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Syftet med denna studie är att undersöka hur 

vattennära områden det vill säga Västra Hamnen och 

Norra Älvstranden, som tidigare använts som hamn- 

och industriområden idag fungerar med sin nya 

användning genom att titta på vad som gör dem 

attraktiva och för vem. Vidare är syftet att ta reda hur 

tillgängliga de är för allmänheten genom dess offentliga 

platser. Studien har ett typo-morfoligiskt 

förhållningssätt vilket betyder att den sociala 

sammansättningen studerats i områdena samt den 

fysiska strukturen genom att offentliga platser 

undersökts samt bebyggelsestrukturen. 

Sjönära områden anses vara attraktiva för en mångfald 

av människor men studien visar att det överlag är 

resursstarka personer som bosätter sig i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen. Att områdena är 

attraktiva samt att det överlag är en viss grupp 

människor som bosätter sig i områdena exemplifierar 

en problematik kring hur tillgången till områdenas 

offentliga platser fungerar. Studier kring de offentliga 

rummen har uppmärksammat att stråken i dessa 

områden är betydelsefulla för att en mångfald av 

människor och inte bara de som bor där ska kunna 

orientera sig till de attraktiva vattennära områdena och 

känna sig välkomna till exempelvis de offentliga 

kajstråken. Studien av de offentliga rummen har främst 

uppmärksammat att de delarna av Norra Älvstranden 

och Västra Hamnen som innehåller en småskalig 

bebyggelse har trots att den kan tänkas vara attraktiv ha 

sämre tillgänglighet för allmänheten. De områden som 

består av verksamheter har god tillgänglighet men 

riskerar att tappa sin vitalitet då verksamheterna överlag 

endast är igång en viss tid på dygnet som t.ex. 

skolverksamheten. Områdena i Västra Hamnen och 

Norra Älvstranden har överlag arbetat med 

gatubeläggning i form av gemensam markbeläggning 

som vegetation och material, vilket även har betydelse 

för om områden uppfattas som offentliga eller privata. 

Den gemensam markbeläggning skapa gränser i den 

fysiska miljön, vilket uppmärksammats inom främst 

bostadsområdena som uppfattas därav uppfattas som 

mer privata. I Norra Älvstranden tycks bevarande 

stärka områdets attraktivitet och vitalitet, det finns 

dock andra faktorer som stärker vitaliteten och 

attraktiviteten i havsnära områden till exempel de nya 

stadsbyggnadsidéer som planlagts i Västra Hamnen 

som presenterades i Bo01-området.  

Undersökningen visar att bebyggelse som anses vara 

oattraktiv som storskaliga byggnader över fyra våningar 

samt höga punkthus spelar mindre roll vid val av 

boplats då områdenas lägen har större 

attraktivitetsfaktor vilket havsnära områden till synes 

har. Dock anses större delen bebyggelsen vara nybyggd 

i Västra Hamnen och Norra Älvstranden då 

majoriteten, med undantag för Norra Älvstrandens 

äldre arbetarkvarter och bevarade industribyggnader, 

inom båda områdena uppkommit under 1990 - och 

2000-talen. Nybyggd bebyggelse anses utifrån tidigare 

forskning vara attraktiv i sig och kan därför vara en 

bidragande faktor till att områdena är attraktiva. 

Det finns två stadsplanemönster som går att urskilja i 

områdena det organiska mönstret(det oplanerade) och 

rutnätsmönstret(det planerade), oavsett ifall dessa 

stadsplanemönster är planerade eller oplanerade kan 

planmönstrena tänkas ge effekter på 

utbyggnadsmöjligheter samt förtätning av områdena i 

framtiden, då det är enklare att bygga vidare på en 

rutnätsstruktur än en organiskstruktur. Många av dessa 

havsnära områdens stadsplaner som Bo01-området är 

skapade utefter vissa stadsplaneideal och framtagna 

planer. 

Sammantaget är de studerade havsnära områdena 

attraktiva och de är ett resultat av hur staden försökt ta 

vara på markområden som tappat sin tidigare 

användning på grund av samhällets utveckling mot ett 

mer IT – och kunskapsbaserat samhälle från det forna 

industri- och varvssamhället.  
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I många städer i världen har havsnära lägen varit 

knutpunkter för handel och en därmed en plats för 

kontakter med omvärlden. Även under 

industrialiseringen planerades många industrier vid 

havsnära lägen och därmed fick de områden som låg 

invid vattnet ofta en annorlunda utformning och 

funktion till skillnad från resten av staden. Genom 

globaliseringen förändrades formerna för 

varudistribuering. Från att det huvudsakliga 

varutransportnätet bestått av båt och järnväg övergick 

det alltmer till att bestå av flyg och lastbil. Eftersom 

transportmöjligheterna förändrades lades många 

industriverksamheter ner alternativt flyttade ut till mer 

perifera och billigare lägen i städerna under senare 

delen av 1900-talet(Björk, Nordling & Reppen, 2008). 

Det resulterade i att många hamn- och varvs 

områden även övergavs. Det har samtidigt blivit en 

allt större trend och mer attraktivt att bo invid 

vatten.  Att förbättra miljön i de äldre industri- och 

hamnområdena genom bland annat sanering har varit 

en viktig orsak till många förnyelser av dessa forna 

industriområden. Många har även förespråkat historisk 

bevaring för äldre historiska fabriker och typiska 

historiska byggnader för områdena. Dessa byggnader 

har ofta fått ny kulturell mening och användning som 

minne från en postindustriell era. Turismens ökade 

betydelse i den urbana ekonomin har även påverkat 

havsnära områdens utveckling i städer(Brown, Dixon 

& Gillham 2009).  

CNU (Kongressen för ny Urbanism, Congress for the 

new Urbanism) influerar mycket av den urbana 

designen idag där de ser 1960 – och 1970-talens 

planerings ideal som misslyckanden. Den nya typen av 

urban planering söker istället bevarande och 

återupplivande av befintliga områden, att även se till 

omgivande gator och kvartersbebyggelse vid 

ombyggnad och expansion har blivit viktigare. 

Ombyggnad och förvandling av havsnära områden i 

städer är ett av huvudområdena idag vid stadsförnyelse. 

Många havsnära områden i städerna omvandlas till 

parker, bostadsområden, områden med blandade 

funktioner och kulturella områden Dessa omvandlade 

havsnära områden skapar dock även nya problem 

genom dess nya användning, som vem som har tillgång 

till dessa områden och vattnet och 

ägandeförhållanden(Brown, Dixon & Gillham, 2009).  

Både Västra Hamnen i Malmö och Norra Älvstranden i 

Göteborg är intressant att studera då det ligger vid 

havet och har genomgått en spännande utveckling. 

Som i många andra städer har arbetsområden vid 

hamnar lagt ner eller flyttat till mer perifera lägen i 

städerna och därmed har landområden blivit lediga för 

en ny användning. 

 

 

Det ämne sam valts ut att studera är vattennära lägen i 

städer utifrån hur de tidigare har använts och hur de 

används idag.  Ämnet har valts utifrån att vatten tar allt 

större utrymme i många städer och orter. I många 

städer är vattnet närvarande, ofta finns vattnet runt 

omkring städerna eller i närheten av öppna 

utrymmen.  Med tanke på att många städer tidigare 

planerades havsnära till förmån för industrialiseringen, 

men genom att många industriermed tiden övergivits 

har dessa havsnära områden inte alltid kvar sin 
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självklara anknytning till staden. Det har i och med det 

krävts nya planeringsstrategier för att anknyta dessa 

områden till staden, det blir därmed intressant att 

studera hur dessa områden fungerar idag.

Uppfattningen om att vatten som element är attraktivt 

har gjort att många forna hamnar – och 

industriområden omvandlas till platser för 

verksamheter, boende och rekreation(Breen & Rigby, 

1996). Tidigare har dessa vattenområden varit stängda 

för allmänheten och därför inte haft någon speciell 

utformning eller tanke kring hur offentliga platser 

kunnat utvecklas. Idag då de fått en ny användning 

genom att exempelvis omvandlas till bostadsområden 

kan problematik uppstå kring vilka platser som är 

offentliga och privata eftersom bostäder i regel är 

privat egendom såväl hyrda som köpta, medan 

vattensidan, havet, sjöarna eller floderna är offentliga. 

Norra Älvstranden i Göteborg och Västra Hamnen i 

Malmö är havsnära områden som fått ny användning 

och som ofta fungerar som förebilder för andra 

stadsbyggnadsprojekt runt om i världen. Då dessa 

områden utvecklats till att innehålla ny användning än 

sin tidigare industriverksamhet har desstillgänglighet 

för allmänheten förändrats och därmed även tillgången 

till de offentliga platserna i områdena (Tucker & Küller 

2003). Frågor som blir intressanta att lyfta upp blir då: I 

vilken omfattning dessa områden är tillgängliga för 

allmänheten genom dess offentliga platser och för vem 

och varför dessa områden är attraktiva att bosätta sig i? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur 

vattennära områden det vill säga Västra Hamnen och 

Norra Älvstranden, som tidigare använts som hamn- 

och industriområden idag fungerar med sin nya 

användning genom att titta på vad som gör dem 

attraktiva och för vem. Vidare är syftet att ta reda hur 

tillgängliga de är för allmänheten genom dess offentliga 

platser. 

Arbetets disposition beskrivs nedan.

Arbetet är indelat i gemensamma delar respektive 

individuella delar utefter de krav som ställts från 

handledare och examinator. 

 

Den inledande delen är indelad i fyra stycken kapitel 

och är gemensamt utförd av båda författarna. Kapitel 

ett består av en inledning kring studien, problem och 

möjligheter samt syfte, frågeställningar samt 

beskrivning kring hur arbetet avgränsats. Vidare 

beskrivs viktiga begrepp och definitioner. Kapitel två 

består av historia, vilket är en beskrivande 

historiebakgrund av de studerade områdena, Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen. Kapitel tre består av 

en beskrivning av respektive studerade områdes 

stadsbyggnadsmodeller, vilket fokuserar på hur 

utvecklingsprocesserna och strategierna utformats 

under områdenas utveckling. Kapitel fyra innehåller 

beskrivning av områdenas stadskaraktärer, vilket är en 

övergripande beskrivning av områdenas fysiska 

strukturer. 

 

I kapitel fem beskrivs vilka metoder som använts i 

studien samt metodkritik. 

 

Därefter kommer en del som beskriver 

forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter. 

Denna del är indelad i tre kapitel och är utförda 

individuellt. Det vill säga uppdelade författarna 

emellan. Det första kapitlet i denna del det vill säga 

kapitel sex har främst Alexandra Romanov författat. 

Det är en forsknings- och teoretisk genomgång som 

berör attraktivitet utifrån arbetets syfte. Det andra 

kapitlet i denna del det vill säga kapitel sju har främst 

Gabriella Klint författat. Det är en kort beskrivande 
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forsknings- och teoretisk genomgång av 

stadsplanemönsters utveckling för att få en förståelse 

av stadsplanemönsters utvecklingskontext. Det tredje 

kapitlet i denna del, det vill säga kapitel åtta är 

författat av Klint. Detta kapitel beskriver en 

forsknings- och teoretiskgenomgång av offentliga 

platser utifrån arbetets syfte. 

 

Därefter kommer en övergripande resultat del. 

Resultatdelen består i sin tur av tre individuella resultat 

kapitel och är uppdelade mellan författarna. De tre 

kapitlen behandlar resultaten kring attraktivitet, 

offentliga platser, och stadsplanemönster.  Det första 

kapitlet i denna del det vill säga kapitel nio är författat 

av främst Romanov och heter resultat attraktivitet. I 

resultaten som behandlar attraktivitet beskrivs 

analysmetoderna först därefter beskrivs analysschemat. 

Därefter sker en beskrivning av Norra 

Älvstrandensresultat och sedan Västra Hamnens 

resultat. Den avslutande delen i kapitel nio, det vill 

säga kapitel 9.9.1 i resultatdelen som behandlar 

attraktivitet består av en sammanfattande diskussion av 

resultaten i Norra Älvstranden och Västra Hamnen. 

Det andra kapitlet i denna resultat del, det vill säga 

kapitel tio har främst Klint författat och heter resultat 

offentliga platser. Först beskrivs analysmetoderna och 

därefter undersökningsschemat. Därefter redovisas 

resultaten av analysen kring de offentliga platserna i 

Norra Älvstranden och därefter i Västra Hamnen. Sist 

förs en sammanfattande diskussion kring de offentliga 

platserna i Norra Älvstranden samt Västra Hamnen.  

Kapitel elva är det tredje kapitlet under resultatdelen 

och är ett kortare kapitel som behandlar 

stadsplanemönstrens utveckling i de studerade 

områdena. Kapitlet är författat av främst Klint. Först 

redovisas tillvägagångssättet. Därefter redovisas resultat 

och diskussion kombinerat i ett kapitel. 

 

Kapitel tolv är sista delen och heter slutsatser som är 

författad gemensamt. Denna del är en genomgång av 

de mest värdefulla slutsatser som uppmärksammats 

genom studien. 

 

Sammantaget har ett samarbete pågått under arbetets 

gång författarna emellan. Trots att fördelningen delvis 

varit uppdelad mellan författarna så har bådadera varit 

delaktiga i framtagningen av text och diskussion i alla 

arbetets delar. 



Frågor som berör attraktivitet 

 

 För vem är Norra Älvstranden respektive 

Västra Hamnen attraktiva? 

 

 Påverkar det geografiska läget och 

bebyggelseformen hur attraktiva områdena är? 

 

Frågor som berör offentliga platser 

 

 Hur tillgängliga är de offentliga platserna i 

Norra Älvstranden respektive Västra 

Hamnen? 

 

 Hur ser stadsbyggnadsmönstren ut i 

områdena? 
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Kandidatarbetet är avgränsat till att studera två 

havsnära områden i Sverige; Västra Hamnen i Malmö 

och Norra Älvstranden i Göteborg. Områdenas 

stadsbyggnadsmönster, tillgänglighet, hur dess 

offentliga rum fungerar och för vem de är attraktiva 

kommer studeras. Arbetet är avgränsat till dessa två 

havsnära områden då de är intressanta att studera 

eftersom de båda ligger vid havet och har genomgått en 

spännande utveckling.  

 

Västra Hamnen har omvandlats från att vara ett 

område ägnat åt hamn – och industriverksamheter till 

att bli en exklusiv del av staden med högskola, 

verksamheter och bostäder (Faktablad pågående 

stadsutveckling i Västra Hamnen).  Norra Älvstranden 

har gjort en liknande förvandling och idag har en ny 

stadsdel tagit form i området (Göteborgs 

stadsbyggnadskontor & Norra Älvstranden utveckling 

AB (GS & NÄ) 2001). De två områdena har valts 

eftersom de har både likheter och olikheter. De är 

bland annat olika genom dess 

stadsbyggnadsutvecklingsprocesser och förhållningssätt 

till bevarande och att bygga nytt. Vidare är de lika på så 

vis att de är sjö nära och projekt som byggts upp på 

forna varvs-och industriområden. 

 

Arbetet kommer utgå från ett urval teoretiker och 

urbanforskare som berör ämnena stadsutveckling, 

attraktivitet i stadsbyggande och offentliga rums 

funktion. Det är inte möjligt att studera alla teorier som 

berör ämnena, vi har därmed valt ut de som anses mest 

relevanta för stadsplanemönsters utveckling, 

egenskaper som påverkar allmänna platsers funktion 

och områdenas attraktivitet. Stadsmönstrena Västra 

Hamnen och Norra Älvstranden genom deras 

historiska utveckling.  
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Områdena är avgränsade genom vattnet som omger 

dem. Norra Älvstranden avgränsas genom trafikleden 

då förnyelseprojektet som ägt rum på Norra 

Älvstranden skett söder om leden. Västra Hamnen är 

avgränsat genom samma förklaring men östlig riktning. 
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För att nå vårt syfte har vi gjort en typo-morfologisk 

studie som ligger inom forskningsfältet stadsmorfologi, 

vilket fokuserar på stadsbyggande. 

 

Begreppen typ -och typologi har länge funnits inom 

vetenskapen och användes först inom 

naturvetenskapen i t.ex. klassificering av växter och 

djur och de användes under senare delen av 1800-talet 

även inom humanistiska områden. Det går att skilja på 

både ett statiskt stadium av användandet av typ och ett 

användande som Rådberg beskriver; "typologi som ett 

generiskt system det vill säga ett system i utveckling". 

Typologi kan därför användas som ett både statsikt 

klassificerande begrepp samt som ett begrepp som 

förklarar ett utvecklingsförlopp. Inom arkitekturen och 

stadsbyggandet användes förhållningssättet i sökandet 

efter stadsbyggen, planer med mera som kunde fungera 

som normativa och det uppkom en normativ typologi 

som beskrev förebildliga stadsmönster (Rådberg & 

Friberg, 1996 ). Johan Rådberg beskriver i sin bok 

Svenska stadstyper att deskriptiva studier lämpar sig då 

områdets form studeras. Detta tillvägagångssätt lämpar 

sig för vår undersökning då olika områden kommer att 

beskrivas (Rådberg & Friberg 1996). Den typo-

morfologiska analysen kännetecknas även av att 

"bebyggelsestrukturen studeras utifrån sitt historiska-, 

socioekonomiska-, och fysiska sammanhang och dess 

förhållanden till varandra. Typo-morfologi handlar om 

hur enskilda element förhåller sig till helheten, vilket 

inom arkitekturforskning innebär förhållandet mellan 

typ och urban form” och hur deras offentliga platsers 

funktion idag genom fysiska strukturer och 

stadsplanemönsters inverkan(Lindquist 2010). 

 

Vår studieavgränsas även genom att vi genomför en 

variant av en typo-morfologisk undersökning. Vi 

kommer därav studera utvalda sjö nära områdens 

historiska utveckling. Vidare kommer socioekonomiska 

faktorer studeras genom de utvalda områdenas sociala 

sammansättning och fysiska strukturer inom områdena 

analyseras. 

 

Djupare genomgång av vårt tillvägagångssätt återfinns i 

metodkapitlet. 
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Institutionen för bostads- och urbanforsning på 

Uppsala Universitet skriver på sin hemsida att ordet 

attraktivitet nästan fått något mytiskt i sig när det avser 

att framhålla en attraktiv miljö utifrån kommuner och 

länsmyndigheter och att betydelsen att kunna erbjuda 

en attraktiv miljö ses som ett egenvärde (ibf 2012). En 

miljö kan vara attraktiv utifrån olika aspekter, läget, 

rekreationsmöjligheter, billiga boendealternativ m.m. 

Ordet attraktiv betyder " som kan locka 

många"(Nationalencyklopedin 2012). I denna studie 

används därför ordet attraktivitet i ett sammanhang 

som betyder att ett attraktivt område är ett område som 

människor föredrar att bosätta sig i framför andra 

områden (NE 2012). 

 

Ordet offentlighet härstammar från det latinska ordet 

populas som betyder folket och innebär en större 

grupp av människor. (Madanipour 2006). Offentliga 

rum definieras enligt Nationalencyklopedin som: ”del 

av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, 

t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker.”(NE 

2012). 

Vid ordböckers översättning finner man att ordet 

offentlighet rymmer två betydelser; det översätts 

antingen allmän eller öppen och tillgänglig. Allmän 

innebär att det är öppet och gemensamt för alla. 

Öppen och tillgänglig innebär att individer inte kan ha 

ensamrätt på offentliga rum eller platser och ingen kan 

därmed utesluta någon annan. Begreppet privat brukar 

användas i samband med offentlighet. Privat benämner 

det som den enskilde individen har tillgänglighet och 

bestämmande över. Halvoffentligt eller halvprivat är 

andra begrepp som är vanligt förekommande och 

benämner då platser eller rum inte har en klar kontroll 

eller tillgänglighet, de är varken privata eller offentliga 

sfärer. Olsson gör en vidare benämning för 

halvoffentligt och menar att dessa rum är tillgängliga 

för alla med vissa begränsningar, exempel på detta kan 

vara caféer, gallerior, biografer. Vidare förklarar Olsson 

att det halvprivata rummet är ännu mindre tillgängligt 

genom att det tillhör en viss grupp exempelvis kan det 

vara ett trapphus eller gård (Olsson 2000).  

Ett rum är uppbyggt så att det är fysiskt avgränsat, 

visuella avgränsningar i den fysiska miljön kan vara 

husfasader som gränsar till ett torg. Förutom fysiska 

visuella avgränsningar, bidrar symboler, sociala 

konventioner och rörelsemönster även till att 

definierarummet. En folksamling kan skapa sitt eget 

rum genom känsla av inneslutenhet (Olsson 2000). I 

denna undersökning används offentlig plats synonymt 

för offentligt rum. 
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Det är av vikt att studera Norra Älvstranden och 

Västra hamnens historiska utveckling för att få en 

förståelse för varför stadsplanerna som uppkommit 

genom stadsförnyelse av områdena ser ut som de 

gör idag. 

Norra Älvstrandens utveckling är intressant att 

studera då området genomgått omfattande 

förändringar genom att hamn – och 

industriverksamheter har fått mindre betydelse för 

området. 

Göteborg har ett invånarantal på nästan på drygt 500 

000 invånare(Göteborgs stad 2011). Norra Älvstranden 

projektet i Göteborg är ett stadsomvandlingsprojekt 

som pågått sedan 1980-talet.  Redan 1985 fick 

byggnadsnämnden i Göteborg uppdrag av 

kommunfullmäktige att börja planera för 

nyexploatering Norra Älvstranden. Detta ledde till att 

ett omfattande inventerings och idéarbete började 

utformas vilket resulterade i en rapport, med flertalet 

bilagor kring samråd och remisser enligt PBL, redovisat 

av stadsbyggnadskontoret(översiktsplan för del av 

Hisingen, 1989). Härmed hade arbetet kring Norra 

Älvstranden påbörjats. Samråden och remissinstanser 

visade stöd och ett stort engagemang i ny utbyggnad 

och att ändra markanvändningen. Det framgick även 

under planeringsprocessen att det fanns komplexa 

planeringsfrågor att ta ställning till och bland dem 

fanns utöver ekonomi, säkerhet, trafik m.m. 

Bevarandefrågor stod även högt upp på listan, utöver 

ekonomi, säkerhet, trafik  m.m.  

År 1603 beslutade sig Karl den IX att grunda Göteborg 

på Norra Älvstranden på det idag så kallade 

Färjenäsområdet (översiktsplan för del av 

Hisingen1989). Staden fick stadsprivilegier redan 1607 

men brann ner och förstördes redan 4 år senare på 

grund av att danskarna invaderade staden 1611 och 

staden försvann där av helt(Trossholmen2009). År 

1619 ersattes Karl den IX Göteborg dagens nuvarande 

Göteborg. Innan industrialiseringen tog fart hörde 

Norra Älvstranden till Lundby socken och större delen 

var en jordbruksbygd. På mitten av 1800-talet 

etablerades några av de företag som kom att bli 

världsledande för varvsindustrin i Göteborg på Norra 

Älvstranden och det var bland annat Götaverken, 

Lindholmens Mekaniska verkstad och Eriksbergs 

mekaniska verkstad. Efter flertalet försök från 

regeringens satsningar att hålla varvet vid liv lades det 

ner 1975. Under varvets tid hade över 1700 fartyg 

tillverkats i hamnen (Henrysson 2005). 

Intressant att lyfta upp är att staden en gång legat på 

Norra Älvstranden men att Hisingsbor som Ninni 

Trossholmen(2009). beskriver i folkmun kallats för 

"Hisingsbönder" och därmed inte ansetts höra ihop 

med Göteborg Detta är kanske inte så underligt 

eftersom det först var 1906 som Lundby socken 

förenades med resterande Göteborg. Trossholmen har 

även kommit fram till att göteborgare som är bosatta 

på fastlandet, det vill säga på andra sidan älven, också 

ser Hisingen som avlägset och inte riktigt känner sig 

hemma i de delarna. Hon beskriver vidare att det kan 

bero på den service eller de aktiviteter som erbjuds på 

Hisingen även går att finna på fastlandssidan och 

därför finns inte så många ärenden att utföra på 

Hisingen. 

Den bebyggelse som uppkom på Hisingen under 

miljonprogrammets era är främst de faktorer som 

påverkar människors negativa bild av Hisingen. Ett 

exempel på det är biskopsgården norr om Norra 

Älvstranden som uppkom med Le Corbusiers strategier 
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för att skapa ett boende som skulle innebära välfärd. 

De som hade bott trångbott utan varsitt rum fick nu 

tillgång till luftigare och fräschare boenden. Detta 

skedde i samband med att varvet byggdes på Norra 

älvstranden under industrialiseringen på 1950-talet. 

Många av de bostäder som legat på vad som idag kallas 

Norra Älvstranden revs för att ge plats åt 

varvsindustrin. Några medborgare flyttade till Backa 

och Brunnsbo och några till Biskopsgården 

(Trossholmen 2009).  

Lindholmen -Slottsberget ett område värt att lyfta 

fram 

Området Slottsberget i Lindholmen är intressant att 

lyfta fram då det är en äldre arbetarstadsdel i Norra 

Älvstranden som bevarats, trots tidigare hot om 

rivning. 

Inom Norra älvstranden finns ett område som kallas 

Slottsberget. Slottsberget ligger inom den delen som 

kallas Lindholmen. Slottsberget blev tidigt en 

arbetarstadsdel som hade ca 130 hus, som fullt utbyggt 

innehöll området service, skola och torg. Inom 

stadsdelen finns även ett gammalt folketshus med bio. 

Arbetarna uppförde större delen av husen själva. I 

södra delen, på Slottsberget, byggdes mestadels små 

villor men i de mer centrala delarna, nedanför berget 

norrut byggdes 4-8 familjs hus, även kallade 

åttamannahusen. 

 

Efter att varvsindustrin lagts ner var området under en 

längre tid ödelagt och utan planer för att exploatera 

något och vid början av 1980-talet hade Norra 

Älvstranden till viss del förslummats. Att det inte fanns 

några detaljplaner för området gjorde även att en del 

byggnader användes till verksamheter som var mindre 

lönsamma (Henrysson 2005). Efter att varvet 

expanderade och i och med att befolkningen minskade 

på 1920 talet hotades Slottsberget av sprängning på 

grund av varvsexpansionen. Men stora protester ledde 

till att denna stadsdel bevarades och 1980 hade de 

boende möjlighet att köpa upp husen. I och med 

köpen skedde en stor renovering av husen. Nästa 

projekt blev genom ett samarbete med hyresgästerna 

att rusta upp de så kallade åttamannahusen på 

Lindholmen nedanför Slottsberget.  Vilket medförde 

låga kostnader för både hyresgäster liksom 

fastighetsägare(Stadsbyggnadskontoret 2001b). 

Den fackföreningsaktiva Bengt Tengroth var en av de 

som pådrev projektet kring Norra Älvstranden. Utifrån 

inspiration av ombyggnaden av London Docklands tog 

Bengt Tengroth tag i att driva ombyggnaden av Norra 

Älvstranden. Han arbetade med att övertyga 

kommunalpolitikerna om att istället för att fortsätta 

med industriverksamhet på området bygga bostäder 

och låta medborgarna, som så länge varit avskärmade 

från området få tillgångar till 

vattenfronten(Trossholmen 2009). 

I och med att det inte fanns några detaljplaner för 

området påbörjades arbetet med Norra Älvstranden 

genom att först bygga om befintliga varvslokaler. De 

första blev Eriksbergs Mekaniska Verkstad och 

maskinhallen Blåhallen som tidigare varit en 

dieselverkstad (Henrysson 2005). 

Idag 

Planområdet är placerat mellan broarna Götaälvbron i 

öster och Älvsborgsbron i väster. Området har en yta 

på cirka 250 hektar(Stadsbyggnadskontoret 2001). Idag 

har Norra Älvstranden genomgått en stor förändring 

och är ett av Europas största stadsbyggnadsprojekt. ( 

Trossholmen 2009). Det område som tidigare 

betraktats som en varvsindustridel och förknippats 

med endast Hisingsbor, har idag istället med sitt 

speciella havsnära läge blivit ett av Göteborgs mest 

attraktiva områden. Författaren Ninni Trossholmen 

nämner och diskuterar även kring vem det är som får 

tillgång till detta attraktiva läge eftersom att områdets 

omvandling lett till höga priser på såväl hyreshus som 

bostadsrätter (Trossholmen 2009). Vilket även 

diskuteras i denna undersökning.   
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Västra Hamnen har liksom Norra Älvstranden 

genomgått omfattande förändringar på grund av 

nedrustning av hamn – och industriverksamheter, 

områdets historia skiljer sig dock till viss del från 

Norra Älvstranden vilket gör området intressant 

att studera. 

 

Malmö är en av Sveriges största städer med en 

befolkning på närmare 300 000. Redan 1870 byggdes 

Kockums mekaniska verksstad i Västra Hamnen efter 

att ha varit etablerat invid Davidshall i Malmö. 

Varvsverksamheten satsades det på i området och 1873 

sjösattes det första Kockumsbyggda fartyget. Det var 

först 1909 som Kockums övergav Davidshall som 

verksamhetsplats helt och övergick till att ha sin 

verksamhet endast i Västra hamnen. Till en början 

gjordes inga utfyllnader i havet men på 1940 -talet fick 

de tillåtelse att fylla ut vattnet västerut i Västra Hamnen 

för att kunna expandera. 1958 byggdes även ett 

modernare kontor för Kockums som resulterade i ett 

mindre höghus så kallat Gängtappen som står kvar än 

idag (Malmös stadsbyggnadskontor 2012a). 

 

I mitten av 1980-talet meddelade Saab Scania att de 

ville etablera delar av sin verksamhet i Västra hamnen. 

Detta var i samma skede som Kockums civila 

fartygsproduktion meddelade att de skulle lägga ner sin 

verksamhet. Saab flyttade in efter renovering av 

byggnaden i Kockums hall 7 och blev därmed en av 

världens modernaste bilfabriker. Efter omstrukturering 

i Saabs företag lades fabriken till slut ner och stora 

delar av fabriken revs och 2009 blev fabriken Malmö 

stads mässcenter (Malmö stadsbyggnadskontor 2012a). 

På 1970-talet kom varvskrisen och varvet lades 

sakta men säkert ned trots stora statliga insatser. 

1986 avvecklades all civil fartygstillverkning. Det 

resulterade i att byggnader revs, den stora kranen 

som funnits på platsen skeppades till andra sidan 

jorden och dockor fylldes igen. Området stod 

sedan länge öde tills att Bomässan hölls i Västra 

hamnen 2001(Dalman 2001). 

Idag 

Västra Hamnen innefattar cirka 80 hektar. Bo01-

området och tillkomsten av ett nytt universitet utgör 

några av de första utbyggnaderna som gjordes på 

Västra Hamnen. Bomässan Bo01 som hölls i Västra 

Hamnen 2001 hade hållbarhets – och miljöaspekter 

som mål och projektet skulle fungera som förebild för 

framtida stadsbyggande internationellt och för Malmö 

stad. Idag är Bo01-området ett ledande exempel inom 

hållbart stadsbyggande och energikonceptet hundra 

procent lokalt förnybar energi är ett exempel på en 

prisutmärkelse området fått. Cykel och gångbanor har 

haft prioritet då projektet utvecklades (Dalman 2001).  
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För att kunna utröna vad det är som styrt det 

stadsplanemönster som idag finns på Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen är det viktigt att 

lyfta fram dess tillvägagångssätt då områdena 

planlagts. Möjligen går det här att utröna 

skillnader i Norra älvstrandens planprocess i 

jämförelse med Västra hamnen som gör att 

områdena skiljer sig i uppbyggnad idag. 

 

Bevarande – och miljöfrågorna står högt på agendan 

för utvecklingen av Norra Älvstranden. Lars 

Ingvarsson som är verkställandedirektör för Norra 

Älvstranden utveckling AB och driver 

utvecklingsprocessen av området förklarar följande: " 

De knyter an till områdets historia men ger också 

konkurrensfördelar. De gamla byggnaderna ger en 

annan känsla än nya kontorsbyggnader som tenderar 

att se likadana ut. Det ger en egenprofil."(Henrysson 

2005). 

I Översiktsplanen 1989 ser man projektet som en 

utmaning som möjliggör ett stadsbyggande med högt 

ställda mål på miljöfrågor. Det beskrivs även att 

varvens nedläggningar skapar möjligheter för attraktivt 

boende i söderläge invid vattnet. Men att de 

kulturhistoriska miljöer som finns inom området är 

viktiga att lyfta fram då det ger området en identitet 

(översiktsplan för del av Hisingen, 1989). I 

översiktsplanen går det även att utläsa att den befintliga 

bebyggelsen ses som värd att bevara både då den är 

såpass robust för att kunna användas samt att den är 

"värdefull i stadsbilden". De forna torrdockorna och 

hamnbassängerna uppmärksammas även som något av 

vikt att bevara för att skapa ett attraktivt boende i 

området med värdefulla kajpromenader (översiktsplan 

för del av Hisingen, 1989). 

