GHQVRP|YHUVWLJHU
fordon per timme, vilket bedöms som en låg standard
75$67EVLG %HG|PQLQJHQDYYLOND
gator som bör räknas ha en barriäreffekt har i fallstudien gjorts genom en okulärbedömning på plasten
RFKPHGKlQV\QWLOOJDWDQVEUHGGKDVWLJKHWHUWUD¿Nmängd samt förekomsten av hinder för att korsa gatan
WH[VWDNHWHOOHUVWRUDGLNHQ ,QRPIDOOVWXGLHRPUnGHW
bedöms Kungsgatan samt de breda angöringsgatorna
till parkeringen vid Kungsmässan utgöra barriärer.
,UHIHUHQVRPUnGHW FHQWUXP EHG|PV6WRUJDWDQI|UEL
VWDWLRQHQKDHQEDUULlUHIIHNW5XQWRPUnGHQDXWJ|U
lYHQ9DUODYlJHQVDPWMlUQYlJHQEDUULlUHUGHVVUlNQDV
GRFNLQWHLQLYlUGHULQJHQDYLQUHH[SRQHULQJRFK
barriär.
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.ROOHNWLYWUD¿N
0HGOlQJGNROOHNWLYWUD¿NDYVHVGHQWRWDODOlQJGHQ
NROOHNWLYWUD¿NHQVRPWUD¿NHUDUJHQRPRPUnGHW
7UD¿NYHUNHWVLG 'HWWDLQQHElULQWHDWW
NROOHNWLYWUD¿NHQEHK|YHUKDKnOOSODWVHULQRPRPUnGHW
.ROOHNWLYWUD¿NOLQMHUVRPO|SHUXWDQI|URPUnGHWPHQ
har hållplatser i anslutning till området eller linjernas
turtäthet räknas inte heller in i denna parameter, utan
nWHUVSHJODVLVWlOOHWNROOHNWLYWUD¿NSDUDPHWHUQ . )RNXV
L,H%SDUDPHWHUQIRNXVHUDUHQGDVWWLOODWWPlWDKXUYlO
H[SRQHUDWRPUnGHWlUXUHWWVWUXNWXUSHUVSHNWLYGYV
LYLONHQRPIDWWQLQJ¿QQVOLQMHUOlQNDU,QRPIDOOVWXGLHRPUnGHWWUD¿NHUDV.XQJVJDWDQVDPW%RUJPlVWDUHJDWDQVDPW6M|DOOpQDYNROOHNWLYWUD¿N
Fallstudieområde - utgångsläge
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

'HW|YHUJULSDQGHJDWXQlWHWLIDOOVWXGLHRPUnGHWlU
utggångsläget förhållande vis glest. Gc-nätet är något
WlWDUH%DUULlUJDWRUQDXWJ|UVDYDQJ|ULQJVJDWRUQDLQRUU
VDPWDY.XQJVJDWDQ.ROOHNWLYWUD¿N¿QQVOlQJV%RUJPlVWHUHJDWDQ.XQJVJDWDQRFK6M|DOOpQ
I utgångsläget för fallstudieområdet har bedömts ha
följande ingångsvärden

7RWDOJDWXOlQJG

P

7RWDOJFOlQJG 

P

7RWDOOlQJVEDUULlUJDWRU
P

7RWDOOlQJGNROOHNWLYWUD¿N
P

2PUnGHWVRPNUHWV

P

)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

)|UlQGULQJVI|UVODJHWE\JJHUSnHQNYDUWHUVRFKJDtustruktur som kan beskrivas som en kombination av
I|UWlWQLQJLUXWQlWNYDUWHURFKVWUnNEHE\JJHOVHOlQJVHQ
WlQNWKXYXGOlQNJHQRPGHQQ\DEHE\JJHOVHQDQSDVVDG
I|UJnQJRFKF\NHOPHQPHGP|MOLJKHWWLOOELOWUD¿N
längs merparten av länken. Förändringsförslaget har
därmed en tätare gatu- och gc-struktur jämfört med utJnQJVOlJHW.ROOHNWLYWUD¿NVWUnNHQVDPWEDUULlUJDWRUQD
förutsätts vara de samma som i utgångsläget.
Förändringsförslaget för fallstudieområdet bedöms ha
I|OMDQGHLQJnQJVYlUGHQ XWJnQJVOlJHLQRPSDUDQWHV

7RWDOJDWXOlQJG
P P

7RWDOJFOlQJG 
P P 

7RWDOOlQJVEDUULlUJDWRUP

7RWDOOlQJGNROOHNWLYWUD¿NP

2PUnGHWVRPNUHWV
P
En uträkning av förändringsförslaget ger med detta ett
,H%YlUGHSn5,89 LXWJnQJVOlJHWYDU,H% 

Fig. 4.5.4.1 Inre exponering och barriär (IeB)
Kartillustrationer för gatu- respektive gc-nät i fallstudieområdet vid
utgångsläget (nedan) samt vid föreslagen förändring (överst nästa
VLGD UHVSHNWLYHI|UUHIHUHQVRPUnGHW XQGHUVQlVWDVLGD 

(QXWUlNQLQJI|UXWJnQJVOlJHWJHUPHGGHWWDHWW,H%
YlUGHSn3,95

Inre exponering och barriär (IeB)
Fallstudieområde - utgångsläge

Gatunät
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GC-nät
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Inre exponering och barriär (IeB)
)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
GC-nät

Gatunät

Inre exponering och barriär (IeB)
5HIHUHQVRPUnGH .XQJVEDFNDFHQWUXP

5HIHUHQVRPUnGH±
Kungsbacka centrum/Innerstaden (nuläge)

5HIHUHQVRPUnGHWKDUVRPEHVNULYLWVWLGLJDUHWLOOVW|UUH
delen en tätare rutnätstruktur både vad det gäller gatuUHVSHNWLYHJFQlWHW.ROOHNWLY¿QQVOlQJV6WRUJDWDQ
IUDPI|UUHVHFHQWUXPOlQJV9DOOJDWDQ6WRUJDWDQVDPW
OlQJV6WRUJDWDQ1\JDWDQ6WRUJDWDQIUDPI|UVWDWLRQHQ
bedöms utgöra en barriärgata.
5HIHUHQVRPUnGHW .XQJVEDFNDFHQWUXP
följande ingångsvärden

7RWDOJDWXOlQJG


7RWDOJFOlQJG 


7RWDOOlQJVEDUULlUJDWRU

7RWDOOlQJGNROOHNWLYWUD¿N

2PUnGHWVRPNUHWV


EHG|PVKD
P
P
P
P
P

Gatunät

GC-nät

En uträkning av förändringsförslaget ger med detta ett
,H%YlUGHSn8,40
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Kommentar/Överväganden
Behov av förändringar och förtydliganden
$YYlJQLQJDYYLONDJFOlQNDUVRPVNDOOUlNQDVLQ
EHK|YHUJ|UDVPHGSODWVDQSDVVDGPHGNRQVHNYHQW
EHG|PQLQJ(QXWI|UOLJDUHPHWRGEHVNULYQLQJDYVHHQGH
GHWWDNDQYDUDEHKMlOSOLJI|UDWWVlNHUVWlOODDYYlJDQGH
J|USnHWWOLNDUWDWVlWW
(QNRPSOHWWHUDQGHVHSDUDWUHGRYLVQLQJI|UJDWXJF
UHVSHNWLYHNROOHNWLYWUD¿NQlWHWNDQYDUDLQWUHVVDQWDWW
|YHUYlJD(QVnGDQUHGRYLVQLQJVNXOOHNXQQDYLVDSn
R|QVNDGHHOOHUPHGYHWQDREDODQVHULGHROLNDQlWHQV
täthet.
Utfall (i olika strukturer)
-lPI|UHOVHDYWHVWWLOOlPSQLQJDUGHOVSnSULQFLSLHOOD
VWUXNWXUHURFKGHOVSnIDOOVWXGLHRPUnGHWVDPWUHIHUHQVRPUnGHWL.XQJVEDFNDFHQWUXPYLVDUHIWHUNDOLEUHULQJHQSnXWIDOOVRPDWWYlOVWlPPHUPHGYDGVRPNDQ
EHG|PDVYDUDHQWlWVWUXNWXUPHGK|JLQUHH[SRQHULQJ
RFKInLQJDEDUULlUJDWRUUHVSHNWLYHHQJOHVVWUXNWXUPHG
OnJLQUHH[SRQHULQJRFKI|UHNRPVWDYEDUULlUJDWRU6H
lYHQWLGLJDUHNDSLWHOVRPEHVNULYHULQWHJUHULQJVPRGHOOHQJHQRPEODWHVWHUSnSULQFLSLHOODVWUXNWXUHU

(IWHUVRPSDUDPHWHUQYlJHULQVnYlOEDUULlUHIIHNWHU
VRPWlWKHWLJDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NQlWNDQGHQI\OODHQIXQNWLRQVRPSODQHULQJVYHUNW\JEODI|UDWWXSSQn
HWWPHUWUD¿NV\VWHPLEDODQVPHGVWDGHQRFKPHOODQ
WUD¿NVODJHQYLONHWHIWHUVWUlYDVL75$67'RFNVNXOOH
GHWYDUD|QVNYlUWDWWYLGDWWHQVHSDUDWUHGRYLVQLQJI|U
UHVSHNWLYHQlWVNXOOHNXQQDJ|UDVYLONHWE|UEHDNWDVYLG
IRUWVDWWXWYHFNOLQJRFKYDOLGHULQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ1RWHUDVE|URFNVnDWWHQWlWVWUXNWXUGYVHWWK|JW
,H%YlUGHLQWHSHUGH¿QLWLRQEHK|YHUYDUDGHWVRPlU
GHWVRPHIWHUVWUlYDVHOOHUOlPSOLJWI|UDOODRPUnGHQ
8WIDOOIDOOL,H%SDUDPHWHUQSUHFLVVRPL|YULJD
SDUDPHWUDUEHK|YHUVlWWDVLUHODWLRQWLOOGHORNDOD
I|UXWVlWWQLQJDUQDVDPWPnORFKYLVLRQHUVRP¿QQVI|U
DNWXHOOSODQHULQJVLQVDWV'RFNKDUQlWVWUXNWXUHUQDV
WlWKHWHQLQYHUNDQEnGHSnVnYlOJHQKHWWLOOJlQJOLJKHW
RFKLQWHJUDWLRQVDVSHNWHUYDUI|UGHQXUHWWSODQHULQJVSHUVSHNWLYlULQWUHVVDQWDWWEHVNULYD

3DUDPHWHUQVIXQNWLRQVRPSODQHULQJVYHNW\JSODneringunderlag
(QYlUGHULQJDYRPUnGHWVLQUHH[SRQHULQJRFKEDUULlU
NDQYDUDHWWEUDVlWWDWWEHVNULYDKXUWLOOJlQJOLJKHWHQ
JHQRPVWUXNWXUHQLJDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NQlWHWWLOO
RPUnGHWVNYDUWHURFKIDVWLJKHWHUSnHWWVDPPDODW|YHUJULSDQGHVlWWVHUXW(QEHVNULYQLQJDY,H%YlUGHWNDQ
SnGHWWDYLVJHHQYlUGHIXOONRPPXQLNDWLRQVEDUELOGDY
SODQHULQJVLWXDWLRQHOOHUHWWI|UVODJWLOOI|UlQGULQJYLONHW
NDQJHVW|GLHQSODQHULQJVSURFHVVRFKGLVNXVVLRQPHOODQDNW|UHURPHWWRPUnGHVVWUXNWXU
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Fig. 4.5.4.2 Inre exponering och barriär (IeB)
Kartillustrationer av gatu- respektive gc-nät samt utfall i värderos
för fallstudieområdet vid utgångsläget (överst),
vid föreslagen förändring, (mitten) samt
I|UUHIHUHQVRPUnGHW XQGHUVW 

Gc-länkar

)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ

be

Handel

Fallstudieområde - utgångsläge

Ar

Gatulänkar
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4.5.5 Sammanläkning (S)
3DUDPHWHUQVDPPDQOlQNQLQJXWJnULIUnQDQWDJDQGHWGHW
I|UHWWIUlPMDQGHDYLQWHJUHULQJDYHWWRPUnGH KDQGHOVRPUnGH EHK|YVHQNRQWLQXLWHWPHOODQRPJLYDQGH
PDUNDQYlQGQLQJVWUXNWXURFKPDUNDQYlQGQLQJVWUXNWXU
LQRPGHWDNWXHOODRPUnGHW3DUDPHWHUQKDUGlUI|UVRP
V\IWHDWWLI|UVWDKDQGnWHUVSHJODKXUVWDUNWVDPEDQGHWlU
PHOODQGHWDNWXHOODRPUnGHWV\WWUH]RQRFKRPJLYQLQgen.

PDUNDQYlQGQLQJ¿QQVUXQWKHODRPUnGHWVDPW\WWUHEDUULlUHUVDNQDVKHOW9DGJlOOHUJDWXRFKJFNRSSOLQJDU
ger beräkningsformeln ett värde som går direkt föreKnOOHUVLJYlOWLOOHQVNDODGRFNVRPWXVHQGHODU
YDUI|UHQPXOWLSOLFHULQJPHGJ|UUHVXOWDWPHUOlWW
avläst.
1\WWI|UVODJWLOOIRUPHO

.YDQWL¿HULQJDYVDPPDQOlNQLQJHQ 6 E\JJHUXUVSUXQJOLJHQSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO

6RPO\IWVIUDPLWLGLJDUHDYVQLWWKDUGHQXQGHUV|NQLQJ
och validering som utförts av modellen inom ramen
för detta arbete, genom bl.a. fallstudietest av modellen,
YLVDWSnEHKRYDYHQMXVWHULQJDYIRUPHOQ([HPSHOvis så har fallstudieområdet förhållandevis stor längd
\WWUHI\VLVNDEDUULlUHUJHQRP9DUODYlJHQLYlVWHUVDPW
Kungsbackaån i öster och förhållandevis liten längd
VDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGYLGRPUnGHWV\WWUHJUlQV
'HWWDJ|UPHGGHQXUVSUXQJOLJDIRUPHOQEOLUEDUULlUHUQDInUHWWP\FNHWVnVWRUWJHQRPVODJlYHQRPUHODWLYW
PnQJDNRSSOLQJDU¿QQV|YHUEDUULlUHQDWWVDPPDQOlNQLQJVYlUGHWEOLUQHJDWLYWbYHQRPI|UHNRPVWHQDY
barriärer i fallstudieområdet tillviss del kan innebära en
begränsning av områdets möjlighet att sammanlänka
med intilliggande områden så innebär barriärerna vid
IDOOVWXGLHRPUnGHWV\WWUHJUlQVLQWHDWWRPUnGHWLSUDNtiken helt saknar sammanläkning med intilliggande
RPUnGHQRFKGHW¿QQVlYHQÀHUDNRSSOLQJDU|YHUEOD
ån som främjar en sammanläkning. I detta avseende kan
därför konstateras att en tillämpning av modellen med
den ursprungliga formeln inte överensstämmer med
verkliga situationen.
6RPEHVNULYLWLWLGLJDUHNDSLWHOKDUVRPHQGHODYI|UHOLJJDQGHDUEHWHHWWI|UVODJWLOOQ\IRUPHOWDJLWVIUDP
'HQQ\DIRUPHOQSUHPLHUDUW\GOLJDUHEODVDPPDQhängande markanvändning utan barriäreffekter samt
anordnandet av anslutningar inom sammanhängande
PDUNDQYlQGQLQJVDPW\WWUHEDUULlUHU
En lämplig kalibrering av beräkningsformlernas värde
I|UUHGRYLVQLQJSnVNDODKDUHIWHUWHVWHUSnSULQcipiella kvartersstrukturer och fallstudie område i
Kungsbacka visat sig vara att multiplicera formelresulWDWHWPHGIDNWRUYDGJlOOHUVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ'HWWDJHUHWWWRWDOWVDPPDQOlNQLQJVYlUGHI|U
PDUNDQYlQGQLQJ6 PDUN SnRPVDPPDQKlQJDQGH
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Datainsamling, redovisning och överväganden
För att kunna gör en beräkning av områdets sammanläkningsförutsättningar, enligt integreringsmodellen,
EHK|YVNYDQWL¿HUDGLQIRUPDWLRQRPRPUnGHWVRPNUHWV
längden sammanhängande markanvändning, den totala
OlQJGHQI\VLVNDEDUULlUHULRPUnGHWV\WWUHJUlQVRFK
GHQWRWDODOlQJGHQGlU\WWUHEDUULlUHULQWH¿QQVVDPWGHW
totala antalet anlutningar respektive antalet anslutningar
LQRPEDUULlU EnGHJDWRURFKJF 
Sammanhängande markanvändning
0HGOlQJGHQVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ
DYVHVHQOLJWPHWRGEHVNULYQLQJHQLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW
PRWVYDUDOlQJGHQSnGHQGHODYRPUnGHWV\WWUHJUlQV
där samma markanvändning förekommer på sidor av
JUlQVHQ1nJRQIDVWVODJHQGH¿QLWLRQDYKXUPDUNDQvändningsbegreppet ska tolkas gjordes inte inom ramen
I|UWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW
7H[NDQHQWRONQLQJYlOMDVGlUIRNXVHULQJVNHUSnDWW
bedöma hur kompatibel markanvändningen på respekWLYHVLGDlURPUnGHWV\WWUHJUlQVlUGYVHWWIRNXV
SnRPGHWLPDUNDQYlQGQLQJHQ¿QQVNRQÀLNWHUDQGH
intressen eller om markanvändningen har sådana egenVNDSHUDWWGHQNDQWlQNDVYDUDGHODYVDPPDRPUnGH
VWUXNWXUlYHQRPDQYlQGQLQJHQ WH[VNRODERVWlGHU 
skiljer sig åt på respektive sida om gränsen.
(WWDQQDWH[HPSHOSnWRONQLQJVRPNDQYDUDLQWUHVVDQW
ur integrerings och sammanläkningsperspektiv är att
LVWlOOHWIRNXVHUDSnPDUNDQYlQGQLQJPHUVRPI\VLVN
VWUXNWXURFKUXPVELOGDUHGYVDQDO\VHUDRFKEHG|PD
förhållandet mellan skalan, tätheten och placeringen av
EHE\JJHOVHQVDPWVWDGVODQGVNDSVUXPPHQVVDPPDQOlNQLQJSnUHVSHNWLYHVLGDRPJUlQVHQ6nGDQDDQDO\VHU
kräver dock ett mer omfattande arbete och behov av
HQIRUWVDWWGLVNXVVLRQRPGH¿QLWLRQHUDYQlURFKKXU

