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STADSBILDSANALYS

STADSBILDSANALYS
I detta avsnitt tas olika sätt analysera stadsbilden
upp. Efter en inledande text om stråkets betydelse
för det offentliga livet, beskrivs två metoder för
stadsbildsanalys, en visuell och en strukturell. Den
visuella metoden är hämtad från Kevin Lynchs bok
”The image of the city” och den strukturella från den
rumsliga syntaxanalysen. Den visuella metoden är
intuitiv och forminriktad, medan den strukturella är
matematisk och flödesinriktad. De båda metoderna
jämförs och appliceras på studieområdet i form av
analyskartor. Därefter sammanförs de i en
"mixanalys", vilken leder till en syntes av
stadsbildsanalysen.
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OFFENTLIGA RUM | STRÅK
I en stadsdel i studieområdets läge har utformning
och placering av de offentliga rummen stor betydelse
för områdets framtida attraktivitet.  För analysen av
studieområdet har två metoder används, som på
olika sätt belyser vilken betydelse den fysiska
strukturen har för hur de offentliga rummen används.

Forskning som gjorts kring stadens offentliga rum
visar att gatornas betydelse för det offentliga livet
ökat, medan betydelsen av torg och platser minskat.
Sören Olsson, vid Centrum för byggnadskultur i
västra Sverige vid Chalmers tekniska högskola, har
gjort en studie av de offentliga rummen i centrala
Göteborg, som visar hur tyngdpunkten för det
offentliga livet flyttat från torgen till stadens
boulevarder och esplanader. Exakt vad som orsakat
denna utveckling är svårt att säga, men förmodligen
har bilismens snabba utveckling under 1960- och
1970-talen påverkat händelseförloppet. Stadens torg
och platser ianspråktogs då för parkering, vilket kan
ha orsakat en förflyttning av folklivet från torgen ut
på gatorna. (Olsson 1998)

En annan viktig orsak, enligt Olsson, är att den
sociala kontakten mellan människor är en värdfull
kvalitet i stadslivet. Längs en folkrik gata, med
människor som rör sig, sitter och står maximeras
möjligheten till möten. Att sitta på en uteservering
och titta på folk som passerar kan vara ett sätt att
delta i gatulivet. Att röra sig utefter gatan är ett annat.
Dessa flyktiga möten, som uppstår när man passerar
andra människor, har visat sig bli allt viktigare för
den moderna människan. Det mer statiska torglivet
har därför ersatts av gatans dynamiska stråk, som
måhända passar nutida kontaktsökande livsstilar
bättre.

I en stadsdel utvecklas vissa gator till viktigare stråk
än andra. Vilka kvaliteter gör dessa gator till folktäta
stråk, när andra förblir folktomma gator? Gatans läge
i stadsdelen har stor betydelse för gatans potential
att bli ett stråk, då en gata med ett strategiskt läge i
en stadsdel passeras av ett större antal människor.
Ett stort flöde av människor ger även ett stort
underlag för butiker och andra målpunkter. Antalet
målpunkter utefter en gata, i form av exempelvis
butiker, arbetsplatser och bostäder påverkar i sin tur
hur många människor som använder gatan. Även
gatans utformning har betydelse för hur den används.
En utformning som uppmuntrar till såväl promenader
som vistelse, med breda trottoarer, trädplanering och
bänkar, kan öka flödet av människor utefter gatan.
(Sören Olsson 1998)

STADSBILDSANALYS | METOD
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KEVIN LYNCH ”THE IMAGE OF THE CITY”
Kevin Lynch utvecklade på 1960-talet en metod för
stadsanalys, som idag är välkänd och ofta använd.
Metoden går ut på att på ett visuellt och intuitivt sätt
arbeta med att finna sambandet mellan form och
funktion i stadsmiljön. Genom intervjuer och studier
har  Kevin Lynch lyckats urskilja viktiga element i
staden som påverkar människans upplevelse och
användande av staden. Dessa element kan sedan
användas i analyser och design av städer och
stadsdelar, för att stärka dess orienterbarhet och
formkvalitet.  Lynch delar in stadens element i två
typer, linjära element och punktelement.