 

Bevarandefrågorna som eftersträvades resulterade i att 

många äldre industrihallar och byggnader i Norra 

Älvstranden byggdes om istället för att rivas. Det var 

inte bara de privata bolagen som påverkade den 

kommande strukturen inom områdena, även 

riksintressen som Göta älv då den fungerar som en 

genomfart för Vänersjöfarten samt en gasledning som 

är belägen vid Älvsborgsbron(översiktsplan för del av 

Hisingen, 1989). 

 

Norra älvstrandsmodellen 

Idag har utvecklingen av Norra Älvstranden utmynnat i 

ett samarbete mellan privata och kommunala intressen 

som ett resultat av att det inte gick att förlita sig på 

statliga intressen helt och hållet. Sammanslagningen 

benämns Norra Älvstrandsmodellen och idag styrs 

utvecklingen av det statliga bolaget Älvstrandens 

utveckling AB och projektet fortgår. 

Älvstrandsmodellen är både en modell för att ta fram 

detaljplaner för området samtidigt som det är en 

överordnad organisationsform. Modellen bygger på ett 

20 

20 



samarbeta från start av en exploatering och utvärderas 

sedan allt eftersom. Innan exploatering och detaljplan 

utarbetas görs noga övervägningar kring 

förtätningsförutsättningar med stadsbyggnadskontoret 

och experter inom stadsbyggnad. Efter en omsorgsfull 

utvärdering bildas ett konsortium tillsammans med de 

utvalda byggbolagen. I konsortiumet sitter de som 

anses vara betydelsefulla i processen vilka är olika 

experter i exempelvis hållbarhetsfrågor, områdets 

inriktning m.fl. tillsammans med byggbolagen. Tanken 

är att samarbetsparterna ska komplettera varandra. Det 

innefattar sedan en utarbetning av ett konsortieavtal 

som beskriver ansvarsfördelning, det tillsätts en 

styrgrupp och en arbetsgrupp där alla parter är med. 

Syftet är att alla medlemmar ska ta ansvar för områdets 

vision, planering och genomförande för att skapa ett så 

attraktivt område som möjligt(Norra Älvstranden 

AB2012). 

Skisserade förslag som inkommer från arkitektkontor 

över området värderas och mynnar ut i detaljplaner. 

Området delas då in i delområden som sedan ska säljas 

som bygglotter. Indelningen består av en utplacering av 

hyresrätter, bostadsrätter och verksamheter. Efter 

indelningen får byggherrar önska bygglott och efter 

färdigställd detaljplan genomförs affären av 

bygglotterna. Upplåtelseformen av bygglotten påverkar 

de priser som sätts på marken. Varje byggherre får 

ensamt ansvar att exploatera sin mark del utifrån de 

gestaltningsprogram och riktlinjer som arbetats fram 

tidigare under processen(Norra Älvstranden AB 2012). 

 

Norra Älvstrandens visioner 

Visionerna för Norra Älvstranden går att utläsa från 

Göteborgs översiktsplan, där förespråkas en tät och 

levande blandstad genom mångfald av färger, former, 

verksamheter, bostäder och därmed även människor 

(Hallén, Johansson & Åsberg 2010). Projektet Centrala 

Älvstranden har tagit fram strategier för hur Norra – 

och Södra Älvstranden ska utvecklas där Hamburg i 

Tyskland varit förebild för projektet då städerna står 

inför samma problematik genom att älven både skapar 

en barriäreffekt samtidigt som älven är en tillgång för 

staden. (Malmberg, C. 2010). Visionen för projektet är 

att de två älvstränderna ska växa ihop över Älven och 

därmed är älv trafik och andra trafikfrågor viktiga 

liksom att finna stråk och tyngdpunkt för näringsliv 

och handel (Adolfsson2010). 

 

Den goda staden 

Målet med Norra Älvstranden var att området skulle 

utvecklas med konceptet "den goda staden" vilket är en 

blandad form av verksamheter som bland annat 

innefattande hotell, bostäder och kulturaktiviteter invid 

Eriksbergsområdet (Älvstranden utveckling AB, 

2012a). 

 

Tanken om den Goda Staden 

Enligt Älvstranden AB hemsida definieras den goda 

staden på följande vis: 

"I den Goda Staden kan människor både bo och arbeta. Där 

finns tillgång till kultur, butiker, vård, skolor och bra 

kollektivtrafik. Det är en stad som är rik och levande för alla 

människor och den har vissa likheter med "den gamla staden”. I 

den Goda Staden blandas olika funktioner, som arbete, bostad, 

utbildning, forskning, handel, kultur och fritid. Här blandas 

också olika arbetsmiljöer och olika sorters bostäder. Dessutom 

skapas mötesplatser för människor. Den tar vara på vattnet som 

upplevelse och skapar parker och områden för rekreation och 

sport. Den bevarar och utvecklar värdefulla befintliga byggnader 

och anläggningar."(Älvstranden utveckling AB 2012a) 

 

Strategier för att öka områdets attraktivitet 

Det är intressant att studera de ställningstaganden som 

tagits kring Norra Älvstranden beroende på hur 

konjunkturen sett ut. Under den ekonomiska krisen 

under början av 1990-talet drabbades 

fastighetsmarknaden hårt vilket resulterade i en 

stagnation i byggandet på Norra Älvstranden. Istället 

satsade utvecklingsbolagen på kultur och aktiviteter för 

att skapa attraktivitet. Exempel på aktiviteter som 
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utfördes på platser där idag bostäder är byggda var 

bland annat rockkonserter, "Volvo Ocean Race" samt 

ostindiefararen Götheborg som återskapats på ett av 

varven på Norra Älvstranden. Alla dessa projekt var 

publikdragande och fungerade som dragplåster till 

Norra Älvstranden och hjälpte därför till att placera 

Norra Älvstranden på kartan trots att byggandet av 

bostäder och verksamheter stagnerade under en tid.  I 

samma veva etablerades också Norra Älvstranden 

färjorna och idag går ännu skytteltrafik mellan 

Järntorget beläget vid södra älvstranden och Norra 

Älvstranden (Trossholmen 2009). 

Sammanfattningsvis 

Genom den strategi som tillämpats genom Norra 

Älvtstrands modellen ämnas områdets struktur och 

historiska minnen bevaras. Området ska knyta an till 

den tidigare bebyggelsen och den tidigare bebyggelsen 

ska finnas närvarande inom området. Ett stort fokus i 

arbetet kring Norra Älvstranden ligger på att bevara 

äldre strukturer och bevara minnet av det som en gång 

funnits på platsen i samband med att skapa en stadsdel 

med blandade funktioner. 
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En ny profil för Malmö var nödvändig i och med 

nedskärningar i slutet av 1900-talet och 

nedläggning av Kockums varv. Genom brons 

tillkomst var regional integration och ekonomisk 

tillväxt möjlig. 1995 genomfördes ett omfattande 

visionsarbete kring tillkomsten av ett nytt 

universitet centralt i Malmö. Visionsarbetet 

innefattade också en planering av bomässan till år 

2000 trots att bomässan först genomfördes 2001. 

Västra Hamnen utsågs som lokaliseringsplats för 

mässan och fick stor betydelse för utvecklingen av 

centrala Malmö. Bo01 i Malmö blev även en 

europeisk bomässa och sammanföll även med 

Sveriges EU-värdskap 2001 (Dalman 2001). 1997 

köpte Malmö stad upp större delen av området 

och en stor del av området var då oanvänt. 

Området har därefter exploaterats och till synes 

utan större behov av att knyta an till äldre 

bebyggelsestrukturer. 1998 påbörjades 

detaljplanearbete samtidigt som riktlinjer för 

saneringsarbete och kartläggning av 

föroreningssituationen arbetades fram. Genom 

det investeringsprogram (LIP) som regeringen 

beviljat fick de insatser för åtgärder för 

exploateringsområdet som gjordes ytterligare stöd. 

Detaljplan för Bo01-området och närliggande 

områden antogs år 1999 (Dalman 2001). 

Klas Tham var mässarkitekt för bostadsmässan 

Bo01 och Christer Larsson är stadsarkitekt i 

Malmö stad och var ansvarig för arbetet med 

detaljplanen samt bygglovsgivningen för området 

(Dalman 2001). Boplatsen Bo01 var den första 

delen av omvandlingen av Västra Hamnen till en 

ny stadsdel som innefattar service, arbete, boende 

och studier. Enligt Malmö stads översiktsplan var 

målet att området skulle ha en stadsmässig 

innerstads karaktär (Dalman 2001). Den första 

utbyggnadsetappen av Västra Hamnen, Bo01-

området, utgick från den fördjupade 

översiktsplanen. Området var därmed ett första 

försök för hur stadsbyggnadskontoret kunde 

utveckla sina visioner över området i en enskild 

detaljplan. En grundvision för planen över Bo01-

området var att området skulle omslutas av två 

murar vilket formgavs i högre flerbostadshus. 

Detaljplanen skulle även fungera som en bra 

grund för byggherrarnas projekt samt ge 

huvudstruktur åt området och dess stadsrum, 

vilket bland annat uttrycktes genom de tre nord-

sydliga stråken mellan husen, längs havet och 

genom Ankarparken. Bestämmelser angående 

byggnadshöjder, exploateringsgrad, gränser och 

användningssätt finns i detaljplanen samt tydlig 

ambitionsnivå, kvalitetsprogram angående 

miljöprofilen och markanvisningsavtal kopplat till 

grönytefaktorer. Bo01:s inre kvarter är planerat 

efter klassiska planeringsprinciper som innebär en 

ordning där gränserna mellan de offentliga 

platserna och det privata, bostadsgårdar liksom 

byggnader är tydligt definierade. En blandad 

stadsbebyggelse med boende och verksamheter 

var också något man ville uppnå.  

Västra Hamnen och främst Bo01-områdetär en 

förebild för många havsnära projekt i Europa. 

Staten och EU valde även att stötta projektet 

Bo01 och dess energikoncept som innebar 

”hundra procent förnybart och lokalt producerad 

energi”. Projektet har idag både betydelse lokalt 

för Öresundregionen liksom globalt och dess 

energikoncept har väkt hopp om större kunskap 
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för minskat användande av fossila bränslen i 

världen. Västra Hamnen visar på att Malmö som 

tidigare var en industristad håller på att förvandlas 

till en kunskapsstad. Genom förbindelsen med 

Köpenhamn har betydelsen att kunna hävda sig 

som kunskapsstad även blivit starkare (Dalman 

2001).  

Västra Hamnens visioner 

Malmö stads visioner kring Västra hamnen 

sammanfattas av Malmö stad med beskrivningarna; 

kunskapsstaden, boendet, mötet med havet & en stadsdel för 

alla malmöbor. I likhet med Norra Älvstranden utbyts 

den tidigare varvsindustrin mot kunskapsindustri. Idag 

är ca 7000 personer verksamma på Västra hamnen 

vilket är mer än när Kockums varvet var igång. Malmö 

stad ser vikt av att existerande drag som finns kvar i 

Västra Hamnen bevaras så att det förflutna kan minnas 

och relateras till platsen. Det innefattar bland annat 

Kockums äldre industrihallar. Visionen är likvärdig 

Norra älvstranden med att de vill skapa en samverkan 

mellan företag och utbildning inom samma område. 

Universitetsholmen är bland annat nyutvecklat och 

innehåller Malmös nya högskola. 

 

Vad innefattar boendet ser Malmö stad många fördelar 

med dess vattennära läge, dess närhet till centrum och 

det korta avståndet till centralstationen samt planerna 

på utbyggnad av citytunneln i området. Det beskrivs på 

hemsidan att området har gott om plats för skolor samt 

att genom dess korta avstånd och utbudet av service är 

tillgången på kultur och andra typer av service som 

erbjuds i innerstaden lätta att nå(Malmö Stad 2012e). 

Malmös stad menar att mötet med havet återupprättas 

genom utbyggnaden av Västra Hamnen. Planerade 

gatu- och parkstråk innefattar kajpromenaden som 

löper genom området och ska växa ihop med stadens 

viktigaste stråk så människor utan hinder ska kunna ta 

sig från innerstaden till Västra Hamnen. 

Västra hamnen ska locka alla människor, parkerna, 

torgen, kajerna och platserna ska utformas så att 

tillgängligheten från staden gynnas. Målet är att de 

platser som utformats som en skateboardpark, sitt-

trappa invid kajpromenaden och lekplatser med tema 

ska göra så att Västra Hamnen blir en stadsdel för alla 

samt att restaurang och serviceutbudet ska underlätta 

detta(Malmös Stadsbyggnadskontor 2012a). Ett annat 

viktigt mål har varit att områdets struktur ska vara 

förståligt och kunna knyta an till platsens själ. De större 

äldre byggnadselementen från varvs- och 

industriverksamheten ska anpassas så att det känns 

korrekta skalmässigt med den bostads -och 

serviceutbyggnad som fortskrider genom Västra 

Hamnens utveckling (Malmö 

Stadsbyggnadskontor2012b). 

 

Den Ekologiskt hållbara stadsdelen 

”Framtidsstaden i det ekologisk hållbara informations- 

och välfärdssamhället” var temat för den nya 

stadsdelen och den europeiska bomässan Bo01. De 

hade även som mål att använda äldre industrimark för 

ny ekologisk hållbar bebyggelse. Därmed utsågs även 

Malmö som stad för bomässan, då det finns äldre 

industrimark att tillgå i staden. Med tanke på att Malmö 

var i förändringsfas från industristad till kunskapsstad 

var Malmö extra intressant som lokalisering för 

bomässan. För att omvandla visionerna för bomässan 

till handlingsinriktade planer utvecklades flera olika 

processer. För att nå målet som hållbar ekologisk 

stadsdel tog sydkraft fram en plan för att förse området 

med hundra procent lokal förnybar energi. Malmö stad 

utarbetade visioner för grönstruktur, kretslopp, trafik 

och miljölösningar för husen tog byggherrarna fram. I 

den fördjupade översiktsplanen och i detaljplanen 

inarbetades hållbarhetsaspekterna. Det lokala 

investeringsprogrammet (LIP) för Bo01 var en viktig 

del i utvecklingsprocessen för ekologiska hållbara 

investeringar i området (Dalman 2001). 

 

Sammanfattningsvis 

Bo01-området som tillkom genom den europeiska 

bomässan hade högt ställda miljömål. Fokus var att 
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skapa en ny profil och stadsbyggnadsmodell som 

kunde placera både Malmö samt de södra regionerna 

på kartan. Projekt ses som en förebild inom 

stadsbyggande för många projekt i Europa. Det finns 

kritik angående Bo01-området, då det kan tänkas vara 

byggt för endast medborgare med en högre inkomst 

motsvarande en övre medelklass, eftersom området 

kan ses som en exklusiv del av Malmö (Dalman 2001). 

I Bo01 skedde bostadsbygget på byggherrarnas 

förväntningar samt markmässiga villkor. Vissa projekt 

färdigställdes i sista stund medan andra aldrig blev till. 

Våningsantalet och antalet bilplatser blev även i vissa 

fall högre än vad som var tänkt (Dalman 2001). Bo01-

staden fortsätter utvecklas och just nu pågår utveckling 

av dess norra del och resterande delar av Västra 

Hamnen (Dalman 2001). 

Till skillnad från Norra Älvstrandens 

stadsbyggnadsmodell så skedde byggprocessen alltså i 

större omfattning på byggherrarnas villkor än att bygga 

på en modell utifrån ett strategiskt samarbete mellan 

byggherrar och stadsbyggnadskontoret. 

Även genom denna redovisning av främst Bo01-

områdets stadsplan går det att finna indikationer på att 

området till skillnad från Norra älvstranden har ett 

stadsideal som är uppgjort efter historiska stadsideal 

snarare än att bebyggelsen uppkommit utefter de 

strukturer som funnits på platsen tidigare det vill säga 

att den knutit an till den industri eller bebyggelse som 

funnits på platsen tidigare. 
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Under detta kapitel beskrivs områdenas 

stadsform i den fysiska miljön.  Vilka tankar som 

ligger bakom de karaktärsdrag som återspeglas i 

bebyggelserna inom området för att få en bild 

över hur Västra Hamnen och Norra Älvstrandens 

fysiska drag ser ut.  På övergripande nivå och ej i 

detalj. För att få en förståelse över områdenas 

fysiska struktur på en mer övergripande nivå. 

Områdenas fysiska struktur beskrivs alltså inte i 

detalj. 

 

 

Det område som vi studerar inom Norra 

Älvstranden består av tre områden; Lindholmen, 

Eriksberg och Sannegården som inkluderar 

Sannegårdshamnen. Tanken är att Norra 

Älvstrandens delområden i framtiden ska bindas 

samman (DP 1998). 

 

Lindholmen 

Lindholmen i Norra Älvstranden är ett delområde där 

flera funktioner samsas med kontor, arbetsplatser och 

skolverksamhet. Linnégatans och Andra Långgatans 

urbana kvaliteter sågs som förebilder för de nya 

stadskvarteren (Hallén, Johansson & Åsberg 2010). 

Där Lindholmsvarvet legat planerades "den lärande 

staden" att växa fram, innefattande ett nytt 

kunskapscenter som skulle skapas i samarbete med 

Chalmers Tekniska högskola och 

Göteborgsuniversitet samt kommunala 

gymnasieskolor.  Där Götaverket en gång varit 

placerat skulle "den innovativa staden" utvecklas med 

företagsverksamheter främst inriktade på IT och 

högteknologiska företag (Trossholmen 2009).  

Tanken då Lindholmens Science Park utvecklades var 

att skapa samarbeten mellan akademi, näringsliv och 

samhälle (Lindholmen science park AB 2012). På 

Lindholmen finns idag en variation av boende, 

företag, studenter och besökare. Lindholmskajen är 

tänkt att utvecklas som en del av Lindholmens 

Science Park (Älvstranden utveckling AB2012a).  

Slottsberget 

Slottsbergets bostadsbebyggelse har som tidigare 

nämnt under Historia kapitlet anor sedan 1800-talet. 

När varvet utvecklades byggdes snabbt ett litet 

samhälle upp av och till arbetarna inom 

varvsindustrin. Bebyggelsen består av små trähus 

vilkas husgrunder består av sten. Bebyggelsen följer 

smala gator på det branta berget(Slottsberget) och det 

går att identifiera drag som liknar de bohusländska 

fiskesamhällena(Göteborgs Stadsbyggnadskontor, 

2012a). 

 

Norr om Slottsberget 

Norr om Slottsberget ligger också en bebyggelse av 
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äldre karaktär med anor från 1800-talet. Dessa hus 

byggdes även av arbetarna och består av större hus 

som rymmer 4-8 familjer, som idag skulle benämnas 

som flerbostadshus. Idag finns det inslag av nybyggd 

bebyggelse inom området som är anpassad i mesta 

möjliga mån till områdets äldre kvartersstruktur och 

våningshöjd(Göteborgs Stadsbyggnadskontor, 2012a). 

Bostäder söder om Slottsberget 

Bostäderna belägna på Slottsberget och Göta Älv är 

karaktäristiska element för området. Vid utvecklandet 

av bostäder söder om Slottsberget var det viktigt att 

bibehålla och förstärka kontakten mellan älven och 

Slottsberget. Bebyggelsen söder om Slottsberget är 

nybyggda och har ett gemensamt uttryck i form av 

ljust tegel. Det var även viktigt att den befintliga och 

äldre bebyggelsen på Slottsberget i framtiden även 

uppfattas som solitär i området. Formen för den nya 

bebyggelse söder om Slottsberget har därmed en 

karaktär som följer dess parametrar, den underordnar 

sig Slottsberget genom utbredning och höjd 

(översiktsplan för del av Hisingen, 1989).  

Eriksberg 

Visionen den goda staden startade på Eriksberg och 

området består av en blandning mellan äldre 

varvsbyggnader som fått ny funktion och modern 

bebyggelse. Villan som tidigare var Eriksbergs varvs 

huvudkontor har omvandlats till hotell och 

restaurang. Pirarna har även bevarats och evenemang 

arrangerades i början av projektet för att locka 

människor till området (Älvstranden utveckling AB 

2012b). 

 

Med bebyggelsen längs Maskinkajen har syftet varit 

att ge kvarterens utsida, med omgivande gator, en 

avskalad stadskaraktär och gårdarna till bostäderna en 

mer livfullare grönska vilket kontrasterar gatornas 

stramare karaktär. Man har även valt att planera in 

nivåskillnader mellan gator och gårdar. Bebyggelsen 

har mot kajen planerats på så sätt att verksamheter, 

handel och annan service ska vara möjlig.  Mellan 

kvarteren tillåts biltrafik, gårdarna och kajstråket är 

dock bilfria. Bratteåsparken som angränsar till Blå 

Hallen i öster planerades som stadsdelens offentliga 

gröna rum. Parken skulle även fungera som en entré 

för de som träder in i Norra Älvstranden. Parken har 

strikta former och parkens gräns definieras genom en 

spalje mur, träd rad och genom de halvprivata 

bostadsgårdarna. Eriksbergstorget är planerat som 

områdets centrum och knutpunkt där de viktiga 

gångstråken strålar samman samt ha funktioner för 

service och handel. Platsen har sparsam vegetation 

och består främst av hårdgjorda ytor som natursten 

och betong. Kajpromenaden kompletteras med en 

träbrygga där möjlighet till sittplatser finns och hålls 

fri från träd. Hudgatorna däremot har inslag av 

trädalléer (DP 1998). 

 

Sannegården och Sannegårdshamnen 

Visioner för området är gröna gårdar och småskaliga 

kvarter som samsas med mötesplatser vid vattnet och 

parker. Kvarters – och trädgårdsstaden som går att 

finna i äldre stadsdelar i Göteborg har varit förebilder 

då Sannegårdshamnen utvecklats (Älvstranden 

utveckling AB, 2012a). 

Området består av flerbostadshus i fyra till fem 

våningar längs kajen, främst bostäder. Det fanns en 

avsikt att butiker och lokaler skulle inrymmas i 

byggnadernas bottenplan vilket inte förverkligats i 

någon stor omfattning. Kajen består av 

stenbeläggning, en trädplantering, utplacerade 

konstverk och träbryggor med båtplatser. Gårdarna 

till husen innehåller växtlighet och möjlighet till lek 

och viss nivåskillnad för att undvika vinden.   

Miralallén fungerar för biltrafik som angöring till 

området. Via angörningsgator från Miralallén leds 

trafik ner mellan flerbostadshusen och avslutas med 

en låg mur mot kajstråket (DP2003).  Djupa 
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bostadskvarter mellan kajen och Sannegårdsgatan 

utgör västra Sannegårdshamnen och husen består 

överlag av fyra våningar. Bebyggelsens form hålls 

ihop för att förstärka kajens bågform och de större 

gårdarna har gångpassager genom kvarteren.  

Visionen har varit att kvarter ska innehålla gröna och 

varierande gårdar. Sörhallsparken är anlagd i 

anslutning till Sörhallsberget och ska fungera som 

områdets center. Parken består av en stor öppen yta 

för lek och spel. Sannegårdsgatan fungerar som 

områdets huvudgata med anslutning till 

Eriksbergsgatan, via lokalgator sker angörning till 

hamnen från Sannegårdsgatan (DP 2002). 
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De områden vi studerar i Västra Hamnen 

består av Bo01-området innehållande Scania 

– och Ankarparken, området Flagghusen 

och Dockan och området kring Malmö 

Högskola samt delar av Varvsstaden 

(Malmös stadsbyggnadskontor 2012c). 

 

Västra Hamnen som är omgivet av vatten har en 

tät bebyggelse som skyddar området från dess 

utsatthet och vinden. Den täta strukturen möter 

de stora landskapsrummen, parken och hamnen. 

Genom esplanadernas strikta rutnät i Västra 

Hamnen eftersträvas rumslig ordning och 

områdets öppna tillgänglighet. Bo01-områdets 

nätstruktur ska även skapa goda förutsättningar 

för områdets länkning till 

kommandekvartersbebyggelse i Västra Hamnen. 

Inspirationen för planen kommer från antiken, 

medeltiden, renässansen, barocken, 1900-talet 

samt vår tid. Den medeltida staden med dess 

långsamt framväxta stadsstruktur är därmed inte 

endast inspiration för områdets karaktär(Dalman 

2001, ss.36-41). Bo01 vänder därmed från 

modernismens stadsbyggnadsideal med 

funktionsseparering och eftersträvar istället en 

struktur med en blandning av verksamheter. 

Bo01:s stadsplan är snarare ny mordernistisk 

med sina abstrakta och geometriskt fyrkantiga 

arkitektur och söker förnyelse av den 

traditionella staden (Dalman 2001). Skalan för 

området är hämtat från nordeuropeiska städer, 

med låg, tät och yteffektiv bebyggelse. Tre 

våningar är det genomsnittliga våningsantalet, 

det finns lika mycket markyta som våningsyta. 

Nettoexploateringstalet är cirka ett och två 

tredjedelar av planen är avsedd för bostäder och 

området rymmer 190 000 kvadratmeter. 

 

Parallellt med detaljplanen togs ett 

kvalitetsprogram fram vilket fick stor betydelse 

för området, där vatten och grönska skulle vara 

viktiga element. Parker planerades i den stora 

skalan och i kontrast till det skapades en tät 

vindskyddad stadsstruktur. Dagvatten planerades 

även i öppna rännor mellan husen, gränderna 

och gatorna. Vatten var också ett hjälpmedel för 

att forma de olika platsernas karaktärer. 

Ambitionen var att både vatten och grönska 

ständigt skulle vara närvarande i området. 

Genom Bo01:s samarbete med byggherrarna har 

de gröna ambitionerna kunnat fullföljas och 

gröna fasader är ett återkommande inslag i 

bebyggelsen. En biologisk mångfald var något 

man ville stärka och fick uttryck genom 

förteckningen gröna punkter. Även att skapa en rik 

variation av biotoper var något man vill uppnå 

men som inte riktigt kunde nås då gårdarna 

visade sig vara för små för detta (Dalman 2001). 

 

Att utveckla de offentliga platserna har varit en 

viktig del vid planeringen av boplatsen Bo01. 

Två av de viktigaste hållbarhetsaspekterna var att 

stadsrummen ska vara variationsrika och hålla 

under flera generationer samt att de boende 

liksom människor från hela Malmö ska känna sig 

välkomna till området. Genom Malmös 

stadsmiljöprogram för stadskärnan gavs insikt i 

hur viktigt det är med en sammanhållen karaktär 

för de offentliga rummens gestaltning. Här var 

även en viktig del fotgängares framkomlighet 

och prioritera dess säkerhet och upplevelse av 

gaturummet samtidigt som framkomlighet med 
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bil ska vara möjligt (Dalman 2001). Vidare ger 

detta även indikationer på vad som kan vara 

intressant att studera i denna undersökning, det 

vill säga om deras visioner har realiserats i form 

av de offentliga rummens gestaltning och vem 

som har tillgång till de allmänna platserna. 

 

Slutdiskussion kring stadskaraktärer 

Utifrån de processer som samhället genomgått under 

tiden i form av att gå från det som kallas 

industrisamhälle till vad som idag kallas kunskaps- 

och konsumtionssamhället har skapat konsekvenser 

för hur vi bygger staden. De tomter som en gång 

innehållit industrier och verksamheter har med tiden 

ändrat användning och en ny typ av bebyggelse har 

etablerats på dessa områden (Bergström & Forshamn 

2003). Västra Hamnen och Norra Älvstranden är 

stadsbyggnadsprojekt som uppkommit som ett 

resultat av att industrisamhället övergått till ett 

samhälle mer fokuserat på konsumtion och kunskap. 

De är exploaterade på ett nytt sätt innehållande 

bostäder, högskolor och arbetsplatser (Trossholmen 

2009). 

Nya områden som Norra Älvstranden och Västra 

Hamnen har uppkommit under postmodernismen 

alternativt senmodernismen som vissa ämnar 

benämna den tid vi lever i idag. Det finns gott om nya 

planer och idéer kring hur nya stadsdelar ska byggas 

och utvecklas samtidigt som det finns ett starkt 

motstånd till det som kallas modernistiskt byggande, 

det vill säga en rädsla för att bygga helhetslösningar i 

form av monotona modulbyggnader. Motståndet till 

modernismens byggande kan ses som positivt genom 

att det lett till att nya stadsbyggnadsidéer fötts och 

etablerats. Beroende på vilka strategier som använts 

för att skapa dessa nya områden bland annat genom 

om det finns en eller flera byggherrar inblandade 

påverkar områdenas slutgiltiga kvalitet. Exempel på 

övergripande idéer som styr områdenas karaktär är 

bland annat. den hållbara staden, den mångkulturella 

staden, ekostaden och blandstaden. Alla dessa 

övergripande idéer har lett till att det följs vissa 

stadsbyggnadsmönster eller teorier vid byggandet av 

nya stadsdelar som också skapat dess karaktäristiska 

drag som finns i Västra hamnen och Norra 

älvstranden(Bergström & Forshamn 2003).  

Det är omdiskuterat huruvida dessa havsnära 

områden ska exploateras efter att varven lagts ner. 

Västra hamnen i Malmö är likaså ett exempel på där 

det är svårt att se spår av den tidigare verksamhet som 

en gång funnits på platsen. Detta betyder inte att det 

behöver vara ett misslyckat planområde eftersom det 

ofta finns begränsningar för vad som är möjligt att 

bevara.  De verksamheter eller den mark som finns på 

områdena kan både vara av miljöfara eller hälsovådlig 

för människor alternativt kan byggnaderna vara för 

nedgångna och slitna för att kunna restaureras och 

bevaras. Men frågan är om det ändå finns en identitet 

eller själ som bör bevaras och hur det är möjligt att 

bevara och återvinna vissa byggnader och 

byggnadsstrukturer och vad det får för resultat 

huruvida beslut tas om bevarande eller inte av tidigare 

strukturer på dessa områden.  Norra Älvstranden är 

ett exempel på ett hamnområde i Göteborg där man 

valt att bevara en del av de tidigare strukturerna 

istället (Henrysson2005). 

 

Stadsdelen föreslogs utifrån kvartersstadens 

nätstruktur och en tydlig skiljelinje mellan 

stadsdelens offentliga platser och kvarterens 

privata rum. Möjlighet till olika hustyper, 

bostadsmiljöer, upplåtelseformer och etablering 

av verksamheter var även viktigt samt en 

småskalig fastighetsindelning vid utvecklingen av 

projektet. Att bilens framkomlighet skulle ske på 

gåendes villkor samt en riklig vegetation var även 

viktiga element att uppnå vid utvecklandet av 

området. Viktiga egenskaper vid utformningen 

av planen var även platsens lokalisering; dess 
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utsatthet vid havet med vinden och även dess 

storslagenhet med horisonten och solnedgången 

(Dalman 2001). 
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För att skapa en så bred undersökning som möjligt och 

besvara vår frågeställning har vi valt att både samla in 

kvalitativ data och kvantitativ data. Det är ett 

tillvägagångssätt som kallas metodkombination och är ett 

bra sätt att få reda på mer om områdena än vad som annars 

kommit utav endast en av metoderna (Denscombe 2011). 

Inom ramen för arbetet finns inte utrymme att göra några 

observationer av människor det vill säga hur de använder 

platserna genom att observera deras beteende eller 

användning av de områden och platser som studeras. Vår 

undersökning utgår istället på att beskriva områdenas 

karaktärer genom det morfologiska förhållningsätt beskrivet 

i Kapitel 1 samt analysera statistisk. Vidare diskuteras den 

beskrivande data som insamlats utifrån vetenskapliga teorier 

och riktlinjer angående vad som är attraktivt och vad som 

bidrar till bra och dåliga offentliga platser inom Norra 

älvstranden respektive Västra hamnen. För att dra slutsatser 

och samla in resultat har metoder och riktlinjer använts från 

tidigare forskning för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Det görs även en mer övergripande 

undersökning av dessa stadsdelar som ska ge oss en 

förståelse för hur områdena är uppbyggda i sin helhet 

snarare än i detalj. 

 

Genom att använda olika metoder; kvantitativ och kvalitativ 

data blir undersökningen bredare och kan därför studera 

flera olika falt inom områdenas kontext. Metoderna ger 

även möjlighet att komplettera varandra genom att det som 

upptäcks i den ena metoden kan tillfoga den andra metoden 

med något nytt. Vi kommer även studera området utifrån 

olika datakällor eftersom vi inom den kvantitativa metoden 

kommer använda olika data som undersöks genom 

dokument i form av statistiska sammanställningar från 

Göteborgs och Malmös stad, bildanalyser, analys av olika 

mäklarbolag. Inom den kvalitativa kommer offentliga rum 

analyseras utifrån olika datakällor från dokument i form av 

bildanalyser, stadspublikationer från Göteborg – och 

Malmö stad(Denscombe, 2011). 

 

Den kvantitativa metoden 

Den sociala strukturen synliggörs genom områdesstatistik 

och befolkningsstatistik för att belysa vem eller vilka som är 

bosatta i området, samt vilka upplåtelseformer, 

bebyggelsetyper m.m. som finns inom området och i vilket 

antal dessa faktorer finns i. 