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

markanvändningen kan ses som sammanhängande eller
LQWH9LGHQVnGDQGH¿QLWLRQVNXOOHWH[VSDFHV\QWD[
PHWRGHQVUXPVEDVHUDGHDQDO\VHUDYLQWHJUHULQJVNXQQD
utgöra ett stöd eller underlag.
'HQGH¿QLWLRQVRPEHG|PWVOlPSOLJDVWRFKPHVW
KDQWHUEDUDWWDQYlQGDLIDOOVWXGLHQlUDWWGH¿QLHUD
sammahängande markanvändning utifrån den faktiska
användningen baserat i integreringsmodellen föreskrivQDNDWHJRULHUQD KDQGHODUEHWVORNDOHUERVWlGHUVDPW
VHUYLFH UHNUHDWLRQ 'HWWDVWlPPHUlYHQGHQWRONQLQJ
som gjordes i det fallstudie test som genomfördes av
PRGHOOHQLQRPUDPHQI|UWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW
3nGHVWUlFNRUGlUPHUSDUWHQDYEHE\JJHOVHQlUIXQNtionsblandad på bida sidor av gränsen bedöms markanYlQGQLQJHQYDUDVDPPDQKlQJDQGH2PEHE\JJHOVHQ
är funktionsblandad på ena sidan och angränsar till
ett område där markanvändningen vid gränsen inte är
funktionsblandad har detta inte per automatik räknats
VRPVDPPDQKlQJDQGHXWDQHQVSHFL¿NEHG|PQLQJ
I|UDNWXHOOVWUlFNDKDUI|UHVSUnNDWV%HG|PQLQJHQKDU
lYHQJMRUWVDWWRPIXQNWLRQVEODQGDGEHE\JJHOVH¿QQVL
nära anlutning till gränsen så bör det kunna räknas som
VDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJlYHQRP\WDQSUHFLV
närmast gränsen inte är funktionsblandad, förutsatt att
GHQQD\WDLQWHKLQGUDUVDPPDQOlNQLQJ$WWEHG|PDYDG
som kan räknas som sammanhängande markanvändning kräver därmed en rad överväganden som bör göras
JHQRPHQSURIHVVLRQHOODYYlJGDQDO\VEHG|PQLQJDYGH
IDNWLVNDI|UXWVlWWQLQJDUQDSnSODWVHQVDPWE\JJDSnHQ
NRQVHNYHQWGH¿QLWLRQI|UGHWDNWXHOODVWXGLHRPUnGHW
Yttre barriär
0HG\WWUHEDUULlUHUDYVHVI\VLVNDEDUULlUHUPHOODQRPUnGHWRFKRPJLYQLQJHQ/lQJGHQHM\WWUHEDUULlUDYVHU
GHQWRWDODOlQJGHQDYRPUnGHWV\WWUHJUlQVGlUI\VLVND
EDUULlUHUPHOODQRPUnGHWRFKRPJLYQLQJHQLQWH¿QQV
6RPH[HPSHOSnI\VLVNDEDUULlUHUIUDPKnOOVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUWI\VLVNDEDUULlUHUH[HPSHOYLVPRWRUYlJDU
KnUWWUD¿NHUDGHKXYXGJDWRUNUDIWLJDK|MGVNLOOQDGHURFK
MlUQYlJDU 7UD¿NYHUNHWVLG 
)|UDWWNXQQDNYDQWL¿HUDOlQJGHQ\WWUHEDUULlUHUYLG
ett området behöver en bedömning göras av vad vid
RPUnGHWV\WWUHJUlQVVRPNDQXWJ|UDHQEDUULlUVRPKDU
en begränsande funktion för områdets sammanläkning
med sin omgivning. För fallstudieområdet har en sådan
EHG|PQLQJJMRUWVYLDSODWVEHV|NDQDO\VRFKPlWQLQJL
NDUWDVDPWXWLIUnQKDVWLJKHWRFKWUD¿NPlQJGSnDYJUlQsande gator.

'H\WWUHEDUULlUHUVRPGH¿QLHUDWVlU9DUODYlJHQLYlVWHU
VRPKDUHQUHODWLYWVWRUWUD¿NPlQJGWUHN|UIlOWHQ
EUHGGSnP H[NOXVLYHGLNHVOlQWHU RFKSnGHODUDY
aktuell sträcka även mittremsa med staket samt dels
.XQJVEDFNDnQL|VWHUVRPKDUHQEUHGGSnFD
PPHOODQVWUDQGNDQWHUQD$WW9DUODYlJHQXWJ|UHQ
EDUULlUI|UU|UHOVHUWYlUVGHQQDlUW\GOLJWGHWVDPPD
gäller för Kungsbackaån som begränsar rörelserna i öst
YlVWOLJULNWQLQJ6DPWLGLJWNDQVnNDQnUXPPHWPHG
sitt förhållandevis korta avstånd mellan stränderna en
NYDOLWpVRPlUJHPHQVDPI|URPUnGHQDSnUHVSHNWLYH
sida, vilket på sätt och vis kan beskrivas som att den
OlQNDUVDPPDQRPUnGHQD'HWWDEHG|PVGRFNLQWHWD
XWDWWnQIDNWLVNWXWJ|UHWWKLQGHUI|UDWWIULWWU|UDVLJWLOO
från området vid den östra gränsen.
0RWYDUDQGHEHG|PQLQJDUKDUJMRUWVI|UUHIHUHQVRPUnGHW FHQWUXP 'lUnQ PHGELÀ|GHQ VDPWMlUQYlJHQ
EHG|PVXWJ|UD\WWUHEDUULlUHU6HlYHQEHVNULYQLQJHQDY
avgränsning för området.
Antal anslutningar
0HGDQWDODQVOXWQLQJDUPHQDVDQWDOHWSXQNWHUGlUJDWX
och gc-nätet ansluter till omgivande strukturer i omgivQLQJHQJDWXRFKJFVWUXNWHU 7UD¿NYHUNHW
VLG 6RPDQVOXWQLQJVSXQNWE|UUlNQDVGHQSXQNWGlU
WH[HQJFOlQNVRPO|SHULQRPRPUnGHWSDVVHUDURPUndets gräns, möter en annan gc-länk eller där gc-länken
möter en gc-länk som löper parallellt med området.
'HQQ\DI|UHVODJQDIRUPHOQYlUGHUHUDUEODDQVOXWningar som ligger inom barriärer högre än anslutninJDUVRPOLJJHUL|YULJDGHODUDYRPUnGHWWH[GlUHQ
avgränsande gata har en så pass smal sektion och eller
OnJWUD¿NPlQJGRFKKDVWLJKHWDWWGHWlUP|MOLJWDWWNRUVD
JDWDQlYHQXWDQHQDQVOXWQLQJ2PDQWDOHWDQVOXWQLQJDU
över en barriär ökas minskas barriär effekten, vilket
PHGGHQQ\DIRUPHOQJHUXWVODJLVDPPDQOlNQLQJsparametern. I detta sammanhang kan det dock vara
DNWXHOOWDWWEHO\VDDVSHNWHQDWWRPDQWDOHWDQVOXWQLQJDU
är tillräckligt täta och av god standard torde barriär efIHNWHQWH[HQnKDUPHUHOOHUPLQGUHI|UVYLQQDKHOWRFK
att markanvändningen i form av rekreations stråk på
båda sidor ses som sammanhängande markanvändning.
([DNWQlUHQEDUULlUHIIHNWXSSK|UWLOOI|OMGDYWlWKHWHQSn
NRSSOLQJDUlULQWHKHOWHQNHOWDWWGH¿QLHUDRFKVDQQROLNW
WLOOVWRUGHOEHURHQGHDYGHSODWVVSHFL¿NDI|UXWVlWWQLQJDUQDSnSODWVHQ,75$67IUDPKnOOVWH[JHQKHWHQL
JnQJRFKF\NHOYlJDUVRPHQYLNWLJRFKDWWDYLNHOVHQ
mellan fågelvägen och det faktiska avståndet inte bör
|YHUVWLJD 75$67EVLG YLONHW
VNXOOHNXQQDXWJ|UDHQGHOJUXQGI|UHQVnGDQDQDO\V
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1nJRQVSHFL¿NI|UGMXSDGVWXGLHDYEDUULlUHIIHNWHUV
HJHQVNDSHUXUGHQQDV\QYLQNHOKDULQWHU\PWVLQRP
ramen för detta arbete eller i den rapport där integreULQJVPRGHOOHQWRJVIUDP'RFNNDQJnQJRFKF\NHOvägnätets struktur och sammankoppling över barriärer
EHVNULYDVKDEHW\GHOVHYLONHWVRPVDJWWDJLWVPHGL
modellensberäkningar.
,GHQQ\DI|UHVODJQDIRUPHOQYlUGHUDVlYHQGHDQVOXWQLQJDUVRP¿QQVGlUPDUNDQYlQGQLQJHQlUVDPPDQKlQJDQGYlUGHUDVK|JUHLGHWQ\DEHUlNQLQJVI|UVODJHW
då dessa har bedömts viktiga för att främja en överJULSDQGHJRGVDPPDQOlQNQLQJHQ VHlYHQI|UJnHQGH
NDSLWHODYVHHQGHHPSLULGHO 
Efter tester och övervägande av resultat av modellen
förordas i föreliggande arbete att en separat beräkning och redovisning av sammanlänkningen för gator
respektive gc-nätet görs för att kunna påvisa hur sammanläknings- och integreringsförutsättningarna mellan
GHVVDVNLOMHUVLJnW'HQQ\DI|UHVODJQDEHUlNQLQJVformeln möjliggör en separat uträkning och redovisning
av gatuanslutningar, gc-anslutningar respektive samPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJ'HWVDPODGHVDPPDQläkningsvärdet föreslås utgöra medelvärdet av dessa tre

Fallstudieområde - utgångsläge
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

'HQ|YHUJULSDQGHVLWXDWLRQHQI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWlU
DWWVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJHQGDVW¿QQVSn
ca ¼ av den totala konekterande sträckan mot angränsandeområden och att stora delar av området har
\WWUHI\VLVNDEDUULlUHU8SSOHYHOVHQSnSODWVHQlUlYHQ
DWWRPUnGHWLQWHlUW\GOLJWLQWHJUHUDGGHODYYDUHVLJ
centrum eller övriga angränsande områden, trots att
DYVWnQGHQlUNRUWD'HOYLVlUHQGHOLGHQQDXSSOHYHOVH
sannolikt härledas till att stora delar av området har en
UHODWLYWJOHVEHE\JJHOVHXWDQHQV\GOLJVWUXNWXU$QWDOHW
DQOXWQLQJDUWLOODQJUlQVDQGHJDWXQlWHWlUNDQVNHÀHU
lQLDQGUDPHUH[WHUQDRPUnGHQPHQNDQVDPWLGLJW
beskrivas som förhållandevis få i relation till det cenWUDODOlJHW$QWDODQVOXWQLQJDULJFQlWHWlUÀHU0nQJD
DYDQVOXWQLQJDUQDP|MOLJJ|UDQOXWQLQJ|YHUHQ\WWUH
barriär.
Utgångsläget för fallstudieområdet bedöms ha följande
ingångsvärden



$QWDOHWDQVOXWQLQJDULJDWXQlWHW
YLGEDUULlU 


...vid sammanhängande
PDUNDQYlQGQLQJ






$QWDOHWDQVOXWQLQJDULJFQlWHW 
LQRPEDUULlU


...vid sammanhängande
markanvändning
6




/lQJGVVDPPDQKlQJDQGH
PDUNDQYlQGQLQJ


P



7RWDOOlQJG\WWUHEDUULlU

P



7RWDOOlQJGXWDQ\WWUHEDUULlU

P



2PUnGHWVRPNUHWV

P



En uträkning för förändringsförsalget ger med detta ett
6YlUGHWI|UJnQJRFKF\NHO6 JF 6,32DY
6YlUGHWI|UJDWRU6 J 3,56DY
6YlUGHWI|UPDUNDQY6 PDUN 2,82DY
'HWJHUHWWWRWDOWVDPPDQYlJW6YlUGH 4,23 DY
Exempel på gång- och cykelanslutningar över fallstudieområdets
\WWUHEDUULlUHU9LG.XQVNEDFNDnQ |YHU UHVSHNWLYHYLG9DUODYlJHQ
(under)
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SAMMANLÄNKNING (S)

SAMMANLÄNKNING (S)

Barriärrer

Sammanhängande
markanvändning

Sammanhängande markanvändning & yttre bariärrer

Anslutningar i gatunät & yttre bariärrer

Fig. 4.5.5.1 Sammanläkning (S)
Kartillustrationer av markanvändning, yttre barriärer, och anslutningar
LJDWXUHVSHNWLYHJFQlWI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWYLGXWJnQJVOlJHW
Motsvarande redovisning vid föreslagen förändring, (mitten) samt för
UHIHUHQVRPUnGHWSnHIWHUI|OMDQGHVLGRU

Anslutningar i gc-nät & yttre bariärrer
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)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

Förändringsförsalget för området innebär vissa förbättringar av sammanläkningsförutsättningarna, dock
ligger de större övergripande förutsättningarna kvar
PHGEHW\GDQGHEDUULlUHUOlQJVRPUnGHWVOnQJVLGRUDWW
DQWDOHWDQVOXWQLQJDU|NDUPHGWRWDOWVWYDUDYHQGDVW
WYnLQRP|YHUHQ\WWUHEDUULlU$QWDOHWDQVOXWQLQJDUI|U
bil ökar mest i förhållande till utgångsläget men antalet
anslutningar i gc-nätet är fortafarande förhållandevis
ÀHU9DGGHWJlOOHUPDUNDQYlQGQLQJHQVnEHG|PVGHQQD
|NDJHQRPDWWRPUnGHWVV\G|VWUDGHOInUHQEODQGDG
markanvändning, vilket har bedömt göra att den bör
tolkas som sammanhängande med centrum området
WURWVDWWHWWVPDODUHSDUNVWUnN GYVPDUNDYlQGQLQJI|U
VHUYLFHHOOHUUHNUHDWLRQ65 OLJJHUPHOODQ
3UHPLHULQJDYDQRUGQDQGHWDYQ\DDQVOXWQLQJDUJ|U
vilket även ger utslag i resultatet.

SAMMANLÄNKNING (S)

Anslutningar i gatunät & yttre bariärrer

Förändringsförslaget för fallstudieområdet bedöms ha
I|OMDQGHLQJnQJVYlUGHQ I|UlQGULQJPRWXWJnQJVOlJHW
LQRPSDUDQWHV

$QWDOHWDQVOXWQLQJDULJDWXQlWHW  

LQRPEDUULlU 

 
YLGVDPPDQKlQJDQGH
 
markanvändning



$QWDOHWDQVOXWQLQJDULJFQlWHW  
LQRPEDUULlU 

 
YLGVDPPDQKlQJDQGH
  
markanvändning




/lQJGVVDPPDQKlQJDQGH
PDUNDQYlQGQLQJ
P P 





7RWDRWDOOlQJG\WWUHEDUULlUP RI|U
7RWDOOlQJGXWDQ\WWUHEDUULlU P RI|U
2PUnGHWVRPNUHWV
P RI|U

Anslutningar i gc-nät & yttre bariärrer

En uträkning för förändringsförsalget ger med detta ett
6YlUGHWI|UJnQJRFKF\NHO6 JF 8,60DY
6YlUGHWI|UJDWRU6 J 5,03DY
6YlUGHWI|UPDUNDQY6 PDUN 3,28DY
'HWJHUHWWWRWDOWVDPPDQYlJW6YlUGH 5,63 DY

Sammanhängande
markanvändning

Sammanhängande markanvändning
& yttre bariärrer
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5HIHUHQVRPUnGH±
Kungsbacka centrum/Innerstaden (nuläge)
SAMMANLÄNKNING (S)

Centrum området i Kungsbacka har som beskrivits i
tidigare parametarar en relativt tät funktionsblandad beE\JJHOVHPHGHQVWUXNWXUPHGI|UKnOODQGHYLVK|JLQUH
H[SRQHULQJPRWNRPPXQLNDWLRQVOlQNDU8WLIUnQHWWVDPmanlänkningsperspektiv kan dock områdets beskrivas
som omgärdat av starka barriärer med förhållandevis få
NRSSOLQJDUDQVOXWQLQJDUWLOODQJUlQVDQGHVWUXNWXUHURFK
en relativt liten del sammanhängande markanvändning
YLGRPUnGHWV\WWUHJUlQV
5HIHUHQVRPUnGHWEHG|PVKDI|OMDQGHLQJnQJVYlUGHQ

$QWDOHWDQVOXWQLQJDULJDWXQlWHW

LQRPEDUULlU 





$QWDOHWDQVOXWQLQJDULJFQlWHW 
LQRPEDUULlU 





7RWDOWDQWDODQVOXWQLQJDU I|UH 
LQRP\WWUHEDUULlU 

7RWDOWDQWDODQVOXWQLQJDU HIWHU 







/lQJGVVDPPDQKlQJDQGH
PDUNDQYlQGQLQJ

7RWDRWDOOlQJG\WWUHEDUULlU
7RWDOOlQJGXWDQ\WWUHEDUULlU
2PUnGHWVRPNUHWV


Anslutningar i gatunät & yttre bariärrer




P
P
P
P

En uträkning för förändringsförsalget ger med detta ett
6YlUGHWI|UJnQJRFKF\NHO6 JF 4,58DY
6YlUGHWI|UJDWRU6 J 1,20DY
6YlUGHWI|UPDUNDQY6 PDUN 0,98DY

Anslutningar i gc-nät & yttre bariärrer

'HWJHUHWWWRWDOWVDPPDQYlJW6YlUGH 2,25 DY
Kommentar/Överväganden
Behov av förändringar och förtydliganden
6RPEHVNULYLWVRYDQVDPWLWLGLJDUHNDSLWHOKDULVDPEDQGPHGEODIDOOVWXGLHWHVWHWYLVVDEHKRYDYI|UlQGULQJDULVDPPDQOlNQLQJVSDUDPHWHUQV 6SDUDPHWHUQV 
DYYlJQLQJDU IRUPHOQ I|UDWWGHQQDVNDNXQQDIXQJHUD
LÀHURFKROLNDVWUXNWXUHUI|UXWVlWWQLQJDUlQGHPHU
VWRUVNDOLJDI|UXWVlWWQLQJDUQDLH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHQPHGInNRSSOLQJDUWLOORPJLYQLQJVRPPRGHOOHQ
XUVSUXQJOLJHQWDJLWVIUDPI|U)|UVODJSnI|UlQGULQJDULIRUPHOQKDUlYHQWDJLWVIUDPLQRPUDPHQI|U
GHWWDDUEHWHRFKDQYlQWVYLGIDOOVWXGLHWHVWHW VHlYHQ

Sammanhängande
markanvändning

Sammanhängande markanvändning
& yttre bariärrer
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GHODUVRPNYDQWL¿HUDURFKYlJHULQVnYlODQVOXWQLQJDU
VRPVDPPDQKDQJLPDUNDQYlQGQLQJRFKEDUULlUHUL
UHODWLRQWLOORPUnGHWVKHOKHWNDQRFKVHVVRPFHQWUDOD
I|UDWWEHVNULYDHQVDPPDQOlQNQLQJ6DPPDQOlQNQLQJVSDUDPHWHUQVDQVDWVSnGHWVlWWHWVHVHWWIXQNWLRQHOOW
YHUNW\JVRPNDQKMlOSDWLOODWWYlJDLQRFKUHGRYLVD
ÀHUDIDNWRUHUVRPKDUEHW\GHOVHI|UJUDGHQDYVDPPDQOlQNQLQJ-lPI|UWPHG|YULJDSDUDPHWUDUKDUGHW
GRFNYDULWVYnUDUHDWWKLWWDHQLQE|UGHVYLNWQLQJPHOODQ
LQJnHQGHGHODUVRPNDQVlJDVEHVNULYDGHQI|UHOLJJDQGHVLWXDWLRQHQ0HGJHQRPI|UGDI|UlQGULQJDULEHUlNQLQJVIRUPHOQI|UHIDOOHUEHG|PQLQJDUHQOLJW6SDUPHWHUQ
EnGHSnIDOOVWXGLHRPUnGHWRFKWLGLJDUHUHGRYLVDGH
WHRUHWLVNDSULQFLSLHOODVWDGVWUXNWXUHUVWlPPDPHGHQ
EHG|PQLQJXWLIUnQNDUWDRFKSODWVI|UXWVlWWQLQJDU6RP
EHVNULYLWVRYDQEHK|YVGRFNIRUWVDWWYDOLGHULQJDY6SDUDPHWHUQVEODXQGHUV|NDKXUXWIDOOHQEOLUPHGKlQV\Q
WLOOIRUPOHQVSUHPLHULQJDYDQVOXWQLQJDU|YHUEDUULlUHU
RFKYLGVDPPDQKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJVDPWKXU
YLGDHQUXPVOLJVDPPDQOlNQLQJNDQYlJDVLQ
.