Stråk
Stråk är linjära element  i staden där människor är i
rörelse och kan utgöras av t ex gator, gångvägar
och järnvägar. Stråk är mycket viktiga element i
människors upplevelse i staden, då man oftast
upplever staden genom att på ett eller annat sätt röra
sig genom den. Stråken kan delas in i huvudstråk
och mindre viktiga stråk, för att få en visuell hierarki
bland gatorna i en stad, vilket bidrar till
orienterbarheten. Huvudstråken i en stadsdel ska ha
en egen kvalitet för att attrahera ett flöde av
människor. Dessa kvaliteter kan bestå av butiker,
trädrader, rumsliga kvaliteter och materialval på
fasad och i gatubeläggning.

Kanter
Kanter är linjära element som inte används eller
upplevs som stråk. De kan antingen fungera som
barriärer eller sömmar mellan olika områden.
Barriärer kan utgöras av exempelvis stora trafikleder,
järnvägar och bergpartier och kan hindra flödet på
ett potentiellt stråk.  Floder och andra vattendrag och
grönområden är exempel på kanter, som kan
upplevas som sömmar mellan olika stadsdelar.
Kanter är viktiga för orienterbarheten, då de utgör
gränser mellan olika områden eller distrikt.

Distrikt
Distrikt eller stadsdelar är mellanstora till stora delar
av staden, som går att identifiera såväl inifrån som
utifrån. Distrikt är viktiga för orienterbarheten i staden
samt för den lokala identiteten och tillhörigheten.

Noder
Noder är punktelement, som utgörs av platser av
olika slag som är i fokus i en stadsdel. Exempel på
detta är korsningar, torg, eller platser där stråk möts.

Landmärken
Landmärken är punktelement som används för att
identifiera och strukturera stadsdelen. Ett landmärkes
kvalitet kan bero på dess lokala prägel, dess unikhet

eller kontrastverkan mellan form och bakgrund.
Landmärken upplevs ofta på avstånd och utgörs av
enkelt definierade fysiska element, som t ex en hög
byggnad eller en höjd, men kan också utgöras av
en lokal funktion, som en butik eller skylt.

Praktisk användning av elementen
Då upplevelsen av stadsbilden är subjektiv kan ett
element uppfattas mycket olika av olika människor
och olika trafikantslag. Lynch använder en motorväg
som exempel, som kan uppfattas som ett stråk av
bilföraren, men som en barriär av fotgängaren.

Problemkartor
Utöver dessa "imagekartor", som beskriver
människors mentala bild av en stad eller en stadsdel,
kan planeraren även arbeta med kartor där
stadsdelens problem identifieras. Under arbetet med
problemkartan kan möjliga orsaker till varför
"imagekartan" ser ut som den gör komma fram. På
problemkartor  kan exempelvis avbrutna stråk, svaga
kopplingar, isolerade områden, riktningar och
otydligheter identifieras.

stråk           kanter                    noder     distrikt         landmärken

STADSBILDSANALYS | METOD
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RUMSLIG SYNTAXANALYS- SPACE SYNTAX
Konfigurativ forskning är ett område inom
arkitekturforskningen som har utvecklats genom att
utgå från relationen mellan arkitektoniska element
och stadsstrukturen. En framstående forskare inom
den konfigurativa forskningen är Bill Hillier vid Bartlett
University College i London, som utvecklat Space
syntaxanalysen, en metod som studerar relationen
mellan byggd form och funktionellt utfall. (Hillier 1996)

Space syntax utgår från den täta rutnätsstaden, där
gatorna har ett ständigt flöde av människor. Vad
metoden försöker visa är att det är gatunätet/
stadsstrukturen som påverkar vilka gator som har
störst flöde av människor. Detta flöde av människor,
som orsakas av strukturen i sig själv, snarare än av
målpunkter utefter stråk, kallar Bill Hillier för natural
movement. I ett planförslag bör man sträva efter att
maximera mängden naturliga rörelser i alla delar av
gatunätet. För att kunna se hur mängden rörelser
förändras beroende på hur gatunätet är organiserat,
har olika mätmetoder arbetats fram.