 

Den kvalitativa metoden:  

Att systematiskt fotografera ett område ska kunna utföras 

av en annan forskare utifrån att titta på de scheman och 

mallar(Denscombe, 2011). Därför har vi använt oss av olika 

analysscheman i denna undersökning som beskriver vad 

som ska uppmärksammas vid registrering och insamling av 

data. Valet av skapade bilder väljs ut som representativa för 

studien av forskaren utifrån de scheman och mallar som 

redovisas innan resultaten. Olika element och platser 

identifieras genom ett anpassat schema för just denna 

undersökning med inspiration från av Kevin Lynch och Jan 

Gehls undersökningsmetoder. Vidare studeras områdenas 

stadsmönster genom att identifiera olika mönster i 

planstrukturen utifrån Spiro Kostof forskning. Genom 

bildanalys studeras även drag som kan klassificera 

bebyggelser, byggnadsstrukturer och kvarter. 

Klassificeringen görs med hjälp av ett anpassat schema 

också anpassat för just denna underökning med inspiration 

av Rådbergs undersökningsmetoder. 

Bilder analyseras alltså för att identifiera olika drag som kan 

fastställa olika platsers funktion och värde. 

 

Insamling av kvantitativ och kvalitativ data: 

Denscombe beskriver fyra grundläggande kriterier som ett 

dokument bör utvärderas utifrån för att kunna fastställa 

dess validitet. Det vill säga om de källor undersökningen 
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använder sig av verkligen mäter det som ämnas mätas. Det 

är dess autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

innebörd(Denscombe, 2011). Det betyder att valet av 

dokument i form av statistik, bilder, planer, kartor och 

planbeskrivningar som ska användas i detta arbete ska 

utvärderas utifrån dessa kriterier. 

 

Skriftliga källor 

Åtkomsten till skriftliga källor har varit god, då det för oss 

har räckt att besöka ett bibliotek eller internet för att få 

tillträde till data. Det har dock varit tidskrävande att få fram 

plan-material från Göteborgs stad på grund av åtkomsten 

vilket man bör ha i åtanke om undersökningen ska 

upprepas. Utvärdering av artiklar och böcker har utförts 

genom att böcker är lånade från offentliga bibliotek och 

förlag och utgivare kan därmed ses som tillförlitliga. Vi har 

utvärderat dokument från internet genom att datan är 

hämtad från kommunala organ (Malmö -och Göteborgs 

stad) som kan ses som tillförlitliga (Denscombe 2011).  

 

Stadspublikationer 

Stadspublikationer och officiell statistik är för oss ett 

användbart instrument då data förefaller vara auktoritativ, 

faktabaserad och objektiv eftersom de tillhandahålls av 

offentliga organ som stadsbyggnadskontor och Statistiska 

centralbyrån. Vi har alltså använt oss av stadspublikationer 

för att finna planbeskrivningar, kartor och planer samt har 

officiell statistik.  

 

Webbplatser och internet 

Internet har även använts för att finna geografiska lägen, 

avstånd, kommunikationer och vidare kartmaterial genom 

Göteborgs – och Malmö stads hemsida, liksom eniros och 

google kartors hemsidor, genom deras kartsökfunktioner. 

Webbplatser har även använts för att studera prissättningen 

på olika lägenheter samt för att identifiera vad olika 

offentliga organ som Boverket skriver om olika faktorer 

relevanta för denna studie. 

Skapade bilder 

Bilder är enligt Denscombe ett sätt att samla in primärdata 

och värdefulla för att registrera saker(2011). Bilderna i 

denna studie har tagits med hjälp av en systemkamera med 

viss zoommöjlighet för att registrera stadsformerna på håll. 

Att samla in fakta som innefattar våningsantal på byggnader 

behövs inga mer avancerade verktyg än en kamera som har 

möjlighet att fånga dessa typer av bilder så i detta fall passar 

en systemkamera. Vad som är viktigt att tänka på är frågor 

kring integritet och tillgång till miljöerna(Denscombe, 

2011). Därför har det undvikits i mesta möjliga mån att ta 

kort på människor, dock har det vid vissa tillfällen förefallit 

sig så ändå, då det varit omöjligt att be människor flytta på 

sig just för en bild. Vi har även visat respekt genom att ej 

kliva in på privat mark, trots att vissa bilder tagits på privata 

platser. Bilderna dokumenterar likaså här statiska föremål. 

Den kvantitativa metoden har ett fokus på byggnader och 

bebyggelsestrukturer medan den kvalitativa metoden har ett 

på de fysiska strukturerna genom gata, öppna rum, 

tomt och byggnad. Valet att tidpunkt under de ljusa 

timmarna på dagen har ingen betydelse för datan. Däremot 

har tidpunkter då det är mörkt påverkan på data eftersom 

det är svårt att urskilja den fysiska miljön då och därmed 

har bilddokumentation inte gjorts under denna tid på 

dygnet.   

 

Statistik 

Den statistik som valts att studera i detta arbete kan 

betraktas som officiell statistik eftersom den finns att tillgå 

på Malmö stads hemsida samt Göteborgs stads hemsida. 

Den kan även ses som officiell genom den mejl-

korrespondens med Göteborgs stad och Malmö stad som 

gjorts, eftersom de inte heller utgett att denna statistik skulle 

vara inofficiell. Officiell statistik bör ge en objektiv bild av 

det som studeras, men det finns ibland en risk att det inte är 

det beroende på vem och hur det publiceras.( Denscombe 

2011) Därför utvärderas den statistik som används i arbetet 

utifrån vad det är som den mäter i varje fall, det vill säga 

Västra Hamnen och Norra Älvstranden. Mäklar-statistik 

som Malmö stad samlat in från Bovisionshemsida 2004 har 

även använts. 

 

Statistik -Västra hamnen 

All statistik som är sammanställd genom de principer som 

ovan nämnts det vill säga från Statistiska Centralbyrån. Det 

är dock ändå relevant att ta reda på hur den är insamlad för 

att kunna bedöma dess validitet. Först diskuteras den 

statistik som samlats in genom SCB. Statistiska centralbyrån 

som är en opartisk statlig förvaltningsmyndighet och 

baserad på vetenskapliga grunder(Statistiska Centralbyrån 

2012). 

 

Den statistik som studeras här vad gäller ålder kan ses som 

objektiv då den kommer från Centralbyrån samt att som 
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Denscomde menar i forkningshandboken är ålder objektivt 

eftersom antingen är man så gammal eller inte(2011). Likaså 

bör den statistik som innefattar antal invånare ses som 

objektiv, eftersom den är hämtad från SCB. Däremot kan 

fenomen som arbetslöshet vara svårdefinierade genom att 

betydelsen av arbetslös kan ha olika meningar. Den statistik 

som är hämtad i detta arbete kommer från SCB som 

förväntas samla in statistik i ett objektivt syfte, vilket 

innefattar andelen arbetslösa. De förklarar även att det är 

SCB:s arbetssökandestatistik genom andelen registrerade 

arbetssökande på arbetsförmedlingen. Vad innefattar 

disponibel medelinkomst är det bruttoinkomsten minus 

slutlig skatt och det som räknas som positiva transfereringar 

som räknas som inkomst. Inkomsten är räknad på personer 

20 år och äldre, hemmaboende över 20 år räknas ej. Andel 

utflyttade sätts i relation till totalbefolkningen som räknats 

vid årets början. Vad gäller utbildning är det den högsta 

utbildningen som personer har som anges. Statistiken som 

berör bostäder vilket inkluderar upplåtelseformer har tagits 

från Folk- och bostadsräkningen 1990 plus från den årliga 

byggnadsstatistiken, vilket innefattar material från 

allmännyttiga bostadsföretag: MKB 

Bostadsrättsföreningar: HSB, Riksbyggen, SBC samt privata 

bostadsrättsföreningar. Försörjningsstöd är uträknat efter 

hushåll som minst en gång under året erhållit ekonomiskt 

bistånd (Malmö stad, 2008). 

 

Enligt Denscombe bör statistiken utvärderas utifrån om 

personerna har något egenintresse i statistiken. Statistiken 

som använts kan till viss del tänkas ha ett egenintresse då 

den framtogs utifrån stadens sätt att profilera sina stadsdelar 

(2011). Malmö stads redovisning kring var och vad statistik 

är hämtad det vill säga genom SCB är inte utförd för att visa 

att området skulle vara bättre än någon annan stadsdel 

eftersom den är publicerad likadant för varje stadsdel. 

Däremot bör det hela tiden finnas i åtanke att statistik från 

2008 och viss statistik från senare år har identifierats och 

kunnat tillgås och att det finns viss risk att läget idag kan ha 

ändrats. Syftet i analysen av statistiken blir här att sätta 

siffrorna i relation till varandra och se det som att siffrorna 

till viss del är jämförbara med dagens och stämmer överens. 

Att befolkningen idag har ökat kan ha förändrat 

sammansättningen i området därför ska den statiskt som är 

analyserad ses som en sammansättning som visar på hur det 

var 2008. Men eftersom karaktären på området är likvärdig 

med vad den är idag och visionerna med området det 

samma kan det ses som signaler på att statistiken idag skulle 

vara likvärdig i relation till att antalet invånare ökat i Västra 

Hamnen(Denscombe 2011).  

 

Norra älvstranden statistik 

Liksom i Västra hamnen kan ålder och antal invånare ses 

som objektiv statistik då den redovisas av SCB. Vad gäller 

in- och utflyttning så förklarar Göteborgs stad i sitt 

Göteborgsblad att statistiken över Nettoflyttningen och 

födelseöverskottet inte alltid stämmer överens med det 

totala antalet av befolkningen. Detta eftersom att i samband 

med att befolkningsförändringar avläses så görs även vissa 

korrigeringar i befolkningsregistret som därmed påverkar 

nettoinflyttningen och födelse överskottet. 

Inkomstuppgifterna är den sammanfattade förvärvsinkomst 

som består av inkomst av tjänst samt inkomst av 

näringsverksamhet. Den avser inkomstuppgifter endast för 

personer 20 år och äldre, vilket betyder att de som är yngre 

än så ej finns med i inkomststatistiken. Detta innebär att 

den inkomst yngre personer haft om de räknats med hade 

kunnat sänka eller höja genomsnittet i inkomststatistiken. 

Försörjningstöds statistiken visar de familjer som har haft 

ekonomiskt bistånd under året. Vad innefattar 

eftergymnasialnivå är det de personer som har sin högsta 

utbildningsnivå i form av studier efter att gymnasiestudierna 

är färdiga. Bostadsstatistiken är från bostadsräkningarna 

1990 och har ändrats efter nyproduktion, rivningar och 

vissa ombildningar. Flerbostadshus är hus för flera familjer, 

lägenheter och specialbostäder i anknytning till 

förvärvslokal. Småhus är kedjehus, radhus och en- och 

tvåfamiljshus. Arbetslöshetsstatistiken är sammanställd från 

antalet personer registrerade hos arbetsförmedlingen och 

personer registrerade i program för aktivitetsstöd. 

Registrerade hos arbetsförmedlingen innebär att de ligger i 

kategorierna 11, 96-98, vilket är personer som är utan arbete 

som söker aktivt samt kan kliva på arbetsmarknaden 

omgående(Arbetsförmedlingen 2012). 

 

Läge  

Geografiskt läge samt kommunikationer studeras via 

kartmaterial insamlat från Malmö stadshemsida samt 

Göteborgsstadshemsida samt Gula Sidornas hemsida 

www.eniro.se. Nackdelen med dessa insamlingsvarianter är 

att de endast ger ett ungefärligt mått i meter, då det kan vara 

svårt att dra och mäta linjer exakt på kartan. 
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Mäklarbolagen 

Insamling av prissättning på lägenheter har gjort via 

söksidan www. booli.se, som är en samlings sajt för 

lägenhetsobjekt till salu för flertalet mäklarbolag. Som kan 

ses som objektivt då det ej är något av de individuella 

konkurrenskraftiga mäklarbolagen som står för webbsidan, 

som skulle kunna få någon vinning i att förvränga 

prissättningen. 
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I detta kapitel belyses en forsknings- och teoretisk 

genomgång som berör attraktivitet. Utifrån 

litteraturstudier har ett antal faktorer identifierats som 

extra viktiga för denna undersökning. Först och främst 

är det frågor kring havsnära områdens utveckling, 

nästa rör sig inom ett mer socialt perspektiv om hur 

människor vill bo. Tredje faktorn berör attraktivitet 

utifrån läge och bebyggelsestruktur och den fjärde 

faktorn som diskuteras är ekonomi i form av 

betalningsvilja.  

 

 

Det är intressant att se hur centret för vattennära 

områden beläget i USA(The Waterfront 

Center)diskuterar kring vattennära områdens 

utveckling för att förstå utvecklingen av vattennära 

områdens problematik. Centret för vattennära 

områden förespråkar att vatten är ett viktigt element 

för att förbättra samhällslivet. 1999 skapade de ett 

manifest över vattennära områden (The Waterfront 

Manifesto) som sätter upp övergripande trender inom 

planering av vattennära områden och staplar även upp 

många av de värden och trender stadsplanerare följer 

idag vid förnyelse av dessa områden. Manifestet 

beskriver bland annat att den offentliga sektorn ska 

fungera som förvaltare av områden nära vatten. Bland 

annat skrivs det att skalan, vid ombyggnad av 

vattennära områden, ska vara anpassat till platsen och 

att alla vattennära områden ska tillgodose 

tillgängligheten för allmänheten. Det påpekas även att 

vattennära områden ska tillgodose en mängd olika 

användningar samt att projekt för vattennära områden 

ska bevara och återge delar av platsens historia 

(Brown, Dixon & Gillham 2009).

Vattennära områdens problematik 

Havsnära planprojekt och utvecklingsprojekt är exempel på 

mycket lyckade projekt i världen då de har en förmåga att 

återhämta områden i städer som tappat tidigare 

verksamheter och funktioner. Eftersom de ofta byggs på 

annorlunda markområden som äldre hamn och 

industrimark krävs det att bebyggelsen anpassar sig till nya 

teknologiska lösningar men ger också möjligheter att skapa 

nya bilder av städerna och nya områden för invånarna i 

staden (Breen& Rigby 1996). Havsnära utvecklingsprojekt 

har oftast lett till en ökad del av deltagande från privata 

initiativtagare tillsammans med kommunala och statliga 

insatser och intressenter för städers utveckling. Breen och 

Rigby menar också att den framgångsaga har sina baksidor, 

att de som en gång appropierat på dessa platser, exempelvis 

hamnarbetare har idag inte tillgång till dessa platser längre 

eftersom projekten inte tagit tillräcklig hänsyn till människor 

som har lägre inkomstmöjligheter och områdens 

bakgrundshistoria har blivit ignorerade för att skapa plats åt 

mer rika människor som istället flyttar in då områdena 

byggs om (Breen & Rigby 1996 ). 

Vatten som attraktivitet 

Vatten som element har varit attraktivt i otalade decennier, 

många av världens städer har uppkommit invid vatten 

eftersom det använts som både transportled och som 

barriär för inkräktare. Breen och Rigby(1996) menar också 

att vatten är såpass populärt så att folk är beredda att 

besätta sig på förorenade stränder i de större städerna i 

världen just för dess attraktivitetsförmåga. Havsnära projekt 

har en dragningsförmåga även kommersiellt och 

professionellt. Detta kan exemplifieras med de tidigaste 

projekten som uppkom i London, England, Seattle och San 

Fransisco och som blev förebilder för såväl stadsplanerare, 
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arkitekter, innovatörer och borgmästare från världen över. 

Många projekt har som resultat blivit kopierade och riskerar 

därför att inte passa in på den plats de byggs på. Havsnära 

områden har blivit projekt med fokus på friluftsmöjligheter, 

kultur och kommersiell service eftersom dagens samhälle 

och sociala utvecklingsmönster skapat ett begär för mer 

fritidsaktiviteter och turistattraktioner. Det betyder att 

områdena inte bara är populära för boende och för de som 

bor i staden, folk från andra områden är även beredda att 

resa en bit för att åskåda och nyttja dessa nya vattennära 

utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten kan innefatta allt 

från bostadsområden, parker, konserthallar i vattennära 

lägen till att fåta del av det marina arvet (Breen & Rigby 

1996). 

Bostäder 

Idag är havsnära lägen som boendeplats populära av 

bådepoetiska som att havet är vackert och praktiska skäl 

som att det används för rekreation liksom arbetsplats. Det 

byggs till och med artificiella vattendrag där hus kan byggas 

omkring vattnet för att det anses vara attraktivt. Likaså 

byggs hus på vatten vid förtätning. Vad gäller 

fastighetsmarknaden är folk beredda att betala mer för ett 

vattennära läge än för en innåt land placerad fastighet 

menar Breen och Rigby(1996). 

Förutom faran för översvämningar och stormar fortsätter 

människor att bygga på vatten eller invid vatten. Detta 

eftersom det anses som attraktiva lägen. Bostäder är den 

funktion som det byggs mest av i havsnära områden(Breen 

& Rigby 1996). 

Offentligt och privat 

Att bygga bostäder på dessa platser menar Breen och 

Rigby(1996) skapar problem med vad som är offentligt och 

privat. Bostäder är i regel privat egendom, såväl hyrda som 

köpta, men vattensidan, havet, sjöarna eller floderna är 

offentliga. Detta kan skapa spänningar mellan boende som 

vill ha sin privata sfär omkring sig samtidigt som 

allmänheten vill ha tillgång till dessa havsnära lägen för 

rekreation och dylikt. Välplanerade vattennära områden är 

enligt författarna Breen och Rigby(1996) platser där de 

offentliga kajerna och stråken inte bara finns utan även är 

synliga, attraktiva och tillgängliga för de som inte bor på 

platsen. 

 

Attraktivitet från tidskriften Stadsbyggnadsidéer 

Idag är många europeiska storstäders stadscentrum och 

kärna mycket attraktiv både bland turister som för 

medborgare. Fastighetspriserna stiger ofta som en följd av 

detta vilket leder till att människor som ej har råd att bo i 

dessa bostäder blir undanknuffade och måste söka bostad 

längre ut i stadens utkanter(Bergström & Forshamn2003) 

Följderna blir en typ av sprawl, vilket betyder att invånarna i 

staden besätter sig i kluster i stadens periferi istället för i 

stadens centrala delar. Detta ger i sin tur utslag i långa 

avstånd och högre belastning på trafik och 

transportmöjligheter. Förtätning har länge varit räddningen 

på denna typ av utvecklingsmönster istället för 

helhetslösningar som t.ex. miljonprogramsområdena som 

ibland visat sig att inte vara särskilt lyckade, förutom vid en 

akut bostadsbrist. Idag är inte alla typer av människor 

beredda att bosätta sig i alla typer av områden på grund av 

de är belägna på mark som inte är attraktiv beroende på 

faktorer som finns att tillgå i området (Bergström, 

Forshamn, 2003).  

Richard Florida 

Richard Florida gör en undersökning i sin bok Who´s your 

city kring vad som påverkar människors lycka (State of 

happiness) när det gäller val av plats eller val av område att 

bo på eller att slå sig ner i under sitt liv. Han menar att den 

psykologiska mekanism som påverkar hur lycklig du är på 

en plats är densamma var än du väljer att bo. Det vill säga 

att välja landet eller förorten som den plats där du är mest 

lycklig på betyder inte att du är mindre lycklig än en person 

som bor i vad som kan ses som exempelvis ett bra område i 

staden. Det handlar alltså om personers egna referensramar 

(Florida 2008). 

Richard menar också att valet av platsen har betydelse för 

hur kreativa vi har möjlighet att vara på platsen, det vill säga 

vilken kreativ stimulans och spänning som vi upplever där 

vi bor eller vistas. Att hitta en plats som uppfyller lycka och 

glädje har en maktfull effekt på vårat sett att aktivera oss, vi 

blir mer kreativa och produktiva ju mer en plats ger oss 

stimulans och lycka. Människor söker platser som uppfyller 

våra intressen och som passar på våra behov(Florida 2008).  
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Likaså är banden mellan plats och identitet tätt 

sammanlänkade, vi väljer platser att bo där vi kan känna en 

tillhörighet, stolthet och förankring. Det vill säga platser 

som har karaktäristiska drag där vi kan definiera oss själva 

med. Människor lever i ett så kallat figurativt utrymme där 

föreställning om hur vi vill leva går att uppfylla. Vissa rotar 

sig på platser och känner tillhörighet genom grannar medan 

andra känner tillhörighet genom t.ex. sport eller 

friluftsmöjligheter (Florida 2008).  

Florida menar att det som äldre stadsplaneidéer ofta 

framställer som mest attraktivt och nödvändigt är våra 

basnödvändigheter som service i forma av skola, 

matvarubutiker, närhet till arbete. Vilket han menar inte 

alltid stämmer då människors preferenser är större än så 

och att vi har högre krav på vårt boende än att just 

basnödvändigheterna finns i vår närhet. Sådant som kan 

kallas lyxigt som att t.ex. ha nära till museer, kulturella 

evenemang, parker och promenadmöjligheter är viktigare 

faktorer än valet av plats på grund av 

basnödvändigheterna(Florida 2008). 

Det är femelement enligt Florida som har betydelse för vårt 

val av plats, vilka kan tänkas vara attraktiva faktorer i val av 

boende. Vilka är följande som han arbetat fram i sin 

undersökning: 

 Fysisk och ekonomisk säkerhet- vilket inkluderar 

uppfattningar om brott och säkerhet, allmänt om 

de ekonomiska faktorer och jobbmöjligheter. 

 Basservice- vilket inkluderar tillgånga till skolor, 

vård, boende för överkomligt pris och tillgång till 

kollektivtrafik. 

 Ledarskap vilket kortfattat inkluderar kvaliteten 

och effektivitet i beslutsprocesser och människors 

möjlighet att påverka.  

 Öppenhet - vilket inkluderar nivåerna av tolerans 

och accepterans av olika sociala grupper, familjer 

med barn och etniska minoriteter. 

 Estetik- fysisk skönhet, bekvämligheter och 

kulturella erbjudanden 

(Florida 2008)  

Fysisk skönhet & attraktivitet 

Enligt Florida(2008) är fysisk skönhet bland det som styr ett 

områdes attraktivitet mest.  Enligt hans undersökningar 

innebär det att ju högre en människa värderar sitt område 

utifrån estetik desto högre värderas de resterande 

alternativen inom 1-5 kategorin. Det visar att fysisk skönhet 

spelar roll för hur människor trivs överlag i de områden de 

bor i. 

Mänskliga möten 

Florida (2008) menar att kvarter med en mindre bemedlad 

befolkning oftare saknar grönytor än att de saknar en 

välplanerad gatustruktur. Vi trivs och blir glada i områden 

där vi kan träffa andra människor. Han har även upptäckt 

att dagens människor främst medelklassen saknar 

människor omkring sig på nära avstånd dels på grund av 

långa pendlingsavstånd och långa arbetsdagar.  Man möts 

online genom internet, vilket också kan bidra till att 

människor idag tenderar att leva ensamma i större 

utsträckning än förr med långa avstånd mellan sina grannar, 

vänner och familj. På grund av globaliseringen så har 

människan hamnat i en mer isolerad värld och 

Florida(2008) menar därmed att det inte är konstigt att 

människor vill bo i områden där de har möjlighet att umgås 

med och möta sina grannar. Florida menar också att 

beroende på vad människor har råd med påverkar det valet 

av bostad med exempelvislånga avstånd från centrala delar 

av staden, familj och vänner. 

Johan Rådberg  

Det är relevant att se till tidigare forskning kring vad som 

gör att ett område eller kvarter uppfattas som attraktivt. 

Detta är intressant att studera eftersom del av 

undersökningens syfte är att utröna vad det är som gör 

områdena attraktiva.  

Johan Rådberg(2000) har gjort en undersökning vid namn 

BASIS, som är en förkortning på Bebyggelsetyper, 

Attraktivitet och Social sammansättning. Undersökningen 

är en så kallad totalundersöknings som går ut på att studera 

befolkning och bostadsbebyggelse på kvartersnivå i 

Söderort i Stockholm. Han använde sig även av ett system 

som klassificerar olika bebyggelsetyper genom att titta på 

grupperingsmönster, husens storlek och höjd i våningar, 

samt exploateringstalets storlek och socioekonomisk status. 

Johan Rådbergs (2000) syfte var att ta reda på hur olika 
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faktorer som läge, bebyggelsetyp, ålder upplåtelseform och 

sociala resurser kan påverka attraktiviteten på olika 

områden. 

Undersökningen är kvantitativ och bygger främst på en 

indikator som Johan Rådberg valt att kalla 

attraktivitetsindex.  Indexet utgår från statistik i folk - och 

bostadsräkningarna och kallas SEI -statistik, vilket är en 

kartläggning av socioekonomiska förhållanden som är 

indelat i olika SEI-grupper som även visar på profession 

och utbildning, för att ta reda på vilka som är de mest 

resursstarka individerna i samhället och var de i sin tur 

väljer att bo. Styrkan med detta är att det även visar på vilka 

som väljer att bo var i olika stadsdelar i Stockholm. 

(Rådberg 2000).   

Vad Rådberg kommit fram till 

Utefter Rådbergs underökningar huruvida lägesfaktorn har 

stor påverkan på attraktivitet är den liten. Likaså visar hans 

undersökningar att närheten till detaljhandelscentra samt till 

kollektivtrafik spelar en mindre roll. Enligt hans 

undersökningar är det snarare bebyggelsens utformning som 

spelar en större roll. Hans undersökningar utifrån 

attraktivitetsindex visar att bebyggelsetyperna spelar stor 

roll för hur attraktivt ett område är. Tendenser visar på att 

enfamiljshus har en hög status medan flerfamiljshus har en 

lägre status. En småskalig bebyggelse friliggande villor och 

radhus är de mest attraktiva bebyggelsetyperna och vad 

innefattar de minst attraktiva bebyggelsetypen är det 

punkthus, skivhus, friliggande lamellhus och loftgångshus. Men han 

menar att det är komplexare än så och att det är kvarterstypen 

som också påverkar. Att dessa hus kan vara väl separerade 

från varandra även villor och att exploateringsvärdet därför 

ej spelar någon större roll utan att det snarare är 

grupperingsmönstret som spelar in hur attraktivt området är 

(Rådberg 2000).  

Vad gäller upplåtelseform så visar Rådbergs(2000) 

undersökning på att den i sig är segregerande. Hans 

undersökning visar att bostadsrätter tenderar att finnas i 

majoriteten av den attraktivaste bebyggelsen, med undantag 

från trädgårdsstad där upplåtelseformer och 

bebyggelsetyper varierar i en småskalig nivå. Det innefattar 

inga skillnader i attraktivitet vad gäller upplåtelseform om 

det inkluderar endast villor, radhus och trädgårdsstad men 

däremot andra former av bebyggelse t.ex. högre flerfamiljshus 

och punkthuspåverkas attraktivitetsmässigt negativt av 

upplåtelseformen. 

Rådberg (2000) har även genom sin undersökning 

uppmärksammat att den attraktiviteten skiljer sig beroende 

på vilken tillkomstperiod olika kvarterstyper har. Populärast 

är den äldre bebyggelsen som uppkommit före 1921 men 

att de kvartertyper som uppkommit efter 1975 är 

attraktivare än de flerfamiljshus som uppkom under 

perioden då miljonprojekteten var aktuella 1961-1975. 

Nybyggda hus och lägenheter tenderar att vara attraktiva 

just för att de är nya, men Rådberg varnar dock för vad han 

kallar en risk för en "filtering down effekt", det vill säga att 

de eventuellt minskar i attraktivitet med ålder (Rådberg 

2000). 

Behov av ny undersökning 

Att kvarter som tillkommit efter 1975 anses vara attraktiva 

är intressant och gör det ännu intressantare att därför 

studera Norra Älvstranden och Västra hamnen som båda 

började planeras på 1980–1990 och 2000-talet. Rådberg 

menar även att hans kvantitativa underökningar bör 

kompletteras med kvalitativa undersökningar som utöver 

vad han kommit fram tillgenomsina statistiska 

undersökningar, kan stärka eller utöka hans studier. 

Rådberg (2000) menar att hans undersökning inte kan 

”fånga alla nyanser och speciella förutsättningar som skiljer 

områdena åt, som ger områdena dess egenart, dess 

identitet” (Rådberg 2000, s. 74).  Att därför komplettera 

Rådbergs underökningar med utvalda fall är något som kan 

bygga på hans tidigare forskning, vilket kan utföras vid 

studerandet av Norra Älvstranden och Västra hamnen, just 

för att de är nybyggda, populära och till synes attraktiva 

områden för såväl boende som turister vilket är relevant. 

I boken Attraktiva Städer diskuterar Roland 

Andersson(1998) kring vad det är som gör städer attraktiva 

främst ur ett ekonomiskt perspektiv och poängterar att vad 

som är attraktivt för människor är individuellt.  Han menar 

att människor har olika syn och olika perspektiv och 

exemplifierar skillnader i vad exempelvis en arkitekt eller 

miljöpolitiker skulle säga kring vad som är attraktivt. 

Kontentan av det resonemanget är att begreppet attraktiv 

stad "kan mångfaldigas" (Andersson 1998). Beroende på 

vad människor har för utbildning, bakgrund, behov och 

socialt liv så väljer de olika ställen at bo på. Det är viktigt att 
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ta reda på vad för element och faktorer som påverkar 

städers attraktivitet och som kan påverka människors 

lokaliseringsval, främst för dem som styr stadens utveckling. 

Andersson (1998) refererar till undersökningar som tar reda 

på var folk helst vill bo.  Han fokuserar mer på ett globalt 

perspektiv, det vill säga vilken stad människor rangordnar 

som högst kring var de vill bosätta sig. Undersökningarna 

visar på hur pass viktigt det är att studera vilka indikatorer 

det är som påverkar människors val av lokalisering. Han 

menar att skulle en arkitekt tillfrågas om vad som skapar en 

attraktiv stad är det kanske en stad med ett stadsstyre som 

tar hänsyn till offentliga rum, vackra byggnationer och tar 

hänsyn till torg och kvarter med höga skönhetsvärden, för 

att skapa attraktivitet. Men skulle en industriman tillfrågas 

skulle valet av stad istället väljas utifrån tillgång på 

arbetskraft, forskarkontakter och där det finns möjligheter 

till ett bra företagsklimat. Utifrån det resonemanget är 

stadsform och attraktivitet därmed ytterst subjektivt. 

Andersson menar att stadsstyren måste ha en egen" 

bestämd definition av begreppet attraktiv stad att utgå ifrån 

för att kunna avgöra vilka beslut om resursanvändning som 

är lämpliga" för att skapa attraktiva städer(Andersson1998). 

Läge 

I boken Stadstyp och Kvalitet av Johan Rådberg och Rolf 

Johansson diskuteras vad läget betyder för hur attraktivt ett 

område är. De tittar på betalningsviljan som indikator för 

attraktivitet och deras undersökning visar att 

betalningsviljan varierar stort mellan olika områden. 

Rådberg och Johanssons resonemang att efterfrågan på att 

ett centralt läge är attraktivt får stöd i många 

undersökningar. Efterfrågetrycket visas genom 

prisbildningen av bostadsrätter.  Stadsdelar som är av typen 

äldre kvarterstad värderas högst, det exemplifieras med 

Vasastaden, Haga och Majorna i Göteborg. Inte långt efter 

det, vad gäller mest attraktiva områden, kommer vissa äldre 

förortsområden från 1940 – och 1950-talet och minst 

attraktiva är de storskaliga förortsområdena från 1960 – och 

1970-talet.  Vidare visar undersökningen att 

höginkomsttagare och låginkomsttagare har relativt lika 

värdering av attraktiva och inte attraktiva områden 

(Johansson & Rådberg 1997).  
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Den spontant skapade staden(Kostof 1991, s.44) 

Den planerade staden (Kostof 1991, s.44) 

 

I detta kapitel studeras stadsplanemönsters utveckling 

och dess funktion. Att förstå hur städers stadsplaner 

utvecklats genom tiden är relevant för att utröna vilka 

stadsplaneideal som Västra Hamnen och Norra 

Älvstranden är inspirerade av.  

 

 

 

Spiro Kostof har i boken The City Shaped gjort en 

undersökning av stadsplanemönster ur ett historiskt 

perspektiv för att ta reda på varför städer tagit den form de 

tagit. Därför är det i denna undersökning intressant att 

utifrån hans undersökning utröna varför Norra Älvstranden 

och Västra Hamnens stadsplanemönster tagit den form de 

tagit. Vilket kommer att diskuteras i resultat - och 

diskussionsdelen. 