Utfall (i olika strukturer)
&HQWUXPRPUnGHW UHIHUHQVRPUnGHW VRPEHVNULYLWV
RPJlUGDWDYVWDUNDEDUULlUHURFKKDUI|UKnOODQGHYLV
InNRSSOLQJDUDQVOXWQLQJDUWLOOLQWLOOLJJDQGHVWUXNWXUHU
RPUnGHQ'HWWDnWHUVSHJODVLGHWUHODWLYWOnJDVDPPDQYlJGDVDPPDQOlNQLQJVYlUGHW 6 YlUGHW 6 
$WW6 JF YlUGHWHQVNLOWEOLUGU\JWDYNDQVlJDV
återspegla att området trots omgärdande barriärer
lQGnKDUJDQVNDPnQJDJFDQVOXWQLQJDU

.
r
iä
rr
ba
le

&

ka

r

g

lo

rin

ts

e
sl

äg

po
gå

ng

ex
S

(g

-

c)

Ut

(m
ar
(g k)
)

re
In

Service & rekration

(g

S

)
(g

ör

k)

-F

ar

c)

(m

sla

om

st

rö

m

ni

ng

r
iä
rr
ba

le

&

ka

r

g

lo

rin

ts

po
ex
re
In
(m

(g
S
)
k) Re
fe
re
n

G

en

c)

Bo

st

äd

er

ar

(g

130

Service & rekration

.ROOHNWLYWUD¿N

3DUDPHWHUQVIXQNWLRQVRPSODQHULQJVYHNW\JSODneringunderlag
$WWEHG|PDRFKI|UKnOODVLJWLOOKXUHWWDNWXHOOWRPUnGHVDPPDQOlQNDUPHGRPJLYQLQJHQlUQnJRWVRP
GHÀHVWDSODQHUDUHSUDNWLVNWRFKLQWXLWLYWJ|UXQGHU
GHÀHVWDSODQHULQJVSURFHVVHQ$WWNXQQDEHG|PDRFK
EHVNULYDI|UVXWVlWWQLQJDUQDI|UVDPPDQOlNQLQJPHOODQRPUnGHQNDQVHVVRPFHQWUDOWYLGHQEHVNULYQLQJ
DYLQWHJUHULQJVI|UXWVlWWQLQJDU3DUDPHWHUQVLQJnHQGH
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)|UIDOOVWXGLHRPUnGHWVRPlYHQGHWKDUJDQVNDOnQJD
VLGRUPHGEDUULlUHUPHQQnJRWÀHUNRSSOLQJDURFKOLWH
VW|UUHDQGHOVDPPDKlQJDQGHPDUNDQYlQGQLQJEOLU6
YlUGHWRFNVnQnJRWK|JUH6SHFLHOOWHIWHUGHQI|UHVODJQD
I|UlQGULQJHQGnGHWVDPPDQYlJGD6YlUGHW|NDUPHG
FD IUnQWLOO 0HVW|NDU6 JF YlUGHWVRP
JnUIUnQWLOOGYVHQ|NQLQJPHGFDVWHJ
0HGGHWWDNDQNRQVWDWHUDVDWWIDOOVWXGLHWHVWHVWHWRFK
UHIHUHQVRPUnGHWJHUXWIDOOSn6SDUDPHWHUQVRP|YHUVLNWOLJWEHG|PV|YHUHQVVWlPPDPHGGHI|UXWVlWWQLQJDU
VRP¿QQVSnSODWVHQ

Ar

Handel

NDSLWHOI|UEHVNULYQLQJDYI|UHVODJQDMXVWHULQJDU 
6SDUDPHWHUQEHG|PV VRPEHVNULYVQHGDQ |YHUVLNWOLJWLIDOOVWXGLHWHVWHWJHHQLVWRUW|YHUHQVVWlPDQGHEOLG
MlPI|UWPHGKXUUnGDQGHI|UXWVlWWQLQJDUNDQEHG|PDV
XWLIUnQNDUWDRFKSODWVEHV|N(QIRUWVDWWYDOLGHULQJDY
6SDUDPHWHUQDI|URUGDVGRFN7H[VnLQQHElUJ|UGHW
Q\DIRUPHOI|UVODJHWHQSUHPLHULQJDYDQRUGQDQGHWDY
DQVOXWQLQJDU|YHUEDUULlUHUVDPWYLGVDPPDQKlQJDQGH
PDUNDQYlQGQLQJ'HWlUDYYlUGHDWWYLGIRUWVDWWDYDOLGHULQJDUGHOVVH|YHUYLONDXWVODJHQVnGDQSUHPLHULQJ
JHULROLNDI|UXWVlWWQLQJVNRQWH[WHU6RPEHVNULYLWVVXPPHULQJDYI|UHJnHQGHNDSLWHONDQHQIRUWVDWWYDOLGHULQJ
PHGI|UGHOlYHQOlJJDLQHQPlWQLQJDYIDNWLVNU|UHOVH
YLGGHROLNDDQVOXWQLQJVSXQNWHUQDWH[I|UHRFKHIWHUHQ
I|UlQGULQJ9LGDUHEHKRYDY|YHUYlJDQGHRFKGH¿QLWLRQHUDYEHJUHSSHQPDUNDQYlQGQLQJRFKEDUULlUHIIHNWHUNDQRFNVnYDUDDYLQWUHVVHYLGIRUWVDWWYDOLGHULQJ
RFKWLOOlPSQLQJDYPRGHOOHQ6RPO\IWVWLGLJDUHE|UNDQ
GHWYDUDLQWUHVVDQWDWWYlJDLQlYHQGHQUXPVOLJDVDPPDQOlNQLQJHQYLGHQIRUWVDWWYDOLGHULQJRFKXWYHFNOLQJ
av denna parameter.

SAMMANLÄNKNING (S)
Fallstudieområde - utgångsläge
Anslutningar gatulänkar

Anslutningar gc-länkar

Sammanhängande markanvändning
& yttre barriärer

Anslutningar gc-länkar

Sammanhängande markanvändning
& yttre barriärer

Anslutningar gc-länkar

Sammanhängande markanvändning
& yttre barriärer

SAMMANLÄNKNING (S)
)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Anslutningar gatulänkar

SAMMANLÄNKNING (S)
5HIHUHQVRPUnGH .XQJVEDFNDFHQWUXP
Anslutningar gatulänkar

Fig. 4.5.5.2 Sammanläkning (S)
Kartillustrationer av markanvändning, yttre barriärer, och anslutningar i gatu- respektive gc-nät vid utgångsOlJHW |YHUVW YLGI|UHVODJHQI|UlQGULQJ PLWWHQ VDPWI|UUHIHUHQVRPUnGHW XQGHUVW 8WIDOOLYlUGHURV
på föregående sida, fallstudieområdet i utgångsläge samt med förändring (överst) och referensområdet
XQGHUVW 
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4.5.6 Genomströmning (G)
3DUDPHWHUQJHQRPVWU|PQLQJE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWW
VWUXNWXUHUQDLLQWHJUHUDGHHWDEOHULQJDURPUnGHQlUOlWWD
att förstå, alltså orienterbara. I metodbeskrivningen
framhålls att det ur detta perspektiv är viktigt att området ansluter till omgivande strukturer, men att det också
viktigt att dessa anslutningar leder till det inre gatunätet
RFKJHUP|MOLJKHWWLOOHWWEUDÀ|GHJHQRPRPUnGHW
En beskrivning av detta görs i integreringsmodellen
JHQRPDWWLGHQWL¿HUDRFKPlWDJHQRPVWU|PPDQGH
OlQNDU6RPJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUUlNQDVJDWXRFK
JFOlQNDUVRPDQVOXWHUWLOOHWW\WWUHJDWXQlWJFQlWRFK
som gör möjligt att transportera sig genom området
PHGPD[LPDOWHQULNWQLQJVI|UlQGULQJYLGNRUVQLQJVSXQNWHU 7UD¿NYHUNHWVLG
I den avvägning som ursprungligen föreslås för integreringsmodellen sätts längden genomströmmande länkar
LUHODWLRQWLOOGHQWRWDODOlQJGHQOlQNDULRPUnGHW'HWWD
premierar en struktur med hög andel genomströmmande
OlQNDU'RFNYLVDUWHVWHULQRPUDPPHQI|UGHWWDDUEHWH
att utfallet för genomströmningsvärdet faktiskt kan bli
lägre vid en viss förändring trots att längden genomströmmande länkar ökar, detta om den totala längden
OlQNDUVDPWLGLJW|NDUI|UKnOODQGHYLVPHU$WWHWWVnGDQW
förhållande faktiskt kan ge en sämre genomströmning
RFKRULHQWHUEDUKHWNDQYDUDULNWLJWHIWHUVRPÀHUJDWRUL
en sådan struktur är återvändsgator eller kräver svårare
YlJJHQRPRPUnGHW'RFNNDQHQVnGDQVLWXDWLRQVDPWLGLJWLQQHElUDDWWRULHQWHUEDUKHWHQLQWHI|UVlPUDVWH[
för de som redan hittar genom området och som inte
EHU|UVDYRPGHWlUÀHUOlQNDUVRPLQWHlUJHQRPVWU|Pmande.
En vidare tolkning och beräkning av genomströmningsvärdet som sätter längden genomströmmande länkar i
relation både till det totala antalet länkar samt till omUnGHWVVWRUOHNRPNUHWVI|UHVOnVGlUI|ULGHWWDDUEHWH(WW
Q\WWI|UVODJWLOOIRUPHOKDUWDJLWVIUDPXQGHUDYVWlPQLQJ
PHGKXYXGI|UIDWWDUHQWLOOLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ HWW
UHVRQHPDQJDYGHWWDI|UVlYHQLWLGLJDUHNDSLWHO 

En lämplig kalibrering och skala för redovisning
har efter tester på principiella kvartersstrukturer och
fallstudieområde i Kungsbacka visat sig vara att
PXOWLSOLFHUDIRUPHOUHVXOWDWHWPHGIDNWRUVDPWDWW
JHYlUGHURVHQHQVNDODSnWLOOGlULQQHElUHQ
stor längd och andel genomströmmande länkar och låg
andel säckgator i relation till både området omkrets och
den totala andelen länkar.
Förutsättningarna i strukturerna och förekomsten av
genomströmmande länkar kan se olika ut i gatunätet
respektive i gc-nätet. Ur planeringssammanhang
NDQGHWYDUDLQWUHVVHDWWI|UElWWUDHOOHUSUHPLHUDWH[
JHQRPVWU|PQLQJDYJFWUD¿NRFKVDPWLGLJWWLWWDSnGHQ
WRWDODJHQRPVWU|PQLQJVSRWHQWLDOHQ'lUI|UI|UHVOnVL
detta arbete att både en separat redovisning av genomVWU|PQLQJVYlUGHW *YlUGHW I|UJDWRU* J UHVSHNWLYH
I|UJnQJRFKF\NHO* JF VDPWHQVDPPDQVODJHQ
redovisning av det totala G-värdet görs
'DWDLQVDPOLQJUHGRYLVQLQJRFK|YHUYlJDQGHQ
För att kunna göra en beräkning av genomströmningsYlUGHW *YlUGHW EHK|YVNYDQWL¿HUDGLQIRUPDWLRQRP
områdets omkrets, den totala längden genomströmmande gatu- och gc-länkar. I föreliggande undersökning har detta bedömts utifrån mätning i karta och
platsbesök.
*HQRPVWU|PPDQGHOlQNDU
0HGOlQJGHQJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUDYVHVGHQ
totala längden på länkar som medger rörelser genom
RPUnGHWPHGPD[HQULNWQLQJVlQGULQJYLGNRUVQLQJVSXQNWHU6RPOlQNDUUlNQDVEnGHJDWRURFKJFQlWHW
%nGHHQVHSDUDWRFKHQVDPPDQVODJHQWRWDOOlQJGI|U
genomströmande länkar har gjorts.
Total länklängd
0HGGHQWRWDODOlQNOlQJGHQPHQDVGHQWRWDODOlQJGHQ
DYJDWRUUHVSHNWLYHJFQlWHWLRPUnGHW3UHFLVVRPI|U
de genomströmmande länkarna har beräkningar gjorts
både separat och samanslaget för gator och gc.

)|UVODJWLOOQ\IRUPHO
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Fallstudieområde - utgångsläge
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

)DOOVWXGLHRPUnGHWKDULXWJnQJVOlJHWHQEHE\JJHOVHVWUXNWXUVRPlUI|UKnOODQGHYLVJOHVPHGÀHUDVW|UUH
PDUNSDUNHULQJV\WRUbYHQJDWXQlWHWNDQEHVNULYDV
som förhållandevis glest och ansluter till angränsande
RPUnGHQYLGHWWInWDOSXQNWHU'RFN¿QQVQnJUDOlQNDU
som gör det möjligt att passera genom området utan
ULNWQLQJVI|UlQGULQJDUVDPW\WWHUOLJDUHHWWSDUOlQNDUVRP
gör det möjligt passare genom området med endast en
riktningsförändring. Gc-nätet har genom strömmande
länkar i den norra delen samt i den södra, dock saknas
genomströmmande gc-länkar i den centrala delen av
RPUnGHWbYHQJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDULQRUGV\GOLJ
ULNWQLQJVDNQDVEnGHYDGGHWJlOOHUJDWRURFKJF9LONHW
tillsammans med de avgränsande barriärerna och den
förhållandvis lågintensiva markanvändningen, kan ses
en del i förklaringen att området idag inte utgör som en
naturlig del av centrum trots närheten till centrum och
DWWKDQGHO¿QQVLRPUnGHWVQRUUDGHO
Utgångsläget för fallstudieområdet bedöms ha följande
ingångsvärden

/lQJGJHQRPVWU|PPDQGH

OlQNDUJDWRU 

P



/lQJGJHQRPVWU|PPDQGH
OlQNDUJF





Total längd genomströmmande
OlQNDU JDWRURFKJF  
P





7RWDOOlQNOlQJGJDWRU 
P
7RWDOOlQNOlQJGJF

P
7RWDOOlQNOlQJG JDWRURFKJF  P



2PUnGHWVRPNUHWV



Genomströmmande gatulänkar

P

P

En uträkning för utgångsläget ger med detta ett
G-värde= 1,45
*YlUGHWI|UJnQJRFKF\NHO* JF 2,18
*YlUGHWI|UJDWRU* J 0,73

Genomströmmande gc-länkar

Fig. 4.5.6.1 Genomströmmning (G)
Kartillustrationer av gatu- respektive gc-länkar som bedöms som
genomströmmande (max en riktingsförändring vid korsning) för
IDOOVWXGLHRPUnGHWYLGXWJnQJVOlJHW0RWVYDUDQGHUHGRYLVQLQJYLG
föreslagen förändring, (mitten) samt för referensområdet på
HIWHUI|OMDQGHVLGRU
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)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

Förändringsförslaget innebär en förtätning både av
EHE\JJHOVHQVDPWDYJDWXRFKJFVWUXNWXUHQLRPUnGHWV
centrala och södra delar. Norra delen, med handelVRPUnGHWNYDUVWnUPHGRI|UlQGUDGVWUXNWXU'HQQ\D
kvarters- och gatustrukturen innebär att området får
EHW\GOLJWPnQJDÀHUOlQNDU(QOLJWSnJnHQGHSODQHUing ska dessa utformas som länkar med låghastighet
RFKSULRULWHULQJDYJnQJRFKF\NHOWUD¿N$QWDOHWJF
länkar ökar också i området. En av de bärande delarna
i förändringsförslaget är tillsskapandet av en central
länk som löper i en svag böj genom hela förtätningsområdet och sammanbinder centrum med handelsomUnGHW .XQJVPlVVDQ LQRUU'HQQDOlQNNQ\WHUDQWLOO
EH¿QWOLJJFOlQNJHQRPKDQGHOVRPUnGHW'HWWDVNDSDU
HQOnQJJHQRPVWU|PPDQGHOlQNLQRUGV\GOLJULNWQLQJ
vilket idag saknas.
Förändringsförslaget för fallstudieområdet bedöms ha
följande ingångsvärden

/lQJGJHQRPVWU|PPDQGH

OlQNDUJDWRU 

P



/lQJGJHQRPVWU|PPDQGH
OlQNDUJF





Total längd genomströmmande
OlQNDU JDWRURFKJF  
P






7RWDOOlQNOlQJGJDWRU 
P
7RWDOOlQNOlQJGJF

P
7RWDOOlQNOlQJG JDWRURFKJF  P
2PUnGHWVRPNUHWV

P

Genomströmmande gatulänkar

P

En uträkning för utgångsläget ger me
ett
G-värde= 3,58
*YlUGHWI|UJnQJRFKF\NHO* JF 5,55
*YlUGHWI|UJDWRU* J 1,59

d detta

Genomströmmande gc-länkar
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5HIHUHQVRPUnGH±
Kungsbacka centrum/Innerstaden (nuläge)

Centrum området i Kungsbacka har förhållande förhållandevis få genomströmmande gatulänkar. Endast
9DOOJDWDQ .XQJVJDWDQ RFKGHODUDY6WRUJDWDQXSSI\OOHUNUDYHQVRPJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU$QWDlet och längden på genomströmmande gc-länkar är
EHW\GOLJWVW|UUHEODEHURHQGHSnDQWDOHWNRSSOLQJDU
WLOORPJLYDQGHVWUXNWXUHUlUÀHURFKDWWGHQWlWDUXWQlWstrukturen då blir lätt att röra sig genom området med få
riktningsförandringar.
5HIHUHQVRPUnGHWEHG|PVKDI|OMDQGHLQJnQJVYlUGHQ

/lQJGJHQRPVWU|PPDQGH

OlQNDUJDWRU 

P



/lQJGJHQRPVWU|PPDQGH
OlQNDUJF





Total längd genomströmmande
OlQNDU JDWRURFKJF  
P





7RWDOOlQNOlQJGJDWRU 
P
7RWDOOlQNOlQJGJF

P
7RWDOOlQNOlQJG JDWRURFKJF  P



2PUnGHWVRPNUHWV

P

Genomströmmande gatulänkar



P

En uträkning för utgångsläget ger med detta ett
G-värde= 4,25
*YlUGHWI|UJnQJRFKF\NHO* JF 7,27
*YlUGHWI|UJDWRU* J 1,23