Rumslig integration
Ett centralt begrepp inom Space syntax är integration,
som är ett mått på hur platsen förhåller sig till andra
platser i systemet. För att kunna räkna ut en plats/
gatas integration förenklas gatunätet till en serie räta
linjer i en s k axialkarta. Korsningar förenklas till

minsta möjliga antal räta linjer, vilka motsvarar
människans siktlinjer. Vid hushörn och andra hinder
bryts linjerna och blir fler och kortare. På axialkartan
räknas antalet steg från varje linje till alla andra linjer
i systemet. Dessa steg summeras och varje linje får
ett medelvärde, som kan jämföras med andra linjer
i systemet. Ett steg innebär en riktningsförändring,
exempelvis byte av gata. Många
riktningsförändringar ger ett högt värde och därmed
en dåligt integrerad gata.

Integrationsvärdet beskriver hur lättillgänglig en viss
plats är från andra platser och hur man kan röra sig
i staden. Utöver att mäta hur integrerad en gata är i
hela gatusystemet, s k global integration, kan man
också mäta dess integration i dess närmaste
omgivningar, lokal integration. Den lokala
integrationen mäts genom att radien begränsas till
alla linjer inom tre steg bort. Den lokala integrationen
kan sägas visa hur fotgängare använder staden,
medan den globala integrationen visar hur staden
används av dem som rör sig längre sträckor, t ex
bilförare. Genom att jämföra korrelationen mellan en
linjes globala integrationsvärde med dess lokala kan
man mäta linjens läsbarhet. Stämmer värdena väl
överens är läsbarheten god, vilket underlättar i
orienteringen i och förståelsen av ett område.

Integrationsvärden presenteras ofta i form av
färgkodade kartbilder, där man delar in värdena i
olika grupper som tilldelas olika färger. I försök som
gjorts har man upptäckt att dessa kartor ofta stämmer
väl överens med hur stråken i området används. De
mest integrerade linjerna är i verkligheten de gator
som används mest av folk. De högsta
integrationsvärdena hittar vi i innerstadens
rutnätsstruktur, medan efterkrigstidens
funktionsseparerade bostadsområden får mycket
låga integrationsvärden.

Genom att studera gatornas integration i ett område
framträder ett flödesnät av väl integrerade stråk. Man
kan även se de svaga länkar, som bör stärkas för att
förbättra flödet i strukturen.
Integrationsanalysen visar en av många aspekter
som har betydelse för hur stadslivet blir på olika gator.
Inom Space syntaxforskningen utvecklas även
metoder för att mäta andra faktorer som påverkar
stadslivet , såsom hur många som bor eller arbetar i
de angränsande fastigheterna, hur byggnader och
entréer är placerade i gaturummet etc.

Axialkarta som visar integrationen på Södermalm
(Marcus 2000)
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Grafteorin, Space syntax bas
En uppsättning rum får olika
förhållande till varandra,
beroende på hur de är
förbundna. Graferna till höger
visar hur många rum som är
förbundna med varandra på
olika nivåer. Den nedersta
cirkeln visar hur många rum som
är direkt förbundna med roten
(x), nästa visar hur många som
har direktkontakt på nästa nivå,
osv. Dessa grafer ger en bild av
rummens axiala djup från en viss
punkt i systemet, vilket är
samma system som används i
axialkartorna.

(Hillier 1996)
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JÄMFÖRELSE LYNCH-SPACE SYNTAX
Både Kevin Lynch och Space syntax studerar
formens betydelse för hur människor använder
stadsrummet. De kategoriserar och namnger
fenomen som sedan urminnes tider varit kända i
staden, nämligen att människor gärna samlas på
platser som av en eller annan anledning är attraktiva
och där det finns andra människor. Man rör sig hellre
längs gator där det händer mycket och där andra
människor också rör sig, än att ta sig fram längs
folktomma, händelselösa gator. Människor orienterar
sig genom att namnge landmärken ”vi ses vid den
stora eken/det höga huset/mataffären/korsningen/
torget”. Vilka delar av staden som blir viktigast för
människor beror på dess placering i staden i stort
(integration) samt hur de är utformade. Dessa
fenomen är grundläggande och kan återfinnas i
nästan samtliga metoder för stadsanalys, men med
olika namn.