Kostof har kommit fram till att det finns två typer av städer; 

de planerade och de oplanerade. Han beskriver vidare att de 

planerade städernas form skapades genom en beslutande 

högre myndighet. Fram till 1800-talet bestod formen av en 

regelbundenhet och geometriska diagram. Stadsformen 

bestod ofta av ett centralt planerat system i form av en 

polygon eller cirkel med radiella gator utstrålande från 

centrum eller ett rutnätssystem. Den geometriska formen 

var dock oftast komplex då den inte alltid tog skepnaden av 

endast ett uttryck. De oplanerade städerna skapades utan att 

någon designade eller planerade dem, de formades istället 

genom tidens gång, i förhållande till landskapets utformning 

och invånarnas behov. Resultatet blev en icke-geometrisk, 

organisk och en oregelbunden form. Gatorna var krökta 

och böjda och  

De offentliga platserna fick även slumpmässiga karaktärer. 

Sedan tidigt 1800-tal har och andra sidan modern 

stadsplanering försökt att undvika de oböjliga geometriska 

formerna och strävat efter att planera icke geometriska 

omgivningar (Kostof 1991). 

Den romerska planen med fast inramad rutnätsstruktur 

hade inplanerade platser för amfiteatern och öppna platser 

för marknad. De offentliga platserna i den romerska eran 

var bland annat romerska bad, amfiteatern och forum. I de 

romerska städerna var gator och rutnät orienterade med 

blickfång mot offentliga center så som ett slott, ett palats 

eller en katedral som var centrala funktioner i det urbana 

livet. Genom den post-romerska stadens förfall försvann 

allt mer de formmässiga geometriska principerna för städer. 

Genvägar och naturliga rörelser ersatte snart gator som var 

formade genom rutnät, eftersom rutnätsmönstret inte är det 

naturliga rörelsemönstret för människan. Omorganisationen 

av bostadskvarteren var även en förändring från den post-

romerska staden där bostadsområdet var strukturerat 

genom enstaka hus medan i de allt mer trånga städerna blev 

flerbostadshus allt vanligare. Efter den romerska eran blev 
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många av de självklara offentliga platserna som amfiteatern 

och forum övergivna och ruinerna blev snart omvandlade 

för privata ändamål. Genom det romerska rikets 

nedrustning försvann många centrala funktioners betydelse 

och gator som tidigare hade centrala offentliga platser som 

fokus hade inte längre kvar samma funktion. Städer som 

skapades under det Ottomanska riket och i de muslimska 

städerna var oftast inte planerade utan växte av sig själv i 

respekt till muslimers visuella bild av privathet, respekt av 

traditioner, äganderätt och inget som gick emot den sociala 

ordningen. De publika platserna fick ofta ge vika för hur 

boendet formade stadslandskapet då husen ständigt växte ut 

i gatan (Kostof 1991). 

 

Rutnätsplanen är den mest vanliga formen av planerade i 

städer i historien. Rutnätet är organiserat genom jämlika 

enheter och indelning av land till tomter där ingen hierarki 

existerar i stadsformen. Det rätlinjiga stadsmönstret 

underlättar även försäljning av mark och rutnätet är 

applicerbart på olika städer orter. Rutnätsplanen har haft 

fördelar i historien då den fungerat för att se till 

befolkningen välbefinnande samtidigt som försvar har 

underlättats. Romarna hade exempelvis en stram 

rektangulär stadsform som utgjordes av två korsande 

huvudgator som ledde till fyra huvudportar och som delade 

området i fyra delområden. Denna stadsform var 

ursprungligen formad för romarnas temporära läger i nya 

kolonier men blev så småningom förebild för andra städer 

under denna eran (Kostof 1991).   
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I detta kapitel studeras offentliga platsers utveckling, 

tillgänglighet och funktion. Att studera teorier om 

offentliga platsers utveckling, tillgänglighet och 

funktion är intressant för att få förståelse för de 

offentliga platsernas användning samt hur 

desstillgänglighet ser ut i Norra Älvstranden och 

Västra Hamnen.  

 

Sören Olsson har i boken Det offentliga stadslivets 

förändringargjort en underökning av utvecklingen av 

offentliga rums funktion och tillgänglighet i Sverige. Den 

utgår från en studie av några centrala delar i Göteborg och 

tittar på hur dess offentliga platser har förändrats från 1930-

talet till inledningsfaserna till vår epok. För att få förståelse 

för de offentliga platsernas funktion och tillgänglighet i 

Norra Älvstranden och Västra Hamnen är det därför 

intressant att studera Olssons teorier.  

 

Olsson menar att det främst är intressant att studera det 

offentliga livets förändring i inledningsfaserna till vår epok 

eftersom vi sedan ett tiotal år befinner oss i en ny epok och 

gör jämförelse mellan 1930 – och 1990-talet. Det finns 

inom offentlighet två sidor som går att urskilja; det politiska 

livets samverkan med offentlighet samt offentlighet som en 

livssfär att vistas och röra sig i som står i kontrast till det 

privata.  Olsson förklarar det offentliga livets förändring 

genom stadsdelen Hagas utveckling i Göteborg. Området 

var fokus för stadsförnyelseprojekt under 1980-talet och 

genomgick sanering för att komma undan de tidigare 

ohälsosamma förhållandena. Under 1600-talet började 

området utvecklades på tillfälliga grunder, under 

industrialiseringen i slutet av 1800-talet ökar behovet för 

bostäder och en ny tätare stadsbebyggelse utvecklas och i 

början av 1990-talet stod området färdigt. Städer som 

byggdes under den här epoken var generellt täta med hård 

exploatering vilket fick negativa effekter för det offentliga 

rummet i och med små mörka gårdar och lade grund för 

bostadskritiska debatten. Fokus i Olssons undersökning är 

det sociala och offentliga livet (Olsson 1998). 

Offentliga rummet under 1930-talet 

Bebyggelsens karaktär under denna period bestod ofta av 

små och många gårdar med gemensammafunktioner och 

bebyggelsen var generellt låga trähus. De gårdar som 

bildades i bostadsområdena i 1900-talets början fungerade 

som sociala enheter eftersom gårdsytor delades av de som 

bodde i huset samt att man delade på flertalet funktioner 

som soptunnor, tvätt utrymmen och förråd. Möten 

gynnades för de boende genom att trapphus ofta hade 

utgång mot gården samt att de mötte varande genom de 

delade funktionerna. För kvinnorna var detta grannskap 

även betydelsefull på grund av sina gemensamma 

sysselsättningar. Kvarteret fungerade dock inte som en 

social enhet, då man var tvungna att gå ut på gatan från 

gården för att komma till en annan gård. Gårdarnas 

småskalighet pressade även mycket av det sociala livet ut på 

den offentliga gatan. De gemensamma utrymmena, liksom 

gårdarna var begränsade och trånga. Därmed förflyttades 

många aktiviteter till andra platser som blev mötesplatser 

som torg, kaféer och gator.  Det fanns överlag även ett stort 

folkliv tillgängligt, gator var ofta välbesökta och sociala 

platser. Det offentliga livet hade även en vardaglig prägel 

där individer gick från och till funktioner som skola, arbete 

och affär och gatan och andra platser i staden blev därmed 

självklara mötesplatser. Det var under dagtid det största 

offentliga livet utspelades och nattlivets aktiviteter 

begränsades genom begränsning av nöjesaktiviteter och 

behov av att vara på arbetsplatser tidigt om mornarna. 
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Människor hade även god lokalkännedom på grund av den 

täta stadsstrukturen. Genom att människor vistades mycket 

utomhus blev de även sedda av varandra och genom den 

lokala karaktären skapas allmänna normer liksom social 

kontroll. Kvarteren var trots detta dock inte stängda sociala 

enheter då nöjesliv och arbete även fanns på andra platser i 

staden. Det fanns en blandning mellan ett lokalt grannskap 

samtidigt som många passerade igenom stadsdelen (Olsson 

1998). 

Det såg i viss grad annorlunda ut i vissa områden som 

innehöll grupper med bättre social situation. Många av 

dessa hade större boende och mindre tid spenderades 

utomhus. Många försvann även på sommaren till andra 

platser för nöjen. De hade även större möjligheter att 

spendera tid på nöjen som konsert – och teaterbesök som 

var funktioner som ofta var placerade i stadens centrala 

delar (Olsson 1998).    

Offentliga livets förändring till 1990-talet och framåt 

Gårdar som ersatt de tidigare små och trångbodda gårdarna 

är ofta formade genom öppna eller halvöppna 

kvartersgårdar. Plank och gårdshus har generellt försvunnit 

och oftast öppnas kvarterens inre vilket omformar platsen 

till en kvartersgård. Gårdarna har fått nya egenskaper som 

vegetation, plats för lek och sittplatser och plats för andra 

aktiviteter vilket ökat möjlighet för de boende att vistas där. 

Gator har därmed blivit mindre besökta dels på grund av att 

de nya gårdsstrukturerna som bidragit till att många 

aktiviteter nu kan ske på gårdarna. Funktioner som 

livsmedelaffärer har även minskat, massmediakonsumtion 

har blivit mer omfattande och lägenheter och bostäder har 

blivit allt större. Det offentliga stadslivet har genom dessa 

förändringar förändrats och begränsats, framförallt har det 

vardagliga offentliga livet minskat. Liksom området Haga i 

Göteborg och andra centrala stadsdelar i städer spelar dess 

läge roll för dragningskraften till området. Områden som på 

detta sätt omvandlas till bostadsområden drar vanligtvis en 

köpstark grupp, dock lägger det inte alltid grund för att 

platsen ska rymma vitala affärsgator. Lokalisering av 

universitet och skolverksamhet i nyetablerade centrala delar 

av staden har även visat sig fungera positivt för 

dragningskraften, alla områden i staden har emellertid inte 

denna möjlighet. Olsson påpekar även att genom 

kvantitativa studier går det att utröna att det offentliga livet i 

samtiden blivit mindre vitalare än det på 1930-talet (Olsson 

1998).  

Offentliga livet på torg och stråk under senare delen av 

1900-talet och framåt 

Olssons studie tyder på att det offentliga livet på torg och 

platser idag har fått allt mindre betydelse, medan stråk har 

blivit allt viktigare. Han menar emellertid inte att alla torg 

förlorat sin betydelse, det finns fortfarande torg med stort 

folkliv eller platser som ger rum för politiska aktiviteter och 

evenemang och fungerar även som fysiska öppningar i 

stadslandskapet. Bilar och biltrafikens tillkomst är ett skäl 

till utvecklingen, då många öppna ytor fått användning som 

parkeringsplatser. Torg och platser störs många gånger av 

buller och avgaser och gör dessa platser otrivsamma att 

vistas på. Stråk och gator ger möjlighet till rörelse och 

sittplatser, medan torget är mer statiska. Gator har även 

under senare delen av 1900-talet gett allt större utrymme till 

fotgängare. Stråks möjlighet till både vistelse på platsen och 

rörelse är faktorer som påverkar dess attraktivitet. Den 

lokala prägeln många stadsdelar hade tidigare har även 

försvunnit och allt mer övergått till större anonymitet. Den 

Postmoderna planeringen tycks i jämförelse med 

modernismens idéer även vara något mer kaotisk och söker 

många gånger en uppbyggnad av äldre stadsmönster, det 

finns även en allt större önskan att bli sedd vilket påverkar 

dagens fysiska strukturer (Olsson 1998). 

Sociala tilldragelser i det offentliga livet under senare 

delen av 1900-talet och framåt 

Evenemang, tillställningar och festivaler på offentliga 

platser är ett nytt förekommande fenomen i historien som 

blir allt vanligare i staden. Att stora folkmassor använder 

torgen är inget nytt, det som är nytt är själva företeelsen av 

det som attraherar.  Marknader, karnevaler, offentliga 

ritualer och demonstrationer är aktiviteter som tidigare var 

vanliga aktiviteter i det offentliga stadslandskapet men som 

allt mer försvunnit. Marknaden var fram till mitten av 1800-

talet reglerad till vissa städer vilket gjorde att stora 

folksamlingar möttes där, idag har marknader inte samma 

stora dragningskraft. Det som idag attraherar är främst 

folklivet och professionella artister, stora evenemang är ofta 

baserade på dessa element. Evenemang fungerar idag ofta 

som instrument för att marknadsföra staden och arrangeras 

ofta av kommunala bolag, förvaltningar, organisationer och 

politiker. Man satsar även allt mer på kultur genom 

konserthus och museer samt genom evenemang som 

idrottsgalor (Olsson 1998). 
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Ali Madanipour har i sin bok Public and Private Spaces of the 

City undersökt det offentliga och privata livets organisation 

dels genom olika teoretiker från olika böcker och texter och 

ger en överblick över ämnet. Han undersöker varför de 

sociala sfärerna är organiserade som de är och studerar även 

offentliga rummets förändring i historien. Det är intressant 

att studera Madanipours teorier för att få en förståelse för 

offentliga och privata sfärers uppdelning i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen samt varför de är 

organiserade som de är och dess påverkan på det vitala livet. 

Madanipour förklarar att det offentliga rummet är 

betydelsefullt för städer och individer och att de är 

nödvändiga komponenter i staden. De bör utvecklas genom 

inkluderande tillvägagångssätt och bör vara åtkomliga 

platser. De offentliga platserna bör även vara jämlika vilket 

kan åstadkommas genom att offentliga rum formas genom 

inkluderadetillvägagångssätt. Han förklarar det offentliga 

rummets förändring över tid och menar att de offentliga 

platserna inte har kvar samma ekonomiska, kulturella och 

politiska betydelse som de tidigare haft genom historien, 

genom att finansiella och multinationella krafter allt mer 

styr platsers utformning. Genom teknologins framsteg har 

även behovet av att samlas på en plats för att kunna delta i 

diskussioner eller politiska processer minskat och är idag 

mer en plats för nöjen och möten än för politiska skäl. De 

offentliga platserna har även fortfarande stor betydelse för 

tal och demonstrationer. De har även fått större betydelse 

för att marknadsföra städer och för ekonomisk vinning och 

därmed har kommersiella krafter fått allt större betydelse 

för de publika rummen (Madanipour 2003).       

Det exklusiva utrymmet 

Den offentliga liksom den privata platsen är i lika stort 

behov av avgränsning, genom avgränsning kan de olika 

sfärerna undvika ovälkommet intrång. Människor kan 

kontrollera de sociala interaktionerna och möjligheten till att 

umgås eller vara för sig själva genom möjlighet till 

avgränsning. Privat ägande kan utesluta användare liksom 

inkludera, därmed formas den fysiska miljöns sociala 

relationer genom bebyggelsestrukturer. Gränser som 

definierar det offentliga och privata fungerar också som 

platser för interaktion och som kontaktyta. Pelargångar som 

kantar torg och gator är exempel på område där interaktion 

mellan den offentliga och privata sfären sker. Förgårdsmark 

och verandan på ett hus är fler exempel på områden som 

fungerar som zoner för kommunikation och interaktion 

mellan de två sfärerna. Hur gränser är formade spelar roll 

för hur de upplevs. Gränser kan vara definierade genom 

slutna fasader, murar, häckar, mindre staket till att de inte 

alls är tydligt visuellt definierade. En mångtydig och tydlig 

gräns upplevs även mer behaglig, medan otydliga och svaga 

gränser kan uppfattas som förvirrande och oklara. Väldigt 

tydligt definierade och stränga gränser kan verka som 

uteslutande. Genom att gränsen skapar tydlighet åt de 

privata och offentliga sfärerna kan en jämvikt mellan dem 

uppstå, dock kan det finnas tillfällen då den ena bör 

förstärkas mer än den andra. De sociala relationerna och de 

fysiska strukturerna skapas genom gränser mellan de två 

sfärerna, som har formats genom historiska och sociala 

förhållanden (Madanipour 2003).   

Stadsdelars form och kvarter 

Madanipour menar att sett genom olika ideologier och ideal 

har människan alltid velat utmärka och särskilja delar av 

staden för att få överblickbarhet och ordning över staden. 

Tydliga och distinkta kvarter märker ut sig ur övriga staden. 

Offentliga platser skapar villkor för hur kvarters sociala 

strukturer fungerar och fungerar även som 

identitetsskapande (Madanipour 2003). 

Kvarter kan ses som områden som halv-privatiserar stadens 

delar då de organiserar den fysiska miljön och verkar 

särskiljande mellan de privata och offentliga sfärerna. 

Samtidigt kan kvarter fungera för att en viss grupp känner 

överlägsenhet över andra individer. För att kunna definiera 

ett grannskap bör ett kvarter ha en yttre gräns och ett 

center. Segregering mellan olika grupper kan dock uppstå 

om för stor vikt läggs på att skapa uppdelningar och 

undergrupper i staden som inte passar med resterande del 

av staden (Madanipour 2003).  

 

Jacobs beskriver i boken Den Amerikanska Storstadens Liv och 

Förfall sina studier och observationer av hennes hemstad 

New York samt andra Amerikanska storstäder. Hennes 

synvinkel är från ett storstadsperspektiv och inte utifrån 

mindre samhällen. Jane Jacobs teorier är intressanta att 

studera då hon berör gestaltning av den fysiska miljön och 
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dess påverkan på det vitala livet vilket berör denna studie av 

områdena Norra Älvstranden och Västra Hamnen. 

Trygghet och möten 

En första förutsättning för en välfungerande stadsdel är att 

människor kan känna sig trygga och ordning på gator 

uppnås genom vissa oskrivna lagar och regler som individer 

skapat. En glesare stad där befolkningen sprids ut 

motverkar inte osäkerhet i staden (Jacobs 2005).  

En gata som är trafikerad är mer behaglig att röra sig på än 

en gata som är folktom. För att undvika att en gata blir 

folktom och istället drar till sig människor beskriver Jacobs 

tre egenskaper som bör vara uppfyllda: 

- Skarpa gränser mellan privata och offentliga rum 

där man bör undvika att de går in i varandra. 

 

- Det måste finnas en bra överblickbarhet från 

byggnaderna mot gatan, husen ska därmed vända 

sig mot gatan och inte med ryggen mot den.  

 

- Gatan bör även ha en kontinuerlig användning så 

att gatan är övervakad under dygnets olika 

tidpunkter (Jacobs 2005).  

För att få en kontinuitet av användare i området bör 

omfattande utbud av inrättningar för offentligheten och 

butiker finnas att tillgå längs gatan. Det bör även finnas 

funktioner som är öppna senare på kvällen och natten som 

restauranger, butiker och barer. En viktig aspekt att komma 

ihåg är att människor drar till sig andra människor och på 

offentliga platser finns det både betraktare och användare 

(Jacobs 2005).    

Stadsdelar bör även ha olika funktioner för att upprätthålla 

att ett område används under alla tider på dygnet, områden 

men funktionell monotoni bör därmed undvikas. De lokala 

grönytorna är ett av de områden i städer som har störst 

funktion som allmän mark. Precis som gator riskerar parker 

att bli otrygga om de inte har god rörelse av människor i 

området. Om inte det finns naturliga vägar förbi parken där 

människor rör sig kommer inte parken kunna ändra på det 

faktum att området är livlöst själv. Då behövs snarare en 

specialisering såsom en idrottsplats eller ett tivoli. 

Överdimensionerade trafikleder, parker och inrättningar 

skapar fysiska barriärer som hindrar rörelse (Jacobs 2005).   

Stadsdelars funktioner 

Eftersom skillnader i stadsrummet ökar intresset för 

individer att röra på sig och därmed ökar även 

identifikationen för människor med olika delar av staden. 

Brukbara centrumbildningar och landmärken som fungerar 

som symboler för områden är betydelsefulla för 

identifikationen med stadsdelar. Landmärken fungerar även 

för att förtydliga städers ordning, de särskiljer staden och 

ger även en fokus på det området och belyser den 

stadsdelens speciella funktion (Jacobs 2005). 

 

Levande Stad 

Jacobs beskriver fyra egenskaper som bör uppfyllas för att 

få en livfull stad och kvarter:  

- Stadsdelar bör fylla mer än en funktion för att 

alstra människor till platsen.  

 

- Korta kvarter är fördelaktiga där gatuhörn och 

tvärgator kommer relativt nära varandra.  

 

- Det bör finnas hus som varierar i kondition och 

ålder, viktigt är även att en del äldre bebyggelse 

finns bevarat.  

- Betydelsefullt är att en tillfredställande samling av 

individer finns närvarande i området (Jacobs 

2005).  

Alla dessa fyra egenskaper är essentiella för staden och dess 

stadsdelar och bidrar till att stadsdelar i staden får olika 

karaktärer. Alla de olika egenskaperna verkar i kombination 

och bör vara uppfyllda för att en stadsdel ska nå sin fulla 

kapacitet (Jacobs 2005).  

En stadsdel bör ha en jämn ström av människor, en 

stadsdel som endast genererar en funktion kan inte fungera 

helt komplett för en stadsdels vitalitet. Om den 

huvudsakliga funktionen däremot kombineras med en 

annan funktion, en så kallad sekundär funktion, som får 

individer att röra sig i området vid andra tidpunkter kan 

ekonomisk stimulans uppnås. En daglig mix av människor 

är genom kombinerade funktioner även möjligt. För långa 

kvarter hindar människor att mötas på samma sätt som om 

det endast finns en primär funktion. Kvarter med lagom 

proportioner gynnar möten och att människors vägar kan 

korsas vilket binder samman områden och dess användare. 

Städer är även i behov av äldre bebyggelse eftersom gator 
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och stadsdelar blir mer vitala med dem. Ny bebyggelse är 

oftast mer kostsam och därmed är det endast de 

resursstarka företagen som kan uppehålla sig där. En 

blandad bebyggelse kan istället alstra en mix av företag och 

användare. Större företag är även i behov av de mindre 

företagen för ekonomisk tillväxt. En kombination av fler 

gator, en blandning av bebyggelse, livliga parker i vitala 

stadsdelar och blandning av lokaler gynnar vitaliteten och 

mångfalden i området (Jacobs 2005).    

 

Gränser 

En plats användning och dess tillgänglighetkan försvåras 

genom uppkomsten av gränser i staden och genom att 

tillgång endast tillåts från ett håll. Jacobs menar att 

trafikleder kan uppfattas som gränser och förespråkar inte 

gågator i övrigt då de kan skapa vakuumzoner, då de kan 

bilda barriärer för biltrafiken. På gågator kan dock 

människor röra sig fritt då utrymmet inte domineras av 

biltrafik, vilket hon poängterar är positivt. Järnvägar, 

vattenhinder, storskalig bebyggelse, slutna fasader och där 

passager endast sker på en tidpunkt under dygnet är andra 

egenskaper som kan uppfattas som hinder. Gränser kan 

dock även ha en positiv verkan då gator, mindre platser och 

parker kan skapa förbindelser mellan områden. Gränser och 

skillnader i den fysiska miljön kan även underlätta 

orienterbarheten i staden och särskilja områden (Jacobs 

2005). 
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Enligt Rådberg går det att identifiera attraktivitet 

utifrån andelen resursstarka individer som geografiskt 

bosätter sig i området, utifrån kategorisering av 

bebyggelsetyper, läge samt vilka upplåtelseformer som 

finns i området (Rådberg, 2000). Florida menar bland 

annat att valet för var man bosätter sig är beroende av 

främst estetik, hur vackert området är, och vilka 

tillgångar till rekreation som finns inom området. 

Socioekonomiska faktorer spelar även in i var 

människor väljer att bo samt tillgångar på service och 

tolerans i form av hur öppet området är; vilken tolerans 

det finns för olika sociala grupper inom området 

(Florida, 2008 ). 

 

I denna undersökning studeras därför områdesstatistik över 

Norra Älvstranden och Västra hamnen för att identifiera 

indikatorer på vem som bosätter sig i området och hur attraktivt 

området är. I undersökningen identifieras andelen resursstarka 

individer med hjälp av statistik som visar utbildningsnivå, 

inkomst, arbetslöshet. Ålder, inflyttning/utflyttning ger 

indikatorer på hur attraktivt området är genom att se hur 

många som flyttar in och ut. Upplåtelseformer visar hur 

stor andel av invånarna inom områdena som är tvungna att 

ha möjligheter till att köpa sin egen bostad och kan därför 

ge en indikation på vilka sociala grupper som bosätter sig 

inom området. Områdenas bebyggelse analyseras med hjälp av 

skapade bilder, i detta fall fotografier som tagits över 

området vid inventering. Analys av dokument i form av 

illustrationsplaner ger även indikationer på hur 

bebyggelsetyperna ser ut inom områdena. Det geografiska 

läget studeras likaså med hjälp av illustrationsplaner, kartor 

från webbsidan Eniro för att identifiera läge för rekreation, 

service, närhet till kommunikationer och avstånd till 

centrum, som enligt Floorida kan bidra till attraktivitet. 

Utifrån teorier kring att prissättning på lägenheter visar hur 

eftertraktat och därmed hur attraktivt ett område är blir det 

intressant att få en bild av hur bostadsmarknaden ser ut i 

Västra hamnen och Norra Älvstranden i jämförelse med 

centrum och en stadsdel på ungefär samma avstånd från 

centrum. För att få en uppfattning kring vad personer är 

beredda att betala för en lägenhet i Västra hamnen och 

Norra Älvstranden. Därför studeras även tre olika 

mäklarbolags utgångspriser för två och tre rums lägenheter. 

 

Först kommer Norra Älvstranden studeras och därefter 

Västra Hamnen. De kommer att analyseras genom 

analys av statistik (1),mäklarbolag (2)geografiska 

läget(3.)och till sist bebyggelse (4) 

Lägesfaktorer är utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

valts i denna undersökning viktiga i studien kring 

attraktivitet. Centrumnära områden samt närhet till 

rekreation, service och kommunikationer spelar in på hur 

attraktivt ett område är både enligt Florida(2008) och 

Rådberg(2000). Enligt Rådbergs undersökning kring 

attraktivitet visar det sig att områdets lägesfaktorer har 

mindre betydelse än bebyggelseformen vad gäller områdens 

attraktivitet (Rådberg, 2000). Vidare visar hans studie att 

innerstaden är attraktivare än områden utanför innerstaden 

men inom studien av innerstadsområdena är det 

mellanzonen som ligger 5- 8 km från centrum som är den 

mest attraktiva jämförelsevis med dem som ligger i 
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närzonen mellan 3-5 km från centrum. Dock är det en 

mycket liten skillnad mellan närzonen och mellanzonen i 

Rådbergs undersökning. Mellanzonens och Närzonens 

attraktivitet är större jämförelsevis med attraktiviteten i 

områdena i ytterzonen som ligger är 8-13 km från 

centrum(Rådberg, 2000). I hans undersökning får alltså inte 

tesen kring att ju närmare centrum ett område ligger 

centrum desto attraktivare område stöd, eftersom 

mellanzonen i detta fall är attraktivare. Vad gäller hans 

studier kring läget till kommunikationer och service får de 

mindre stöd attraktivitetsmässigt i jämförelse med läget till 

centrum(Rådeberg, 2000). Utifrån denna diskussion kring 

lägesfaktorer blir det intressant att studera lägesfaktorerna i 

Norra Älvstranden och Västra Hamnen för att se om läget 

kan spela in på hur attraktiva de är. 

Lägesfaktorer 

Det geografiska läget studeras med hjälp av Översiktsplaner 

och hemsidan Eniro genom kartsökfunktioner, genom 

inventering, hemsidan för Göteborgs kollektivtrafik, 

västtrafik och Skånes kollektivtrafiks hemsida, 

Skånetrafiken undersöks för att ta reda på avstånden mellan 

hållplats och bostäder. 

Läget undersöks genom följande tabell: 

1. Norra Älvstrandens och Västra Hamnens avstånd till 

centrum identifieras för att få en förståelse för 

områdenas sammanhang i Malmö och Göteborg.  

 

2. Identifiera avstånd till strand, fritids -och 

rekreationsområde. Boverket bedömer att avstånd inte 

längre än 300 meter från bostäder och skola till 

grönområden är goda avstånd, för att de ska besökas 

frekvent (boverket,2012b).  

3. Identifiera läge på kommunikationsmöjligheter. Goda 

lägen bedöms som närmre än 500m från station, 

mindre goda lägen definieras som längre än 500m från 

station (Rådberg 2000) 

4. Identifiera vilka tillgångar det finns på service inom 

områdena. Vilket betyder identifiering av främst 

service i form av matbutik och skola. 

 

 

Utifrån Rådbergs diskussion som visar att attraktivitet och 

status hänger samman med bebyggelse typerna inom ett 

område är det intressant att studera bebyggelse typerna i 

Norra Älvstranden och Västra Hamnen för att se om 

bebyggelsetyperna stämmer in på det Rådberg menar vara 

attraktiva bebyggelsetyper. Rådberg menar att småskalig 

bebyggelse är den mest attraktiva bebyggelsen.( Rådberg 

2000). Vidare har Rådbergs undersökning visat att det är 

fristående villor och radhus den mest attraktiva 

bebyggelsetypen och näste efter det kommer blandad 

trädgårdsstad och sedan äldre sluten kvartersstad. Utifrån 

studier och inspiration av Rådbergs forskning har 

definitionen på småskalig bostadsbebyggelse utvecklats till 

att identifieras när flerfamiljshus sträcker sig max 3-4 

våningar samt friliggande småhus och radhus(2000). 

Definitionen på dessa hustyper stämmer även in på 

Rådbergs definition av trädgårdsstad när de placeras 

tillsammans i grupp inom ett område(Rådbergs, 2000). Det 

vill säga områden som innehåller en blandning av 

flerfamiljshus(mestadels lägre än 3-4 våningar), radhus och 

friliggande småhus i kvarter läng med gator definieras i 

detta arbete som Blandad trädgårdsstad. Blandad 

trädgårdsstad definieras också i Rådbergs undersökning 

som det mest attraktiva typen av område att bosätt sig 

i(Rådberg 2000). Äldre sluten kvartersstad definieras som 

sammanbyggda hus, ofta med gårdshus och gårdsflyglar, 

och sammanfattningsvis i 3-4 våningar eller 4-5 våningar 

och placerad i gatulinje. Oavsett om dessa kvarter ofta 

uppkommit innan 1930 är det intressant om liknande 

bebyggelseformer går att identifiera i Västra hamnen och 

Norra älvstranden för att finna indikatorer som skulle 

kunna ge uppfattningar om områdets attraktivitet.   

Verksamheter  

Min tolkning är att verksamhetsbyggnader kan tänkas följa 

andra mönster än en bostadsbyggnad på grund av att 

användningen inom byggnaderna kan tänkas kräva annan 

våningshöjd och yta än vad en byggnad för bostadsändamål 

gör. Detta ger effekter på hur bebyggelse inom området 

sätts i relation till varandra. En bostadsbyggnad med en 

våningshöjd på sex våningar skulle på så vis kunna tänkas 

motsvara en verksamhetsbyggnad på tre våningar på grund 

av den skilda användningen verksamhetsbyggnaden en gång 

haft eller idag har. Genom att denna problematik kan 

uppkomma har jag bedömt att dessa områden, det vill säga 

dem som innehåller någon typ av verksamheter, t.ex. skola, 

kontor, industri, inte är befogade att studera på samma vis 

som bostadsbebyggelse med viss verksamhet inom sig. 

Därmed kommer jag inte undersöka bebyggelseformen i 

delområden med som innehåller endast verksamheter. 

52 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Gronstruktur/


Klassificering av bebyggelsetyper 

För att klassificera de olika bebyggelsetyperna har 

analysmetoden utformats med hjälp av Rådbergs lista över 

hur bebyggelse kan klassificeras (Rådberg, 2000). Den 

innefattar bland annat husens storlek, höjd och 

grupperingsmönster. Nedan följer en lista över vad som är 

relevant att studera för att kunna utröna vilka 

bebyggelsestrukturer som finns inom Västra Hamnen och 

Norra Älvstranden. Undersökningen sker genom att gå ut 

på platserna och fotografera, samt analys av illustrativa 

planer över områdena. 

 

– Husens storlek: enfamiljshus eller flerfamiljshus 

- Husens höjd i antal våningar 

– Grupperingsmönster. Går det att urskilja 

likheter i byggnaders form och placering i plan.  

 

 

Identifiering av var de olika bebyggelsetyperna visas på 

illustrationskartor. Flerbostadshus, enfamiljshus som är 

kategoriserade efter våningsantal samt grupperingsmönster 

identifieras geografiskt inom områdena. Genom att 

identifiera det, ska jag med hjälp av Rådbergs undersökning 

utröna vilka bebyggelsetyper som kan tänkas vara attraktiva 

 

Utefter teorier kring att prissättning visar indikationer på 

efterfrågan på lägenheter och därmed hur attraktivt området 

är, blir det intressant att studera prissättningen i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen. Vidare jämföra dess 

prissättning med områden som har samma avstånd till 

centrum för att se om priserna skiljer sig trots att det är 

samma avstånd(Johansson & Rådberg, 1997). 

Alltså, Norra Älvstrandens och Västra Hamnens avstånd till 

centrum identifieras för att kunna jämföra prissättningen på 

lägenheter i centrum i Göteborg respektive Malmö. Vidare 

väljs två områden ut med samma avstånd till centrum som 

Norra Älvstranden och Västra Hamnen har för att jämföra 

prissättningen med de lägenheter som ligger i centrum och 

Norra Älvstranden respektive Västra Hamnen. 
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.  