Genomströmmande gc-länkar
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Kommentar/Överväganden
Behov av förändringar och förtydliganden samt
0HGI|UHVODJHQI|UlQGULQJVRPVlWWHUGHJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUQDLUHODWLRQWLOOEnGHGHWWRWDODDQWDOHW
OlQNDURFKWLOORPUnGHWVVWRUOHNRPNUHWVNDQEHG|PPDV
JHWLOOIUHGVWlOODQGHXWIDOOXWLIUnQGHWHVWVRPJHQRPI|UWV
LQRPUDPHQI|UGHWWDDUEHWH(QIRUWVDWWYDOLGHULQJ
JHQRPWLOOlPSQLQJSnROLNDVWUXNWXUHURFKVLWXDWLRQHU
NDQYDUDYlUGHI|UDWWVlNHUVWlOODDWWPRGHOOHQJHUUlWWYLVDQGHXWIDOO.RPSOHWWHUDQGHPlWQLQJDUDYIDNWLVND
U|UHOVHUOlQJVGHJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUQDNDQJH
\WWHUOLJDUHYLNWLJLQIRUPDWLRQGHOVRPGHQDNWXHOODSODVWHQVI|UXWVlWWQLQJDUGHOVVRPGHOLHQIRUWVDWWYDOLGHULQJ
DYJHQRPVWU|PQLQJVSDUDPHWHUQ
$WWGHJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDUQDKDUEHW\GHOVI|URPUnGHWVLQWHJUHULQJNDQVHVVRPULPOLJWRFKHQEHG|PQLQJSnGHJUXQGHUVRPI|UHVOnVLLQWHJUHULQJVPRGHOOHQ
lUGlUI|UUHOHYDQWD(QIDNWRUVRPLQWHU\PVLQRP
SDUDPHWHUQQXYDUDQGHEHG|PQLQJVJUXQGHUlURPGH
JQRPVWU|PPDQGHOlQNDUQDDQVOXWHUWLOOQlWVWUXNWXUHU
VRPlUHQGHOLHWWI|UVWDGHQ|YHUJULSDQGHNRQWLQXHUOLJWQlWHOOHUHQGDVWWLOOHQJDWXJFOlQNVRPVOXWDULHQ
nWHUYlQGVJUlQGVlFNJDWDVWUD[XWDQI|URPUnGHW'HW
VNXOOHNXQQDYDUDLQWUHVVDQWDWWLIRUWVDWWYDOLGHULQJ
RFKXWYHFNOLQJDYPRGHOOHQXQGHUV|NDP|MOLJKHWHUQD
DWWYlJDLQRFKVlUVNLOMDRPGHJHQRPVWU|PPDQGH
OlQNDUQDlUJHQRPVWU|PPDQGHXUHWW|YHUJULSDQGH
JOREDOW SHUVSHNWLYHOOHUXUHWWORNDOWSHUVSHNWLY'RFN
lUGHWMXVnDWWGHWLQWLOOLJJDQGHRPUnGHWVQlWVWUXNWXU
RFKJHQRPVWU|PQLQJVI|UXWVlWWQLQJDUNDQEHG|PDVYLG
HQEHG|PQLQJDYLQWHJUHULQJVPRGHOOHQI|UGHWRPUnGHW
RFKDWWHQEHG|PQLQJI|UKXYXGRPUnGHWGlUI|UNDQ
IRNXVHUDSnDWWEHVNULYQDJHQRPVWU|PQLQJHQMXVWI|U
GHWDNWXHOODRPUnGHWGYVVnVRPQXI|UHVSUnNDVDY
integreringsmodellen.
Utfall (i olika strukturer)
8WJnQJVOlJHWLIDOOVWXGLHRPUnGHWNDQEHVNULYDVKDHQ
UHODWLYWJOHVDJDWXRFKJFVWUXNWXUHUPHGInJDQVND
InOlQNDUJHQRPJnHQGHOlQNDU6WDGVWUXNWXUHQRFK
U|UHOVHQlWHQSUlJODVDYGHQVWRUDKDQGHOVHWDEOHULQJHQ
LQRUURFKlYHQ|YULJDGHODUSUlJODVDYQnJUDVW|UUH
E\JJQDGVNRPSOH[VRPWH[ELEOLRWHNRFKE\JJQDGHU
DYVHGGDVRFLDOVHUYLFH*UXQGVWUXNWXUHQVNLOMHUVLJSn
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GHWYLVVHWP\FNHWMlPI|UWPHGFHQWUXPRPUnGHWVW\GOLJD
UXWQlW*HQRPVWU|PQLQJVYlUGHW *YlUGHW EOLURFNVn
JDQVNDOnJWLXWJnQJVOlJHW,I|UVODJHWEU\WVGHQ
JOHVDVWUXNWXUHQXSSRFKÀHUDQ\DNRSSOLQJDUOlJJV
WLOOYLONHWlYHQW\GOLJW|NDUDQGHOHQJHQRPVWU|PPDQGH
OlQNDUIUDPI|UDOOWYDGJlOOHUJFQlWHW*YlUGHW|NDU
RFNVnPHGGU\JWVWHJWLOO* JF LVLJ|NDUPHG
QlVWDQWUHRFKHWWKDOYWVWHJIUnQWLOO
,FHQWUXPRPUnGHWVUXWQlWVVWUXNWXUEOLUXWIDOOHWKHOD
L* JF 'HWVDPPDQYlJGD*YlUGHWLFHQWUXPEOLU
GRFNVWUD[XQGHUPHGHOSnYLONHWNDQI|UNODUDV
PHGDWWGHWHQGDVW¿QQVWYnJHQRPVWU|PPDQGHOlQNDU
6DPPDQWDJHWEHG|PVXWIDOOHQJHHQLVWRUW|YHUHQVVWlPPDQGHELOGPRWYDGVRPNDQEHG|PPDVXWLIUnQ
NDUWDQ6RPQlPQWVWLGLJDUHE|UGRFNIRUWVlWWDYDOLGHULQJDURFKPlWQLQJDUDYIDNWLVNDU|UHOVHUJ|UDVI|U
DWWSnGMXSDUHJUXQGNXQQDDYJ|UDRPSDUDPHWHUQV
DQVDWVHURFKEHUlNQLQJDUVWlPPHUPHGGHIDNWLVND
JHQRPVWU|PPDQGHU|UHOVHUQD
3DUDPHWHUQVIXQNWLRQVRPSODQHULQJVYHNW\JSODneringunderlag
$WWPlWDI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UHQJHQRPVWU|PQLQJLHWW
RPUnGHNDQYDUDDYYlUGHXUSODQHULQJVDPPDQKDQJ
XUÀHUDDVSHNWHU'HOVNDQGHWYLVDSnYLONDOlQNDUGlU
U|UHOVHUJHQRPRPUnGHWNDQI|UYlQWDVVnDWWXWIRUPQLQJRFKPDUNDQYlQGQLQJNDQVDPSODQHUDVPHGVWUXNWXUHQI|UGHWDNWXHOODRPUnGHW'HWNDQRFNVnYLONHW
lUKXYXGV\IWHWPHGLQWHJUHULQJVPRGHOOHQXWJ|UDHQ
GHOEHG|PQLQJDYRPUnGHWVLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDUUHODWLYWVLQRPJLYQLQJ'HWNDQRFNVnSnEHVNULYD
I|UXWVlWWQLQJDUQDI|UHQJRGRULHQWHUEDUKHWLRPUnGHW
VWUXNWXUYLONHWNDQIUlPMDÀHUDYLNWLJDSODQHULQJVDVSHNWHUVRPWH[JHQKHWXSSOHYGWLOOJlQJOLJKHWHOOHU
WU\JJKHW'RFNE|USRlQJWHUDVDWWGHWLQWHlUJLYHWDWW
JHQRPVWU|PQLQJLDOODOlJHQEHK|YHUYDUD|QVNYlUW
WH[NDQGHWYDUDDNWXHOOWOlQJVYLVVDJDWRUKDHQOnJ
P|MOLJKHWWLOOJHQRPVWU|PQLQJI|UELOWUD¿NJHQRP
reglering eller genom medveten planering av områdets
VWUXNWXU0HGI|UHVODJHQVHSDUDWUHGRYLVQLQJDYJDWX
UHVSHNWLYHJFQlWHWVJHQRPVWU|PQLQJVI|UXWVlWWQLQJDU
NDQHQPHGYHWHQSULRULWHULQJDYWH[JFWUD¿NXQGHUOlWWDVRFKXWIDOODYI|UXWVlWWQLQJDUHOOHUI|UHVODJQD
I|UlQGULQJDUSnHWW|YHUVNnGOLJWVlWWUHGRYLVDV
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Fig. 4.5.6.2 Genomströmmning (G)
Kartillustrationer av gatu- respektive gc-länkar som bedöms som genomströmmande (max en riktingsförändring vid korsning)
VDPWXWIDOOLYlUGHURVI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWYLGXWJnQJVOlJHWYLGI|UHVODJHQI|UlQGULQJVDPWI|UUHIHUHQVRPUnGHW
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.ROOHNWLYWUD¿N .
3DUDPHWHUQ.ROOHNWLYWUD¿NE\JJHUSnDQWDJDQGHWDWWHQ
NRQNXUUHQVNUDIWLJNROOHNWLYWUD¿NlUHQYLNWLJHQJHQVNDS
LHWWYlOLQWHJUHUDWRPUnGH,WUD¿NYHUNVUDSSRUWHQIUDPhålls samtidigt att attraktivitet och konkurrenskraftige
I|UNROOHNWLYWUD¿NHQNDQYDUDVYnUDWWVlWWDHWWPnWWSn
I modellen görs valet att använda tillgången på kollekWLYWUD¿NVRPHWWEHVNULYDQGHPnWWSnGHVVDWWUDNWLYLWHW
och konkurrens kraftighet, enligt antagandet att dess då
PHUNROOHNWLYWUD¿NLRPUnGHWGHVVGnPHUDWWUDNWLYRFK
konskurenskraftig är den.
.ROOHNWLYWUD¿NWLOOJnQJHQXWWU\FNVLPRGHOOHQVRPWlFNningsgrad i kombination med medelturtätheten under
YDUGDJDU3DUDPHWHUQNROOHNWLYWUD¿N . V\IWDUWLOODWW
återspeglar hur stor del av området har bra tillgängOLJKHWWLOONROOHNWLYWUD¿NHQVDPWKXUP\FNHWNROOHNWLYWUD¿NRPUnGHWKDU
.YDQWL¿HULQJDYNROOHNWLYWUD¿N . E\JJHUXUVSUXQJOLJHQSnQHGDQVWnHQGHIRUPHO
K=täckning x medelturtäthet per timme vardagar

)RUPHOQE\JJHUSnDWWHQPlWQLQJDYKXUVWRUGHO
DYRPUnGHWVRPWlFNVLQRPFDPLQXWHUVJnQJYlJ
YLONHWPRWVYDUDUFDPInJHOYlJHQ IUnQNROOHNWLYWUD¿NKnOOSODWV8WJnQJVSXQNWHQLLQWHJUHULQJVPRGHOlen är ursprungligen att endast räkna linjer som har som
har hållplatser inom området. En sådan förhållandevis
I|UHQNODGGH¿QLWLRQRFKEHG|PQLQJNDQYDUDIXQJHUDGH
LH[WHUQDKDQGHOVRPUnGHWVRPWH[EDUDWUD¿NHUDVDY
HQOLQMHRFKVRPRPJHVDYÀHUD\WWUHEDUULlUHUVRP
begränsar tillgängligheten till hållplatser i intilliggande
områden.
,PHUFHQWUDODOlJHQPHQlYHQLH[WHUQDOlJHQEHG|PV
i detta arbete att det kan vara lämpligt att integreringsmodellen väger in samtliga hållplatser som har
täckning inom området samt viktar in turtätheten
LQRPROLNDWlFNQLQJV]RQHU(QQlUPDUHEHVNULYQLQJ
av övervägande kring detta har tidigare redovisats
NDSLWOHWVRPEHVNULYHURFKDQDO\VHUDULQWHJUHULQJVPRGHOOHQVXSSE\JJQDGRFKLQJnHQGHSDUDPHWUDU$QDO\V
och övervägande inom ramen för föreliggande arbete
förspråkar även en separat redovisning av kolleNWLYWUD¿NI|UXWVlWWQLQJDUQDLUHODWLRQWLOOWlFNW%7$
\WDUHVSHNWLYHWlFNWPDUN\WD%ODNDQGLIIHUHQVHQ
PHOODQGHVVDWYnYLVDSnXQGHUXWQ\WWMDQGHSRWHQWLDOHUL
NROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJHQ,QRPUDPHQI|UGHWWDDUEHWH
har under avstämning med huvudförfattaren till integreULQJVPRGHOOHQ0DULR5LYHUDHWWI|UVODJWLOOQ\IRUPHO
tagits fram.
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1\WWIRUPHOI|UVODJ

respektive;

Datainsamling, redovisning och överväganden
)|UDWWNXQQDJ|UDHQEHUlNQLQJDYNROOHNWLYWUD¿NYlUGHW .YlUGHW EHK|YVNYDQWL¿HUDGLQIRUPDWLRQRP
RPUnGHWVWRWDOD\WDNROOHNWLYWUD¿NHQVWlFNQLQJDY\WD
I|UPDUN\WDUHVSHNWLYH%7$\WDVDPWYLONHQWXUWlWKHW
VRP¿QQVLQRPUHVSHNWLYHVnGDQWlFNQLQJV]RQ)|U
GHWWDEHK|YHQDQDO\VDYI|UHNRPVWRFKORNDOLVHULQJDY
hållplatslägen i och i anslutning till området.
Täckning
0HGWlFNQLQJPHQDVGHQWRWDODPDUN\WDUHVSHNWLYH
EUXWWRWDODUHD EWD VRPWlFNVLQRPPUDGLHIUnQ
KnOOSODWVOlJHQLHOOHUXWDQI|URPUnGHWPInJHOYlJsavstånd motsvarar ofta en faktisk gångväg ofta på ca
PHOOHUFDPLQXWHUVJnQJWLG
Täckningszon
0HGWlFNQLQJV]RQDYVHVGHQI\VLVNDGHODYRPUnGHW
VRPWlFNVDYNROOHNWLYWUD¿NPHGVDPPDPHGHOWXUWlWKHW
SHUWLPPHLQRPPIUnQKnOOSODWVOlJHQ7H[WlFNQLQJV]RQWXUHUKWlFNQLQJV]RQWXUHUKHWF9LG
|YHUODSSDQGHWlFNQLQJV]RQHUYLNWDVGHQWlFNQLQJV]RQ
VRPKDUGHWlWDVWWUD¿NHULQJK|JVWRFKVW\UDYJUlQVQLQgen.
7RWDOWLGHQWL¿HUDGHVQLRKnOOSODWVOlJHQI|UIDOOVWXGLHRPrådet och referensområdet. För fallstudieområdet har
XWLIUnQGHWWDI\UDROLNDWlFNQLQJV]RQHULGHQWL¿HUDWVGlU
WXUWlWKHWHQEHUlNQDWV%HUlNQLQJDUQDlUJMRUGDXWLIUnQ
HQEHG|PQLQJRFKDQDO\VDY9lVWUD¿NVWLGWDEHOOHUYnU
YLQWHUQ6NROEXVVDUKDUHMUlNQDWVLQ(QUHVHUYDtion för en eventuell viss avvikelse mot faktisk turtäthet
bör noteras.
Medelturtäthet
0HGPHGHOWXUWlWKHWDYVHVGHWJHQRPVQLWWOLJDDQWDO
WXUHU WXUUHWXU I|UVDPWOLJDOLQMHU NROOHNWLYWUD¿N SHU

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

timmer under vardagar. I den beskrivning som görs av
modellen föreslås en begränsning till att mäta medelturtätheten under dagtid. I föreliggande test har dock valts
DWWEHUlNQDPHGHOWXUWlWKHWHQXQGHUKHODG\JQHWEOD
med bakgrund att områdets centrala läge och visionen
om att området ska ha en centrum karaktär kan moWLYHUDHQNROOHNWLYWUD¿NI|UV|UMQLQJXQGHUVW|UUHGHODU
G\JQHW

Fallstudieområde - utgångsläge
Kungsmässan, Kv. Valand och Ejdern

)|UIDOOVWXGLHRPUnGHWKDUI\UDROLNDWlFNQLQJV]RQHU
LGHQWL¿HUDWVGlUWXUWlWKHWHQEHUlNQDWV
+|JWVPHGHOWXUWlWKHWKDUPHGFDWXUHUKI|UGHQ
GHODYRPUnGHWVRPWDFNVLQRPPIUnQUHVHFHQWUXPYLONHWPRWVYDUDUHQDYJnQJFDHPLQXW
/lJVWPHGHOWXUWlWKHWnWHU¿QQVLHQOLWHQ]RQDYRPUnGHWVQRUUDGHOPHGFDWXUHUK6W|UUHGHOHQDYRPUnGHWEHG|PVKDHQPHGHOWXUWlWKHWSnFDWXUHUKGYV
FDHQDYJnQJFDYDUHPLQXW)DOOVWXGLHRPUnGHW
NDQPHGGHWWDEHVNULYDVKDHQJRGNROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJPHGHQP\FNHWK|JHOOHUK|JWXUWlWKHWLQRP
stora delar av området.