Rumsliga beskrivningar och analyser behövs, för att
beskriva staden och förstå sammanhang, som är
viktiga i arbetet med att utveckla staden. Space
syntax är ett exempel på en funktionell/strukturell
analysmetod där rumsliga beskrivningar kopplas till
ett funktionellt utfall. I motsats till det funktionalistiska
synsättet att ”form follows function” menar man att
”function follows form”. Det finns egentligen inget
direkt samband mellan stadens form och exempelvis
ett välfungerande butiksliv, men inom Space syntax
pekar man på en indirekt påverkan genom att
stadens form styr människors rörelsemönster i
staden, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för
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olika lägen i staden. Genom att beskriva området
med hjälp av Space syntax och andra rumsliga
analyser och jämföra dessa resultat med analyser
av området med ett framtida planförslag kan man
pröva hur olika förslag skulle påverka området i fråga.

I motsats till Space syntax är Kevin Lynchs
analysmetod rent visuell, och fokuserar på den
enskilda människans upplevelse av staden. Även
Lynch analysmetod hanterar relationerna mellan
olika delar av staden, men på ett mer intuitivt sätt än
Space syntax.

Arbetssätten skiljer sig stort från varandra; Lynch
arbetar med medborgarna; intervjuar och låter
invånarna i staden eller stadsdelen rita egna kartor
över sin stad, som sedan jämförs med professionella
planerares versioner. På så vis får han fram de
viktigaste elementen i staden. Space syntax däremot
har utvecklats som ett forskningsprojekt i ett försök
att göra mätbara jämförelser mellan stadens form
och dess funktion. Space syntax strävar efter att
objektivt kunna beskriva något så subjektivt som
upplevelsen av stadens form och funktion. Innan
beräkningarna kan utföras måste dock någon välja
vilka gator och gångvägar som ska tas med i
analysen och göra en yttre avgränsning av
studieområdet, varför man inte kan säga att analysen
är så objektiv som man vid en första anblick kan tro.

I en visuell analysmetod som Kevin Lynchs går det
inte att få fram några objektiva sanningar, eftersom

analysen som görs utgår från en persons eller en
grupps upplevelse av staden. Lokalbefolkningens
beskrivning skiljer sig från exempelvis turistens eller
den professionella planerarens. Däremot får man
måhända fram en relativt nyanserad bild av
stadsdelen, när man väger samman medborgarnas
beskrivningar och kartor med de professionella
planerarnas. De främsta experterna på en stadsdel
är ju dess invånare.

Båda analysmetoderna hanterar samma problem,
nämligen att beskriva varför folk hellre rör sig längs
vissa gator än andra. Enligt Space syntax är det
själva gatustrukturen, snarare än de målpunkter som
finns utefter stråken, som påverkar stadens
förflyttningsströmmar. Man menar att konstituerade
och lokalt väl integrerade stråk är målpunkter i sig.
Utbytesstråk beskriver ett kontinuerligt rum av
händelser, till skillnad från många gator och
transportleder i våra städer, där man tydligt planerat
för transporten mellan två målpunkter, utan att göra
stråket där emellan till en egen målpunkt.
Lynch däremot, fäster mycket stor vikt vid de noder/
målpunkter/landmärken som är i fokus i olika delar
av staden och attraherar folk, som rör sig till noderna
via stråken. Stråken i sig är intressanta som
gestaltningsobjekt och Lynch använder en
verktygslåda av olika element för att utforma stråken
för att göra de så attraktiva som möjligt.

De båda metoderna har lite olika
användningsområden. Space syntax kan användas
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både för att initiellt analysera ett område och för att
senare studera effekten av olika planförslag. Kevin
Lynchs analysmetod är ett värdefullt verktyg för att
identifiera problem och tillgångar i ett område, som
ett första steg innan ett planförslag arbetas fram.
Space syntax fokuserar på den täta stadens flöden,
medan Kevin Lynchs analysmetod är mer allmänt
hållen och även kan användas för exempelvis
landskapsanalyser.