Statistiken är samlad från Göteborgs 

Stadsledningskontor avdelningen för Samhällsanalys 

och Statistik. Majoriteten av statistiken är från 2011och 

är sammanställd från Statistiska 

Centralbyråns(SCB)statistik. Befolkningsprognos och 

bostadsstatistik kommer från Stadsledningskontoret 

(se bilagor).  

Vidare förklaring kring statistiken ligger under kapitlet 

metodkritik. 

För att placera siffrorna i en kontext har Göteborg 

stads siffror varit en jämförande faktor. Ultimat skulle 

kunna tänkas vara att Göteborgsstads genomsnittliga 

siffror borde vara ungefär de samma i varje stadsdel för 

att Malmö ska vara jämlikt. 

 

Göteborgsstad är indelat i 10 stadsdelar och stadsdelarna är 

i sin tur indelade i så kallade primärområden. I den 

statistiska undersökningen som görs över Norra älvstranden 

räknas primärområdet Brämaregården (401) och 

Sannegården (710) till Norra Älvstranden. Göteborg är 

utöver primärområdena uppdelat i 900 basområden som är 

mycket små områden vars syfte är att finnas till för att 

kunna dela in områdena i en så likartad bebyggelse som 

möjligt. Vid indelningen har de tagit hänsyn till  

Vad de uttrycker vara fasta barriärer; trafik, 

servicemöjligheter och markanvändning (Göteborgsbladet 

Stadsdel Lundby, 2011,). Se karta. 

Den statistik som analyseras är utvald efter vår 

avgränsning(Se karta över områdets avgränsning, KAP 1). 

Det innefattar främst område 710 och område 401och är 

också avgränsat med hjälp av korrespondens med 

stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Utdrag ur mejl 

konversation; "Vi har inget område idag som heter "Norra 

Älvstranden" men jag skulle nog säga att det ungefär 

motsvarar primärområden 710 och 401 enligt kartan här 

(Göteborgsstad 2012) 
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ovan. Det betyder att i den avgränsning som gjorts ingår 

basområdena 53, 54, 55, 07, 15 inom primärområde 401 

och 17, 18, 19, 20, 22 inom primärområde 710. Basområde 

20 & 53 är delvis under byggnation och innehåller ett 

mycket lågt inslag av bostäder om ibland inga alls, det är 

därför svårt att bedöma resultatet av dess 

bebyggelsestruktur och områdesstruktur, dock ingår dessa 

områden i statistiken som redovisas över Norra 

Älvstranden. Sammanställning av statistik över 

basområdena som infinner sig inom vår avgränsning av 

Norra älvstranden analyseras nedan. 

 

Antal invånare & ålder 

Antalet invånare inom vår avgränsning är 7242 stycken. Av 

dem är majoriteten det vill säga 2269 stycken i åldern mellan 

45-64 år. Näst efter kommer invånare i åldern 30-44 år som 

är 1737 st. Efter det är det ett hopp till invånarna i åldern 

25-29 år (743 st.) och 19-24 år (508 st.). Det är mindre än 

200 st. i åldrarna 18-0 år men inom det spannet är det en 

majoritet av de i åldern 1-5 år som är 365 st. Vilket är 

tecken på att det är många familjer med små barn inom 

området och efter det, inom samma spann, kommer åldern 

16-18 år vilka är 173 stycken. Det indikerar på att det även 

finns många familjer med barn som inom snar framtid 

flyttar hemifrån och stämmer även med att majoriteten av 

befolkningen är mellan 45-64 år där förmodligen en del har 

barn i de senare tonåren. Andelen i pensionsåldern mellan 

64-74 år, är 676, det betyder att pensionärerna är ungefär en 

fjärdedel av befolkningen i Norra Älvstranden(bilaga1). 

In och utflyttning: 

Nettoflyttningarna det vill säga inflyttning minus utflyttning 

är positiva det vill säga det sker en högre inflyttning än 

utflyttning. 2006 var det en nettoflyttning på 614 st. 2007 

sjönk antalet i nettoflyttningen och det blev en 

nettoflyttning på 54 stycken. Det kan dels bero på att fler 

personer under det året flyttade ut men mer troligt är att det 

inte var lika stor inflyttning. Den största nettoflyttningen 

skedde 2008 då invånarantalet ökade med 957 personer 

efter det har det avtagit och 2010 var nettoflyttningen 487 

stycken(bilaga 1).  

 

Utbildning 

Andelen som har eftergymnasialutbildning är 61,5 % av de 

som är bosatta i Norra älvstranden. Jämfört med Göteborg 

är som i genomsnitt har 49,4 % med 

eftergymnasialutbildning. Det betyder att personer inom 

Norra älvstranden har en högre utbildning genomsnittlig 

jämförelse med hela Göteborg(bilaga 1 & 5). 

Utbildningsnivån kan indikera på hur den sociala 

sammansättningen ser ut då i regel människor med hög 

utbildning har en högre lön, högre sysselsättning och många 

gånger en lägre arbetslöshet än personer utan högre 

utbildning alltså eftergymnasiala studier (lärarförbundet, 

2009) 

 

Viktigt att tänka på är att utbildning inte alltid medför högre 

lön och att det inte gäller alla grupper i samhället. Den 

svenska arbetsmarknaden är segregerad efter kön, vilket 

innebär att många kvinnodominerade yrken betalas sämre 

än yrken där könsfördelningen är jämnare eller tvärtom. 

Därmed bör detta hållas i åtanke (Lärarförbundet, 2009). 

 

Inkomst 

Medinkomsten inom området är 338 200kr och i jämförelse 

med Göteborg som har en medelinkomst på 243 237kr, den 

är då högre i Norra Älvstranden. Att medelinkomsten är 

högre indikerar på att de som bor på Norra älvstranden är 

resursstarkare individer än genomsnittet i Göteborg(bilaga 1 

& 5). 

Socialbidragstagare och Arbetslöshet: 

Andel familjer med försörjningsstöd är 0,9 % jämfört med 

hela Göteborg som har 6,8 %, det är därmed en lägre nivå i 

Norra Älvstranden. 

Öppet arbetslösa samt i program 2010 var 3,8 % arbetslösa 

som bor i Norra Älvstranden vilket är mindre än hela 

Göteborg som var en genomsnittlig andel på 7,7 % 

arbetslösa(bilaga 1 & 5). 

Bostäder: 

Innan 1940 byggdes 21 småhusbostäder och 288 lägenheter 

i flerbostäder på Hisingens södra strand, som idag kallas 

Norra älvstranden, men efter det skedde en paus i 

bostadsbyggandet och det började inte byggas igen förrän 

1981. En tolkning är att det beror på att detta var då varvs 

epok var som störst och området främst bestod av 

verksamheter under den tiden. Troligtvis är det mesta av 

dessa bostäder sådana som byggdes under den tidiga 

varvsepoken på Lindholmen. Dessa förmodas främst vara 

de arbetarbostäder som uppkom då industrierna och varven 

var som störst, vilket även inkluderar de småhus som är 
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bevarade på Slottsberget på Lindholmen(Göteborgs 

stadsbyggnadskontor2001). Mellan 1981- 1990 byggdes 

endast 5 småhusbostäder och 8 lägenheter i flerbostäder 

efter det skedde ett lite uppsving mellan 1991 -2000 

byggdes totalt 932 lägenheter i flerbostadshus det var just 

under utvecklingen av Norra älvstranden. Det betyder att 

detta var under planeringen och utvecklingen av den nya 

översiktsplanen som trädde i kraft 1989. Under denna tid 

led som ovan diskuterats även Sverige av en fastighetskris i 

och med den ekonomiska krisen vid tidigt 1990 tal och 

byggprocessen som planerades stannade upp tills att 

ekonomin fick ett uppsving vilket syns i statistiken 

(Trossholmen, 2009). Det betyder att det är tydligt i 

statistiken att majoriteten av bostäderna byggdes efter 2001, 

då byggdes det 2760 bostadsmöjligheter totalt och inom det 

antalet byggdes 2713 stycken lägenheter i flerbostäder, 47 

stycken småhus(bilaga 1). 

 

Upplåtelseformer: 

Göteborgs stad har en något mer detaljerad bild över 

upplåtelseformer och hus form än Malmöstad i sin statistik. 

Det betyder att det går att identifiera andelen lägenheter i 

flerbostäder det vill säga 7658 stycken. Totala antalet 

småhus är 83 stycken. Av andel flerbostadslägenheter är 

2332 stycken bostadsrätter och 654 stycken upprättade av 

allmännyttan. Med allmännyttan betyder det att 

bostadsföretagen ägs eller främst ägs av 

kommunen(Boverket, 2012a). 10 stycken av hyresrätterna är 

upprättade av privat-enskild person och 662 stycken 

upprättade av privata bolag som äger och hyr ut 

bostadsrätter (bilaga 1 & 5). Syftet enligt Översiktsplanen 

1989 var att 60 % skulle vara bostadsrätter vilket inte 

uppfyllts och diskussioner kan föras vidare kring vem och 

vad det är som styr dess upplåtelseformer(Översiktsplan för 

del av Hisingen 1989). En tolkning kan vara att marknaden 

fått styra för att Norra älvstranden ska bebyggas i mesta 

möjliga mån samt att det är mindre ekonomiskt fördelaktigt 

med hyresrätter. 

 

Skulle man lägga samman de bostäder som är möjliga att 

hyra av allmännyttan och de som är upprättade av privata 

bostadsbolag visar det sig att det finns ungefär hälften så 

många hyresrätter som bostadsrätter, vilket innebär att det 

finns mindre hyresrätter. Av totala antalet så är det 62,4% 

bostadsrätter inom Norra Älvstranden i jämförelse med 

Göteborg i helhet som har 26 % av sina bostäder inom 

bostadsrätter(bilaga 1 & 5).  
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Norra älvstrandens mittpunkt ligger ungefär 5 km från 

Göteborgs Centralstation, det vill säga från centrala 

Göteborg(se resultat läge). Likaså är det med 

Björkekärr öster om centrum som därför valts ut att 

jämföra prissättningen på lägenheter med Norra 

älvstranden. Centrala Göteborg är intressant utefter de 

aspekter att centralitet är något som uppfattas som 

attraktivt (Rådberg 2000). 

Bostadspriser har samlats in via tre mäklarbolag som 

är aktiva inom Norra Älvstranden, Centrala Göteborg 

och Björkekärr.  De har identifierats via söksidan booli 

som samlar in olika mäklarbolags annonser på bostads 

och äganderätter. 
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Norra älvstranden 

Det har valts ut tre stycken lägenheter efter deras läge på 

Norra Älvstranden. Lägenhet nummer 1 är belägen på 

Sannegårdshamnen, Lägenhet nummer 2 på Västra 

Eriksberg och lägenhet nummer 3 belägen på Lindholmen. 

Lägenheterna är av olika storlek men här valdes de ut efter 

det område de ligger i inom Norra älvstranden. Vid 

undersökningen användes sökordet på “Norra älvstranden 

Göteborg” på hemsidan booli, datumet var 2012-05-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala Göteborg 

Det har valts ut tre stycken lägenheter genom 

dess centrumnära läge i Göteborg. Likaså är de utvalda på 

grund av dess närhet till vallgraven i Göteborg eller om de 

finns belägna innanför vallgraven (se karta). 

Sökte på “Centrum i Göteborg” inne på Booli, 2012-05-05. 

1. Svenskfastighetsförmedling 

Nedre Johanneberg 

3 rum och kök 

Adress: Chalmersgatan 

Storlek: 107 kvm 

Pris: 32477 kr/kvm 

2. Svensk fastighetsförmedling 

Lorensberg 

3 rum och kök 

Adress: Teatergatan 

Storlek: 67 kvm 

Pris: 41716 kr/kvm 

 

3. Bjurfors 

Kungshöjd 

2 rum och kök 

Adress: Hvitfeldtsgatan 

Storlek: 81 kvm 

Pris: 32037 kr/kvm 

 

 

1. Fastighetsbyrån 

Eriksberg (ny producerad med sjöutsikt) 

4 rum och kök 

Adress: Ostindiefararen  

Storlek: 107 kvm 

Pris: 37336 kr/kvm 

2. Länsförsäkringars 

fastighetsförmedling(nyproducerad med 

sjöutsikt) 

Sannegårdshamnen 

3 rum och kök 

Adress: Ceesgatan 

Storlek: 82 kvm 

3. Hisingen fastighetsförmedling 

Lindholmen 

2 rum och kök 

Adress: Arbetaregatan 

Storlek: 46 kvm 

Pris: 27173 kr/kvm 
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Björkekärr, Göteborg  

Björkekärr ligger på ca 5 km avstånd från centrala Göteborg 

det vill säga Centralstationen. 

Vid undersökningen användes sökordet på “Björkekärr 

Göteborg ”på hemsidan booli, datumet var 2012-05-05. 

 

1. Svensk fastighetsförmedling 

Björkekärr nyproducerad lägenhet 

3 rum och kök 

Adress: Rosendalsgatan 

storlek: 80 kvm 

Pris: 24688 kr/kvm 

2. Erik Ohlsson Fastighetsförmedling 

Björkekärr 

3 rum och kök 

Adress: Lådämnesgatan 

Storlek: 64 kvm 

Pris: 28125 kr/kvm 

3. HSB 

Björkekärr 

2 rum och kök 

Adress: Stabbegatan 

Storlek: 53 kvm 

Pris: 25000 kr/kvm 

 

För att jämföra lägenheterna i Centrum, lägenheterna på 

Norra älvstranden och i Björkekärr har ett genomsnittligt 

kvadratmeter pris räknats ut. De tre lägenheter som är 

identifierade har en prissättning som ligger på 35410 kr/ 

kvm i genomsnitt i Centrala Göteborg och 36950 kr/kvm i 

genomsnitt i Norra Älvstranden och 25 937 kr/kvm i 

genomsnitt i Björkekärr. Det betyder att lägenheterna har 

en jämförlig prissättning då de ligger på ungefär samma nivå 

i prissättning. Trots att undersökningen inte studerats mer 

på djupet, på så vis att det inte studerats fler lägenhetspriser 

än tre stycken inom områdena så är det intressant att 

lägenheter på Norra älvstranden värderas ungefär lika högt 

som de centrala lägenheterna i Göteborg. Lägenheten som 

ligger inom Lindholmen i Närheten av Slottsberget på 

Arbetaregatan har ett väsentligt lägre pris, det vill säga 

27173 kr/kvm än de andra lägenhetspriserna som tagits 

fram i Norra Älvstranden. Detta är intressant att lyfta fram 

då priset skiljer sig så markant i jämförelse med de andra två 

lägenheterna i Norra Älvstranden. En tolkning är att det 

lägre priset dels kan bero på byggnadens struktur då den är 

ett tre våningshus som inte är beläget invid vattnet. Dels att 

området kan tänkas vara mindre populärt än Sannegården 

och Eriksbergs bostadsområden är då de ses som helt 

nybyggda bostadsområden som utvecklats efter 

varvsepoken (Rådberg 2000.)Lägenheterna Björkekärr 

kostar cirka 10 000 kr/kvm mindre i jämförelse med 

lägenheterna i centrala Göteborg och cirka 11000 kr/kvm 

mindre i Norra Älvstranden. Vilket även är intressant att 

lyfta fram då områdena har jämförliga avstånd till centrum 

och centralstationen det vill säga cirka 5 km. 
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Florida (2008) poängterar genom sin undersökning i 

boken Who´sYour City hur viktigt det är med närhet 

till rekreation och service för att trivas och för att 

kunna tänka sig att bosätta sig inom ett område. 

Likaså menar Rådberg (2000) att lägesfaktorer som 

service, kommunikationer och rekreationsmöjligheter 

påverkar attraktiviteten i ett område. Därför 

identifieras lägesfaktorerna utifrån schemat nedan. 

Analysschema 

Läget undersöks genom följande tabell: 

 

1. Norra Älvstrandens avstånd till centrum identifieras för att 

placera in Norra Älvstranden i ett sammanhang i staden och 

för att förstå dess läge i förhållande till centrum.  

 

2. Identifierar avstånd till strand, fritids -och 

rekreationsområde(helst inte mer än 300 meter).  

 

3. Identifierar läge på kommunikationsmöjligheter(goda helst inte 

mer än 500 meter respektive mindre goda mer än 500 meter). 

 

4. Identifierar vilka tillgångar det finns på service inom områdena. 

Vilket betyder identifiering av främst service i form av matbutik 

och skola. 

 

I denna studie har vi valt att analysera 

lägesfaktorerna för Norra Älvstranden som en 

enda enhet, för att studiens övriga omfattning inte 

tillåter en mer specificerad analys. 

Lägesfaktorerna har därför mäts utifrån en central 

mittpunkt på området som lägesfaktorerna vidare 

diskuteras utifrån. 
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Karta 1. 
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Skolor inom Norra Älvstranden, 

vilket är 1 st. 

Karta 3(Lundby (18), 

2008) 

Förskolor inom Norra Älvstranden, 

vilket är 2 st. 

CYKELKARTA NORRA ÄLVSTRANDEN 

Karta 2. 

 

 

 

Röda markerade är cykelvägar (trafiken, 2012)  
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Karta 4 

(Lundby (18), 2008) 

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 
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1. Avstånd till centrum 

Alla avstånden mäts från mittpunkten i cirkeln på kartan. 

Norra älvstranden liggerenligt kartan ca 2,5 km från 

centrum, mätt mellan centralstationen och mittpunkten på 

kartan, se karta 1. Eftersom Norra Älvstranden är indelat i 

olika delområden har avståndet definierats från just den 

punkten. 

Avstånden som gående/cyklist/bilist/buss blir 4,5 km, om 

de inte väljer att ta färja, eftersom deras färdväg går via 

Götaälvbron.  

2. Rekreation 

Norra Älvstranden har tre stycken grönområden definierade 

inom det avgränsade området. Inom det avgränsade 

området finns bostadsbebyggelse samt viss 

verksamhetsbebyggelse. Goda avstånd till rekreation är de 

som ligger inom 300meter från bostaden (Boverket 2012b). 

Utifrån inventering och enligt illustration (karta ovan) går 

det att identifiera att grönområdena ligger inom ett avstånd 

på ca 300-500 meter från bostadsområdena. Ytterligare ett 

rekreations- och grönområde finns inom ett avstånd på 

cirka 1,5 km, vilket är Keillers Park. Norra Älvstranden har 

även en kajpromenad som sträcker sig från öst till väst. 

Bostäderna belägna inom Norra Älvstranden har ett läge 

som gör att alla boende har tillgång till kajpromenaden samt 

att de som bor i området många gånger har utsikt över 

vattnet. Möjlighet att ha sin båt i anslutning till sitt boende 

finns också i Norra Älvstranden. En tolkning är att 

möjligheten till båt skulle kunna ses som en tillgång i 

rekreationssyfte. 

3. Kommunikationer  

Det finns flertalet busshållplatser och färjetrafiklägen inom 

en radie av 500 meter utifrån mittpunkten och identifierade 

inom 500 meter från bostads- och skolområden efter 

inventering. 

Cykelvägar finns mellan Norra Älvstranden och centrala 

Göteborg(se cykelkarta Norra Älvstranden). Likaså finns 

möjligheter att ta med cykel på färjorna som trafikerar 

mellan centrum och Norra Älvstranden(Västrafik 2012). 

Enligt västtrafiks hemsida trafikerar bussarna med jämna 

mellanrum på mellan 5minuter och 20 minuter mellan 

turerna. Båten trafikerar varje halvtimme (vänstertrafik, 

2012). 

4. Service 

Förskola och grundskola 

Det finns två förskolor och en grundskola inom Norra 

Älvstranden. Utöver grundskolorna finns det Lindhomens 

utbildningscenter som innehåller både gymnasieskolor, 

universitet och högskola (se kartor över förskolor/skolor). 

Service i form av matbutik, kiosk, café och restaurang 

indelat i delområdena 

Lindholmen 

Översiktligt innehåller området pressbyråer, bank, 

restauranger och caféer. Närmaste matbutik ligger vid 

Eriksbergs motet (Coop Extra- matbutik, se karta). 

 

Slottsberget 

Översiktligt innehåller området kiosker, bank och en 

restaurang. Närmaste matvarubutik är vid Eriksbergs motet 

och vid Eriksbergstorget(Coop Extra och Coop, se karta). 

Kiosker finns i Sannegården och Sannegårdshamnen och i 

anknytning till Lindholmens kunskapsområde. 

 

Sannegården/Sannegårdshamnen 

Har likvärdiga servicemöjligheter som Slottsberget. 

Eriksberg 

Området har ett centralt beläget torg i området, Eriksbergs 

torg som innehåller service i form av restauranger, caféer 

och en matvarubutik(Coop). Matvarubutiken vid Eriksbergs 

motet ligger även i anslutning, se karta. 

Sammanfattningsvis innehåller Norra Älvstranden 

goda kommunikationer eftersom det finns 

kollektivtrafiksmöjligheter inom en radie på 500 meter 

utifrån den punkt som placerats ut på kartan. Likaså 

har området tillgång till service i form av 

matvarubutiker, restauranger, kaféer, kiosker och en 

bank vilket kan ses som positivt för områdets 

attraktivitet(Florida 2008). Området ligger relativt 

centralt vilket betyder att det ligger enligt Rådbergs 

definition inom närzonen, det vill säga inom 3-5 km 

från centrum med cykel, gång, bil eller buss. Det finns 

även färjetrafik mellan Norra Älvstranden och centrum 
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som gör resvägen något kortare i och med att det är 

ungefär 2 km resväg.  

 

Bebyggelsestrukturen är intressant att studera främst 

eftersom Rådbergs (2000) undersökning visar att 

bebyggelseform och grupperingsmönster ger 

indikationer på varför ett område är attraktivt. 

Klassificering av bebyggelsetyper 

– Husens storlek: enfamiljshus eller flerfamiljshus 

– Husens höjd i antal våningar 

– Grupperingsmönster; urskiljning av likheter i byggnaders form och 

placering i plan. 

 

Efter inventering och fotografering av Norra Älvstranden 

identifierades olika bebyggelsestrukturer inom varje 

delområde, därför redovisas varje delområdes bebyggelse 

kortfattat för sig. 
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Lindholmen "den lärande staden" 

Beskrivningen som gjorts under kapitlet stadskaraktärer 

Karta 1. 
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visar att Lindholmens bebyggelse främst består av 

verksamheter i form av kontor, gymnasieskolor och 

universitet. Nämnvärt är att stora delar av dessa byggnader 

är bevarade industribyggnader eftersom Norra Älvstrandens 

fokus, utifrån beskrivningen under kapitlet 

stadsbyggnadsmodeller, är bevarande av gamla strukturer 

inom området.  

 

Trots att argument finns, under kapitlet analysmetoder, för 

att inte studera verksamheter på djupet, krävs en 

beskrivning av verksamheterna på Lindholmen för att förstå 

delområdets kontrasterande strukturer till skillnad från de 

andra bebyggelsestrukturer som finns inom Norra 

Älvstranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottsberget 

Slottsberget består av äldre bevarad bostadsbebyggelse som 

sträcker sig från 1800-talet. Området hör till den gamla 

arbetarstadsdelen som uppkom under varvsepoken på 

Lindholmen. Området består av småhus för en familj i 1-2 

våningar. Husens fasad är mestadels i trä med trädgårdar 

omkring sig. Utifrån definitionen om vad ett småskaligt 

område innebär, hamnar Slottsbergets småhusbebyggelse 

inom den definitionen. Eftersom området består av både 

småhus och är småskaligt bör området enligt Rådbergs 

definition vara attraktivt (Rådberg2000).  Norr om 

Slottsberget ligger ett område som också hör till den gamla 

arbetarstadsdelen. Det området består av 2-3 vånings 

flerbostadshus och några enstaka hus med 4 vångar. Liksom 

småhusområdet hamnar även detta inom ramen för ett 

småskaligt område. Sammantaget är bebyggelsen inom båda 

områdena uppbyggda innan 1940-talet och hamnar därför 

inom de mest attraktiva bebyggelsetyperna, eftersom 

Rådbergs undersökning visar på att områden med en 

tillkomstperiod innan 1940 är attraktivare än områden som 

uppkommit senare(Rådberg 2000). 

 

Eftersom bebyggelsen på Slottsberget och bebyggelsen norr 

om Slottsberget uppkommit under ungefär samma tidpunkt 

och grupperingsmässigt består av en blandning av 

småskaliga flerfamiljshus och småhus, går det att finna 

likheter med Rådbergs definition av blandad trädgårdsstad, 

som också är en attraktiv kvarterstyp (Rådberg 2000). 

 

 

 

 

Det finns även ett nybyggt område med bostadsrätter som 

ligger invid vattnet. Området skulle kunna klassificeras som 

ett postmodernt kvarterenligt Rådbergs undersökning och 

definitioner på bebyggelsetyper. Detta eftersom de är 

sammanbyggda kring mindre gårdar samt att de är byggda 

efter 1975. Skalan är lägre än Rådbergs definition av 

postmoderna kvarter eftersom den sträcker sig från 2-4 

våningar istället för 3-5 våningar(Rådberg, 2000). Enligt 

Rådbergs undersökning är denna bebyggelsetyps 

attraktionsfaktor inte lika hög som för den äldre 

bebyggelsen som beskrivits vid Slottsberget, men hamnar 

ändå inom spannet för nybyggda områden och kan därför 

ses som attraktivt(Rådberg 2000).  

Lindholmen "den lärande staden”. Illustration över de 

bevarade och ombyggda industribyggnaderna 

Illustration över bebyggelsestrukturen inom och norr om 

Slottsberget.  
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Sannegården & Sannegårdshamnen 

Sannegården och Sannegårdshamnen är ett område enligt 

Norra Älvstranden utveckling AB som ska vara inspirerat 

av den småskaliga trädgårdsstaden och kvartersstaden. 

Byggnaderna ligger omslutna av en 

bågformad hamnbassäng som har byggts om till 

småbåtshamn. 

Området består av bostadshus med gårdar i mitten. 

Våningshöjden är 4-5 våningar och byggnaderna är 

placerade i kvarter som omringar grönytor. Liksom vid 

diskussionen kring Västra Hamnen går det att finna likheter 

med den Äldre slutna kvartersstadeni och med våningshöjden 

och att byggnaderna följer gator och hörn. Invid 

Sannegårdshamnen finns även ett punkthus på 6 våningar. 

 

 

 

 

 

Det finns två grönytor kopplade till området som finns 

tillgängliga för allmänheten samt kajpromenaden längs 

vattnet. Bebyggelsen har liknande struktur på båda sidor om 

hamnbassängen med undantag för det punkthus som ligger 

i utkanten. På andra sidan grönytan finns ett radhusområde 

bestående av låga radhus i 1,5-2 och ett högre punkthus på 

14 våningar. Radhusen är av liknande struktur med fasad i 

tegel. Invid radhuslängorna ligger även en ombyggd 

industrilokal som bland annat innehåller 

verksamheter(Älvstranden AB, 2012). 

Radhus har en hög attraktivitetsfaktor enligt Rådberg och 

att de dessutom har en anslutning till grönyta bör ytterligare 

höja attraktiviteten hos radhusbebyggelsen(Rådberg 2000). 

Punkthusen inom Sannegården och Sannegårdshamnen har 

en högre skala eftersom de överstiger 4 våningar. Likaså är 

inte höghusen lika attraktiva som de andra 

bebyggelsetyperna och kvarterstyperna inom området 

(Rådberg 2000).  

 

 

 

 

 

Eriksberg 

Östra delen av byggelsen i Eriksberg är av högre skala 

jämfört med Sannegården inklusive Sannegårdshamnen 

eftersom majoriteten av byggnaderna har mellan 4-8 

våningar. Majoriteten av bebyggelsen består av byggnader 

som omringar bostadsgårdar med ett våningstal på 6-8 

våningar. Det finns även en andel högre punkthus som har ett 

våningstal på mellan 8-14 våningar. Kvarteret som innehar 

Illustration över den postmoderna bebyggelsen invid 

Slottsberget 

Illustration över bebyggelsestrukturen på 

Sannegårdshamnen. 

Illustration över radhusbebyggelsen och höghuset på 14 

våningar i Sannegården 
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de högre husen liknar de kvarter som Rådberg (2000) 

definierar som höga punkthus. Enligt hans undersökning 

har de höga punkthusen en lägre attraktivitetsfaktor än de 

småskaligare kvarter som innehåller småhus, radhus, 

flerbostadshus, blandad trädgårdsstad och äldre sluten kvartersstad. 

De högre bebyggelsetyperna det vill säga punkthusen skulle 

därför kunna var mindre attraktiva i jämförelse med de 

andra bebyggelsetyperna inom området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttjandet av de äldre varvs- och industri lokalerna i 

området är stor. Några av de äldre varvslokalerna är 

omgjorda till bostadshus, några innehåller kultur-, hotell-, 

restaurangverksamhet och kommersiell service. I västra 

delen av Eriksberg inom den avgränsning som gjorts är 

våningstalet mellan 3-6 våningar och inom kvarteret finns 

fristående småhus bestående av3 våningar och grönytor. 

Förutom småhusen inom kvarteret går det att definiera 

området som storskaligt eftersom att byggnaderna har en 

våningshöjd på upp till 6 våningar. 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis har Norra Älvstranden en varierad 

bebyggelse med en varierande skala, trots att majoriteten av 

bebyggelsen tenderar att tillhöra den högre skalan. Området 

innehåller både äldre bebyggelse, småhus, punkthus, radhus, 

kvarter runt grönytor och kvarter som liknar den blandade 

trädgårdsstaden. Att bedöma attraktiviteten utifrån 

områdets skala är svårt då undersökningar som Rådbergs 

visar att småskalig bebyggelse är mer attraktiv och eftersom 

fallet inte är så inom Norra Älvstranden kan en 

attraktivitetsbedömning utifrån skala vara svår att göra. 

Majoriteten av bostadsbebyggelsen är dock nybyggd och 

kan därför tänkas vara attraktiv just för att den är nybyggd 

(Rådberg 2000). 

Illustrationer över majoriteten av bebyggelsestrukturen i 

Eriksberg 

Illustration över punkthusen i Eriksberg 

Illustration över bebyggelsestrukturen i Västra Eriksberg 
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Statistiken som är insamlad över Västra Hamnen är 

grundad på Malmö stadsbyggnadskontors 

sammanställningar från 2008, statistik direkt från SCB 

via Malmös stadsbyggnadskontor från 2011 och 

uppdaterad statistik som har samlats in via mejl från 

personer som arbetar på avdelningen för 

samhällsplanering på Malmös stadsbyggnadskontor 

(se bilagor för korrespondens och 

statistiksammanställningar). Vidare förklaring kring 

statistiken ligger under kapitlet metodkritik. 

För att placera siffrorna i en kontext har Malmö stads 

siffror varit en jämförande faktor. Ultimat kan tänkas 

vara att Malmö stads genomsnittliga siffror borde vara 

ungefär de samma i varje stadsdel för att Malmö ska 

vara jämlikt. 

 

Antal Invånare och In- och Utflyttning 

2011 var 5023 invånare bosatta i Västra hamnen och 2008 

var det 2711 invånare vilket betyder att det är en ökning på 

nästan det dubbla på bara 3 år(bilaga 2 & 3). Det är 

väsentligt att ha kunskap om invånarantalet 2008 eftersom 

mycket av den insamlade statistik över annan statistik som 

t.ex. utbildning och inkomst som använts även är från 

2008.   

Från att Västra Hamnen hade 6 invånare 1991, 914 invånare 

2005, 2711 invånare 2008 och till att idag vara över 5000 

invånare visar på en stor förändring i 

befolkningsutvecklingen(bilaga 2). Det tyder på att det varit 

en kraftig inflyttning i Västra Hamnen de senaste åren. Den 

stora befolkningsökningen beror på områdets nya 

användning; från varvs – och industriområde till att till stor 

del bestå av bostäder genom utbyggnad. Bostadsområdet 

kallat Bo01 var lokaliserat inom Västra Hamnen 2001 och 

inflyttningen till Bo01-området startade redan under 2001 

då utställningen pågick(Dalman, 2001). Efter utställningen 

har inflyttningen pågått, vilket går att utröna i 

inflyttningsstatistiken. 2007 flyttande 1144 personer in i 

Västra hamnen och 491 personer flyttade ut.  Västra 

hamnen hade då ett flyttningsnetto(in- minus utflyttning) på 

653 personer. 2011 flyttande 1352 personer in och 943 

personer flyttade ut och landade det på ett flyttningsnetto 

på 409 stycken. Vilket tyder på att det är ett område med 

högre inflyttning än utflyttning (bilaga 2). 

 

En tolkning av att dessa siffror är att det tyder på att 

området är attraktivt från den dag det byggdes. Ännu en 

tolkning är att nettoinflyttningen är mindre 2011 än den var 

2007 delvis kan bero på att området börjar bli fullbebott 

och stora delar av området vid det tillfället var färdigställda. 

Ålder 

Åldersfördelningen i Västra Hamnen 2008 visar en 

majoritet av personer i åldern mellan 25-44. Personer i 

åldern 25-44 är 1088 stycken personer och i förhållande till 

totala antalet invånare som 2008 var 2711 personer är det 

ungefär hälften. 