)LJ.ROOHNWLYWUD¿N . 
Kartillustrationer av hållplatselägen (totalt 9 st som berör undersökningsområdena) och tillhörande täckningszoner med olika turtäthet fallstudieområdet
YLGXWJnQJVOlJHW0RWVYDUDQGHUHGRYLVQLQJYLGI|UHVODJHQI|UlQGULQJVDPWI|U
UHIHUHQVRPUnGHWSnI|OMDQGHVLGRU

Utgångsläget för fallstudieområdet bedöms ha följande ingångsvärden
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP


2PUnGHWVWRWDOD\WDP

En uträkning för utgångsläget ger med detta ett
. EWD YlUGH 2,36
. PDUN YlUGH 7,00
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)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
Kungsmässan, Kv. Valand och Kv Ejdern

Förändringsförslaget anats inte innebära någon förändring i turtäthet eller förändring av hållplatslägen som
KDUEHW\GHOVHI|UWlFNQLQJV]RQHUQD lYHQRPI|UVODJ
¿QQVSnDWWÀ\WWDHQGHODYHWWKnOOSODWVOlJH 'RFNLQQHElUI|UWlWQLQJHQDWWGHQWRWDODPlQJGHQWlFNW%7$|NDU
LQRP]RQHQPHGWK 
Förändringsförslaget för fallstudieområdet bedöms ha
I|OMDQGHLQJnQJVYlUGHQ I|UlQGULQJPRWXWJnQJVOlJHW
LQRPSDUDQWHV
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP



P 

7lFNWPDUN\WD P
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP


2PUnGHWVWRWDOD\WDP

En uträkning för utgångsläget ger med detta ett
. EWD YlUGH 3,52
. PDUN YlUGH 7,00
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5HIHUHQVRPUnGH±
Kungsbacka centrum/Innerstaden (nuläge)

,GHWRPUnGHVRPKlUGH¿QLHUDVVRP.XQJVEDFND
FHQWUXP¿QQVQRUGYlVWUDGHOHQHWWUHVHFHQWUXPPHG
VRPWUD¿NHUDVDYEnGHORNDORFKUHJLRQDONROOHNWLYWUD¿NPHGEXVVRFKWnJ0HGHOWXUWlWKHWHQEOLL
RFKPHGGHWVWRUDDQWDOOLQMHURFKDYJnQJDUWLOOIUnQ
UHVHFHQWUXPP\FNHWK|J FDWKHQOLJWEHG|PQLQJLGHWWDDUEHWH 5HVHFHQWUXPWlFNHULQVWRUDGHODU
DYFHQWUXPRPUnGHWLQRPP5HVWHUDQGHGHODUDY
FHQWUXPRPUnGHWRPIDWWDVDYWlFNQLQJV]RQHUPHGFD
WKUHVSHNWLYHFDWK
5HIHUHQVRPUnGHWEHG|PVKDI|OMDQGHLQJnQJVYlUGHQ
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP



P 

7lFNWPDUN\WD P
7lFNQLQJV]RQ

0HGHOWXUWlWKHW FDWK

7lFNW%7$
FDP

7lFNWPDUN\WD FDP


2PUnGHWVWRWDOD\WDP

En uträkning för utgångsläget ger med detta ett
. EWD YlUGH 7,39

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona
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KOLLEKTIVTRAFIK (K)

KOLLEKTIVTRAFIK (K)
.ROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJV]RQHU
med olika turtäthet

Fallstudieområde - utgångsläge

.ROOHNWLYWUD¿NWlFNQLQJV]RQHU
med olika turtäthet

)DOOVWXGLHRPUnGHI|UlQGULQJVI|UVODJ
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)LJ.ROOHNWLYWUD¿N . 
Kartillustrationer av hållplatselägen (totalt 9 st som berör undersökningsområdena)
och tillhörande täckningszoner med olika turtäthet samt utfall i värderos för
fallstudieområdet vid utgångsläget, vid föreslagen förändring samt för referensomUnGHW
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. PDUN YlUGH 10,39
Kommentar/Överväganden
Behov av förändringar och förtydliganden samt
utfall (i olika strukturer)
(IWHUJHQRPI|UGDI|UlQGULQJDULDQDO\VIRUPHOQNDQ
NROOHNWLYWUD¿NSDUDPHWHUQLVWRUVHWWVlJDVJHWLOOIUHGVVWlOODQGHXWVODJLROLNDWHVWDGHI|UXWVlWWQLQJDUQD
1RWHUDVE|UDWWUHIHUHQVRPUnGHWJHUXWIDOOQnJRW|YHU
YDUI|UHQIRUWVDWWXWYHFNOLQJRFKYDOLGHULQJDY
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQE|U|YHUYlJDHQNDOLEUHULQJDY
VNDODQ5HIHUHQVRPUnGHWXWJ|UGRFNHWWFHQWUXPRPUnGHLQQHKnOODQGHHWWUHVHFHQWUXPPHGHQK|JWXUWlWKHW
YDUI|UK|JD.YlUGHQlUPRWLYHUDW
,QVDPOLQJDYXQGHUODJVGDWDRFKEHDUEHWQLQJDQDO\V
DYGHQQDNDQI|UKnOODQGHYLVWLGVNUlYDQGHRPDQWDOHW
OLQMHURFKDYJnQJDUlUVWRUW'RFNlUGHÀHVWDVlWWDWW
I|UV|NDEHVNULYDRFKDQDO\VHUDNROOHNWLYWUD¿NHQDWWUDNWLYLWHWI|UKnOODQGHYLVWLGVRFKDUEHWVNUlYDQGH,QWHJUHULQJVPRGHOOHQEHG|PQLQJVPHWRGNDQEHG|PPDVYDUD
VnSDVVHQNHODWWGHQWRUGHYDUDKDQWHUEDULGHÀHVWD
VLWXDWLRQHU(QV\VWHPDWLVNKDQWHULQJNDQKnOODQHUH
DUEHWVLQVDWVHQRFKUHVXOWDWHQNDQJHYlUGHIXOOnVNnGOLJ
LQIRUPDWLRQ

3DUDPHWHUQVIXQNWLRQVRPSODQHULQJVYHNW\JSODneringunderlag
8UHWWSODQHULQJVVDPPDQKDQJlUDWWUDNWLYNROOHNWLYWUD¿NHQYLNWLJI|UXWVlWWQLQJLQWHPLQVWI|UDWW
P|MOLJJ|UDHQRPVWlOOQLQJWLOOVWDGVWUXNWXUHUPHGHWW
OlJUHELOEHURHQGHVDPWHQ|NDGMlPVWlOOGKHW%nGDDY
betydelse i byggandet av en hållbar stad. Bebyggelse
SODQHULQJLVLJXWJ|UlYHQHWWYLNWLJWXQGHUODJI|U
NROOHNWLYWUD¿NRFKNROOHNWLYWUD¿NSODQHULQJ$WWUHGRYLVD
KXUWlFNQLQJV]RQHUQDVHUXWLNDUWDNRPELQHUDWPHGHWW
VDPPDQYlJWI|UKnOODQGHPHOODQWlNWPDUN\WDUHVSHNWLYH%7$\WDVnVRPI|UHVOnVLLQWHJUHULQJVPRGHOOHQNDQ
XWJ|UDHWWYlUGHIXOOXQGHUODJYLGSODQHULQJ7H[NDQHQ
UHGRYLVDGVNLOOQDGPHOODQWlFNW%7$RFKWlFNWPDUN\WD
YLVDSnJRGDOlJHQHOOHUSRWHQWLDOI|UI|UWlWQLQJ
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4.6 Sammanfattning av resultat
Integreringsmodellens ansats innehåller som beskrivit
tidigare två delsteg.
Steg 1 - Integreringsdiagram

6WHJ,QWHJUHULQJVSUR¿O 9lUGHURV
+XYXGIRNXVI|UIDOOVWXGLHQKDUYDULWDWWDQDO\VHUDVWHJHW
LQWHJUHULQJVSUR¿OHQVDQVDWVHURFKXWIDOOLROLND
strukturer med hjälp av fallstudieområdet, föreslagen
I|UlQGULQJVDPWUHIHUHQVRPUnGHW FHQWUXP 

FALLSTUDIEOMRÅDE

6WHJVRPSnHWW|YHUJULSDQGHSODQV\IWDUWLOODWW
bedöma och redovisa de översiktliga förutsättningarna
för ett område att vara integrerat samt för kunna avgöra
RPHQLQWHJUHULQJVSURFHVVlUULPOLJDWWLQOHGD'HWWD
utifrån området lokalisering i relation till den övriga
VWDGVEHE\JJHOVHQNRPPXQLNDWLRQVP|MOLJKHWHUI|UHkomst av barriärer och övergripande markanvändning
LQlURPUnGHW(Q|YHUVLNWOLJEHG|PQLQJDYVWHJKDU
dock gjorts.

Kungsmässan

Kv Valand

Resecentrum

REFERENSOMRÅDE
Kv Ejdern

,QWHJUHULQJVGLDJUDP 6WHJ
Fallstudieområdets läge som i den södra delen är i
direkt anslutning till centrumområdet i kombination
med en relativt god blandning i markanvändning i
omgivningen och god potential för kommunikationer
PHGNROOHNWLYWUD¿NRFKJFI|UVWRUDGHODUDYRPUnGHW
JHUXWVODJLLQWHJUHULQJVGLDJUDPHWbYHQRPGHWUXQW
RPUnGHW¿QQVW\GOLJDEDUULlUHUEHG|PVGHVVDLQWH
YDUDRULPOLJDDWW|YHUEU\JJDWH[JHQRPEURDU|YHU
ån eller genom anordnande av anslutningar över de
RPJlUGDQGHVW|UUHYlJVWUlFNRUQD'HWVRPKnOOHUQHU
bedömningarna i detta skede till viss del är primärt
GHOVMXVWGHW\GOLJD\WWUHEDUULlUHUQDVDPWGHOVGHQPHU
HQVLGLJDPDUNDQYlQGQLQJHQLQRUU KDQGHO PHGHQ
W\GOLJWELORULHQWHUDGVWUXNWXU6DPODWNDQVlJDVDWWGHQ
översiktliga redovisningen i integreringsdiagramet visar
att området har god potential att bli en mer integrerad
del av omgivande stadstrukturer.

Centrum/Innerstaden

INTEGRERINGSDIAGRAM (Steg 1)
Markanvändning
Handel
Industri

Läge i staden

Innerstaden

Blandad
markanvändning

Stor

Externt

3nI|OMDQGHVLGRUUHGRYLVDVGHWVDPODGHUHVXOWDWI|UVWHJ
LQWHJUHULQJVSUR¿OHQ

Barriär

Referensområde

Ingen

Fallstudieområde

Bil+övriga
attraktiva
färdmedel

Endast bil

Kommunikationer
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INTEGRERINGSPROFIL (Steg 2)
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REFERENSOMRÅDE
Kungsbacka Centrum (nuläge)
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,QWHJUHULQJVSUR¿O 6WHJ 
6RPQlPQWVWLGLJDUHKDUGHWSULPlUDV\IWHWPHGIDOOVWXGLHQYDUDDWWXWYlUGHUDRFKWHVWDLQWHJUHULQJVSUR¿OHQV
LQWHJUHULQJVSUR¿OHQDQVDWVHURFKEHUlNQLQJVJUXQGHU
PHGIRNXVSnVWHJ PHGKMlOSDYIDOOVWXGLHRPUnGHW
samt referensområdet, mer än att utvärdera områdena
VDPWI|UHVODJQDI|UlQGULQJDULVLJ'RFNlUGHWLVDPmanhanget ändå intressant att för a ett resonemang om
vilka resultat och utfall som testerna uppvisar.
Fallstudieområdet har i utgångsläget en relativt gles
gatu- och gc- struktur samt en markanvändning som
GRPLQHUDVDYKDQGHOUHVSHNWLYH\WRURFKE\JJQDGHUI|U
service ändamål, d.v.s. en förhållande vis låg funktionsEODQGQLQJ%HE\JJHOVHWlWKHWHQlUOnJRFKGRPLQHUDVDY
InVWRUDE\JJQDGVNRPSOH[LKXYXGVDNLWYnYnQLQJDU
([SORDWHULQJVJUDGHQI|UKHODRPUnGHWlUUHODWLYWOnJ
H  'HWWDJHUHWWW\GOLJWXWVODJLYlUGHURVHQVYlQstra halva.
%HW\GDQGHWLOOVNRWWDYERVWlGHUVDPWlYHQKDQGHOVNHU
LI|UlQGULQJVI|UVODJHWbYHQDUEHWVORNDOHUEHG|PV|ND
QnJRW)|UlQGULQJHQDYVHHQGHERVWlGHUV\QVW\GOLJW
LGHWMlPI|UDQGHGLDJUDPPHW'HQVDPODGHH[SORDWHULQJVJUDGHQ|NDUlYHQWLOOH YLONHWNDQMlPI|UDV
PHGUHIHUHQVRPUnGHW FHQWUXP GlUH[SORDWHULQJVJUDGHQXSSVNDWWDVYDUDFDH )DNWXPHWDWWD[HOQ
för handel respektive bostäder ligger en bit ifrån varanGUDDWWGHWVDPODGHYLVXHOODLQWU\FNHWDYI|UlQGULQJHQL
YlUGHURVHQLQWHEOLUULNWLJWOLNDW\GOLJW
5HIHUHQVRPUnGHWXWJ|UVWLOOVW|UUHGHOHQDYHQEHE\JJHOVHLYnQLQJDULHQW\GOLJVPnVNDOLJUXWQlWVVWUXNWXULÀHUDGHODUPHGERVWlGHULGH|YUHSODQHQ
VDPWKDQGHOYHUNVDPKHWHULERWWHQSODQGYVHQUHODtivt god funktionsblandning. Norra delen präglas mer
DYVW|UUHE\JJQDGVNRPSOH[I|UVHUYLFHRFKUHNUHDWLRQ
WH[NRPPXQKXV VDPWH[WHQVLYPDUNSDUNHULQJ'HQ
XSSVNDWWDGHYnQLQJV\WDQI|UERVWlGHUVDPWI|UKDQGHO
dominerar området som helhet. Funktionsblandningen
mellan handel och bostäder kan beskrivas som god.
'HWWDIUDPJnUDYUHGRYLQVLQJHQLYlUGHURVHQ'RFNEOLU
IHQRPHQHWOLNQDQGHVRPI|UIDOOVWXGLHRPUnGHWDWWD[ODUQDVSODFHULQJDWWGHWWDYLVXHOOWLQWHIUDPJnUOLNDW\GOLJW
GnLQWHVnVWRU\WDLGLDJUDPPHWWlFNV

)|UlQGULQJVI|UVODJHWVXSSEU\WQLQJDYVWUXNWXUHQWLOOHWW
¿QPDVNLJDUHQlWI|UEnGHJDWXRFKJFQlWInUHWWW\GOLJW
JHQRPVODJ'HQI|UHVODJQDVWUXNWXUHQSnPLQQHULGHODU
RPUHIHUHQVRPUnGHWVUXWQlW9lUGHWLYlUGHURVHQKDPnar och närmare det Ib-värde som referensområdet får,
vilket kan sägas spegla den föreslagna förändringen.
5HIHUHQVRPUnGHWVRPKDUHWWI|UKnOODQGHYLV¿Qmaskigt rutnät med få inre barriärgator där kvarteren
RFKE\JJQDGHUQDKDUHQUHODWLYWVWRUH[SRQHULQJPRW
U|UHOVHOlQNDUQDInURFNVnHWWK|JW,EYlUGH$WWYlUGHW
LQWHQnUPD[NDQI|UNODUDVEODLDWWQRUUDGHOHQDY
RPUnGHWKDUHQEHW\GOLJWJOHVDUHVWUXNWXU
bYHQVDPPDQOlQNQLQJVYlUGHW|NDULIDOOVWXGLHRPUnGHW
GnGHPHU¿QPDVNLJDQlWHQlYHQJHUÀHUDQVOXWDQGH
NRSSOLQJDU'RFNKnOOHUI|UHNRPVWHQDY\WWUHEDUULlUHU
ner värdet något, då antalet kopplingar inte blir påtagOLJWÀHU
5HIHUHQVRPUnGHWVRPKDUlQQXW\GOLJDUH\WWUHEDUULlUHU
i både ån och järnvägen med förhållandevis få anslutningar i såväl gatu- som gc-nät får ett lägre sammanläkningsvärde än fallstudieområdet, vilket kan sägas
VSHJODRPUnGHWVI\VLVNDI|UXWVlWWQLQJDU
*HQRPVWU|PQLQJVYlUGHWlUGHWYlUGHVRP MlPWHGHQ
|NDGHERVWDGV\WDQ |NDUPHVWLIDOOVWXGLHRPUnGHWPHOlan utgångsläget och förslaget. I utgångsläget fanns
förhållande vis få länkar som möjliggjorde rörelser
genom området med endast en riktningsförändring vid
NRUVQLQJ'HQ¿QPDVNLJDUHVWUXNWXUHQVDPWGHWPHGvetna tillskapandet av en obruten länk centralt i områGHWPHOODQFHQWUXPRPUnGHWLV\GRVWRFK.XQJVPlVVDQ
LQRUUInUHWWW\GOLJWJHQRPVODJLYlUGHURVHQ'HWWDNDQ
även sägas spegla den i programmet statuerade visionen
att göra området till en del av centrum där det är lätt att
röra sig till genomområdet.
För referensområdet blir genomströmningsvärdet i stort
sett lika som i förändringsförslaget för fallstudieområGHW'HWWDNDQI|UVNODUVPHGDWWDQWDOHWJHQRPVWU|Pmande gc-länkar är högre än i fallstudieområdet samtidigt som de genomströmmande gatulänkarna är färre.

'HQLQUHH[SRQHULQJPRWJDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NOlQNDUYLVDUSnHWWVDPODWYlUGHSnNQDSSWI\UD
Främst är gatunätet som är glest i stora delar av områGHW*FQlWHWlUQnJRW¿QPDVNLJDUHLYLVVDGHODUPHQ
även det är relativt glest i området som helhet. Ett par
av gatulänkar utgör barriärer vilket även håller ner
resultat något.
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9DGGHWJlOOHUNROOHNWLYWUD¿NI|UXWVlWWQLQJDUQDDQWDV
både turtäthet och täckningsgrad vara oförändrat, varför
LQJDI|UlQGULQJDULGHQWlFNWDPDUN\WDQLOOXVWUHUDVL
diagrammet.
För fallstudieområdet innebär den relativt höga genomVQLWWOLJDWXUWlWKHWHQ EODJHQRPQlUKHWHQWLOOUHVHFHQWUXP VDPWDWWGHQWlFNWD\WDQLQRPPHWHUIUnQ
hållplatserna i och intill områden omfattar hela fallstudLHRPUnGHWHWWK|JWYlUGHSnNROOHNWLYWUD¿ND[HOQLYlUGHURVHQDYVHHQGHLQWlNWPDUN([HPSHOYLVNDQQlPQDV
DWWVW|UUHGHOHQDYRPUnGHWIDOOHULQRPHQWlFNQLQJV]RQ
PHGFDWXUHUSHUWLPPHRFKGHODUQDQlUPDVWUHVHFHQWUXPPHGFDWXUHUSHUWLPPH
6DPWLGLJWEOLUGHWVDPODGHNROOHNWLYWUD¿NYlUGHWI|UGHQ
WlFNWD%7$\WDQLXWJnQJVOlJHWUHODWLYWOnJGnRPUnGHWV
H[SORDWHULQJVJUDGlUOnJ'LIIHUHQVHQPHOODQGHQWlFNWD
PDUN\WDQRFKGHWOlJUHYlUGHWI|UWlFNW%7$\WDNDQ
VlJDVLOOXVWUHUDHQRQ\WWMDGSRWHQWLDOLNROOHNWLYWUD¿Nkapacitet. Förändringsförslaget förslagna förtätning av
RPUnGHWLQQHElUHWW|NDWQ\WWMDQGHDYGHQQDSRWHQWLDO
vilket även illustreras i utfallet i värderosen.
bYHQI|UUHIHUHQVRPUnGHWYLVDVHQRQ\WWMDGSRWHQWLDO
UHODWLRQHQPHOODQWlFNWPDUN\WDPHGJRGWXUWlWKHWRFK
WlFNW%7$\WD'HWWDNDQI|UVNODUDVJHQRPGHQUHODWLYW
OnJDEHE\JJHOVHWlWKHWHQQlUPDVWUHVHFHQWUXP
6DPPDQWDJHWNDQVlJDVDWWIDOOVWXGLHRPUnGHWLXWgångsläget visar förhållandevis lågt samlat värde i
LQWHJUHULQJVSUR¿OHQ)|UlQGULQJVI|UVODJHWJHUXWLIUnQ
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQVJUXQGHUW\GOLJWP\FNHWElWWUH
grundförutsättningar för området att vara en integreUDWPHGRPJLYDQGHRPUnGHQ'HQIUlPVWD|NQLQJHQ
sker genom förbättrade förutsättningar för genomströmning samt ökad funktionsblandning genom
VW|UUHDQGHOERVWlGHUbYHQGHPHU¿QPDVNLJDUHQlWHQ
VDPWDQRUGQDQGHWDYÀHUDQVOXWQLQJDUELGUDUHQOLJW
integreringsmodellens bedömningsgrunder, till något
förbättrade försutsättningar för området att dels vara
VDPPDQOlQNDWPHGVLQRPJLYQLQJ 6D[HOQ VDPWGHOV
KDElWWUHLQUHVDPPDQOlQNQLQJJHQRPÀHULQWHUQDNRPPXQLNDWLRQVOlQNDU ,H%D[HOQ 
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 6XPPHUQDGHUHÀHNWLRQ
I detta kapitel har den fallstudie som utgjorts detta
arbetes andra empiriska del beskrivits. Fallstudien har
SULPlUWV\IWDWWLOODWWXQGHUV|NDLQWHJUHULQJVPRGHOOHQV
DQGUDVWHJLQWHJUHULQJVSUR¿OHQVRPSODQHULQJVYHUNW\J*HQRPWHVWHUSnHWWIDNWLVNWRPUnGHHWWI|UlQdringsförslag med både en uttalad vision om att bli
mer sammanlänkat och integrerat med intilliggande
centrumsområde, samt referens tester har tillsammans
med testerna på de teoretiska principiella stadsstrukturHUQDVWUXNWXUHUQDLI|UHJnHQGHNDSLWHOV\QOLJWJMRUWEnGH
VW\UNRURFKEULVWHULPHWRGHQVXUVSUXQJOLJDEHUlNQLQJV
ansatser.
5HVXOWDWIUnQWHVWHUKDULQRPUDPHQI|UDUEHWHWPHGIDOOstudien i ett inledande skede, tillsammans med testerna
i förgående kapitel, fungerat som en första validering av
integreringsmodellens beräkningssätt samt gett indikationer på behov av justeringar i beräkningsgrunderna. I
följande skede och tester har fallstudieområdet fungerat
som en fortsatt löpande validerande testbädd sökandet
efter lämpliga justeringar. I ett avslutande skede har
de föreslagna förändringarna kunnat testas samt sättas i relation testresultaten på de teoretiska principiella
stadstrukturerna i föregående kapitel.
'HWWDDUEHWHPHGDWWLGHQWL¿HUDVDPWI|UHVOnMXVWHULQgar i modellens bräkningsgrunder för att visa utfall i
HQOLJKHWPHGDQJLYHWV\IWHI|UUHVSHNWLYHSDUPHWHUKDU
utgjort en stor del av arbetsinsatsen både i detta kapitel
samt i rapportarbeten som helhet.
9LONDEHKRYDYMXVWHULQJDUKDULGHQWL¿HUDWVRFKJHQRPI|UWV"
3n|YHUJULSDQGHQLYnKDUDQVDWVHUQDLLQWHJUHULQJVPRGellens beräkningsätt sägas fungerat bra.
'RFNKDUXQGHUDUEHWHWVJnQJÀHUDEHKRYEnGHDY
preciseringar av tolkningar och behov justeringar samt
kalibreringar i beräkningarna och dess viktning kunnat
LGHQWL¿HUDV
'HVW|UVWDI|UlQGULQJDUQDKDUJMRUWVDYVDPPDQOlNQLQJVSDUDPHWHUQ8UVSUXQJIRUPHOQJDYH[HPSHOYLVGHOnQJD
\WWUHEDUULlUHUQDLRPUnGHWHWWXWIDOOVRPEHG|PGHV
som för starkt i relation till att anslutningar över dessa
barriärer faktiskt fanns och minskar dess effekt som
barriär.
Kompletterande separerade redovisningar i värderosen
av både sammanläkningsvärdet och genomströmningsvärdet bedöms som önskvärda samt arbetades in i de
förslagna beräkningsgrunderna. En fortsatt validering