Terminologi
Analysmetoderna använder olika terminologi, men
har många beröringspunkter.
Något de båda teorierna har gemensamt är
betoningen av vikten av att en stad ska vara lätt att
orientera sig i. Lynch använder ordet “orienterbarhet”,
medan man i Space syntax talar om “läsbarhet”.

Lynch talar om distrikt eller områden som tydligt
avgränsade områden som är enkelt identifierbara
såväl inifrån som utifrån området. Med Space
syntaxtermer beskrivs dessa områden som väl lokalt
integrerade.

Utbytesstråken i Space syntax har ett tydligt släktskap
med Lynch stråk. Platser där dessa stråk möts blir
noder eller knutpunkter.

Stråk som är dåligt lokalt integrerade, men bra globalt
integrerade, sammanfaller ofta med de trafikbarriärer
man som fotgängare upplever i området. (t ex
Ulvsundavägen)

Det som i Lynchs problemkartor beskrivs som svaga
kopplingar och avbrutna stråk utgör dåligt integrerade
gator eller platser i Space syntax integrationsanalys.

Svagheter i analysmetoderna
Kevin Lynch menar att flera av elementen kan
uppfattas olika av olika trafikslag, exempelvis kan
en motorväg uppfattas som ett stråk för en bilist, men
som en barriär för en fotgängare. Detta redovisar
Lynch  inte tydligt på sina analyskartor. Han använder
olika former av informationsinsamling, för att täcka
dessa olika bitar, men sammanställer det sedan i
olika kartor, utan hänvisning till vilket trafikslag/vilka
användare som analysen syftar till. Detta kan ses
som en svaghet i analysmetoden.

Space syntax fokuserar på flöden utefter gator och
gångvägar. Att förutse hur mycket eller lite olika gator
nyttjas för biltrafik är lättare än att i en datamodell se
i vilken utsträckning olika gångvägar används av
gångtrafikanter. När det gäller gångvägar i parkmark
fungerar inte Space syntax integrationsvärden alls,
då värden som vacker natur inte ryms i analysen.
Naturligtvis spelar gångnätets sammansättning en
stor roll för hur enkelt och bra det är att använda,
men de flesta väljer dock de promenadvägar som
har mest attraktivt läge, med vacker och/eller
användbar natur. Dessutom kan bedömningen av
vilka gångvägar som ska finnas med på axialkartan
vara svår, då fotgängare rör sig inte bara på ytor
som är gator eller gångvägar, utan även över
gräsmattor och parkeringsplatser.
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I Space syntax får barriärer som vattendrag och
järnvägar ingen plats i analysen, utan syns bara som
eventuella avbrott i flödesnätet. Detta kan ses som
en brist hos analysmetoden, då barriäreffekten av
olika element är viktig för ett områdes användning.
I Lynchs analysmetod är barriärerna ett av de
tydligaste elementen.

På axialkartan utgår man från människornas siktlinjer
och där de bryts blir linjerna kortare, vilket ger lägre
integrationsvärden. Detta signalerar att skymda hörn
skulle vara en negativ egenskap i stadsrummet, vilket
kan diskuteras. Att inte hela tiden se exakt vad som
väntar kan också vara en visuell kvalitet i upplevelsen
av staden. Gordon Cullen visar goda exempel på
detta i sin bok ”The concise townscape”, (1971) För
butiksetableringar och kommersiellt liv är dock bilden
förmodligen en annan, då man eftersträvar att synas
i så många lägen som möjligt.