Vilket betyder att majoriteten av befolkningen i Västra 

Hamnen är i vuxen ålder. Likaså är andelen i åldern 45-64 

ungefär en tredjedel av totala antalet, det vill säga 783 

stycken(bilaga 2).  

Barn i åldern 0-5 år är 169 stycken och barn i åldern 6-15 

år är 96 stycken i förhållande ungdomar i åldern 16-18 år 

som är 45 stycken. En tolkning är att det är en stor andel 

barnfamiljer som flyttat in i området som har barn i yngre 

åldrar, troligtvis är det många personer i 30 års ålder som 

nyligen skaffat barn. Invånare i åldern 16- 24 år är 268 

stycken och kan betraktas som unga vuxna eller studenter är 

268 stycken(bilaga 2).  

 

De åldersgrupperingarna som skiljer sig från resterande 

åldersindelningar i antal är mest de i åldersgrupperna i 25-44 
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år och 45-64 år. Området kan därmed tänkas vara 

attraktivare för den äldre befolkningen 25 år fram till 64 år, 

än vad det är för unga vuxna i åldrarna 19-24 år. Andelen 

personer i pensionsålder det vill säga 65-79 år är 185 

stycken och även de färre än personer i åldrarna 25-64 

år(bilaga 2).  

Teoretiskt vis skulle området kunna var sämre anpassat för 

pensionärer och unga vuxna än för dem som är mellan 25-

64 år. Men orsakerna till det lägre antalet pensionärer och 

unga vuxna kan ha flertalet andra orsaker. I pensionärernas 

fall kan det till exempel tänkas bero på att de ej är i behov 

av att flytta på sig i samma utsträckning som personer över 

25 år och äldre. Enligt min tolkning kan det även bero på 

att personer över 25 år eventuellt kan tänkas planera för en 

större familj och därför ser sig om efter nya 

bostadsformer(Mäklarsamfundet2007). 

 

Utbildning 

Utbildningsnivån är uträknad 2008 och på personer i 

åldrarna mellan 20-64. För att utröna för vem området är 

attraktivt är det intressant att se vilka som läst på 

eftergymnasial nivå för att utröna om det finns många som 

är högutbildade inom Västra Hamnen, eftersom det i sin tur 

kan påverka inkomsten hos dem. Utbildningsnivån kan 

indikera på hur den sociala sammansättningen ser ut då i 

regel människor med högutbildning även tjänar mer än 

andra. I regel har högskoleutbildade en högre lön, högre 

sysselsättning och många gånger en lägre arbetslöshet än 

personer utan högre utbildning alltså eftergymnasiala studier 

(Lärarförbundet 2009). 

 

Viktigt att tänka på är att utbildning inte alltid medför högre 

lön och att det inte gäller alla grupper i samhället. Den 

svenska arbetsmarknaden är segregerad efter kön, vilket 

innebär att många kvinnodominerade yrken betalas sämre 

än yrken där könsfördelningen är jämnare eller tvärtom. Av 

2711 personer 2008 är det 1271 personer som har en 

eftergymnasial utbildning och det är närmare hälften, det 

vill säga 62 % (bilaga2). Den genomsnittliga 

utbildningsnivån i hela Malmö är 40 %, vilket indikerar på 

att personer med eftergymnasialutbildning är fler i Västra 

hamnen än i genomsnittliga Malmö och kan därför tänkas 

ha en högre lön, men diskussionen ovan bör vara i åtanke, 

därför kan inga slutsatser dras utifrån utbildningsnivån, 

förutom det faktum att utbildningsnivån är högre i Västra 

Hamnen jämförelsevis med Malmö(bilaga 4). 

 

Inkomst 

Inkomsten var 2006 i genomsnitt 229 720 kr per 

år/invånare och 2009 har den höjts något till 279 459kr per 

år/invånare i Västra Hamnen. I jämförelse med Malmös 

genomsnittliga inkomst 2006 som är 131 082 kr per 

år/invånare och 2009 är den 182 131kr per år/invånare 

vilket betyder att medelinkomsten är högre i Västra hamnen 

än den genomsnittliga i Malmö. Jämförelsen indikerar på att 

majoriteten av de människor som bor i Västra hamnen i 

genomsnitt är resursstarkare. Då medelinkomsten i Malmö 

2009 var 182 131kr per år/invånare vilket betyder att 

medelinkomsten är högre i Västra hamnen än den 

genomsnittliga i Malmö (bilaga 2). 

 

Socialbidragstagare och Arbetslöshet 

Andelen som har försörjningsstöd i Västra hamnen 2007 är 

1 %. Det betyder att 16 stycken är socialbidragstagare och 

hushåll med bidrag är 14 stycken.  Arbetslösheten var 2008 

på 1 % det vill säga 28 stycken i åldern 18-64 år är 

arbetslösa. I Malmö är arbetslösheten i genomsnitt 3 % och 

den är därför lägre i Västra Hamnen(bilaga 2).  

 

Upplåtelseformer 

2008 var det 88 hyresrätter uppförda av Malmös 

allmännyttiga fastighetsbolag MKB. 541 hyresrätter 

upprättade i privat regi. Det finns 1077 stycken 

bostadsrätter och 64 stycken äganderätter. Det betyder att 

majoriteten av dem som är bosatta i Västra hamnen har 

köpt sin bostad och att möjligheterna att bosätta sig i en 

hyresrätt är mindre än att köpa en bostadsrätt i Västra 

hamnen. 

 

Bostäder 

Det finns inga bostäder byggda före 2000 inom Västra 

hamnen. från år 2000 till och med 2008 byggdes 1770 

bostäder. Storleken på bostäderna är blandad med en 

majoritet på 3 rum och kök. Det kan också vara en av 

orsakerna till att familjer med barn och medelålderspar är 

bosatta i Västra hamnen. Studentlägenheterna och bostäder 

anpassade för unga med färre rum är en mindre 

andel(bilaga2). 
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Västra Hamnen ligger ca 2 km från centralstationen 

och därmed ca 2 km från Malmö centrum i denna 

undersökning. Likaså är Västra innerstaden ca 2 km 

från Malmö centrum och därför intressant att jämföra 

prissättningen på lägenheter med. Centrala Malmö är 

intressant fakta utefter de aspekter att centralitet är 

något som uppfattas som attraktivt (Rådberg 2000). 

Bostadspriser har samlats in via tre mäklarbolag som 

är aktiva inom Västra Hamnen, Västra innerstaden 

och Centrala Malmö. De har identifierats via söksidan 

booli som samlar olika mäklarbolags annonser på 

bostads -och äganderätter. 
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Västra Hamnen 

Västra hamnen ligger ca 2 km från Centralstationen och 

därmed ca 2 km från Malmö centrum i denna 

undersökning. Vid undersökningen användes sökordet på 

“Västra hamnen Malmö” på hemsidan booli, datumet var 

2012-05-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala Malmö 

Vid undersökningen användes sökordet på “Centrum 

Malmö” på hemsidan booli, datumet var 2012-05-05. 

1. Fastighetsbyrån 

Malmö centrum 

3 rum och kök 

Storlek: 80 kvm 

Adress: Brogatan 

Pris: 31188 kr/kvm 

2. Svensk fastighetsförmedling 

Malmö centrum 

3 rum och kök 

Storlek: 122 kvm 

Adress: Östergatan 

Pris: 34016 kr/kvm 

3. Bolaget fastighetsförmedling 

Malmö centrum 

2 rum och kök 

Storlek: 68kvm 

Adress: Erik Dahlbergsgatan 

Pris: 26014 kr/kvm 

 

 

 

 

 

 

 

1. JM AB 

Västra hamnen 

3 rum och kök 

Storlek: 71kvm 

Adress: Dockgatan 

Pris:38732 kr/kvm 

2. Svensk fastighetsförmedling 

Västra hamnen 

3 rum och kök 

Storlek: 73.7 kvm 

Adress: Salongsgatan 

Pris:22388 kr/kvm 

3. Bjurfors  

Västra hamnen 

2 rum och kök 

Storlek: 75 kvm 

Adress: Barometergatan 

Pris: 41267 kvm 
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Västra innerstaden, Malmö 

Vid undersökningen användes sökordet på “Västra 

innerstaden Malmö” på hemsidan booli, datumet var 

2012-05-05 

1. Bjurfors 

Slottsstaden 

3 rum och kök 

Storlek: 72 kvm 

Adress: Kramersvägen 

Pris: 17986 kr/kvm 

2. Fastighetsbyrån 

Ribersborg 

3 rum och kök 

Storlek: 112 kvm 

Adress: KilianZollsgatan 

Pris: 32098 kr/kvm 

3. Bo-laget 

Rönneholm 

2 rum och kök 

Storlek: 73,7 

Adress: Västra Kristinelundsvägen 

Pris: 21642 kr/kvm 

 

 

 

 

 

 

Medelpriset för en bostad i Västra Hamnen blev utefter de 

priser som studerats i Västra Hamnen 34129 kr/kvm, i 

Centrala Malmö 30406 kr/kvm och Västra innerstaden 

23909 kr/kvm. Trots att denna undersökning inte är 

fördjupad på grund av att det endast är ett fåtal utvalda 

lägenhetspris som är jämförda, så indikerar priserna på att 

populariteten kring Västra Hamnen och Centrala Malmö är 

ungefär densamma, trots att avståndet är längre till centrala 

Malmö. Det indikerar på att människor är beredda att betala 

ungefär detsamma för en central lägenhet som de är i Västra 

Hamnen. 

Liknande fakta har även samlats in av Malmö Stad. 

Enligt Malmös stads undersökning kostade bostadsrätterna 

2011och 2010 22 117 kr/m² och i Västra Hamnen 35 900 

kr/m². Under den tiden var 1576 bostadsrätter till 

försäljning i Malmö. Prissättningen är insamlad av Malmö 

stad genom bovisionshemsida (Malmö stad 2011). Här 

åskådliggörs även en skillnad i prissättning mellan Malmö 

stad och Västra Hamnen, vilket kan indikera på en skillnad i 

efterfrågan på lägenheterna i Västra hamnen och resterande 

Malmö (Johansson & Rådberg 1997). 

I denna studie är tolkningen att det finns två aspekter 

att diskutera vad gäller det attraktiva läget, dels är det 

närheten till faktorer som tillgången på service, 

kommunikationer och grön- och rekreationsområden 

som kan vara sämre eller bättre i många 

bostadsområden i Sverige oavsett var dem är placerade 

dels det faktum att områdena som studeras i denna 

studie ligger i anslutning till vatten.  Vattennära 

områden har sedan urminnes tider varit attraktiva och 

att vatten är attraktivt i sig kan därför vara en 

bidragande faktor till att området kan vara attraktivt 

(Breen & Rigby 1996). Diskussionen kring vatten som 

attraktiv faktor utvecklas i slut diskussionen då det 

berör både Västra Hamnen och Norra Älvstranden.  
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Florida (2008) poängterar genom sin undersökning i 

boken Who´s Your City hur viktigt det är med närhet 

till rekreation och service för att trivas och för att 

kunna tänka sig att bosätta sig inom ett område. 

Likaså menar Rådberg (2000) att lägesfaktorer som 

service, kommunikationer och rekreationsmöjligheter 

påverkar attraktiviteten i ett område. Därför 

identifieras lägesfaktorerna utifrån schemat nedan. 

Analysschema 

Läget undersöks genom följande tabell: 

 

1. Norra Älvstrandens avstånd till centrum identifieras för att 

placera in Norra Älvstranden i ett sammanhang i staden och 

för att förstå dess läge i förhållande till centrum.  

 

2. Identifierar avstånd till strand, fritids -och 

rekreationsområde(helst inte mer än 300 meter).  

 

3. Identifierar läge på kommunikationsmöjligheter(goda helst inte 

mer än 500 meter respektive mindre goda mer än 500 meter). 

 

4. Identifierar vilka tillgångar det finns på service inom områdena. 

Vilket betyder identifiering av främst service i form av matbutik 

och skola. 

 

Jag har valt att analysera lägesfaktorerna för 

Värtahamnen som en enda enhet, för att studiens 

övriga omfattning inte tillåter en mer specificerad 

analys. Lägesfaktorerna har därför mäts utifrån en 

central mittpunkt på området som 

lägesfaktorerna vidare diskuteras utifrån. 
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Karta 1. 
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CYKELKARTA VÄSTRA HAMNEN 

Karta 2. 

(Malmö stad, cykelkarta, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTBYGGD OCH PLANERAD UTBYGGNAD AV SKOLOR OCH 

FÖRSKOLOR I VÄSTRA HAMNEN 

Karta 3. 

(Malmö Stad, skolor och förskolor, 2011) 
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1. Avstånd till centrum 

Västra Hamnen ligger cirka1 km från centralstationen 

utifrån den centrala punkt som illustreras på karta 1. Med 

bil, cykel, buss eller som gående är det drygt 2 km till 

Triangeln som är en tågstation belägen i inre centrum av 

Malmö(se karta 1). 

2. Rekreationsområden 

Västra hamnen är omringat av vatten. Inom området finns 

kajpromenad och badplats som identifierats på ett avstånd 

av 300-500meter den tidigare illustrerade centrala punkten. 

Natur – och friluftsområden som Ribersborgsstranden samt 

Ribersborgs kallbadhus finns inom en radie av knappt 1 km 

utifrån mittpunkten på kartan.  

Bostäderna har även ett läge som många gånger innebär 

utsikt över vattnet. Möjlighet att ha sin båt i anslutning till 

sitt boende finns också inom vissa delar av Västra Hamnen 

3. Kommunikationer 

Det finns cykelvägar hela vägen från Västra Hamnen 

till Malmö stad centrum (se karta 2 över cykelvägar). 

Det finns flertalet busshållplatser inom Västra Hamnen och 

efter inventering går de att identifiera på ett avstånd på 

500meter från bostadsområdena. Bussarna trafikerar med 

jämna mellanrum i området med ett intervall på mellan 15 

och 30 minuter mellan turerna (se karta).  

5. Service 

Det finns tre skolor i Västra Hamnen varav två 

stycken är förskolor och en är en friskola (se planerad 

utbyggnad av skolor och förskolor på karta 3). Inom 

Västra Hamnen finns även en större livsmedelsbutik, 

restauranger, caféer, butiker och frisörer. Här finns 

även Malmö högskola belägen. 

Sammanfattningsvis innehåller Västra Hamnen goda 

kommunikationer eftersom det (se karta 1 & 2)finns 

kollektivtrafikmöjligheter inom en radie av 500meter inom 

området och likaså finns det service inom området i form 

av skolor och en matvarubutik. Dessa faktorer kan ses som 

positiva egenskaper som gynnar attraktivitet(Florida 2008). 

Avståndet till centrum är 2,5 km vilket hamnar innanför 

ramen för närzonen enligt Rådbergs (2000) undersökning 

där närzonen definieras som mellan 3-5 km till centrum. 

Närheten till rekreation, parker och stråk ligger bortsett från 

vattenkontakten på avstånd inom 300-500 meter och kan 

därför anses vara goda (Boverket 2012c). Tolkningen av 

detta blir då att Västra Hamnen både ligger centralt vilket 

anses vara attraktivt samt har goda tillgångar på service och 

kommunikationer.  

Även Norra Älvstranden liksom Västra Hamnen ligger i ett 

attraktivt läge både kommunikationsmässigt samt 

rekreationsmässigt i form av närhet till hållplatser och 

grönområden utifrån de definitioner som redovisats ovan. 

Det som saknas i Norra Älvstranden till skillnad från Västra 

Hamnen är badplats. I Västra Hamnen finns möjligheter att 

bada och därmed möjlighet att nyttja vattnet till mer saker 

än bara som utsiktsföremål samt för sin båt. 
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Bebyggelsestrukturen är intressant att studera främst 

eftersom Rådbergs (2000) undersökning visar att 

bebyggelseform och grupperingsmönster ger 

indikationer på varför ett område är attraktivt. 

Klassificering av bebyggelsetyper 

– Husens storlek: enfamiljshus eller flerfamiljshus 

- Husens höjd i antal våningar 

– Grupperingsmönster; urskiljning av likheter i byggnaders form och 

placering i plan. 

 

Västra hamnen har i dagsläget fyra stycken i stort sett 

färdigställda bostadskvarter; Bo01, Fullriggaren, Flagghusen 

och Dockan och Västra Dockan, Fullriggaren inte är fullt 

utbyggt (ÖP 2013). Efter inventering och fotografering av 

Västra Hamnens utbyggda områden identifieras olika 

bebyggelsestrukturer inom varje delområde, därför 

redovisas varje delområdes bebyggelse kortfattat för sig. 
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Karta 1. 
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Illustration över bebyggelsestrukturen i Bo01-området 

Illustration över bebyggelsestrukturen Flagghusen 

Illustration över bebyggelsestrukturen Bo01 

Bo01-området 

Bo01-området har en blandad bebyggelsekaraktär utifrån de 

skapade bilder(fotografier) som studerats. Större delen av 

husen som är byggda i områdets utkanter är flerbostadshus 

bestående av 5-7 våningar och de är sammanbyggda och 

följer gatulinjen utanför (se illustration). Utifrån denna 

studies definition av storskaliga byggnader kan de genom 

sin våningshöjd klassificeras som storskaliga. 

Innanför de storskaligare byggnaderna finns en mer 

varierad bebyggelse på så vis att byggnaderna består av både 

villor, flerbostadshus och radhus med mindre trädgårdar 

och liknelser kan därav identifieras med den blandade 

trädgårdsstaden som enligt Rådbergs (2000) undersökning är 

attraktiv. Den inre bebyggelsen har även en småskalig 

karaktär eftersom våningstalen sträcker sig från 1-4 

våningar, vilket också enligt Rådbergs undersökning är 

attraktivt.  

Sammantaget är Bo01-områdets bebyggelse varierad 

eftersom det finns småhus, radhus och lägre flerfamiljshus i 

samband med sammanbyggda flerbostadshus i större skala. 

Turning Torso som har ett våningstal på 54 våningar och 

sticker ut från den resterande bebyggelsen i och med sin 

kontrastfulla höjd i jämförelse med resterande bebyggelse 

som har ett max tal på ungefär 7 våningar. Inom Bo01-

området går det att urskilja likheter med det oregelbundna 

medeltida mönstret som de även har inspirerats av vid 

planläggningen av området(Dalman 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flagghusen 

Inom området Flagghusen har bebyggelsen en liknande 

karaktär som den inom Bo01-området på så vis att de har 

storskaligare hus invid områdets kanter bestående av 5-6 

våningar. Flagghusen har dock mer av en sluten kvarterstyp 

genom dess sammanbyggda karaktär som följer hörnen. 

Genom att byggnaderna sluter kvarteren finns likheter med 

den äldre slutna kvarterstadens mönster i jämförelse med 

Rådbergs (2000) definition. Innanför de storskaligare 

byggnaderna går det att urskilja en småskalig bebyggelse i 

och med att de har en våningshöjd på 3-5 våningar. 

 

Till skillnad från Bo01-området finns det en mer 

regelbunden kvartersstruktur inom kvarteret Flagghusen på 

så vis att områdena har räta vinklar och mer fyrkantiga 

gårdsutrymmen.  
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Dockan och Västra Dockan 

Bostadshusen placerade på området Dockan inklusive 

Västra Dockan har en regelbunden struktur jämfört med 

husen inom Bo01-området genom sina kvarter med 

kontinuerligt öppna gårdar mot hamnen. Likheter med den 

mest attraktiva kvarterstrukturen enligt 

Rådbergsundersökning är svåra att identifiera då varken den 

blandade trädgårdsstaden eller drag i den äldre slutna 

kvartersstaden går att urskilja i dess mönster. Byggnaderna 

har även en större skala då dess våningstal sträcker sig 

mellan 5-6 våningar. Bostäderna inom området Västra 

Dockan har en liknande struktur som de som är beskrivna 

på Dockan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Dockan 

Södra Dockans byggnader har däremot likheter med den 

äldre slutna kvartersstaden, eftersom husen är sammanbyggda i 

gatulinjen kring en gård. Södra Dockan är enligt Malmö 

stads översiktsplan utpekat som verksamhetsområde till 

skillnad från de andra kvarteren som nämnts.  

Dock har de ett våningstal på 8 våningar till skillnad från 

den äldre slutna kvartersstaden som enligt Rådbergs (2000) 

definition har ett våningstal på 3-4 våningar eller 4-6 

våningar, vilket gör att kvarteren skiljer sig från den äldre 

slutna kvarterstaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis förutom några få likheter hos 

byggnaderna på Södra Dockan är det svårt att fastställa 

byggnadernas attraktivitet utifrån dess form och gruppering 

då de saknar likheter med de mest attraktiva 

bebyggelsetyperna i Rådbergs (2000) undersökning. Det är 

viktigt att nämna att Rådberg menar att nybyggda hus är 

attraktiva just för att de är nybyggda. I hans undersökning 

definieras byggnaderna som nybyggda då de tillkommit 

efter 1975 och framåt. I Västra Hamnens fall är 

bostadsbebyggelsen som studerats i denna undersökning 

enligt Rådbergs definition nybyggda eftersom de tillkommit 

efter 1975, närmare bestämt på 2000-talet. 

Bostadsbyggnaderna inom Västra Hamnen skulle därför 

kunna tänkas vara attraktiva på grund av att de är nybyggda 

och inte endast på grund av dess kvartersstruktur.  

 

 

 

 

 

Illustration över bebyggelsestrukturen i Västra 

Dockan och Dockan 

Illustration över bebyggelsestrukturen i Södra 

Dockan 

Illustration över bebyggelsestrukturen i Dockan 

och Västra Dockan 
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Vad säger nu dessa studier kring statistik, 

mäklarbolag, bebyggelsestruktur och läge vad gäller 

Västra hamnen och Norra Älvstranden? Nedan 

kommer en diskussion utifrån de frågeställningar som 

denna studie har utgått från. 

 För vem är Norra Älvstranden respektive Västra 

Hamnen attraktiva?  

Breen och Rigby (1996) diskuterar kring havsnära områdens 

förnyelseutveckling och menar att en av dess baksidor är att 

de som en gång approprierat på platsen inte får tillgång till 

platsen så som de haft innan förnyelsen skedde. Det kan 

exempelvis vara hamnarbetare eller människor som bosatt 

sig i närheten och som på grund av dess förnyelse blivit 

undanknuffade från platserna då deras inkomster inte är 

tillräckliga för den nya typen av bostäder som byggs på 

platsen. Utifrån Norra Älvstranden och Västra Hamnen sett 

visar statistiken att de som idag bor på platsen i majoritet är 

medelålders och har en inkomst som överstiger 

medelinkomsten i både Göteborg och Malmö. Likaså är 

andelen högutbildade något fler. Utifrån frågan för vem 

dessa områden är attraktiva förskulle ett snabbt svar kunna 

bli en medelålders med en inkomst något över medel med 

en eftergymnasial utbildning. Breen och Rigby (1996) menar 

dock att vatten som element är attraktivt oavsett vem du är 

och har varit i decennier, vilket motsäger bilden av att det 

endast är attraktiva områden för medelålders med en högre 

inkomst innehavande en eftergymnasial utbildning. Vatten 

är exempelvis såpass attraktivt att folk är beredda att vistas 

på förorenade stränder för att komma åt vattnet. Det byggs 

till och med artificiella vattendrag för att de anses vara 

attraktivt och drar till sig människor (Breen & Rigby 1996). 

Svaret blir då att Västra Hamnen och Norra Älvstranden 

egentligen är attraktiva för en mångfald av människor just 

för att det är nära till vatten och egentligen inte bara för de 

som är bosatta där idag. Följande fråga blir då ifall det kan 

vara så att det bara är medelåders, med stabil inkomst och 

hög utbildning som har möjlighet att bosätta sig där? 

Vänder man sig till Florida (2008) skulle han svara utifrån 

sin studie att plats och identitet är sammanlänkade. 

Människor väljer att bo där de kan känna en tillhörighet, 

förankring och stolthet. En tolkning blir då att människorna 

som idag bor i Västra Hamnen och i Norra Älvstranden 

känner en tillhörighet med de andra som bor i området, 

som förmodat har samma bakgrund. Det skulle betyda att 

om det redan finns en andel av en viss typ av människor 

inom områdena så ökar oddsen att fler av den typen väljer 

att bosätta sig där på grund av att de kan känna en 

tillhörighet med en annan grupp. 

Florida(2008) poängterar också hur högt upp människor 

rankar estetik. Inom det begreppet infinner sig inte bara 

platsens fysiska skönhet, utan även tillgångar på rekreation, 

bekvämligheter och kultur. Floridas underökningsresultat 

skulle då kunna stärka Breen och Rigbys (1996) teorier 

kring att vatten är attraktivt på så vis att sjö nära 

bostadsområden genom sitt läge är populära och för att de 

är estetiskt tilltalande. Människor väljer därför att bosätta sig 

där på grund av att de tycker att områdets läge är tilltalande. 

Kan det vara så att efterfrågan och läget inom Västra 

Hamnen och Norra Älvstranden hänger ihop och därför 

styr vem det är som bosätter sig i områdena? Utifrån den 

statistik som analyserats från mäklarbolagen är efterfrågan 

lika stor eller till och med större utifrån marknadspriset, än i 

de centrala lägena av staden. De centrumnära lägenas 

attraktivitet får understöd i många undersökningar menar 

Rådberg och Johansson(1997). I denna undersökning visar 

det sig att de centrumnära lägena i staden skulle kunna 

tänkas vara lika attraktiva som Norra Älvstranden och 

Västra Hamnen på så vis att de värderas lika högt 

prismässigt. 

Likaså indikerar prissättningen på bostadsrätterna i denna 

undersökning på att det endast är människor med en viss 

inkomst som har råd att bosätta sig i områdena, genom att 

de ligger högre prismässigt än vad de gör för ett område 

som har samma avstånd från centrum (se statistik resultat). 

Hyressättningen i områdena har i denna undersökning inte 

studerats men intressant skulle vara att se om även hyrorna 

kan tänkas vara högre än resterande staden då de också bör 

ge en indikation på vad människor är beredda att betala  
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(Stom 2009). Vidare utredning kring hyror inom områdena 

kan därför tänkas vara intressant för fortsatta 

undersökningar för att ytterligare utröna hur mycket läget 

påverkar prissättningen. Enligt ovan resonemang och 

undersökning torde således upplåtelseformen även påverka 

vem det är som bosätter sig inom Västra Hamnen och 

Norra Älvstranden. Enligt analysen så är majoriteten av 

bostäderna inom båda områdena bostadsrätter. I Rådbergs 

och Johanssons (1997)undersökning spelar det ingen roll 

ifall du är hög - eller låginkomsttagare för vilka områden 

som anses attraktiva. Intressant blir då att andelen 

bostadsrätter kan ge indikationer angående vem områdena 

är attraktiva för och i denna undersökning tyder det på en 

medelålders, högutbildad person med högre inkomst än 

medel i respektive städer. Antalet bostadsrätter och i många 

fall dess högre prissättning kan således indikera på att det 

blir en resursstarkare person än medel som bosätter sig i 

Västra Hamnen och Norra Älvstranden, vilket kan ha 

segregerande effekt. Även i Rådbergs(2000) undersökning 

är upplåtelseformen ett tecken på segregering, i hans 

undersökning går det att utröna att den attraktivaste 

bebyggelsen överlag har en majoritet av bostadsrätter. 

Andersson (1998) diskuterar ur ett ekonomiskt perspektiv 

vilka städer som är attraktiva och för vem. Han menar att 

det är viktigt att ta reda på vad det är för element som 

påverkar människors val av stad för att skapa en attraktiv 

stad. Detta är dock utifrån ett ekonomiskt perspektiv men 

tolkningen blir då att den utveckling som skett på Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen faktiskt lyckats pricka in 

faktorer som människor med en god betalningsvilja anser 

vara attraktiva. En sådan faktor skulle delvis kunna vara 

nära till vatten. 

Om nu läget skulle vara attraktivt, utifrån ovan diskussion 

för en mångfald av människor men att inte alla har råd att 

bosätta sig i området, blir det extra intressant att studera de 

offentliga platserna i Västra Hamnen och Norra 

Älvstranden. Detta för att se hur tillgängliga de är för 

allmänheten, vilket också studeras i denna uppsats.  

 Påverkar det geografiska läget och 

bebyggelsestrukturen hur attraktiva områdena är? 

Utifrån ovan frågeställning diskuteras hur lägesfaktorerna 

påverkar attraktiviteten samt om bebyggelsestrukturen kan 

ha någon påverkan på områdets attraktivitet. Detta är 

intressant att diskutera utifrån Rådbergs (2000) 

undersökning som visar att bebyggelsestrukturen kommer 

före lägesfaktorer vad gäller attraktivitet. 

Utifrån de bebyggelsestrukturer som definierats inom 

Västra Hamnen och Norra Älvstranden är det de delar av 

områdena som innehåller småskalig bebyggelse, grupperade 

i antingen slutna kvarter eller som blandad trädgårdsstad 

som bör vara mest attraktiva(Rådberg 2000). De kvarter 

som identifierats i Norra Älvstranden har dock främst en 

storskaligare karaktär med öppna gårdar mot vattnet, vilket 

ger indikationer på att läget framhävs genom 

bebyggelsestrukturen på så vis att vattnet syns från 

bostäderna och är därmed närvarande, men ger inga 

indikationer som skulle likna de attraktiva kvarterstyperna i 

Rådbergs undersökning. 

 Det är inte möjligt att kategorisera in kvarteren helt efter 

Rådbergs klassificering då byggnaderna i denna 

undersökning inom Norra Älvstranden och i Västra 

Hamnen med majoritet är byggda på 1990-och 2000-talet 

och då hans undersökning benämner byggnadsstrukturer 

daterade innan 1930-talet och framåt. Dock finns det 

undantag och det är området på Slottsberget och området 

norr om Slottsberget inom Norra Älvstranden som har 

bevarats sedan varvet var igång och är uppbyggda före 

1940-talet (Norra Älvstrandsguiden 2001).  Områdena är 

småskaliga och det går att finna likheter mellan dem och 

den Blandadeträdgårdsstaden och områdena bör därmed 

vara attraktiva i enlighet med Rådbergs (2000) 

undersökning. Breen och Rigby(1996) diskuterar utifrån ett 

manifest som skrivits av centret för vattennära 

områden(The waterfront center) i USA om hur vatten är ett 

viktigt element för samhällslivet. De diskuterar även vikten 

av att bevara de äldre strukturerna i omgjorda 

hamnområden för att människor ska ha möjlighet att 

återkoppla till historien inom områdena (Brown, Dixon & 

Gillham 2009).  Norra Älvstranden har haft en strategi som 

innebär bevarande av äldre bebyggelse där exempelvis äldre 

varvsbyggnader bevarats men fått en ny användning (Norra 

älvstrandsprocessen 2001). Likaså består stora delar av 

Lindholmens kunskapsområde det vill säga "den lärande 

staden" av äldre industribyggnader som fått en ny 

användning. I manifestet beskrivs också att som strategi för 

att underlätta bevarandet av de äldre strukturerna kan med 

fördel den offentliga sektorn fungera som förvaltare 

(Brown, Dixon & Gillham 2009).  Norra Älvstranden AB är 

ett statligt förvaltningsbolag som har sin egen modell som 
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används för att påverka utvecklingen på Norra Älvstranden 

(Älvstranden utveckling AB, 2012). Kanske är det bolagets 

förtjänst att mycket blivit bevarat och att frågor om 

bevarande kommit till tals genom bland annat 

stadsbyggnadskontor och kulturråd. Till skillnad från Västra 

Hamnen vars bostadsprojekt varit planer som inte ligger i 

anknytning till de forna industribyggnaderna, eftersom det 

inte finns några industribyggnader kvar inom 

exempelvisBo01-området i samma utsträckning som Norra 

Älvstrandens bostäder gör (Dalman 2001). Vad har då 

bebyggelsen för effekt på hur attraktiva områdena är? I 

Västra Hamnen är bostäderna främst flerbostadshus i större 

skala, med inslag av mindre hus. Grupperingsmässigt 

påminner bebyggelsen inom främst Bo01-området om den 

Blandade trädgårdsstaden vilket anses vara 

attraktivt(Rådberg 2000). Utifrån den aspekten kan det 

påverka varför människor bosätter sig i området. 

Bebyggelsen i Norra Älvstranden är av majoritet storskalig 

utifrån de definitioner som presenterades i metodkapitlet. 

Likaså finns det bebyggelse som inte bör vara attraktiv 

enligt Rådbergs (2000) undersökning inom både Västra 

Hamnen och Norra Älvstranden som exempelvis höga 

punkthus. 