av modellen bör dels testa utfallet av föreslagna föränGULQJDULROLNDW\SHUVWUXNWXUHUI|UDWWXQGHUV|NDRP
utfallen blir tillfredställande även i andra förutsättningar än de här testade. Försåt validering och utveckling
bör även testa huruvida faktiska genomströmmande
rörelser i områdena sker samt hur rörelserna ser ut vid
GHVDPPDQOlQNDQGHSXQNWHUQD3DUDOOHOODWHVWHUPHG
DQGUDPHWRGHUVRPWH[VSDFHV\QWD[NDQP|MOLJ|UD
intressanta jämförelser av metodens utfall.
bYHQPRWVYDUDQGHVHSDUHUDGHUHGRYLVQLQJDYGHQLQUH
H[SRQHULQJHQPRWJDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NOlQNDU
EHG|PGHVVRP|QVNDYlUD'RFNKDUMXVWHULQJDULGHQQD
SDUDPHWHULQWHEHG|PWVNXQQDU\PPDVLQRPUDPHQI|U
detta arbete. En fortsatt validering och utvecklingen av
modellen förordas dock överväga en sådan kompletterande justering av beräkningen.
För sammanlänkningsparametern föreslås även en
fortsatt validering och utveckling överväga att väga in
även en rumslig sammanlänkning, som ett komplement
till parmetern invägande av sammanhängande markanYlQGQLQJYLGRPUnGHWV\WWUHNDQW'HWWDVNXOOHlYHQL
GHWVDPODGH6YlUGHWNXQQDEU\JJD|YHUGHQSUREOHPDtik som funnit med att vissa barriärer även kan ha en
VDPPDQOlQNDQGHIXQNWLRQVRPUXPWH[HWWDWWUDNWLYW
WLOOJlQJOLJWnUXP'HWWDI|UXWVDWWWLOOUlFNOLJPlQJG
OlQNDU¿QQV|YHUEDUULlUHQYLONHWGRFNUHGDQYlJVLQL
modellen.
.ROOHNWLYWUD¿NSDUPHWHUKDUlYHQSUHFLVHUDWVRFK
NRPSOHWWHUDWV'HWWDGHOVVnGHQNODUDUDYHQPlWQLQJ
GlUÀHUDROLNDWlFNQLQJVJUDGHU¿QQVI|UROLNDGHODUDY
DNWXHOOWRPUnGH'HOVVnDWWGHQWlFNWD\WDQEnGHYDG
JlOOHUPDUN\WDUHVSHNWLYH%7$\WDI|UHQYLVVWXUtäthet sätts i relation till områdets helhet. En separerad
UHGRYLVQLQJDYWlFNQLQJVJUDGHQI|U%7$\WDUHVSHNWLYHPDUN\WDEHG|PVSnHWWW\GOLJWVlWWNXQQDLOOXVWUHUDHYHQWXHOORQ\WWMDGSRWHQWLDOLNROOHNWLYWUD¿NWlFNW
PDUN\WD
+XUNDQUHVXOWDWHQWRONDV"
0HGI|UVODJQDI|UlQGULQJDULEHUlNQLQJVJUXQGHUQD
bedöms översiktligt testen för fallstudieområdet ge
resultat som kan ses som överstämmande i relation till
bedömning av områdets egenskaper och försutsättningar utifrån karta samt platsbesök.
5HGRYLVDGHUHVXOWDWLYlUGHURVGLDJUDPPHQNDQVHVVRP
indikatorer på områdenas övergripande förutsättning att
vara väl integrerade dels med sin omgivning samt dels i
sin inre struktur och funktioner.
Framhållas bör att testerna inom ramen för detta arbete
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utgör en andra validering av modellen som helhet och
en första valideringen av modellen efter de föreslagna
justeringarna, varför säkerheten i resultaten relation
till utfall i andra strukturer och förutsättningar inte kan
EHNUlIWDVWLOOIXOOR'RFNNDQGHSDUDOOHOODWHVWHUQDLGH
teoretiska principiella strukturerna bedömas ge en viss
vägledning om att beräkningsansatserna ger tillfredställande utfall i olika strukturer.

6DPPDQWDJHWKDUIDOOVWXGLHWHVWHWXWJMRUWHQYLNWLJGHOL
denna studie och för de slutsatser som görs av integreULQJVPRGHOOHQVRPSODQHULQJVYHUNW\J
I följande avslutande kapitel ges en summerande
diskussion som bemöter detta arbetes övergripande
frågeställningar om integreringsmodellens teoretiska
och praktiska relevans samt potentiella funktion som
SODQHULQJVYHUNW\J

+XUXSSOHYVLQWHJUHULQJVPRGHOOHQIXQJHUDVRPYHUNW\J
LSUDNWLVNWLOOlPSQLQJ"
3nHQ|YHUJULSDQGHQLYnEnGHPRGHOOHQVDQVDWVHURFK
beräkningsgrunder vara fungerande som planeringsYHUNW\J
'HNYDQWLWDWLYDPnWWRFKXQGHUODJVVLIIURUVRPEHG|PV
NDQLGHÀHVWDDYVHHQGHKLWWDVHOOHUEHUlNQDVUHODWLYW
lätt. En färdig programvara för parallell beräkning och
redovisning i karta samt värderos skulle underlätta
DQYlQGDQGHWEHW\GOLJW
'RFNKDUGHEHKRYDYMXVWHULQJDUVRPLGHQWL¿HUDWV
bl.a. inom ramen för fallstudien gjort själva den praktiska tillämpningen av modellen i detta arbete relativt
DUEHWVNUlYDQGH2VlNHUKHWHUQDVRPGHQEHJUlQVDGH
valideringarna medför för resultaten påverkar även det
användbarheten av modellen i nuläget.
'RFNlUPRGHOOHQVDQVDWVHURFKJUXQGHUQDI|UEHUlNQingarna relevanta ur planering och integreringsperspektiv, vilket bl.a. visats i teori kapitlet.
'HIDNWRUHUVRPPRGHOOHQYlJHULQlUlYHQJDQVND
basala faktorer som ändå ofta vägs in i argumentation
kring och utformning av en struktur och dess egenskaSHU'HWVRPPRGHOOHQWLOOI|UlUHWWI|UVODJWLOOVDPPDQvägning samt en samlad redovisning av dessa faktorer.
'HWWDNDQVlJDVEnGHNXQQDJHI|UXWVlWWQLQJDUI|UDWW
se den samlade bilden av integreringsförutsättningar
genom sammanvägda jämförbara abstraktion som
PRGHOOHQVUHGRYLVQLQJLYlUGHURVHQPHGI|U'HWWD
kan skapa en kommunicerbar bild av om föreslagen
struktur, markanvändning etc. möter de för projektet
XSSVDWWDPnOHQ6DPWLGLJWNDQVDPPDQYlJDQGHWJHQRP
beräkningsformerna även tillviss del uppfattas medföra
HQYLVVRWUDQVSDUHQVI|UYLONDIDNWRUHUVRP¿QQVEDNRP
HWWYLVVWYlUGHSnHQYLVVD[HO'RFNNDQHQVnGDQULGn
DYEULVWDQGHWUDQVSDUHQVlYHQVlJDV¿QQDVLHQPHU
intuitivt bedömd och verbalt beskriven förändring av ett
RPUnGHVI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDHQI\VLVNWRFKIXQNtionellt sammalänkad del med sina omgivande områden
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5. Avslutande diksussion
Detta arbete har syftat till att i brett perspektiv analysera och undersöka det analys- och redovisningsverktyg, IntegreringsmodellenVRPI|UHVODJLWVLWUD¿NYHUNHWVUDSSRUW³Integrering av handel i städer - Metoder, strategier och
exempel´  KXYXGIUnJHVWlOOQLQJHQ
9LONHQUHOHYDQVRFKSRWHQWLHOOIXQNWLRQNDQLQWHJUHULQJVPRGHOOHQKDQVRPHWWYHUNW\JLVWDGVSODQHULQJVSURFHVVHQ"
utifrån de tre övergripande delfrågorna som presenterats inledningsvis i detta arbete;
9DGNDQI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLVWDGVSODQHULQJVVDPPDQKDQJLQQHElUDRFKKXUNDQGHQDQDO\VHUDV"
+XUI|UKnOOHUVLJLQWHJUHULQJVPRGHOOHQWLOOEHJUHSSHWLQWHJUHULQJLUHODWLRQWLOODQGUDUHOHYDQWD
I|UKnOOQLQJVlWWRFKEHVNULYQLQJDU"'YVYLONHQWHRUHWLVNUHOHYDQVNDQVlJDV¿QQDVI|ULQWHJUHULQJVPRGHOOVHQV
DQVDWVHURFKEHUlNQLQJVJUXQGHU"
9LONDXWIDOOJHUPRGHOOHQLROLNDI|UXWVlWWQLQJDURFKVWUXNWXUHUVDPWYLONDEULVWHURFKNRPSOHWWHULQJV
I|UlQGULQJVEHKRY¿QQVLPRGHOOHQ"'YVKXUIXQJHUDULQWHUJHULQJVPRGHOOHQVRPYHUNW\JLSUDNWLVN
WLOOlPSQLQJ"
Stora delar av arbetsinsatsen för detta arbete har fokuserats runt den tredje delfrågeställningen med validerande
tester inklusive utarbetande av förslag till vissa justeringar i modellens beräkningsgrunder. Nedan ges en
summerande diskussion av genomförda studier som först bemöter delfrågeställningarna. Därefter ges en
avslutande summering om integreringsmodellen planeringsverktyg samt en diskussion av huvudfrågeställningen.
9DGNDQI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJLVWDGVSODQHULQJVVDPPDQKDQJLQQHElUDRFKKXUNDQGHQDQDO\VHUDV"
RFK
+XUI|UKnOOHUVLJLQWHJUHULQJVPRGHOOHQWLOOEHJUHSSHWLQWHJUHULQJLUHODWLRQWLOODQGUDUHOHYDQWDI|UKnOOQLQJVlWWRFK
EHVNULYQLQJDU"'YVYLONHQWHRUHWLVNUHOHYDQVNDQVlJDV
¿QQDVI|ULQWHJUHULQJVPRGHOOVHQVDQVDWVHURFKEHUlNQLQJVJUXQGHU"

I teorikapitlets inledande del konstaterades att tillgängOLJKHWRFKQlUKHW HOOHUI\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ 
NDQWLOOVNULYDVHQVWRUEHW\GHOVHI|UE\JJDQGHWDYDWtraktiva och hållbara städer samt att dessa frågor kan
framhållas som övergripande mål både för den enskilda
staden och för samhället i stort.
(QUDGIDNWRUHULVWDGHQVI\VLVNDVWUXNWXUEHVNUHYV
PHGVW|GDY75$67KDHQDYJ|UDQGHEHW\GHOVHI|U
DWWXSSQnWLOOJlQJOLJKHW7H[PDVNYLGGRFKVWUXNWXUL
GHROLNDWUD¿NQlWHQVDPPDQKlQJDQGHNRQWLQXLWHWLQWH
EDUDLELOYlJQlWHWXWDQRFNVnLJnQJRFKF\NHOYlJQlWHW
EHE\JJHOVHQVWlWKHWRFKNRQFHQWUDWLRQDYVWnQGKnOOSODWVHURFKWXUWlWKHWLNROOHNWLYWUD¿NQlUKHWPHOODQROLND
IXQNWLRQHU VRPKDQGHORFKERVWlGHU HWF
'HWNRQVWDGHUDGHVDWWKDQGHOQKDUHQYLNWLJUROOLVWDGHQ
XWIRUPQLQJRFKXWYHFNOLQJ QXRFKKLVWRULVNW VDPWDWW
LQFLWDPHQWNDQ¿QQDVWLOODWWDUEHWD|NDGLQWHJUHULQJ
både från planeringsperspektiv, hållbarhetsperspektiv