ANALYS AV STUDIEOMRÅDET
Analysen av studieområdet har delats upp i en visuell
och en funktionell analyskarta. I den visuella
analysen har elementen från Kevin Lynch
analysmetod identifierats och i den funktionella
appliceras Space syntaxmetodikens
integrationsanalys på studieområdet och dess
omvärld. De två metoderna sammanvägs även i en
gemensam analyskarta.
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VISUELL ANALYS
I området finns många starka stråk för bilister, som
av fotgängare uppfattas som kraftiga barriärer och
avgränsar stadsdelarna från varandra.
Ulvsundavägen är en mycket kraftig barriär, som
tydligt delar Mariehäll och Ulvsunda från Bromma
flygplats och Bällsta. Bällstavägen, som delar södra
och norra Mariehäll och som kan uppfattas som en
barriär, men framför allt som ett stråk, som leder in
till Sundbybergs centrum. Bällstaån är ett av de
tydligaste elementen i områdets stadsbild, men är
snarare en kant än ett stråk, då de allra flesta
upplever den från land och inte färdas på vattnet
längs med ån. Ån är viktig för orienterbarheten och
delar Mariehäll från Sundbyberg. Industrispåret som
går genom Ulvsunda industriområde och norra
Mariehäll utgör en kraftig barriär, med endast ett fåtal
passager. En annan barriär i området är
Västeråsbanan, som i kombination med Bällstaån
har kraftig barriärverkan i norra delen av Mariehäll.
Utefter Bällstaån finns gångvägar på vissa ställen,
både på Stockholms- och Sundbybergssidan, som
är värdefulla stråk för fotgängare i området. I södra
delen av Ulvsunda industriområde finns ytterligare
ett viktigt gångstråk runt udden utefter vattnet. Även
denna del av området är omgiven av barriärer och
kanter, i form av Huvudstaleden, Ulvsundavägen och
Bällstaån.

Utefter Bällstavägen finns några butiker och
restauranger, som kan klassas som landmärken eller
målpunkter, då de underlättar identifieringen och
struktureringen av stadsdelen. I norra delen av
Mariehäll finns en äldre industribyggnad i tegel med
en hög skorsten som syns på lång håll och kan
underlätta orienteringen. Solvalla, tvärs över
Ulvsundavägen, är med sitt synliga läge även det
ett landmärke. Strax norr om Västeråsbanan står två
högre punkhus, som syns på långt håll och fungerar
som orienteringspunkter i den norra delen av
Mariehäll. Längs Landsvägen mot Sundbybergs
centrum är Sundbybergs station ett tydligt landmärke.
Stormarknadsområdet och Bromma flygplats är två
ytterligare landmärken. I Ulvsunda industriområde
är Pripps industribyggnad det tydligaste landmärket.
I ett av bostadsområdena söder om Huvudstaleden
finns en skola som kan fungera som landmärke, i
övrigt innehåller Ulvsunda industriområde relativt få
landmärken.

STADSBILDSANALYS | VISUELL
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Orienterbarhet
Bällstaån och Ulvsundaledens tydliga nord-sydliga
sträckning ger området en stark riktning. Det positiva
med denna enkla struktur är att det blir lätt att
orientera sig och hitta de olika stadsdelarna.
Orienterbarheten blir dock sämre när man väl svängt
av från sin huvudväg, då stadsdelarna innehåller
många återvändsgator och få tvärkopplingar.

Problemanalys
Problemkartan visar att studieområdet innehåller ett
flertal isolerade områden. Dessa upplevs som
isolerade av olika anledningar. Exempelvis är
flygplatsen och Carlsbergs fastighet inhägnade och
därför otillgängliga för allmänheten. Johannesfred är
ett annat exempel, som upplevs som isolerad på
grund av dess geografiska läge, få infarter och dåliga
kollektivtrafikläge.

Ulvsundavägens barriäreffekt orsakar mycket svaga
kopplingar i öst-västlig riktning i hela studieområdet.
Avbrutna stråk finns i form av återvändsgator i stora
delar av studieområdet, men det viktigaste intrycket
är det avbrutna stråket utefter Bällstaviken.