Vad gäller läget i Västra Hamnen ligger det i nära anslutning 

till centrum även om det inte finns lika mycket service inom 

Västra Hamnen som det finns i innerstaden i Malmö. Dock 

kan rekreationsmöjligheterna och närheten till vatten i detta 

fall väga upp utöver service möjligheterna. På samma vis 

kan det teoretiskt sätt vara i Norra Älvstranden eftersom 

avståndet är ännu längre fråncentrum än det i Västra 

Hamnen, folk väljer trots detta att bosätta sig i området i 

alla fall. Kan det vara så att läget vägt upp över själva 

bebyggelsestrukturen? Utifrån det som presenterats i 

statistiken; att inflyttningen är högre än utflyttningen och att 

efterfrågan i Norra Älvstranden och Västra Hamnen genom 

prissättning ter sig vara stor. Påvisar att områdena trots 

vissa mindre attraktiva bebyggelsetyper och 

grupperingsmönster ändå är attraktiva.  

Vad innefattar de lägesfaktorer som undersökts, så har 

Västra Hamnen något fler rekreationsmöjligheter på så vis 

att de har både badmöjligheter inom området samt nära till 

Ribersborgsstranden än Norra Älvstranden som innehar 

några badmöjligheter. Möjligen kan attraktiviteten hos dessa 

områden skilja sig åt på grund av tillgången till 

rekreationsmöjligheter. Detta är dock svårt att fastställa 

utifrån den undersökning som gjorts. I Västra Hamnen kan 

det emellertid tänkas att populariteten och uppståndelsen 

kring Bo01-området samt tillgången till 

rekreationsmöjligheter ökar populariteten vad gäller 

efterfrågan på boende i området (Breen & Rigby 1996). I 

Norra Älvstranden kan anknytningen till historien som ter 

sig närvarande inom bostadsområden vara en bidragande 

faktor utöver vattenläget som påverkarområdets attraktivitet 

(Brown, Dixon & Gillham 2009). Florida (2008) menar att 

äldre stadsplaneidéer ofta lyfter fram att närheten till service 

i form av basnödvändigheter som skola, arbete och 

matvarubutiker gör ett område attraktivt. Han menar dock 

att detta inte riktigt stämmer, att närheten till kultur och 

fysisk skönhet väger tyngre i fråga om var människor vill 

bosätta sig. Florida förtydligar även att människor har 

individuella idéer kring vad de tycker är vackert och anser 

vara kulturella fördelar inom ett område. Utifrån den tesen 

kan det också tänkas att människor med ett intresse för de 

äldre maritima miljöerna och som ser ett kulturvärde i 

Norra Älvstranden, påverkar deras syn på att de anser att 

området är attraktivt. I Västra Hamnen lyfts ett mer miljö- 

och hållbarhetsperspektivupp genom att området är 

planlagt efter sådana principer (Dalman 2001). Människor 

som intresserar sig för nya miljömässigt hållbara lösningar 

kan på så vis tänkas vilja bosätta sig där. Dessa två 

perspektiv kring att människor kan tänkas bosätta sig efter 

vad som passar in på deras intressen stärker även 

Anderssons (1998) diskussion kring att individer ser olika 

saker som attraktivt i form av boendeval. 

Sammanfattningsvis så är det svårt att se några tecken på att 

bebyggelsestrukturen skulle te sig extra attraktiv i dessa 

områden, utan att det snarare är byggnadernas förmåga att 

lyfta fram och ge tillgång till det sjö nära läget som gör 

områdena attraktiva. En viktig faktor att lyfta upp är dock 

byggnadernas tillkomstperiod inom Norra Älvstranden och 

Västra Hamnen. Tidigare nämnt menar Rådberg (2000) att 

nybyggd bebyggelse har ett högt attraktivitetsvärde just för 

att den är nybyggd. Således kan bebyggelsen inom Västra 

Hamnen och Norra Älvstranden vara attraktiv just för att 

den är nybyggd utifrån att byggstarterna skedde på 1990-

talet i Norra Älvstranden och på 2000-talet i Västra 

Hamnen. Rådberg (2000) varnar dock för vad han kallar 

"filtering down effekt", vilket betyder att bebyggelse tappar 

attraktivitet då den åldras. Intressant skulle vara att göra 

enstudie över dessa områden om några decennier för att se 
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om områdena fortfarande är attraktiva trots att bebyggelsen 

åldrat. Likaså om det fortfarande är en lika stor trend att bo 

i sjö nära lägen som det tycks vara idag. Rådberg menade i 

sin studie att hans undersökningar bör fördjupas i specifika 

fall, vilket denna undersökning ämnat göra genom att 

studera Västra Hamnen och Norra Älvstranden. Det skulle 

dock vara intressant att göra en vidare studie som är mer 

kvalitativ och som därav skulle kunna bygga på människors 

känslor kring områdena för att fastställa nya 

attraktivitetsfaktorer.  
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I boken ”The image of the city” som Kevin Lynch skrev 

1960 beskriver han en analysmetod med avseende på 

stadens form som är visuellt inriktad. Lynchs analysmetod 

kombinerar två skilda metoder; fältanalyser och 

intervjuundersökningar vilket sammanfattas i fältbilder och 

fältplaner med beskrivningar. Genom att värdera 

fältanalyser i tre Amerikanska städer och i förhållande till 

vissa kvaliteter identifierade han fem element. Han 

genomförde även intervjuer i de tre städerna för att genom 

intervjupersonernas erfarenheter pröva om hans 

analysmodell var relevant och användbar, det vill säga om 

den var hållbar.  

De fem fysiska elementen han urskiljer benämner Lynch 

som stråk, gränser, områden, noder och landmärken.  

- Stråk består av vägar, gator och leder och vilka bedöms 

utifrån dess egna formegenskaper såsom överblickbarhet, 

rörelseförmåga och kontinuitet.  

 

- Gränser definieras som lineära element som kanter, 

barriärer och bryn som mellan olika områden, utmed 

stränder, vallar och järnvägar. Det som kännetecknar 

gränser är att de inte går att korsa och dess kontinuitet.  

 

- Områden är större distrikt med en gemensam karaktär där 

fysiska och tematiska karaktärsdrag såsom aktivitet, 

användning, typ av grupp av befolkning och underhåll kan 

känneteckna dem. Områdena beskrivs även genom dess 

formegenskaper såsom bebyggelsetyp, topografi, 

gemensamma detaljer och symboler.  

 

- Noder beskrivs genom en strategisk fokus som sammanför 

olika stråk såsom en tematisk koncentration, exempelvis 

ett torg, samlingspunkt eller kommersiellt centrum. De kan 

beskrivas som ankarpunkter där de studeras genom sina 

övergripande formegenskaper såsom hur de binder samman 

övergripande stråk, dess klarhet och tydlighet.  

 

- Landmärken kan ses som referenspunkter i vår fysiska 

omgivning som skapar en meningsfull miljö och 

kännetecknas ofta genom att den urskiljs ur helheten som 

något unikt eller minnesvärt. Det är inte ett enskilt objekt 

utan samspelar med helheten och dess kontext. Dess 

symbolvärde är även betydelsefullt som genom historiska 

referenser, känt namn. Intensitet, läge och storlek har även 

betydelse för att identifiera landmärken.(Lynch, 1960). 

 

Offentliga platsens fysiska form 

I Jan Gehls bok Life Between Buildingsbeskrivs utformningen 

av stadens offentliga platser. Han förklarar även lämpliga 

principer för att skapa ett levande stadslandskap och 

utomhusmiljöer.  

 

Halvoffentliga zoner 

Gehl(2006) menar att genom övergångszoner; halvprivata 

zoner mellan privat och offentligt, kan interaktion 

underlättas mellan människor Genom halvoffentliga zoner 

underlättar det både fysiskt och psykiskt att visats mellan de 

offentliga och privata områdena. Genom att kunna se vad 

som händer i det offentliga rummet kan även fungera som 

välkomnande. Genom varierande funktioner i den fysiska 

miljön kan flera individer tänka integreras i rummet. Att 

tydligt definiera ytor genom exempelvis häckar, 

markbeläggning och andra fysiska markörer kan få en 

konsekvens att dessa platser uppfattas som rum där ingen 

vågar vistas. 

Se och hörkontaks tabell enligt Jan Gehl 

Tabellen visar hur utformningen av den fysiska miljön kan 

fungera som antingen kontakthämnande eller 

kontaktsökande. Eftersom störst social aktivitet sker genom 

passiva kontakter där man ser eller hör andra individer är 

kännedom om sinnena hörselen och synen viktigt. Avstånd 



och hastighet är andra betydelsefulla faktorer som spelar in 

för möjligheten till kontakt(Ghel 2006) 

Människor upplever mindre rum som mer upplevelserika, 

då detaljerna blir mer framträdande i små rum kontra stora 

rum och med tanke på att människan endast har möjlighet 

att färdas i ca 5 km/h till fots. Antalet dörrar längs 

gaturummet påverkat även livligheten för uterummet, där 

fler dörrar har en positiv påverkan och manar att aktiviteter 

som sker vid entréer är av stor vikt. Långa slutna fasader 

och butiker och gator i flera plan har däremot inte någon 

stor positiv verkan för gatulivet. Fasader som antingen 

öppnar upp sig eller sluter sig mot gatan påverkar även 

stadsrummet där öppna fasader ger större inblick och 

förståelse i byggnadens funktion. Det ska vara behagligt att 

gå, stå, sitta, se, höra och prata för att aktiviteterna ska 

gynnas och möjliga att utföra. Samtidigt som människan vill 

ha tillräckligt med plats för rörelse kan kraven på 

klimatskydd, upplevelserikedom och intim skala sätta sig i 

kontrast till detta.  

Fyra egenskaper 

Att samla eller sprida 

Genom att samla individer och aktiviteter kan enstaka företeelser 

stimulera varandra. Dock är det inte alltid ultimat att samla, 

exempelvis bör detta undvikas då man vill uppnå en jämn 

utbredning av aktiviteter över ett större område eller om man vill 

skapa lugnare och tystare rum som komplement till de mer vitala 

platserna  

 

Att integrera eller segregera 

Genom att olika aktiviteter och olika individer fungerar i samma 

rum kan integrering uppnås. Blandade funktioner och aktiviteter 

i rum skapar möjlighet för olika grupper av människor att 

fungera sida vid sida. Vid separation av olika funktioner och en 

mindre variation av grupper sker en segregation. Exempelvis kan 

trafiken integreras eller segregeras; bil som har möjlighet att köra 

på gångtrafikanters villkor integreras, medan då parkering av bil 

sker utanför område segregeras. 

 

Att bjuda in eller avvisa 

Rummet är inbjudande genom att aktiviteter uppmuntras och 

människor kan enkelt röra sig mellan offentligt och privat genom 

tillgänglighet. Ett avvisande rum är däremot svårtillgängligt 

fysiskt och psykologiskt. Genom hur gränsområden är utformade 

mellan rummen och hur den offentliga platsen är relaterad till den 

privata påverkar hur inbjudande eller avvisande rummet 

uppfattas. Genom att kunna se vad som pågår i rummet, att 

kunna träda in i och att en aktivitet sker uppfattas platsen som 

inbjudande. En uteservering, fönster mot gatan och en gata som är 

kort och därmed hanterbar är egenskaper som kan göra en plats 

inbjudande. 

 

Att öppna upp eller stänga in 

Genom möjligheten att kunna se och även avstånd mellan det 

privata och offentliga rummen påverkar om något känns öppet 

eller instängt. Butiker, bostäder och kontor kan genom sin 

utformning antingen öppna upp eller stänga in (Ghel 2006).  

För att ta reda på hur de tillgängliga de offentliga 

platserna är i Norra Älvstranden och Västra Hamnen 

görs inventering vilket betyder att vi går ut på 

platserna och fotograferar 

 

Genom följande undersökningsschema kommer 

bebyggelsestrukturens påverkan på hur den formar de 

offentliga och privata platserna i området studeras. Schemat 

är inspirerat av Kevin Lynch(1960) och Jan Gehls(2006) 

teorier om den fysiska strukturens uppbyggnad.  

1. Bebyggelsens öppenhet och slutenhet studeras 

genom; nivåskillnader, om det finns fler än en 

ingång, portar, entréer och fönster i markplan är 

dem öppna. Alla dessa element påverkar om 

fasaderna är öppna eller slutna. 

 

2. Tillgänglighet till de olika platserna i områdena 

genom vem kan tänkas ha tillträde, finns det några 

restriktioner kring vem som får beträda området, 

är tillträde möjligt genom de fysiska strukturerna 

eller stoppas människan av staket, murar och 

häckar. 
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3. Funktioner i området. Var är verksamheter, 

service och lekplatser belägna inom området. 

 

4. Gemensamma fysiska element; material, 

gatubeläggning, vegetation. Om det går att finna 

eller urskilja olika material i form av vegetation, 

gatubeläggning beroende på vad det är för plats. 

 

5. Stråk är färdvägar, gator, tåg spår, gångvägar, 

kanaler och leder. Dessa element studeras utifrån 

dess överblickbarhet, går det att se vad som 

händer bortanför gatan. Och utifrån dess 

kontinuitet, går det att röra sig genom områdena 

eller om det tar det stopp och det krävs en 

vändning.  

6. Gränser; linjära element kan vara stränder, 

tågspårs brytpunkter, staket, murar, buskar, vallar 

som avgränsar ett bostadsområden från resterande 

delar av området. Avstånd fungerar som gräns då 

det gör att det är svårt att se människorna på håll, 

avståndet fungerar då som en gräns. Goda avstånd 

är 0-100m. 

 

7. Delområden; – studeras genom gemensamma 

karaktärsdrag vilket betyder att bostäder eller 

verksamheter identifieras, om det finns 

gemensamma material på fasader och 

markbeläggning, finns det symboler som definierar 

dem. 

 

8. Noder; strategiska platser definieras genom 

kommersiella platser som torg, samlingsplatser, 

kommersiell service kan vara belägen på platsen, 

gemensamt definierade ytor, sammanstrålande 

eller korsande stråk, då byggnader skiftar typ som 

kan exemplifieras med då människan går in i eller 

ut ur ett område, brytningspunkten i skiftningen 

blir då noden. 

 

9. Landmärken; fysiska objekt som byggnader, 

berg/kulle med symboliska element för en plats, 

kan utmärka sig som speciella formkvaliteter som 

går att koppla till platsen eller historiska referenser 

kopplade till platsen. 
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I detta kapitel presenters de allmänna platsernas 

tillgänglighet och egenskaper i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen. De offentliga 

platsernas tillgänglighet och funktion har 

studerats utifrån det undersökningsschema som 

presenterats i kapitlet metod som undersöker 

följande element: 

 

 

 

 

 

- Bebyggelsens omslutning; öppenhet och 

slutenhet. 

- Tillgänglighet. 

- Funktioner.  

- Gemensamma fysiska element. 

- Stråk. 

- Gränser. 

- Delområden. 

- Noder. 

- Landmärken 
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Här följer beskrivning över Norra Älvstrandens 

områdens öppenhet och slutenhet. På sidan som 

följer illustreras områdenas placering genom 

utmarkerade siffror (1-9). 

 

1. Skol – och verksamhetsområdet kan betraktas som 

öppet genom att det har många, det vill säga fler än 

en ingång till området och genom deras öppna 

fasader eftersom de har många entréer i gatuplan. 

 

2. Områdenas bebyggelsekaraktär kan betraktas som 

öppen genom att fasaderna kan ses som öppna 

genom att de har entréer och portar i gatuplan.  

 

3. Bebyggelseområdet kan betraktas som slutet 

genom fysisk omslutning eftersom det omringas av 

strukturer som grindar och häckar. 

 

4. Bebyggelseområdet kan uppfattas som sluten 

genom bebyggelsens och fasaders slutenhet, det vill 

säga området har få entréer och finns heller inga 

fönster markplan.    

 

5. Bebyggelseområdet kan uppfattas som sluten 

genom dess fasaders slutenhet, området har alltså 

färre entréer och fönster i markplan från utsidan 

gentemot gågator. Majoriteten av entréerna sker 

istället från områdets innergårdar.    

 

6. Parken vid Sörhallsberget tycks omslutas i alla 

riktningar med undantag öster ifrån. Parken omsluts 

topografiskt genom berg, häckar och buskar.  

7. Bebyggelseområdet kan betraktas som öppet 

eftersom fasaderna gentemot gatan har många 

öppningar och entréer i markplan. 

 

8. Eriksbergstorget kan definieras som öppet genom 

öppna fasader med entréer i markplan och fler än en 

ingång till området. 

 

9. Parken belägen nord -väst om Eriksbergstorget kan 

ses som slutet i alla vädersträck förutom söderifrån 

genom att den omsluts av häckar och fasader som ej 

har några entréer mot gatuplan.   
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Här presenteras områdens öppenhet och 

slutenhet. Siffror markerar områdenas placering.   

 

Grön färg illustrerar områden som anses öppna, 

blå färg illustrerar områden som anses slutna. 
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Här följer beskrivning över tillgängligheten på 

områdena på Norra Älvstrandens. På sidan som 

följer illustreras områdenas placering genom 

utmarkerade siffror (1-12). 

 

1. Lindholmens skol – och verksamhetsområde tycks 

ha god tillgänglighet genom att allmänheten ges 

tillträde och att bebyggelse liksom andra fysiska 

element inte tycks hindra tillträde till området. 

2. Slottsberget har begränsad tillgänglighet genom 

staket, området är dock fritt för att besöka för alla. 

Tillträde för allmänheten nekas även för allmänheten 

vid bebyggelsernas uteplatser. 

3. Bostadsområdet beläget söder om Slottsberget har 

begränsad tillgänglighet för allmänheten genom 

fysiska barriärer som staket och häckar. Tillträde för 

allmänheten nekas även för allmänheten genom 

privata uteplatser som hör till bebyggelsen. 

4. Allmänheten har fritt tillträde till platsen, fysiska 

barriärer hindrar inte heller åtkomst.  

 

5. Allmänheten har fritt tillträde till området. 

Tillgängligheten är dock begränsad genom staket. 

Tillträde för allmänheten nekas även vid 

bebyggelsernas uteplatser. 

6. Området upplevs ha begränsad åtkomst genom 

begränsad tillgänglighet genom staket, området är 

dock fritt för att besöka för alla. Tillträde för 

allmänheten nekas vid bebyggelsernas uteplatser. 

7. Området kring Sannegårdshamnen, liksom viss 

bebyggelse i Eriksbergsområdet har fri tillgänglighet 

för allmänheten, dock är tillgänglighet i viss mån 

begränsad till gårdar genom bebyggelsens fysiska 

element i form av murar. Tillträde för allmänheten 

nekas även för allmänheten vid bebyggelsernas 

uteplatser. 

8. Allmänheten har fritt tillträde till parken. 

 

9. Allmänheten har fritt tillträde till torget. 

10. Allmänheten har fritt tillträde till parken.  
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Här presenteras områdenas tillgänglighet. Siffror 

markerar områdenas placering. Grön färg 

illustrerar god tillgänglighet, blå färg illustrerar 

mindre god tillgänglighet. 
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Här presenterar var verksamheter, service och 

lekplatser är placerade i områdena. Den rosa 

färgen illustrerar funktionernas placering.   

 

Skol – och verksamhets område beläget i Lindholmen 

(östra delen av Norra Älvstranden) innehåller den 

största delen verksamheter i Norra Älvstranden och 

området består av verksamheter som företag, 

universitet och service. 

 

Kajen som sträcker sig vid Eriksbergsområdet (västra 

delen av Norra Älvstranden) har en del verksamheter 

längs kajstråket. I områdets centrala delar längs 

Maskingatan finns det verksamheter liksom kring 

Eriksbergstorget. Bankomat och när livs affär finns i 

anslutning till Eriksbergstorget. 

Service finns längs kajpromenaden genom 

färjetrafiken, liksom busshållsplatser längs områdets 

norra del. En större mataffär finns belägen söder om 

området Sannegården.   
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Här presenteras gemensamma fysiska element 

genom material, gatubeläggning, vegetation som 

kan urskiljas i Norra Älvstrandens områden.  
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Här presenteras de stråk som löper genom Norra 

Älvstranden. Stråk illustreras med den rosa 

färgen. 

 

I öst -västlig riktning utmed området löper en 

huvudsaklig färdväg som definieras som ett stråk 

eftersom d det går att ta sig genom stråket utan stopp 

eller hinder.  Stråket innefattar Lindholmsallén som 

övergår till Ceesgatan, gamla Ceesgatan, 

Sannegårdsgatan, Östra Eriksbergsgatan och Västra 

Eriksbergsgatan.  

Mirallén löper i nord – sydlig riktning och kan tänkas 

fungera som ett stråk då den leder ner i 

bostadsområdet och har en kontinuitet på så vis att 

den leder ner människor utan hinder och uppfattas 

som huvudsaklig färdväg ner i 

bostadsområdet till kajen, då 

inga andra färdvägar 

identifierats.  

Barken Beatricesgatan och 

Sagolandsvägen kan även 

tänkas fungera som stråk 

genom att dem uppfattas i 

likhet med Mirallén som 

huvudsaklig färdväg ner i 

bostadsområdena och genom 

dess anslutning till kajen i 

nord – sydlig riktning, det går 

att se hela stråket framför sig 

och färdas utan hinder.  

 

Maskingatan kan även ses 

som ett stråk ner i området i nord – sydlig riktning 

genom att det går att röra sig utan hinder på gatan 

som gående. Med bil går det endast att ta sig till 

gatans slut. Gatan ligger centralt i Eriksberg och 

överblickbarhet på så vis att det går att se ner till 

vattnet. 

Längs hela området löper en kajpromenad längs 

strandlinjen som kan definieras som ett stråk då det 

fungerar som ett gångstråk med tydlig kontinuitet, det 

vill säga det går att röra sig utan hinder och det går att 

överblicka hela stråket. 
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Här presenteras de betydelsefullaste gränserna 

som identifierats i området. Den röda färgen 

illustrerar gränser. 

 

Norra Älvstranden tycks ha tydliga gränser gentemot 

staden och två huvudsakliga barriärer gentemot 

staden kan definieras; Göta älv i söder och 

Hamnbanan i norr då de utgör linjära element som 

tåg spår och strandlinje. Bebyggelsekaraktären i 

bostadsområdet på Slottsberget innehåller även linjära 

brytpunkter i kontinuitet och därmed kan det tänkas 

finnas gränser i bostadsområdet.  
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Här följer beskrivning över de delområden som 

identifierats i Norra Älvstranden. På sidan som 

följer illustreras områdenas placering genom en 

bokstavsindelning (A-F). 

 

A. Området innehåller generellt funktionerna kontor, 

universitet och handel. Den östra delen utgörs främst 

av kontor och har sammanhållen karaktär därför att 

fasadmaterialet är av sten och betong och 

markbeläggningen är i sten och gräs. Kajstråket 

definieras genom att dess material är trä. Den västra 

delens verksamheter är främst universitetsbyggnader i 

sten och tegel. Fasadfärgen är till största delen roströd 

(se bild). Samt att majoriteten av byggnaderna är äldre 

industri-/varvsbyggnader. 

 

B. Området utgörs generellt av bostäder och har en 

sammanhållen bebyggelse eftersom det består av 

flerbostadshus i samma skala och kan därmed tänkas 

ses som ett delområde där byggnaderna är äldre i 

jämförelse med de andra områdena bortsett från 

område C. Majoriteten av fasaderna är i trä 

(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2001a). 

 

C. Bebyggelsen på Slottsberget består av en 

karaktäristisk äldre bebyggelsestruktur bestående av 

småhus med fasad i trä och är beläget på en kulle och 

kan därmed utgöra ett delområde. 

 

D. Området består av karaktäristisk gemensam 

bostadsbebyggelse genom sina ljusa tegelfasader och 

markbeläggningen består genomgående av gemensam 

sten och betongplattor och kan därmed utgöra ett 

delområde. 

 

E. Området definieras som ett delområde eftersom 

det består främst av bostäder, men även små 

verksamheter exempelvis café och kiosk samt 

frisörsalong i bottenplan. Delområdet består även av 

gemensamma former av flerbostadshus genom sin 

fasad i puts och med dominerande fasadfärg i vitt.  

 

F. Området består främst av bostäder, men även 

verksamheter och har en gemensam 

bebyggelsestruktur i puts och tegel markbeläggning 

inom bostadsområdenas gårdar är i sten, med små 

trädgårdar i mitten och genom dessa gemensamma 

drag kan de utgöra ett delområde. 
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Här presenteras de delområden som identifierats 

i Norra Älvstranden, genom en bokstavs 

indelning (A-F) illustreras de olika områdena. 
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Här presenteras de noder som identifierats i 

Norra Älvstranden. Genom en bokstavs indelning 

(A-G) illustreras och beskrivs de olika noderna. 

 

A. Området framför IT-universitet kan tänkas 

fungera som en mötesplats. Det bildas en nod här 

eftersom där hypotesgatan möter forskningsgatan 

bildar en korsning där möte mellan människor är 

möjligt och genom de gemensamt definierade ytorna 

och funktionerna som omger platsen. 

 

B. Då Lindholmsallén övergår till cesargatan bildas en 

korsning och en busshållsplats är placerad vid 

Lindholmsallén, genom dessa egenskaper samt att det 

är ett centralt läge i området uppfattas platsen som en 

knutpunkt och därmed nod.(se karta) 

 

C. Vid färjeläget i Lindholmen fungerar den som 

knutpunkt genom dess centrala läge och dess 

funktion och ses därmed som en nod. 

D. En lekplats är placerad nord – östlig riktning i 

parken vid Sörhallsberget som även kan tänkas 

fungera som mötesplats genom lekplatsens 

dragningskraft och genom parken läge då den är 

placerad mellan två bostadsområden där rörelse kan 

tänkas ske emellan. 

 

E. Färjeläget i Eriksbergsområdet identifieras som en 

nod  genom dess centrala läge och dess funktion som 

kan tänkas spela roll för att platsen fungerar som en 

knutpunkt där människor möts. 

 

F. Eriksbergstorget kan även tänkas fungera som en 

nod, dels på grund av dess funktioner; restaurang, 

affär och Hotellet mm.  Dess läge spelar även in, 

platsen har en central lokalisering i området. Platsens 

markbeläggning är gemensamt definierad genom sin 

beläggning i form av kullersten. 

 

G. Maskingatan i Eriksberg kan tänkas fungera som  

 

en nod genom de funktioner som är placerade längs 

gatan och dess läge; funktionerna är bankomat, 

Hotellet 11, kommersiella butiker och den ansluter 

även till Eriksbergstorget. 
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Här presenteras de landmärken som identifierats i Norra 

Älvstranden. 

 

Huset Kuggen ritat av Wingårdh identifieras som ett landmärke. 

Eftersom samtidigt som det förstärker orienterbarheten förstärker 

huset förbindelsen mellan verksamheter och skolväsendet. Huset 

är placerat i den Östra delen av Norra Älvstranden och kan ses 

som ett landmärke för den akademiska och näringslivsinriktade 

delen av Norra Älvstranden. 

 

Utöver huset Kuggen kan Eriksbergs kran kan tänkas fungera som 

ett landmärke för Norra Älvstranden genom dess historiska arv 

sedan varvsepoken och utgör ett tydligt riktmärke i området. 
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Här följer beskrivning över Västra Hamnens 

områdens öppenhet och slutenhet. På sidan som 

följer illustreras områdenas placering genom 

utmarkerade siffror (1-7). 

 

1. Området kan betraktas som öppet genom fler än en 

ingång till området, generellt öppna fasader genom att 

entréer finns i markplan och fönster i gatuplan. 

 

2. Området kan karaktäriseras som slutet genom 

fasadernas slutenhet med endast två entréer markplan 

mot gågatan och inga fönster i markplan.  

 

3. Området kan definieras som öppet genom fler än 

en ingång till området, öppna fasader genom sina 

uteserveringar och entréer i markplan. 

 

4. Bebyggelseområdet kring Dockan kan betraktas 

som öppet eftersom det har kaféer och service i 

markplan och fasaderna har fönster i markplan och 

entréer likaså. 

 

5. Området kan betraktas som slutet genom 

bebyggelsens och fasaders slutenhet genom få entréer 

i markplan och fönster i markplan som syns ut mot 

resterande området.    

 

6. Bebyggelsen vid Bo01-området har fler än en entré 

och port i markplan, fasaderna är öppna i och med att 

fönster finns placerade i gatuplan. Därmed kan 

bebyggelsestrukturen fungera som öppen. 

 

7. Bebyggelseområdet kan betraktas som sluten med 

viss öppenhet, det finns fönster i markplan men 

däremot få ingångar till området och inga entréer i 

markplan. 
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Här presenteras områdens öppenhet och 

slutenhet. Siffror markerar områdenas placering. 

Grön färg illustrerar områden som anses öppna, 

blå färg illustrerar områden som anses slutna.  
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Här följer beskrivning över Västra Hamnens 

områdens tillgänglighet. På sidan som följer 

illustreras områdenas placering genom 

utmarkerade siffror (1-12). 

 

1. Området tycks ha god tillgänglighet genom att 

allmänheten ges tillträde och att bebyggelse liksom 

andra fysiska element inte hindrar tillträde till 

området, genom grindar staket eller portar. 

 

2. Området har fritt tillträde för allmänheten, men 

tillgängligheten kan begränsas genom bebyggelsen 

inte har någon öppning förutom en mindre vilket gör 

att det är svårt att tillträda från många håll samt att det 

finns staket som stoppar tillträde. 

 

3. Området har fritt tillträde för allmänheten. 

Tillgängligheten begränsas ej av några staket, murar 

eller häckar. 

 

4. Allmänheten har fritt tillträde till området och de 

fysiska strukturerna hindrar inte tillgängligheten, det 

vill säga inga stopp i form av staket, häckar murar. 

Området tycks därmed ha god tillgänglighet. 

 

5. Området har fri tillgänglighet för allmänheten, 

dock är tillgänglighet i viss mån begränsad till gårdar 

fysiska element som murar. Tillträde för allmänheten 

nekas även för allmänheten vid bebyggelsernas 

uteplatser. Området har därmed begränsad 

tillgänglighet. 

 

6. Området tycks ha god tillgänglighet genom att 

allmänheten ges tillträde och att bebyggelse liksom 

andra fysiska element inte hindrar tillträde till 

området. 

 

7. Fritidsområdet har fritt tillträde för allmänheten 

och tillgängligheten begränsas inte genom fysiska 

strukturer. Området tycks därmed ha god 

tillgänglighet. 

 

8. Dania- och Scaniaparken har fri tillgänglighet för 

allmänheten och begränsas inte av den fysiska 

strukturen, genom staket, murar eller häckar. 

Området tycks därmed ha god tillgänglighet. 

 

9. Bostadsområdet i Bo01-området har fri 

tillgänglighet för allmänheten, dock är tillgänglighet i 

viss mån begränsad till gårdar genom fysiska element 

som murar och staket. Tillträde nekas för allmänheten 

vid bebyggelsernas uteplatser som är tillhörande 

bostäderna. Området har därmed begränsad 

tillgänglighet. 

 

10. Allmänheten har tillträde till området. Tillträde för 

allmänheten nekas dock vid bebyggelsernas uteplatser. 

Området har därmed begränsad tillgänglighet. 

 

11. Allmänheten har fritt tillträde till platsen. Fysiska 

strukturer som staket, häckar eller murar nekar ej 

tillträde. Området tycks därmed ha god tillgänglighet. 

 

12. Allmänheten har fritt tillträde till platsen. Fysiska 

inga hinder i form av staket, murar eller häckar. 

Området tycks därmed ha god tillgänglighet.  
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Här presenteras områdenas tillgänglighet. 

Siffror markerar områdenas placering. 

Grön färg illustrerar god tillgänglighet, blå 

färg illustrerar mindre god tillgänglighet.
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Här presenterar var verksamheter, service och 

lekplatser är placerade i områdena. Den rosa 

färgen illustrerar funktionernas placering.  

 

Området kring Malmös Högskola beläget i sydöstra 

delen av Västra Hamnen innehåller verksamheter som 

utbildning, kultur och företag. 

 

Västra Hamnens centrala delar kring varvsstaden, 

Hamnporten, Masthusen och Västra Dockan 

innehåller verksamheter som industri, utbildning och 

handel. Stora delar av området är under uppbyggnad 

och är utredningsområden (Översiktsplan (ÖP) 2013). 

 

I Bo01-området finns visst utbud av verksamheter, 

främst längs kajen men även där området avgränsar 

till resterande Västra Hamnen. Vid varvsparken finns 

även verksamheter belägen (ÖP 2013).   
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Här presenteras gemensamma 

fysiska element genom material, 

gatubeläggning, vegetation som 

kan urskiljas i Västra Hamnens 

områden. 
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Här presenteras de stråk som löper genom Västra 

Hamnen. Stråk illustreras med den rosa färgen. 

Hjälmarekajen upplevs som ett stråk genom dess 

rörelseförmåga och kontinuitet, vilket betyder att det 

går att överblicka området och röra sig utan att det 

finns något som hindrar eller sätter stopp.  

 

Nordenskiöldsgatan som passerar Malmö Högskola 

är en färdväg även den definierad utifrån dess 

kontinuitet på samma vis inga hinder för att kunna 

röra sig fritt och det går att överblicka området. 