och utifrån handelns perspektiv. Närhet och tillgänglighet för och till medborgarna är här en förenande
IDNWRU'HWIUDPK|OOVVHGDQ¿QQDVHWWEHKRYDY|NDG
VWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJlYHQLVW|UUHSHUVSHNWLYWH[
PHOODQERVWDGVI|URUWVRPUnGHQRFK|YULJDVWDGVGHODU
'HQVWRUDYLNWHQDYGHVVDIUnJRULQWHPLQVWXUKnOOEDUhetsperspektiv, konstaters aktualisera behovet av att
ställa frågan och ta ställning till om den framtida staden
kan planeras på samma sätt som städer har planerats hittills. Eftersom städer sällan planeras helt från grunden
blir det viktigt att även i projektet som rör planering
eller utveckling av endast en del av en stad ändå förstå
detta delområdes roll i relation till helheten och till sin
QlUOLJJDQGHRPJLYQLQJ'HWNRQVWDWHUDVlYHQ¿QQDV
HWWEHKRYDYNRPPXQLFHUEDUDPHWRGHUI|UDWWDQDO\VHU
NYDQWL¿HULQJRFKUHGRYLVQLQJ
)\VLVNVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJNDQPHGVW|GDYEOD
75$67RFKEDNRPVWnHQGHVWDWOLJDYHUNGlUPHGVHV
VRPHQYLNWLJRFKDQJHOlJHQIUnJDI|UGHQI\VLVNDVWDGVSODQHULQJHQ6RPIUDPKnOOLWVWLGLJDUHXWJ|U75$67L
varken någon vetenskaplig rapport eller i sig inte något
politiskt antaget dokument som redovisar politiskt uppVDWWDPnOPHQLVLQW\GOLJDUROORPVDPODQGHYlJOHGQLQJIUnQÀHUDDYGHEHW\GDQGHVWDWOLJDYHUNHQLIUnJRU
VRPU|UWUD¿NRFKVWDGSODQHULQJPnVWHlQGn75$67
tillskrivas ha både vikt och relevans.
)|UDWWNXQQDDQO\VHUDVWDGHQRFKWUD¿NQlWHQVROLND
EHVWnQGVGHODUI|UDWWInHQKHOKHWVV\QVRPJUXQGI|UDWW
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göra bra avvägda lösningar och fatta bra beslut framKnOOVL75$67EHK|YDVEUDPHWRGHURFKYHUNW\J
9HUNW\JVRPNDQEHVNULYDLVWDGHQVXSSE\JJQDGRFK
VDPPDQKDQJEnGHNYDOLWDWLYWRFKNYDQWLWDWLYW'HWWD
VDPWIDNWXPHWDWWÀHUWDOHWDYGHDVSHNWHUVRP75$67
WDUXSSVRPDYJ|UDQGHI|UWLOOJlQJOLJKHW HOOHUI\VLVN
VWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ LQJnULLQWHJUHULQJV
modellens parametrar, kan på ett övergripande plan
sägas ge integreringsmodellens ansats att beskriva och
DQDO\VHUDI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UVWUXNWXUHOOLQWHJUHULQJ
en teoretisk och praktisk relevans som planeringsYHUNW\JbYHQRPLQWHJUHULQJVPRGHOOHQLQWHWlFNHULQ
HOOHUJHVYDUSnDOODGHDVSHNWHUVRP75$67EHVNULYHU
KDEHW\GHOVHI|UWLOOJlQJOLJKHWVn¿QQV VRPVDJW HQ
stor samstämmighet mellan integreringsmodellens
SDUDPHWDUDURFKÀHUWDOHWDYGHDVSHNWHUVRP75$67
IUDPKnOOHUNXQQDSnYHUNDWLOOJlQJOLJKHWHQ6WHJHQOLJW
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDQDO\VPHWRGLNPHGIUDPWDJDQGH
DYHQLQWHJUHULQJVSUR¿OLIRUPDYHQYlUGHURVNDQlYHQ
ses som en mer eller mindre direkt vidareutveckling
och konkretisering i avvägda parametrar av den effekWSUR¿OUHGRYLVQLQJLIRUPDYHQYlUGHURVVRPI|UHVOnV
L75$67 GlUGRFNXWDQGH¿QLWLRQDYYLONDEHW\GHOVHIXOODSDUDPHWUDUVRPE|ULQJn 
6SDFHV\QWD[XWJ|UHWWYlOHUNlQWDQYlQWRFKEUDYHUNW\JDWWPHGUXPPHWRPXWJnQJVSXQNWDQDO\VHUDUXPVOLJDVDPEDQGLVWDGHQ0HWRGHQJUXQGDUVLJRFNVnSnHQ
relativt lång vetenskaplig forskningsgrund. Integration
lUHWWFHQWUDOWEHJUHSSLQRPVSDFHV\QWD['HWXWEUHGGD
användandet av metoden inom stadsplaneringssammanKDQJNDQSnVWnVYLVDSnHWWEHKRYDYDWWNXQQDDQDO\VHUD
LQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UHQSODWV,VLQDQDO\V
DYLQWHJUDWLRQXWJnUVSDFHV\QWD[IUnQGHXSSOHYGD
UXPPHQV D[LDOOLQMHUHOOHUVLNWRPUnGHQ NRQ¿JXULHOOD
förhållande till varandra inom det givna aktuella området samt till omgivande staden.
(QJUXQGWDQNHRFKXWJnQJVSXQNWLQRPVSDFHV\QWD[lU
MXVWDWWUXPPHQVNRQ¿JXUDWLYDI|UKnOODQGHWLOOYDUDQdra påverkar dess sociala egenskaper och dess faktiska
DQYlQGQLQJ'HQUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQHQNDQVnOHGHV
YDUDHQYLNWLJDQDO\VDWWJ|UDYLGSODQHULQJI|U|NDG
LQWHJUDWLRQPHOODQRPUnGHQ6RP(NHOXQG.RFKIUDPKnOOHU¿QQVGRFNlYHQEHKRYDYPHWRGHUXWJnULLIUnQHQ
SODWVHWWRPUnGHVSUHIRUPDWLYDYlUGHQGYVIUnQGHVV
faktiska eller förväntade funktion.
I vissa avseenden kan detta sägas göra den inom detta
arbete studerade integreringsmodellens förhållningssätt
LQWUHVVDQWRFKUHOHYDQW7LOOVNLOOQDGIUnQVSDFHV\QWD[lU
integreringsmodellens teoretiska utgångspunkt grundad
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LDQWDJDQGHWDYDWWYLVVDHJHQVNDSHULVWDGVE\JJQDGHQV
GHONRPSRQHQWHURFKIXQNWLRQHU VRPWH[JFQlWHWV
XSSE\JJQDGRFKVDPPDQOlQNQLQJI|UHNRPVWDYEDUULlUHUIDNWLVNPL[LPDUNDQYlQGQLQJHQ
H[SORDWHULQJVJUDGHWF SnYHUNDURFKNDQEHVNULYDHWW
VSHFL¿NWRPUnGHVI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDLQWHJUHUDWPHG
sin omgivning.
Integreringsmodellen lägger inte huvudfokus på den
upplevda graden av integration utan fokuserar på funkWLRQHOODDVSHNWHU'RFNLQQHElUHQWLOOlPSQLQJDYLQWHgreringsmodellen en rad bedömningar som i olika grad
kan infatta upplevelsen av både funktioner och rum.
$QDO\VHURFKUHGRYLVQLQJDUHQOLJWVSDFHV\QWD[IUDPKnOOVOlPQDVWRUWXWU\PPHRFKEHKRYDYWRONQLQJDU
avvägningar av vad som kan vara lämpliga åtgärder.
'HWWDEHKRYDYWRONQLQJDURFKDYYlJQLQJDU¿QQVlYHQL
WLOOlPSQLQJHQLSULQFLSDYDOODW\SHUDYPRGHOOHU
HOOHUPHWRGHUI|UDWWNYDQWL¿HUDYlUGHQRFKIXQNWLRQHU
LGHQE\JJGDPLOM|QLQWHJUHULQJVPRGHOOHQLQNOXGHUDG
9DOHWDYnWJlUGHUEHK|YHUJ|UDVLI|UKnOODQGHWLOOYLOND
PnOVRP¿QQVI|UGHWDNWXHOODRPUnGHWRFKI|UVWDGHQ
VRPKHOKHW$QDO\VPHWRGHURFKGHVVQHGEU\WQLQJRFK
UHGRYLVQLQJDYYLVVDFHQWUDODNRPSRQHQWHUVWDGE\Jgnaden kan dock vara till hjälp för att kunna kommunisera och jämföra olika alternativ mellan inblandade
aktörer och specialister inom olika delområden så att
GHVVDNDQVlWWDVGHVVDLUHODWLRQWLOOXSSVDWWDPnO)\VLVN
strukturell integration och att öka tillgänglighet kan
YDUDH[HPSHOSnVnGDQDPnO
(QVSDFHV\QWD[DQDO\VRFKHQDQDO\VHQOLJWLQWHJUHringsmodellen skulle kunna fungera som kompletterande eller alternativa sätt att skapa en förståelse
I|UHWWRPUnGHVLQWHJUDWLRQVI|UXWVlWWQLQJDU6nGDQ
förståelse kan utgöra en viktig del i planering och utIRUPDQGHWDYVnYlOJDWXQlWJFVWUXNWXUHUVRPXUEDQD
rum och övergripande stadsmönster som ska främja
en ökad integrering och tillgänglighet mellan stadens
ROLNDGHORPUnGHQ.RPSOHWWHUDQGHSDUDOOHOODDQDO\VHU
skulle även kunna fungera som en fortsatt validering av
intergeringsmodellen.
Inom ramen för föreliggande arbeta har även en invägning av den upplevda rumsliga sammanlänkning
PHGRPJLYQLQJHQO\IWVVRPHQ|QVNYlUGP|MOLJKHWDWW
överväga att arbetas in vid en fortsatt utveckling av
modellens sammanlänkningsparmeter.
bYHQRPGHWLQRPVWDGVRFKVDPKlOOVSODQHULQJHQLGDJ
¿QQVHQXWEUHGGI|UVWnHOVHRFKYLOMDDWWLQULNWDVWDGHQ
utveckling mot en ökad sammanläkning, tillgänglighet

Robert Engblom, Magisterarbete 30 hp, Fysisk Planering, BTH Karlskrona

och integrering mellan såväl olika bostadsområden
som mellan dessa och stadens handelsområden eller
arbetsplatser så kan det krävas just en kommunicerbar
förståelse av för vilka delkomponenter som faktiskt
påverkar förutsättningarna för en ökad integrering.
*DWXQlWHWVRFKVWDGHQVVWUXNWXUHOODXSSE\JJQDGKDU
en avgörande roll för tillgängligheten i staden och
därmed även för möjligheten att uppnå en ökad integreULQJ'HWWDLVLQWXUKDUHQDYJ|UDQGHUROOI|UKXUGHQ
DQYlQGVRFKIXQJHUDUYLONHWEODW\GOLJWIUDPKnOOVL
75$670HGEDNJUXQGLGHWWDKDUGHWEHG|PWVLQWUHVVDQWDWWVWlOODIUnJDQRPGHWLQWH¿QQVDQGUDPHWRGHU
eller sätt att beskriva och förhålla sig till strukturell
LQWHJUHULQJLSODQHULQJRFKXSSE\JJDQGHDYJDWXQlWRFK
stadsstrukturer.
(QH[HPSOL¿HUDQGHVnGDQPHWRGVRPV\IWDUWLOODWWJH
HQI|UVWnHOVHLJDWXQlWHWVXSSE\JJQDGRFKIRUPDWLYD
EHW\GHOVHI|UVWDGVWUXNWXUHQVRPKHOKHWlUHQPHWRG
I|UVWUnNVWUXNWXUDQDO\V HOOHUUXWWVWUXNWXUDQDO\V VRP
I|UHVOnVDY6WHSKHQ0DUVKDOOLSXEOLNDWLRQHQ6WUHHWV
DQG3DWWHUQV XWJLYHQ ,6WUHHWVDQG3DWWHUQVJ|U
lYHQ0DUVKDOOHQGMXSORGDQGHSUREOHPEHVNULYQLQJ
av de förutsättningar och planeringsideal som ligger
bakom de stadstrukturer vi har idag eller försöker skapa
VDPWYLONDSUREOHPVRPNDQ¿QQDVPHGQXYDUDQGH
I|UKnOOQLQJVlWWUnGDQGHWUD¿NRFKVWDGVSODQHULQJVSURfessionerna.
$PELWLRQHQLGHQ7UD¿NYHUNVUDSSRUWGlULQWHJUHULQJVPRGHOOHQlUIUDPWDJHQYDUlYHQDWWI|UV|NDEU\WD
QHGRFKI|UVWnGHIDNWRUHUVRPKDUEHW\GHOVHI|UHQ
|NDGLQWHJUHULQJDY H[WHUQD KDQGHOVRPUnGHQYLONHW
ledde fram till utarbetandet av integreringsmodelOHQ,GHWWDVDPPDQKDQJWLOOI|U0DUDVKDOVDQDO\VDY
den bakomliggande och aktuella problembilden några
intressanta aspekter. Inte minst vad det gäller den traditionella mångfunktionella gatans roll i modernistiska
WUD¿NSODQHULQJHQRFKJDWXKLHUDUNLQVRPLGDJlUW\GOLJW
del av strukturen i våra städer.
1lUGHWJlOOHU H[WHUQD KDQGHOVRPUnGHQIUDPVWlOOVRIWD
EHVOXWHQRPVMlOYDORNDOLVHULQJHQDYKDQGHOWLOOH[WHUQD
lägen som det centrala problemet och därmed orsak till
GHVVQHJDWLYDHIIHNWHUL|NDWWUDQVSRUWEHKRY GlUPHG
lYHQXWVOlSS XWDUPDQGHWDYFHQWUXPRPUnGHQVNDSDQGHWDYQ\DGLVXUEDQDKDQGHOVRPUnGHQHWF'HWWDNDQ
utan större tvekan framhållas ha relevans och lokaliVHULQJVEHVOXWHQLVLJlUDWWEHWUDNWDVRPEHW\GHOVHIXOOD
'RFNE|UVMlOYDXSSE\JJQDGHQDYGHW|YHUJULSDQGH
YlJRFKJDWXQlWHQVDPWGHVWUDWHJLHURFKSROLF\VVRP
VW\UGHVVDNXQQDWLOOVNULYDVHQPLQVWOLND RPLQWHPHU 

EHW\GDQGHUROOI|UXSSNRPVWHQDYH[WHUQDKDQGHOVRPråden och dess i stadsplanering perspektiv ofta framKnOOQDEULVWIlOOLJDXUEDQDNYDOLWpHU0DUVKDOOVSnYLVDQGH
DYGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQVXUEDQDNYDOLWpHU EOD
VRPVWDGHQVKXYXGVDNOLJDKDQGHOVSODWV JnUDWWNQ\WD
till dess mångfunktionalitet som gata samt till dess kon¿JXULHOODUROOLGHW|YHUJULSDQGHJDWXQlWHWVW\UNHUGHWWD
7LOOGHWWDNDQlYHQOlJJDVVSDFHV\QWD[NRQVWDWHUDQGHQ
DYGHQUXPVOLJDNRQ¿JXUDWLRQHQVRFKLQWHJUDWLRQHQV
EHW\GHOVHI|UU|UHOVHURFKKDQGHOVHWDEOHULQJDU
0HGDQGUDRUGNDQHQELGUDJDQGHRUVDNWLOOEnGH
ORNDOLVHULQJHQDYKDQGHOQWLOOH[WHUQDOlJHQRFKDY
GHVVSnWDODGHEULVWDQGHXUEDQDNYDOLWpHURFKEULVWDQGH
integrationen till närliggande stadsområden vara fakWXPHWDWWGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQW\FNVÀ\WDIULWWL
GHQPRGHUQDWUD¿NQlWVNRQ¿JXUDWLRQHQ'YVDWWGHOV
DWWGHQNRQ¿JXULHOOWFHQWUDODUROOVRPGHQWUDGLWLRQHOOD
VWDGVJDWDQKDGHVRPGHQPHVWDUWHULHOODJDWDQLV\Vtemet nu innehas av motorvägen mellan städerna som
där de möter en annan väg med hög arteriellitet medför
goda förutsättningar för handelsetableringar, precis som
den traditionella stadsgatan men att dess hastighet och
XWIRUPQLQJLQWHP|MOLJJ|UXUEDQDNYDOLWpHUVRPGHQ
traditionella stadsgatan hade i mångfunktionalitet för
möten, vistelse och handel på eller i direktanslutning till
JDWXUXPPHW'HOVDWWGHQPnQJIXQNWLRQDOOLWHWVRPGHQ
WUDGLWLRQHOODJDWDQYLGQ\SODQHULQJRIWDHQGDVWWLOOnWVL
OlQJVW³XW´YlJQlWVNRQ¿JXUDWLRQHQGlUKDVWLJKHWHUQDlU
OnJDGYVLWH[ERVWDGVRPUnGHQDVVlFNJDWRU
,NRPELQDWLRQPHGDWWGHWYLGXWIRUPDQGHWDYGHH[WHUna handelsområdena ofta inte skapats gatunätsstrukturer
som i så stor grad sammanlänkar med intilliggande nätstrukturer för att en ökad integration eller urbana stadPlVVLJDNYDOLWpHU LVWLOPHGGHLGHQWUDGLWLRQHOODVWDGVJDWDQ VNDNXQQDXSSVWn,QWUHVVDQWLGHWWDVDPPDQKDQJ
lUlYHQDWWH[WHUQKDQGHOQRFKGHVVIDVWLJKHWVXWYHFNODUH
allt ofta försöker efterlikna delar av den traditionella
VWDGHQRFKVWDGVJDWDQVNYDOLWpHULVLQGULYNUDIWDWW|ND
EHV|NDUQDVYLVWHOVHWLGLRPUnGHW YLONHWIUDPJnUEODDY
LQWHUYMXHUJHQRPI|UGDLQRP7UD¿NYHUNHWVUDSSRUW 
,QWHJUHULQJVPRGHOOHQVLGHQWL¿HUDQGHDYKXUROLNDQlW
ELOJDWXQlWHWUHVSHNWLYHRFKJnQJRFKF\NHOYlJQlWHW 
sammanlänkar med anslutande nät vid områdets gräns
kan ur detta perspektiv ses som relevant för både integration och för ett främjande av bättre stadsmässiga
NYDOLWpHU
6RPIUDPJnUDYUHGRJ|UHOVHQDY6WUHHWVDQG3DWWHUQV
YLVDU0DUVKDOOSnDWWJDWDQJDWXW\SHQRFKJDWRUQDV
olika läge i förhållande till helheten en avgörande roll
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EnGHI|UGHQVSHFL¿NDJDWDQVIXQNWLRQDQYlQGQLQJL
närliggandekvarter samt för gatunätet egenskaper som
helhet och därmed för stadsstrukturens egenskaper som
helhet.

vändning för området som är lämplig måste platsens unika egenskaper och förutsättningar sättas
LUHODWLRQWLOOVLQRPJLYDQGHNRQWH[WRFKDNWXHOOD
uppsatta mål för samhället, staden, projektet, etc.

'HQHQVNLOGDJDWXOlQNHQlUHQOLJW0DUVKDOOHQSODWV
NRPSRQHQWVRPLYDUMHJLYHQGHOOlQNNDQU\PPDROLND
W\SHUDYU|UHOVHVWUnN UXWWHU RFKNYDOLWDWLYDVWDGVUXP
YLONDNDQYDUDPHUHOOHUPLQGUHVDPPDQKlQJDQGH NRQQHNWLYD HOOHUNRQWLQXHUOLJDLUHODWLRQWLOODQJUlQVDQGH
W\SHUDYJDWRUU|UHOVHVSUnNRFKVWDGVUXP0DUVKDOO
IUDPKnOOHURFNVnYLNWHQDYDWWV\QOLJJ|UDRFKVNLOMDSn
VWUnNRFKQlWYHUNI|UROLNDW\SHUDYWUDQVSRUWVlWW

Integreringsmodellen väger in aspekter som samPDQOlQNQLQJ NRQQHNWLYLWHW JHQRPVWU|PQLQJ
NRQWLQXLWHW PHQRFNVnDVSHNWHUVRPPDUNDQYlQGQLQJH[SORDWHULQJVJUDGWlWKHWLEHE\JJHOVHQ
RFKI|UHNRPVWDYEDUULlUHU6DPWLGLJWVRPGHQQD
VDPODGHDQDO\VDYYLWWVNLOGDDVSHNWHUEnGH
rumsliga, funktionella, kompositionella, kan
XWJ|UDHQVWRUVW\UNDVNXOOHGHWRFNVnWLOOYLVVGHO
NXQQDIUDPKnOODVVRPHQEULVWGnGHQLQWHOLNDW\GOLJWVRPGHDQGUDPHWRGHUQDDQO\VHUDUHQVSHFL¿N
IDNWRU$QDO\VHUPHGKMlOSDYLQWHJUHULQJVPRGHOlens skulle därför i varierad uträckning kunna
EHK|YDNRPSOHWWHUDVHOOHUVW|GMDVDYDQDO\VHUVRP
IRNXVHUDUSnHQVNLOGDHOOHUDQGUDDVSHNWHU7H[
VSDFHV\QWD[ I|UGHWUXPVOLJDVDPPDQKDQJHW 
HOOHUVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHU I|UNRQ¿JXULHOOD
VDPPDQKDQJHWLOlQNDUDUI|UHQYLVVIXQNWLRQW\S
DYU|UHOVH HWF(QDQQDQEHJUlQVQLQJI|ULQWHgreringsmodellen är att den ännu inte testats eller
validerats i någon större omfattning, vilket gör att
det föreligger osäkerheter i dess utfall samt tolkning av dessa utfall.