På några ställen i studieområdet finns punkter eller
korsningar där riktningen upplevs som otydlig.
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STRUKTURELL ANALYS
Space syntax integrationsanalys syftar till att visa hur
flöden fördelas inom stadsdelen. Något förenklat kan
de viktigaste faktorerna för flödet sägas vara hur
finmaskigt gatunätet är (hur många gator som korsar
den aktuella gatan) och hur mycket gatorna svänger
(hur många riktningsförändringar man måste företa
för att ta sig från den aktuella gatan till de övriga
gatorna i systemet). Istället för att som i
konventionella integrationsanalyser låta datorn räkna
ut avståndet mellan en linje och alla andra linjer och
sedan färgklassa dem efter detta baseras den
strukturella analysen här på en karta över gatunätet,
med varje korsning markerad med en punkt.
Korsningar med fyra gator och inga återvändsgator
markeras med en större punkt, medan korsningar
med tre gator och/eller återvändsgator markeras med
en mindre punkt. Gatorna markeras därefter med
linjer av olika tjocklek beroende på hur många och
hur stora punkter som finns utefter dem. Flera stora
punkter utefter en gata visar ett väl integrerat stråk
och markeras med en tjock linje.
I detta examensarbete används inte en sk axialkarta
som underlag för integrationsanalysen, utan istället
används en vanlig karta med gatunätet i form av
linjer. Axialkartan bryter upp gatunätet i räta linjer,
med mängder av brytpunkter i svängda gatupartier.
Detta underlättar naturligtvis den matematiska
beräkningen, genom att gatunätet delas upp i
hanterbara stycken, men får till följd att svängda gator
får sämre integration än raka gator.

Integrationen i studieområdet
Gatorna i norra delen av Mariehäll är dåligt
integrerade, beroende på att gatunätet är mycket
glest och att många av de få gator som finns är
återvändsgator.

Bällstavägen är Mariehälls bäst integrerade gata, då
den fungerar som en länk mellan norra och södra
delarna av stadsdelen.

Integrationen på villagatorna i södra Mariehäll
varierar mycket mellan olika gator, men är överlag
relativt dålig, på grund av de många
återvändsgatorna.

I Ulvsunda industriområde är gatunätet mycket glest,
vilket ger låg integration. Även de södra delarna av
Ulvsunda industriområde är i stor utsträckning dåligt
integrerade.

Några gator i Sundbybergs centrum framträder tydligt
som välintegrerade i analysen. De bäst integrerade
gatorna är dock belägna i villaområdet Duvbo.
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MIXANALYS
Delar från den visuella och den funktionella analysen
har sammanställts i en mixanalyskarta. Kartan visar
områdets största visuella problem och vilka
stadsdelar som enligt den strukturella analysen är
dåligt integrerade med sin omvärld. På denna karta
visas även den planerade sträckningen för
tvärbanan.

Analysen visar att flera av områdena i anslutning till
tvärbanans föreslagna sträckning är dåligt
integrerade med sin omvärld, vilket är en stor nackdel
för hållplatslägenas utveckling till målpunkter/noder.
Här behövs nya kopplingar, för att åstadkomma ett
flöde genom och mellan stadsdelarna. Barriärerna
som dominerar området, Ulvsundavägen och
Västeråsbanan, måste hanteras i det fortsatta
arbetet.
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För att hantera de visuella och strukturella brister
som visas i analyskartorna måste nya förbindelser
inom och mellan stadsdelarna skapas.

Den viktigaste åtgärden för en framtida utveckling
av området är att skapa en struktur som kopplar ihop
stadsdelarna med varandra och skapar de stråk
stadsdelarna idag saknar.

Tvärbanan får en viktig roll som "ryggrad" genom de
nya stadsdelarna. Hållplatslägen i strategiska punkter
ger en god tillgänglighet och skapar möjligheter för
etablering av servicefunktioner. Ny bebyggelse kan
växa fram i anslutning till hållplatslägena och ner mot
vattnet.

Gula pilar illustrerar områdets potentiella huvudstråk.
Vita pilar illustrerar schematiskt den integrerade
struktur som bör utvecklas i delar av studieområdet.
Två noder utefter Bällstavägen, som redan idag är
viktiga för området, stärks av framtida
tvärbanehållplatser och ett utbyggt Balticområde.
Huvudnoden i södra delen av området finns vid
tvärbanehållplatsen i Ulvsunda industriområde.
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Potentiella utvecklingsytor