Stora liksom Lilla Varvsgatorna löper genom området 

i öst – västlig riktning och upplevs som stråk genom 

dess möjlighet till att röra sig utan hinder och 

överblickbarhet över området.  

Västra Varvsgatan tycks fungera som en färdväg in i 

området i nord – sydlig riktning och upplevs som ett 

stråk även här genom dess överblickbarhet och att det 

går att röra sig utan hinder.  

 

Esplanaden erhåller samma funktion, men tycks inte 

användas som en färdväg ännu eftersom bebyggelsen 

runt om är under utbyggnad. 
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Här presenteras de betydelsefullaste gränserna 

som identifierats i området. Den röda färgen 

illustrerar gränser. 

 

I området Västra Hamnen kan tydliga gränser 

urskiljas gentemot staden, då vattnet tycks fungera 

som en tydlig barriär gentemot staden.  

Bebyggelsekaraktären i Bo01 området innehåller även 

linjära brytpunkter i form av korsningar och genom 

bebyggelsen ständigt bryter av och gör att gator 

ändrar riktning.  

Kanalen som löper i Ankareparken kan även tänkas 

fungera som en barriär i området och kan därmed 

tänkas ses som en gräns. 
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Här följer beskrivning över de delområden som 

identifierats i Västra Hamnen. På sidan som 

följer illustreras områdenas placering genom en 

bokstavsindelning (A-K). 

 

A. Området består av utbildning, kultur och 

verksamheter. Genom områdets gemensamma 

egenskaper i form av dess funktioner (utbildning, 

kultur och verksamheter)och gemensam 

markbeläggning längs kajstråket i trä och betong utgör 

området ett delområde. 

 

B. Området består generellt av verksamheter och 

utbildning och kan ses som ett delområde genom sin 

sammanhållna bebyggelsestruktur genom att 

majoriteten av bebyggelsen består av tegel med 

enstaka byggnader i ljus puts. 

 

C. Området består av verksamheter och industri och 

Kockums gamla varvslokaler är bland annat belägna 

här, området är under utbyggnad. Genom att området 

består av verksamheter och är identifierat som under 

utbyggnad utgörs det som ett delområde. 

 

D. Området består generellt av 

utbildningsverksamhet och verksamheter med 

flertalet funktioner. Området är under utbyggnad. 

E. Området är ett utredningsområde enligt 

översiktsplanen (2013) som delvis är utbyggt men 

även under utbyggnad, därför definieras det som ett 

delområde.  

 

F. Området är verksamhets -och utredningsområde 

som är under utbyggnad. Området kan urskiljas som 

ett delområde genom dess gemensamma funktioner 

och samanhållna karaktär genom att fasader består av 

främst puts och glas (ÖP 2013). 

G. Området är ett bostads- och verksamhetsområde 

med småbåtshamn. Genom gemensamma fasader i 

ljus puts och enstaka tegelfasader kan området tänkas 

utgöra ett delområde. 

 

H. Området består av bostäder och verksamheter 

med fasader i främst ljus puts och kan genom sin 

sammanhållna karaktär ses som ett delområde. 

I. Denna yta utgör Bo01-området som består av 

majoriteten bostäder, verksamheter och parker. 

Genom dess gemensamma markbeläggning 

identifieras området som ett delområde. 

 

J. Området utgör ett natur- och rekreationsområde 

och har gemensamma markbeläggningar i form av 

gräs, vegetation i form av träd och buskar vilket gör 

att området kan ses som ett delområde. 

 

K. Området är under utbyggnad och i framtiden är 

bostäder och verksamheter tänkta att planeras på 

området. Genom områdets tänkta gemensamma 

egenskaper kan ytan ses som ett delområde (ÖP 

2013). 
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Här presenteras de delområden som identifierats 

i Västra Hamnen, genom en bokstavs indelning 

(A-K) illustreras de olika områdena. 
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Här presenteras de noder som identifierats i 

Västra Hamnen. Genom en bokstavs indelning 

(A-I) illustreras och beskrivs de olika noderna. 

 

A. Där Anna Lindhs plats möter kajpromenaden 

fungerar som ett mindre torg där kommersiella 

verksamhet finns placerade och kan därmed tänkas 

uppfattas som en nod. 

B. En korsning bildas här då man kommer från kajen 

och närmar sig högskolan, därför kan en nod uppstå 

här. 

C. Sammanstrålande stråk sammanförs här mellan två 

områden då vattnet fungerar som en gräns mellan två 

områden. En nod kan därmed uppstå här. 

D. Här sammanstrålas stråk och platsen har 

gemensamma ytor i form av mark sten och fungerar 

som ett torg. Platsen kan därmed ses som en nod. 

E. Här bildas en korsning och kan tänkas fungera 

som en samplingsplats då det är en entré till Bo01-

området. 

F. Scania platsen fungerar som ett torg och 

sammanstrålande stråk möts här. Platsen kan därmed 

definieras som en nod. 

G. Den här platsen fungerar som en entré till Bo01 

området och noden definieras av att det bildas en 

korsning. 

 

H. Handel är placerad här och därmed kan platsen 

definieras som en kommersiell plats och även nod.  

 

 

I. Platsen innehar ett fik samt definieras av en 

korsning brytpunkten mellan Scaniaparken och 

resterande del inom platsen definierar också noden. 
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Här presenteras det landmärke som identifierats i Norra Älvstranden. 

Byggnaden Turning Torso identifieras som ett landmärke genom dess 

formkvaliteter, då den är mycket högre och skiljer sig formmässigt från 

resterande bebyggelse i Västra Hamnen. 

115 



 

Här presenteras en diskussion över de slutsatser 

som kan dras från resultatdelen som undersöker 

Norra Älvstranden och Västra Hamnens 

offentliga platsers tillgänglighet och funktion. 

Diskussionen kommer även behandla de 

slutsatser som kan dras från den litteratur som 

presenterats i teoretiska utgångspunkter med 

fokus på offentliga platser. 

Diskussionen leds utifrån frågan: 

 Hur tillgängliga och vitala är de offentliga 

platserna i Norra Älvstranden respektive 

Västra Hamnen? 

De slutsatser som bland annat kan dras från 

resultatdelen gällande områdenas omslutning är att 

Norra Älvstranden liksom Västra Hamnens skol – 

och verksamhetsområden samt området på 

Slottsberget och Bo01-området (se karta omslutning 

Norra Älvstranden (NÄ) & Västra Hamnen (VH)) 

betraktas som öppna. Dessa områden identifieras 

därmed med en bebyggelsestruktur som anses öppen, 

det vill säga många element i fasadernas markplan. 

Detta påverkar livligheten positivt i uterummet i dessa 

områden då fler entréer och portar har positiv 

inverkan för vitaliteten (Gehl 2006). Tillgängligheten 

har dock identifierats som begränsad till Bo01-

området och området på Slottsberget på grund av 

begränsning genom fysiska element som häckar och 

staket, dock är områdena fria att besöka för 

allmänheten. Dessa områdens gårdar kan därmed 

betraktas som halvoffentliga då de är zoner mellan 

offentligt och privat genom att tillträde är begränsat. 

De halvoffentliga zonerna kan tänkas underlätta 

interaktionen mellanmänniskor genom att man kan se 

vad som händer i det offentliga rummet (Gehl 2006).  

Vidare kan en del verksamheter urskiljas i 

bostadsområdena Eriksbergsområdet i Norra 

Älvstranden och bostadsområdet Dockan-området 

och Bo01-området i Västra Hamnen. I Bo01-området 

och bostadsområdet vid Dockan i Västra Hamnen 

tycks dock utbudet av verksamheter vara mer 

begränsat än utbudet i Eriksbergsområdet. 

Bostadsområdet kring Sannegårdshamnen i Norra 

Älvstranden har även ett begränsat utbud av 

verksamheter(se karta verksamheter NÄ & VH). 

Områdena inom västra Hamnen och Norra 

Älvstranden kan utifrån den statistiska 

undersökningen som tidigare redovisats i arbetet, 

innehålla en köpstarkare grupp på så vis att de har en 

högre inkomst än genomsnittet i Göteborg och 

Malmö (se bilagor 1-5). Men Olsson menar att en 

köpstarkare grupp inte alltid behöver resultera i att 

det blir mer affärer i området och därmed livligare 

gator, då människor idag exempelvis spenderar mer 

pengar på massmediakonsumtion i hemmet än 

tidigare. Med det menar han att kritik bör föras till 

områden som tycks vara byggda mer exklusivt och för 

endast höginkomsttagare, för att de riskerar att tappa 

vitaliteten(Olsson, 1998). De höga priserna på 

bostäderna i områdena som finns redovisat tidigare i 

studien under Mäklarstatistik, kan även tänkas 

medföra att det endast är en grupp av människor som 

rör sig i området under vissa tider på dygnet och en 

vital stadsdel bör ha en daglig mix av människor 

under alla tider. Höga bostadspriser och endast 

enskilda grupper av människor i områdena Västra 

Hamnen och Norra Älvstranden kan därmed tänkas 

påverka livligheten i områdena (Jacobs 2005). Vidare 

kan den låga skalan som kan urskiljas i Bo01-

områdets centrala delar med ett genomsnittligt 

våningstal på tre våningar samt med den organiska 

strukturen även ge färre möjligheter för att många 

människor ska bo i området jämförelsevis med den 

116 



 

klassiska kvartersstaden (Dalman 2001). Den vitala 

miljön kan därmed kunna tänkas få mindre utrymme 

genom att färre människor rör sig i genom att färre 

människor får plats att bo i området (Olsson 2000). 

 

Intressant att diskutera är även hur skol – och 

verksamhetsområdena i Norra Älvstranden (se karta 

omslutning NÄ nr.1) och Västra Hamnen (se karta 

omslutning VH nr.1) identifierats som öppna, 

tillgängliga och även har stor del verksamheter att 

tillgå. Jacobs (2005) beskriver vikten av fasaders 

öppenhet gentemot gatan, att gatan generar 

kontinuerlig användning och hur inrättningar för 

allmänheten genererar människor till platsen.  Det kan 

därmed tyckas som områdena har goda grunder för 

att fungera som vitala platser eftersom skol och 

verksamhetsområden har många platser som 

kategoriserats som öppna i resultatdelarna. Dessa 

verksamheter har dock gemensamma karaktärer och 

är därmed i stort öppna under samma tider på dygnet. 

För att uppnå trygghet och rörelse på en plats bör det 

dock finnas inrättningar som är öppna under olika 

tider på dygnet. Därmed kan dessa områden tänkas 

vara vitala platser under vissa tider på dygnet, främst 

dagtid och mindre levande andra tider som kvälls – 

och nattetid. Större områden som vill uppnå en jämn 

utbredning av aktiviteter bör istället sprida företeelser 

och dessa områden i Västra Hamnen och Norra 

Älvstranden kan därför tänkas behöva fler sorters 

verksamheter för att skapa vitalitet dygnet runt (Gehl 

2006).   

 

Olsson (2000) beskriver hur de gårdar som bildades i 

början på 1900-talet fungerade som sociala enheter 

genom dess gemensamma funktioner för de som 

bodde i gården. De gårdar som bildades i slutet av 

1900-talet öppnades dock upp och omformade 

gårdarnas platser till kvartersgårdar. Olsson beskriver 

vidare att aktiviteter för de boende i slutet på 1900-

talet allt mer gynnats i bostadsgårdar genom 

vegetation och gemensamma fysiska element vilket 

kan jämföras med bostadsgårdarna kring 

Sannegårdshamnen och Eriksbergsområdet i Norra 

Älvstranden och bostadsområdet kring Dockan i 

Västra Hamnen (se bilder gemensamma fysiska 

element) genom att gårdarna har gemensamma 

element som markbeläggning och vegetation. Allt för 

tydligt definierade ytor i dessa gårdar genom 

exempelvis markbeläggning kan dock få konsekvenser 

genom att det blir platser där ingen vågar vistas, det 

finns alltså risker för att dessa områden ovan nämnda 

riskerar att upplevas privat och därmed känns de inte 

tillgängliga för allmänheten (Gehl 2006).  

I Bo01-området liksom i området på Slottsberget och 

det beläget söder om Slottsberget finns väl markerade 

markbeläggningslag och gårdarna har även tydligt 

gemensamma marbeläggningsslag. Madanipour 

liksom Ghel menar att gränser genom välmarkerade 

marbeläggningsslag och gemensamma fysiska 

strukturer kan påverka den sociala interaktionen 

genom att människor har möjlighet till avgränsning 

liksom interaktion med andra människor 

(Madanipour 2003). Denna möjlighet till interaktion 

liksom avskildhet till den offentliga liksom privata 

sfären kan urskiljas i bland annat bostadsområdena 

Dockan i Västra Hamnen liksom Eriksbergsområdet 

och området kring Sannegårdshamnen i Norra 

Älvstranden genom dess gemensamma 

markbeläggningsslag som definierar gränser. 

Madanipour beskriver vidare att överdrivet tydliga 

gränser kan uppfattas som uteslutande vilket kan 

exemplifieras med de slutna fasaderna som 

identifierats kring parken vid Sörhallsberget på Norra 

Älvstranden som genom fasadernas strikta slutenhet 

kan verka som uteslutande för användande. 

Ytterligare utredning kring vem som är tänkt att vistas 

på dessa platser utifrån de som planerat dessa 

områden kan vara intressant i fortsatta studier kring 

områdena. 

Eriksbergstorget beläget i Eriksbergsområdet tycks 

genom sin öppenhet och tillgänglighet fungera som 

ett center för området vilket Madanipour påpekar är 
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av vikt för ett område för att undvika segregering och 

istället inkludera en mångfald av människor. 

Centrumbildningen kan även tänkas fungera som 

symbol för området och betydelsefull för 

identifikationen med området (Jacobs 2005). 

De lokala grönytorna i staden beskrivs av Jacobs 

(2005) som de platser som har störst betydelse som 

allmän mark i staden. Parken vid Sörhallsberget 

liksom Scania– och Dania parken (se kartor NÄ & 

VH tillgänglighet nr.8) identifieras ha god 

tillgänglighet samtidigt som kajstråket passerar 

platserna vilket kan ha en god inverkan för rörelse till 

områdena. Jacobs (2005) beskriver vikten av naturliga 

vägar som passerar förbi parken för att alstra rörelse 

till platsen. Intressant att lyfta fram är att 

Bratteråsparken i Norra Älvstranden som även 

planerades som stadsdelens offentliga gröna rum har 

dock varken definierats som öppen eller som en nod i 

resultatdelen(DP 1998). Orsaken till detta kan tänkas 

vara att de inte finns några naturliga stråk förbi 

parken, som behövs för att dra till sig människor 

(Jacobs 2005).  

 

Kajstråken i Västra Hamnen liksom i Norra 

Älvstranden har gemensamma marbeläggningsslag 

och rörelse kan ske utan hinder. Intressant att 

diskuterar är Olssons (2000) beskrivning över hur det 

offentliga livet flyttats från torg till stråk. 

Verksamheter är placerade längs kajstråken i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen kan tänkas alstra 

människor, eftersom egenskaper som butiker längs 

gatan fungerar positivt för vitaliteten. På så vis verkar 

stråken som kajpromenader m.m. i områdena som 

viktiga platser för rörelse (Jacobs 2005). Vidare bör 

stråk i havsnära områden vara synliga och tillgängliga 

för att dra till sig människor vilket de i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen är genom dess 

funktion som stråk i form av att dem är överblickbara 

och det går att röra sig på dem utan hinder(Breen & 

Rigby 1996).  

Noder i Norra Älvstranden liksom i Västra Hamnen 

har det identifierats där just gator korsas eller i 

närheten av funktioner. Jacobs (2005) påpekar att då 

vägar korsas binds även områden samman och möten 

mellan människor gynnas vilket kan tänkas ske vid 

noderna på grund av att de ofta är placerade i 

korsningar (Jacobs 2005). Inom Västra Hamnen och 

Norra Älvstranden finns det flest noder identifierade i 

anslutning till verksamheter och service men däremot 

ej lika många identifierade i bostadsområden som ej 

innehar sådana verksamheter. Detta indikerar på att 

det finns färre möjligheter till möten inom 

bostadsområdena än vad det finns inom 

verksamhetsområdena i Västra Hamnen och Norra 

Älvstranden(se karta Noder under Resultatdelarna). 

 

Gemensamma gränser som urskiljs i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen är vattnet som 

gränsar till områdena och fungerar som barriärer 

gentemot områdena samtidigt som det vattennära 

läget betraktas som en tillgång för områdena genom 

dess attraktivitet (Breen & Rigby 1996). I Norra 

Älvstranden fungerar även hamnbanan i norr som en 

gräns mot området. Jacobs (2005) påpekar hur tåg 

spår kan fungera som hinder i landskapet vilket 

hamnbanan gör här gentemot området. Området på 

Slottsberget och Bo01-området identifieras med 

tydliga gränser mot resterande Norra Älvstranden och 

Västra Hamnen genom att de har bebyggelse och 

gator som bryter kontinuiteten i landskapet. Jacobs 

beskriver även hur gränser kan underlätta urskiljandet 

av områden och orienterbarheten. Området på 

Slottsberget och Bo01-områdets gränser gentemot 

resterande områdena kan därmed tänkas ha positiva 

egenskaper genom att dess sammanhållna karaktär i 

den fysiska miljön fungerar som gränser som särskiljer 

men som samtidigt inte hindrar inträde och därmed 

kan urskiljandet och orienterbarheten i områdena 

underlättas (Jacobs 2005).  
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Genom delområdena i Norra Älvstranden liksom i 

Västra Hamnen kan områdenas olika användning och 

gemensamma fysiska karaktärer urskiljas. I Västra 

Hamnen och Norra Älvstranden indikerar 

delområdena på tydliga skillnader mellan egenskaper. 

Detta kan exemplifieras genom de olika 

användningarna och gemensamma fysiska 

karaktärsdrag i Norra Älvstranden; skol – och 

verksamhetsområdet på Lindholmen har 

gemensamma fysiska element som sten och betong 

och bostadsområdet på Slottsberget har gemensamma 

fysiska element genom en karaktäristik äldre 

bebyggelsestruktur med hus i trä. Madanipour (2009) 

beskriver hur människan vill kunna urskilja delar av 

staden för att få överblickbarhet och ordning över 

staden där tydliga kvarter fungerar för att dela in 

staden i områden. Delområdena som Slottsberget och 

skol – och verksamhetsområdet i Norra Älvstranden 

särskiljer därmed den fysiska miljön och kan tänkas 

underlätta orienterbarheten för människor i 

områdena. Vidare är landmärken viktiga element för 

identifikationen med områden, de särskiljer staden 

och de fungerar även som symboler för områden 

(Jacobs 2005). Norra Älvstranden har bland annat 

Eriksberg kranen som ett landmärke genom sitt 

historiska arv och Västra Hamnen har Turning Torso 

som ett landmärke genom dess formkvaliteter och 

skala. Intressant att uppmärksamma här är 

landmärkenas symboliska värde; medan Norra 

Älvstrandens landmärke är en historisk tillbakablick 

står Turning Torso i Västra Hamnen för något nytt. 

De båda landmärkena fungerar som 

identifikationsskapande för områdena genom dess 

symboliska värde och särskiljer områdena i staden. En 

tolkning skulle kunna göras utifrån beskrivningen av 

dess stadsbyggnadsmodeller under kapitlet 

Stadsbyggnadsmodeller att landmärkena även står för 

områdenas visioner kring bevarande och kring att 

bygga nytt och miljömässigt hållbart.    

I Norra Älvstranden arrangerades evenemang för att 

dra människor till området genom exempelvis 

rockkonserter vilket Olsson (2000) menar har blivit 

en allt vanligare företeelse på offentliga platser för att 

marknadsföra områden. Universitet -och 

skolverksamhetsområdet som finns lokaliserat i Norra 

Älvstranden liksom inom Västra Hamnen kan 

förklaras genom Olssons beskrivning av att det blivit 

en vanligare företeelse för att öka dragningskraften till 

platser. Madanipour (2009) beskriver även att 

multinationella krafter och finansiella intressen styr 

utformningen av platser och att nöjen fått allt större 

betydelse i den offentliga sfären vilket kan relateras till 

de evenemang som bland annat arrangerades i Norra 

Älvstranden.  

Vidare studier 

Det är av vikt att tänka på att Bo01-området tillkom 

under en bomässa och därmed kanske inte är 

representativ som havsnära stadsbyggnadsprojekt. 

Fortsatta studier där fler havsnära områden studeras 

kan därmed vara av intresse för att få en större 

förståelse och kännedom om offentliga platsers 

funktion och tillgänglighet i dessa områden. Det har 

heller inte varit möjligt att i denna undersökning 

studera de aktiviteter och rörelsemönster som 

människor har i områdena vilket kan vara intressant 

för att förstå det offentliga rummets funktion och 

tillgänglighet. Fortsatta studier kan därmed göras 

gällande människors rörelsemönster och de olika 

aktiviteterna som utförs på de allmänna platserna.  
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Stadsplanerna undersöks med hjälp av Spiro 

Kostofs studie av stadsplanemönsters historiska 

utveckling, för att utröna de olika stadsplanernas 

form inom Norra Älvstranden och Västra 

Hamnen. Se Resultat & Diskussions kapitel. 

 

 

 

En frågeställning som vi ämnat besvara genom 

denna uppsats har varit att undersöka hur 

stadsbyggnadsmönstren ser ut i Norra 

Älvstranden och Västra Hamnen. Här 

presenteras de slutsatser som kan dras från 

historiebakgrunden för Norra Älvstranden och 

Västra Hamnen samt den litteratur som 

presenterats i kapitlet teoretiska utgångspunkter 

för att nå en beskrivning av dess 

stadsplanemönster och dess funktion. 

 

 Hur ser stadsbyggnadsmönstren ut i 

områdena?  

Västra Hamnen är uppbyggt av ett rutnätssystem, det 

strikta rutnätet upprätthålls av esplanaderna i 

området. Stråk och esplanader avslutas i parker och 

de stora landskapsrummen. I Bo01-området kontras 

det strikta rutnätssystemet i resterande området med 

en stadsplan som är uppbyggd av organiska former. 

Dess former är mer abstrakta än resterande Västra 

Hamnen med krökta gator och med en följd av rum i 

olika storlek. Hela Västra Hamnen området har 

utvecklats genom en väl genomarbetad plan och kan 

därmed identifieras som den planerade stadstypen 

som Kostof (1991) beskriver. Bo01-området hade 

även det medeltida liksom renässansens stadsplaner 

som inspiration (Dalman 2001). Rutnätssystemet har 

tradition av ett geometriskt och regelbundet diagram 

som planerades fram av högre myndighet. De 

organiska städerna däremot formades genom tidens 

gång där ingen stadsplan lade grunden för dess form. 

De offentliga platserna fick en slumpartad form. 

Rutnätssystemet däremot hade inplanerade publika 

platser som amfiteatern och marknadsplatser (Kostof 

1991). Det är därmed intressant att diskutera kring 

Bo01-områdets stadsmönster med dess organiska 

form där inte skapades genom tidens gång, som 

många traditionella samhällen med organiska former 

gjort. De publika platserna och de vindlande gatorna 

är här inte en produkt av människans avtryck i form 

av naturliga rörelser och hur utvecklingen av bostäder 
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Västra Hamnens stadsplanemönster genom dess gatustruktur. Området 

är uppbyggt genom rutnätsstrukturer och organiska 

former.(Rödmarkerat illustrerar Bo01-området.) 

Bo01-områdets 

stadsplanemönster. Området är 

noga planlagt och 

stadsplanemönstret är uppbyggt 

av organiska former. 

har format stadslandskapet. De offentliga, halv-

offentliga liksom privata platserna är i Bo01-området 

istället väl inplanerade och uttänkta. Däremot följer 

Västra Hamnens rutnätssystem de traditionella 

planerade städernas uppbyggda med noga inplanerade 

esplanader, torg och parker (Kostof 1991).  
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Norra Älvstrandens stadsplanemönster genom dess gatustruktur. Området är 

främst uppbyggt genom en rutnätsstruktur. Organiska stadsplaneformer går att 

utröna i området på Slottsberget samt området beläget söder om 

Slottsberget.(Rödmarkerat illustrerar bostadsområdet på Slottsberget och söder 

om Slottsberget). 

Norra Älvstranden med undantag från Slottsberget i 

likhet med Västra Hamnen är uppbyggt av ett 

rutnätssystem. Där utbildnings – och 

verksamhetsområdet är beläget på Lindholmen är 

gatorna formade av strikta rutnät. Området vid 

Sannegårdshamnen liksom vid Eriksbergsområdet är 

uppbyggt av ett rutnätssystem där gator löper från 

kajstråket.  

Bostadsområdet på Slottsberget består däremot av 

vindlande gator och följer ett mer organist mönster. 

Området skapades för varvsarbetarna vid 1800-talets 

mitt och många av arbetarna uppförde större delen av 

husen själva. Området beläget söder om Slottsberget 

följer till viss del Slottsbergets bebyggelsemönster 

med böljande former på gårdsgator. Bostadsområdet 

på Slottsberget kan jämföras med Bo01-området i 

Västra Hamnen genom dess organiska former 

planmässigt. En intressant aspekt är hur de två 

områdena har utvecklats, medan Bo01-området är 

planlagt har området på Slottsberget till större del 

vuxit fram genom tiden. Bostadsområdet beläget 

söder om Slottsberget kan liknas Bo01-området 

genom att de båda bebyggelsemönstren är framtagna 

genom planer innehållande organiska former med 

krökta gårdsgator. Rutnätsstrukturerna i Västra 

Hamnen liksom i Norra Älvstranden liknar varandra 

och är båda skapade genom noga planerade 

stadsplaner. Kostof (1991) liksom Olsson (2000) 

uppmärksammar att sedan 1800-talet genom den 

postmoderna planeringen har större eftersträvan lagts 

vid försök att återskapa en uppbyggnad av äldre 

stadsmönster som är allt mer kaotisk med organiska 

stadsmönster i försök att undvika de geometriska 

formerna. Bo01-området kan ses som ett typexempel 

för denna trend; en välplanerad stadsdel med 

abstrakta organiska former som tycks försöka 

återskapa ett traditionellt stadslandskap genom dess 

inspiration från bland annat det medeltida 

stadsmönstret. 
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Kostof (1991) förklarar vidare att den rätvinkliga 

staden är applicerbar på olika städer och underlättar 

försäljningen av bostäder då den gör en jämlik 

uppdelning av land. Stadsplaner som den planlagda av 

Haussman i Paris var resultat på den tidigare stadens 

oförmåga att hantera det nya moderna livets 

förutsättningar. Bo01-området i Västra Hamnen 

vänder som bekant funktionalismens ideal ryggen och 

ses ofta som ett nytt stadsbyggnadsideal i världen. 

Rutnätsplanen har en större förmåga att anpassa sig 

till ny bebyggelse än vad den organiska formen, som 

Bo01 området är uppbyggt av, har möjlighet att göra 

(Spiro 1991). Intressant att uppmärksamma i 

framtiden är därmed hur Bo01-områdets förmåga att 

anknyta till ny bebyggelse fungera, då Malmö stad har 

som vision för området att möjliggöra anknytning till 

stadens centrala delar (Malmös stadsbyggnadskontor 

2012b). Dess organiska form är som uppmärksammat 

dock inte lika anpassningsbar som den rätvinkliga 

stadsplanen vilket därmed kan komma att påverka 

områdets anknytning med ny bebyggelse.  

Det är även intressant att diskutera det ideal som 

stadsomvandlingar har idag, då en allt större trend 

tycks gå mot bevarande där funktionalismens ideal 

under 1960 – och 1970 talen ses som misslyckande. I 

Västra Hamnen och Norra Älvstranden är det 

intressant att lyfta fram hur visionerna förhåller sig till 

detta, då de liksom många andra områden i städer är i 

en omvandlingsfas inför omfattande havsnära 

förnyelseprojekt då hamnverksamheter och industrier 

lagt ner och flyttat till andra platser i staden (Brown, 

Dixon & Gillham2009). Det beskrivs i historiedelen 

tidigare i arbetet hur delar av bebyggelsen som var 

belagd på Norra Älvstranden revs för att skapa 

fräschare och luftigare boenden utefter 

funktionalismens ideal på andra delar av Hisingen än 

på just Norra Älvstranden. Stadsbyggnadsprojekt av 

denna typ kom dock senare att förknippas med något 

dåligt. Den bebyggelse som en gång i tiden uppfördes 

till varvsarbetarna på Slottsberget i Norra Älvstranden 

bevarades dock och området har på senare tid rustats 

upp. Många äldre varvslokaler har även bevarats i 

Norra Älvstranden och fått ny användning, däribland 

Blå Hallen och Eriksbergs Mekaniska Verkstad 

(Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008a). 

Stadsbyggnadsomvandlingen i Västra Hamnen tycks 

dock innefatta mer ny än bevarad äldre bebyggelse då 

de inte har lika stor del bevarad bebyggelse i 

jämförelse med Norra Älvstranden inom främst 

bostadsområdena. Delar av det som tidigare var 

Kockums mekaniska verksstad i Västra Hamnen revs 

bland annat då byggnaden övergick till att bli stadens 

mässcenter (Dalman, 2001). Intressant att 

uppmärksamma är här att en mix av bebyggelse, vilket 

innebär äldre liksom ny bebyggelse alstrar mer vitala 

stadsdelar och en blandning av olika sorters 

användare, i form av invånare i staden, och funktioner 

enligt Jacobs (2005). Därför kan Norra älvstranden 

tänkas ha mer vitalitet än Västra Hamnen enligt 

Jacobs teorier eftersom de har mer bevarad 

bebyggelse samt äldre bostadsbebyggelse från sent 

1800-tal i form av Slottsberget(Göteborgs 

stadsbyggnadskontor, 2012a). Intressant i vidare 

undersökningar hade varit att utgå från en mer social 

vinkel och studera det sociala livet inom stadsdelarna 

för att stärka eller neka dessa teorier. 
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Utifrån våra resultat och diskussioner har dessa 

punkter lyfts upp som värdefulla slutsatser kring 

undersökningen av Norra Älvstranden och Västra 

Hamnen. 

 

 Då havsnära områden teoretiskt tycks vara 

attraktiva för en mångfald av människor och 

inte bara de som bor där spelar de offentliga 

rummens tillgänglighet stor roll för dessa 

typer av områden. 

 

 För att skapa tillgängligare offentliga rum 

skulle markbeläggning kunna tänka utformas 

på så vis att tillträde är möjligt kring de 

allmänna platserna inom områdena då den 

många gånger uppfattas som privatiserande, 

dock beror det på platsens syfte. 

 

 För att skapa livligare stadsdelar krävs det 

större andel hyresrätter, fler utrymmen för 

rekreation och mötesplatser inom områdena 

 

 De studerade havsnära områdena kan 

identifieras som exklusivare stadsdelar, vilket 

riskerar ge en mindre mångfald av grupper 

av människor. 

 

 Stråken i områdena kan anses vara lyckade 

då de är överblickbara i områdena och att de 

inte hindrar allmänheten tillträde till dem 

vilket påverkar rörligheten till dem positivt 

och därmed även dess vitalitet.  

 

 Bevarande stärker vitaliteten och 

attraktiviteten i områdena, men utifrån 

undersökningen finns det olika faktorer som 

styrt vitaliteten i områdena. I Norra 

Älvstranden tycks bevarandet och historien 

stärka vitaliteten, men i Västra Hamnen 

tycks det faktum att området är uppbyggt 

utifrån bomässa som ägde rum 2001 har 

skapat attraktivitet och vitalitet för området. 

 

 Enligt undersökningen tycks lägesfaktorerna 

spela mindre roll för områdena vad gäller 

avstånd från centrum i städerna, däremot 

verkar lägesfaktorn vad gäller det sjö nära 

läget väga upp för bebyggelse som enligt 

vissa undersökningar är mindre attraktiv. 

 

 Storskalig bebyggelses attraktivitettycks spela 

mindre roll än själva vattennära läget enligt 

denna undersökning, då det vattennära läget 

teoretiskt kan ses som en stor tilldragelse. 

 

 

 Delområdena som har verksameter av 

samma slag som uppmärksammats genom 

studier av de offentliga rummen  

tycks i både Västra Hamnen och Norra 

Älvstranden, vara faktorer som inte fungerar 

positivt för en jämn utbredning av 

användande under dygnets alla timmar. 

Därmed kan det i områdena vara nödvändigt 

med sekundära funktioner i områdena, det 

vill säga verksamheter med olika egenskaper 

som är verksamma under olika tider på 

dygnet, som istället verka för en jämn 

utbredning av användande. 

 

 I frågor kring blandstad och hållbara 

stadsdelar tycks den funktionsdelning det vill 

säga uppdelning av verksamhets – och 

bostadsområden hämma det tänket. Detta är 

endast en tanke som lyfts under 

undersökningens gång men intressant då 

uppdelningen av funktioner i områdena kan 

tänkas hämma det ideologiska syfte som 
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finns kring att skapa en levande stad med 

blandade funktioner för alla stadens 

invånare. 
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