6DPPDQWDJHWNDQVlJDVDWWVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VHQ
RFK0DUVKDOOVDQJUHSSVVlWWLVWRUWKDUVLWWIRNXVSn
DWWI|UVWnQlUYHUNVXSSE\JJQDGHQI|UHQVWDGHOOHUHWW
område som helhet, där beskrivningen av vissa gators
integration i relation till hela gatunätet utgör en del. InWHJUDWLRQVPRGHOOHQVV\IWDUnVLQVLGDPHUWLOODWWEHVNULva ett givet områdes integrationsförutsättningar relativt
WLOOGHVVGLUHNWDQJUlQVDQGHRPUnGHQ6RPHWWLQOHGDQGH
steg i integreringsmodellens metodik föreslås dock en
mer översiktlig bedömning av områdets förutsättningar
LVWDGHQJ|UDV'HQEDVHUDVGRFNPHUSnI|UHNRPVWHQ
DYEH¿QWOLJLQIUDVWUXNWXUNROOHNWLYWUD¿NEDUULlUHURFK
diversiteten i den pågående markanvändningen.
,PHWRGHQVHIWHUI|OMDQGHI|UGMXSDGHDQDO\VVWHJLQWHJUHULQJVSUR¿OHQYlJHULQWHJUHULQJVPRGHOOHQlYHQKlULQ
EODSnJnHQGHPDUNDYlQGQLQJWlWKHWLEHE\JJHOVHQRFK
förekomsten av barriärer, till skillnad från
0DUVKDOOVVWUnNUXWWVWUXNWXUDQDO\VVRPIRNXVHUDUSn
JDWDQRFKJDWXVWUXNWXUHQVXSSE\JJQDGRFKVW\UDQGHUROO
I|UVWDGVWUXNWXUHQRFKGHVVHJHQVNDSHU0DUVKDOO RFK
lYHQVSDFHV\QWD[ KDUKlULVWlOOHWDQJUHSSVlWWHWDWW
PDUNDQYlQGQLQJHQPHUlUHQIUXNWDYJDWXQlWHWVVWUnN
UXWWVWUXNWXUHOODXSSE\JJQDGRFKWLOOJlQJOLJKHWHQI|U
ROLNDWUDQVSRUWVODJ 0DUVKDOO HOOHUDYVMlOYDUXPPHQV
NRQ¿JXULHOODI|UKnOODQGH VSDFHV\QWD[ 
(Q|YHUJULSDQGHOLNKHWPHOODQEnGH0DUVKDOOVDQJUHSSVlWWVSDFHV\QWD[RFKLQWHJUHULQJVPRGHOOHQI|UKnOOQLQJVlWWlUDWWLQJHQDYGHVVDGLUHNWI|UHVNULYHUHQJLYHQW\S
DYXWIRUPQLQJHOOHUVWUXNWXUXWDQV\IWDUWLOOJHQRPDWW
DQDO\VHUDYLVDGHONRPSRQHQWHULVWDGHQNXQQDEHVNULYD
YLVVDHJHQVNDSHUVRPEHG|PVKDEHW\GHOVHI|UGHVV
KHOKHWRFKLQQHERHQGHNYDOLWpHUbYHQRPLQWHJUHringsmodellen säger sig utgå från en stadslik struktur
och premierar en täthet i nätstrukturer, funktioner och
EHE\JJHOVHVnVlJHUGHQLQWHQnJRWRPSUHFLVKXUHQ
lämplig stadstruktur och markanvändning ser ut på den
givna platsen. För att avgöra vilken stadstruktur och an-
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En kvalitet hos samtliga av metoderna är att de
PHGJHUNYDQWLWDWLYDDQDO\VHURFKUHGRYLVQLQJDUDY
viktiga beståndsdelar för stadstrukturens egenVNDSHUVDPWGHVVDEHVWnQGVGHODUVNRQ¿JXUDWLYD L
integreringsmodellen även till viss del även komSRVLWLRQHOOD I|UKnOODQGHQWLOOVLQRPJLYQLQJ'HWWD
kan i sin tur möjliggöra ett mer konstitutionellt
förhållningsätt i stadsplaneringen, där förhållandet
PHOODQYLVVDYLNWLJDNRPSRQHQWHUNDQV\QOLJJ|UDV
RFKVlWWDVLIRNXVVW\UQLQJRFKPnOIRUPXOHULQJ
YLONHWEOD0DUVKDOODQVHUYDUD|QVNYlUW'HWWD
kan sedan ligga till grund för utformning av ett
områdes övergripande gatumönster, strukturer och
IXQNWLRQHU VDPWlYHQI|UVHQDUHPHUGHWDOMHUDG
XWIRUPQLQJDYSODVWHUJDWRUHWF
6DPPDQWDJHWNDQGHWVlJDVDWWDQDO\VPHWRGHUVRP
EU\WHUQHURFKJHUUHSUHVHQWDWLYDNRPPXQLVHUEDUD
redovisningar av viktiga faktorer i stadens struktur
NDQXQGHUOlWWDI|UVWnHOVHVSHFL¿NDHJHQVNDSHUDY
EHW\GHOVI|UKHOKHWHQ'HVVDDQDO\VHUNDQIXQJHUD
VRPYLNWLJDYHUNW\JI|UDWWI|UVWnEHVNULYDRFK
prioritera önskvärda egenskaper utifrån uppsatta
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mål för det enskilda stadsrummet, för det givna området eller för staden som helhet. I detta sammanhang bör
IUDPKnOODVLQJHQHQVNLOGDQDO\VPHWRGJHUDOODVYDUHQ
VRPNUlYVI|UDWWO|VDGHNRPSOH[DIUnJRUVRPVWDGSODnering handlar om, men att de kan fungera som värdeIXOODYHUNW\J
$YVOXWQLQJVYLVNDQPHGVW|GDYGHWWDNRQVWDUHUDVDWW
en övergripande teoretiskt relevans både av integreULQJVPRGHOOHQJHQHUHOOWVRPSODQHULQJVYHUNW\JRFKDY
dess ansatser samt ingående bedömningsparametrar.
9LONDXWIDOOJHUPRGHOOHQLROLNDI|UXWVlWWQLQJDU
RFKVWUXNWXUHUVDPWYLONDEULVWHURFKNRPSOHWWHULQJVI|UlQGULQJVEHKRY¿QQVLPRGHOOHQ"'YVKXU
IXQJHUDULQWHUJHULQJVPRGHOOHQVRPYHUNW\JLSUDNWLVN
WLOOlPSQLQJ"
'HLGHWWDDUEHWHJHQRPI|UGDSDUDOOHOODWHVWHUQD
dels genom teoretiska stadsstrukturer respektive dels
testerna på fallstudieområdet i Kungsbacka, har på ett
fruktbart sätt kunna visa på vissa behov av kalibreringar samt justeringar i modellens beräkningsgrunder för
att fungera och ge utslag i olika förutsättningar som kan
beskrivas som tillfredställande och relevanta.
0HGVW|GDYWHVWHUQDKDULQRPUDPHQI|UGHWWDDUEHWH
ÀHUDEHKRYNRPSOHWWHULQJDUNDOLEUHULQJDURFKMXVWHULQJDUNXQQDLGHQWL¿HUDVRFKDUEHWDVIUDP0HGGHVVD
föreslagna justeringar kan ur ett övergripande plan
DQDO\VHUHQOLJWLQWHJUHULQJVPRGHOOHQJHPlWEDUDUHVXOtat som i storts kan sägas överens stämma med en mer
RNXOlURFKLQWXLWLYEHG|PQLQJ XWLIUnQNDUWDRFKSODWV
EHV|N DYGHROLNDSULQFLSLHOODVWDGVWUXNWXUHUQDRFK
fallstudiestrukturernas förutsättningar av att vara väl
integrerade med sina direkt omgivande områden.
6DPODWNDQGHWHRUHWLVNDWHVWHUQDVDPWWHVWHUQDSnIDOOstudieområdet ses som en första validering av integrerings modellen som metod.
Fortsatta valideringar samt parallella tester med andra
sätt att mäta integrering och mätningar av faktiska
rörelser behövs dock för att på ett djupare plan kunna
DYJ|UDKXUXYLGDK|JDYlUGHQLLQWHJUHULQJVSUR¿OHQV
parametarar återspeglar en slags faktisk hög integrering
PHGQlUOLJJDQGHRPUnGHQ6DPWLGLJWNDQMXLQWHJUHULQJVPRGHOOHQVDQVDWVDWWMXVWNYDQWL¿HUDIDNWLVND
I\VLVNDIDNWRUHUYDUDMXVWHWWVlWWDWWEHVNULYDHQVODJV
faktisk integrering i sig.
En fortsatt validering av modellen bör dels testa utfallet
DYI|UHVODJQDI|UlQGULQJDULROLNDW\SHUVWUXNWXUHUI|U

att undersöka om utfallen blir tillfredställande även i
andra förutsättningar än de här testade. Fortsatt validering och utveckling bör även testa huruvida faktiska
genomströmmande rörelser i områdena sker samt hur
rörelserna ser ut vid de sammanlänkande punkterna.
3DUDOOHOODWHVWHUPHGDQGUDPHWRGHUVRPWH[VSDFH
V\QWD[NDQP|MOLJ|UDLQWUHVVDQWDMlPI|UHOVHUDYPHtodens utfall.
En separerad redovisning, likhet med den som föreslagits för sammanläknings- respektive genomströmningsparmetern, förordas även övervägas avseende den inre
H[SRQHULQJHQPRWJDWXJFRFKNROOHNWLYWUD¿NOlQNDU
vid fortsatt utveckling och validering av integreringsmodellen.
För sammanlänkningsparametern föreslås även en
fortsatt validering och utveckling överväga att väga in
även en rumslig sammanlänkning, som ett komplement
till parmetern invägande av sammanhängande markanYlQGQLQJYLGRPUnGHWV\WWUHNDQW'HWWDVNXOOHlYHQL
GHWVDPODGH6YlUGHWNXQQDEU\JJD|YHUGHQSUREOHPDtik som funns med att vissa barriärer även kan ha en
VDPPDQOlQNDQGHIXQNWLRQVRPUXPWH[HWWDWWUDNWLYW
WLOOJlQJOLJWnUXP'HWWDI|UXWVDWWWLOOUlFNOLJPlQJG
OlQNDU¿QQV|YHUEDUULlUHQYLONHWGRFNUHGDQYlJVLQ
i modellen. En särskiljning av huruvida anslutning
VNHUWLOOQlWPHGOlQJUHVWUDWHJLVNNRQLQXLWHWLVWDGHQ
orten eller till mer lokala nät kan även övervägas vid
en fortsatt utveckling av genomströmningsparametern.
'RFNNDQGHWWDNUlYDRPIDWWDQGHDQDO\VHUYDUI|UGHW
E|UYlJDVPRWQ\WWDQ
Avlutande summering
+XUXSSOHYVLQWHJUHULQJVPRGHOOHQIXQJHUDVRPYHUNW\JLSUDNWLVNWLOOlPSQLQJ"
3nHQ|YHUJULSDQGHQLYnEnGHPRGHOOHQVDQVDWVHURFK
beräkningsgrunder vara fungerande som planeringsYHUNW\J'HNYDQWLWDWLYDPnWWRFKXQGHUODJVVLIIURUVRP
EHG|PVNDQLGHÀHVWDDYVHHQGHKLWWDVHOOHUEHUlNQDV
relativt lätt. En färdig programvara för parallell beräkning och redovisning i karta samt värderos skulle underOlWWDDQYlQGDQGHWEHW\GOLJW
'RFNKDUGHEHKRYDYMXVWHULQJDUVRPLGHQWL¿HUDWV
bl.a. inom ramen för fallstudien gjort själva den praktiska tillämpningen av modellen i detta arbete relativt
DUEHWVNUlYDQGH2VlNHUKHWHUQDVRPGHQEHJUlQVDGH
valideringarna medför för resultaten påverkar även det
DQYlQGEDUKHWHQDYPRGHOOHQLQXOlJHW6DPWLGLJWlU
modellens ansatser och grunderna för beräkningarna
relevanta ur planering och integreringsperspektiv, vilket
bl.a. visats i teorikapitlet.
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'HIDNWRUHUVRPPRGHOOHQYlJHULQlUNDQEHVNULYDV
som ganska basala faktorer som ändå ofta vägs in i
argumentation kring och utformning av en struktur
RFKGHVVHJHQVNDSHU'HWVRPPRGHOOHQWLOOI|UlUHWW
förslag till sammanvägning samt en samlad redovisnLQJDYGHVVDIDNWRUHU'HWWDNDQVlJDVEnGHNXQQDJH
förutsättningar för att se den samlade bilden av integreringsförutsättningar genom den sammanvägda jämförbara abstraktion som modellens redovisning i värderosHQPHGI|U'HWWDNDQVNDSDHQNRPPXQLFHUEDUELOGI|U
om föreslagen struktur, markanvändning etc. möter de
för projektet uppsatta målen.
6DPWLGLJWNDQVDPPDQYlJDQGHWJHQRPEHUlNQLQJVformerna även tillviss del uppfattas medföra en viss
RWUDQVSDUHQVI|UYLONDIDNWRUHUVRP¿QQVEDNRPHWW
YLVVWYlUGHSnHQYLVVD[HO'RFNNDQHQVnGDQULGnDY
EULVWDQGHWUDQVSDUHQVlYHQVlJDV¿QQDVLHQPHULQWXLtivt bedömd och verbalt beskriven förändring av ett omUnGHVI|UXWVlWWQLQJDUDWWYDUDHQI\VLVNWRFKIXQNWLRQHOOW
sammalänkad del med sina omgivande områden.
9LONHQUHOHYDQVRFKSRWHQWLHOOIXQNWLRQNDQLQWHJUHULQJVPRGHOOHQKDQVRPHWWYHUNW\JLVWDGVSODQHULQJVSURFHVVHQ"
'HWKDUVRPEHVNULYLWVRYDQNXQQDNRQVWDWHUDV¿QQDV
en teoretisk relevans för integreringsmodellens anJUHSSVlWWVDPWGHVVDQDO\VRFKEHUlNQLQJVJUXQGHU
8WIDOOHQLROLNDW\SHUDYIDNWLVNDRFKWHRUHWLVNDNDQ
efter i detta arbete föreslagna justeringar beskrivas på
övergripande plan ge tillfredställande utfall. Fortsatt
XWYHFNOLQJRFKYDOLGHULQJEHK|YVGRFNJ|UDV'HVVD
skulle kunna ske parallellt med en praktisk tillämpning
LSODQHULQJVIDOORFKHOOHUPHGNRPSOHWWHUDQGHSDUDOOHOOD
DQDO\VHURFKEHUlNQLQJDUDYEODÀ|GHQ
6RPSODQHULQJVYHUNW\JNDQSn|YHUJULSDQGHQLYn
LQWHJUHULQJVPRGHOOHQNXQQDI\OODHQIXQNWLRQI|UDWW
NXQQDEHG|PDRFKYLVXDOLVHUDGHVDPODGH\WWUHRFKLQUH
integreringsförutsättningarna för ett område.
'HEHKRYDYMXVWHULQJDUQDVRPLGHQWL¿HUDWVRFKWLOOYLVV
del föreslagits samt testats inom ramen för detta arbete
KDUGRFNYDULWUHODWLYWWLGVNUlYDQGH'HWWDNDQXWU\FNDV
som att integreringsmodellen i sin ursprungsutformning
hade vissa brister som påverkar dess användbarhet. I
YLONHQJUDGI|UHVODJQDI|UlQGULQJDUO\FNDWVO|VDGHVVD
brister kan dels utläsas av testerna i detta arbete men
behöver också undersökas i fortsatt valideringar.
(QW\GOLJWUnGDQGHWUHQGRFKXWYHFNOLQJLQRP
stadsplanering är också det ökade fokuseringen på att
KLWWDPRGHOOHURFKYHUNW\JI|UDWWNXQQDEHG|PDRFK
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utvärdera stadsutvecklingen ur holistiska hållbarhetsperspektiv.
3nJnHQGHDUEHWHQPHGH[HPSHOYLVIUDPWDJDQGH
DYHWWVYHQVNWFHUWL¿HULQJVV\VWHPI|UKnOOEDUVWDGVXWYHFNOLQJVRP6ZHGHQ*UHHQ%XLOGLQJ&RXQFLO
GULYHUWLOOVDPPDQVPHGÀHUFHQWUDODVDPKlOOVE\JJQDGVDNW|UHU NRPPXQHUE\JJI|UHWDJNRQVXOWHU
IRUVNQLQJVSURMHNWHWF lUHWWH[HPSHOSnGHWWD(WW
av de inledande stegen som ledde fram till beslutet
DYWDIUDPHWWVYHQVNWFHUWL¿HULQJVV\VWHPI|UKnOObar stadsdelsutveckling var omfattande beta-tester
DYHQVYHQVNUn|YHUVlWWQLQJDYGHWQDWLRQHOOD
EULWWLVNDKnOOEDUKHWVFHUWL¿HULQJVV\VWHPHWI|U
VWDGVGHODU%5(($0&RPPXQLWLHVSnÀHUVYHQVND
utvecklingsprojekt
'HWVYHQVNDV\VWHPHWlULVNULYDQGHVWXQGXQGHUIUDPWDJDQGH&HUWL¿HULQJHQOLJW%5(($0
&RPPLWLHVE\JJHUSnHQW\GOLJUHGRYLVQLQJ
och uppföljning av hur en aktuell stadsdel samt
SODQHULQJVSURFHVVHQXSSI\OOHUGHNULWHULHURFK
NUDYVRPVWlOOVLV\VWHPHWVPDQXDO.UDYHQ
som ställs i manualen kan sägas illustera vilka
faktorer som bedöms som viktiga för att uppnå
en hållbar stadsutveckling, utifrån det brittiska
IRUVNQLQJVLQVWLWXWHW%5(VYlOXQGHUE\JGDDYYlJDQGHQ,PDQXDOHQI|U%5(($0&RPPXQLWLHV
VWlOOVI|UDWWP|MOLJJ|UDHQFHUWL¿HULQJEODNUDY
SnDWWWUDQVSRUWRFKU|UHOVHXWUHGQLQJDUJ|UV'HW
VWlOOVlYHQNUDYSnDWWGHVVDEODVNDV\IWDWLOO
att främja hållbara stadsstrukturer, minska den
I\VLVNDVHSDUDWLRQHQPHOODQYLNWLJDPDUNDQYlQGQLQJVVlWWPLQVNDDYVWnQGHQPHOODQE\JJQDGHURFK
NROOHNWLYWUD¿NNQXWSXQNWHUI|UElWWUDI|UKnOOEDUD
WUDQVSRUWDOWHUQDWLYJHQRPnWJlUGHUVRPH[HPSHOYLVI|UElWWUDGHJnQJF\NHOWUD¿NOHGHURFKLQIUDVWUXNWXUVDPWNROOHNWLYWUD¿NVlNHUVWlOODHWWVlNHUW
och god tillgänglighet till arbetsplatser, shopping,
IULWLGVDQOlJJQLQJDURFKWMlQVWHUYLDJnQJF\NHO
HOOHUNROOHNWLYWUD¿N6RPHWWPLQLPXPVWlOOVlYHQ
H[SOLFLWDNUDYSnDWWWUDQVSRUWXWUHGQLQJWDUXSS
och bedömer områdets förutsättningar och effekter
vad gäller tillgänglighet, säkerhet, ekonomi, miljö
VDPWLQWHJUDWLRQ %5(($0&RPPXQLWLHV
6DPODWNDQGHWWDVlJDVJHVW|GI|UDWWGHWLXWYHFNODQGHWDYGHQKnOOEDUDVWDGHQ¿QQVEHKRYDY
DQDO\VRFKUHGRYLVQLQJVYHUNW\JVRPNDQYLVDHWW
stadsutvecklingsförslags förutsättningar vad gäller
I\VLVNVDPPDQOlNQLQJWLOOJlQJOLJKHWRFKLQWHJUDtion.
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$YVOXWQLQJVYLVNDQGHWVlJDVDWWVWDGVRFKVDPKlOOV
E\JJQDGVSURFHVVHURFKDYYlJDQGHQLGHVVDlUNRPSOH[DRFKRPIDWWDUPnQJDVDNRPUnGHQGHODURFKIDNWRUHU7HNQLVNDVRFLDODHVWHWLVNDIXQNWLRQHOODHWF2DYVHWW
YLONDPHWRGHUHOOHUDQDO\VYHUNW\JVRPDQYlQGV¿QQV
alltid en risk för övertolkning eller för stort fokus på
UHVXOWDWHQI|UDQDO\VHQDYYLVVDGHOIUnJRU(WWKROLVWLVNW
V\QVlWWNDQVDPWLGLJWIUDPKnOODVDYJ|UDQGHI|UKXUGHQ
VDPODGHVWDGVNYDOLWpQRFKGHQVDPODGHKnOOEDUDVWDGsutveckling blir.

)|UDWWP|MOLJ|UDHWWKROLVWLVNWV\QVlWWNUlYVGRFN
samtidigt en förståelse för de enskilda beståndsdelarnas
egenskaper. Utmaningen och möjligheten ligger just i
DWWXWLIUnQNlQGDI|UVXWVlWWQLQJDUNXQQDVHDQDO\VHUD
och redovisa de enskilda beståndsdelarnas egenskaper
LUHODWLRQWLOO|YULJDGHOIDNWRUHUI|UDWWV\QOLJJ|UDQ\
NXQVNDSRPKHOKHWHQ5HOHYDQWDPHWRGHURFKEHVNULYQLQJVYHUNW\JNDQPHGHQPHGYHWHQVLWXDWLRQVDQSDVVDG
resultattolkning, utgöra en viktigt del stöd för att göra
detta.

´0HWRGlUHWWLQWHOOHNWXHOOWLQVWUXPHQWPHGYLONHWGHWlUPM|OLJWDWWPHGXWJnQJVSXQNW
LGHWNlQGDSURGXFHUDNXQVNDSRPGHWRNlQGD´
-DFRSR=DEHUHOODLWDOLHQVN¿ORVRIIUnQWDOHW
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