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Johan Marklund
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SAMMANFATTNING

Centrala Skellefteå har en rutnätskaraktär och i stadens periferi 

bidrar till en fragmentering mellan stadens centrum och periferi, 

Trädgårdsgatan som löper i nord-sydlig riktning har potential att 

minska denna barriär. För att kunna minska denna barriär måste vi 

vara medvetna om att Trädgårdsgatan är ett offentligt rum kopplat 

till staden som helhet. Arbetet har resulterat i ett förslag, där redovi-

sas hur Trädgårdsgatan har potential att utvecklas för att minska 

på Trädgårdsgatan som ett stadsrum, utan även som stadsrum 

kopplad till staden som helhet. Förslaget utgår från de analyser och 

inventeringar som utförts i arbetet. För att integrera Trädgårdsgatan 

med den övriga gatustrukturen, föreslås en bro i söder och i norr 

för att minska älven och järnvägens barriäreffekt,. Trädgårdsgatan 

föreslås vara, mer än idag, ett stadsrum för människan i staden.
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”Places do not make cities. It is cities that make places.” (Hillier, 1996, s.112) 

PROBLEM

FRÅGESTÄLLNING?SYFTE

1. INLEDNING
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1.1 Bakgrund

Skellefteå stad grundades 1845 och dess första stadsplan var av rutnätskarak-

tär. Älven som rinner genom staden har påverkat stadens nuvarande form. 

Stadens förhållanden var under 1800-talet dålig och i ett försök att förän-

England. Staden karakteriseras av låg bebyggelse och esplanaden efter Kan-

algatan avviker från de annars relativt smala gatorna i stadens centrala delar 

(Skellefteå kommun, 2012).

Trädgårdsgatan ligger centralt i Skellefteå och sträcker sig från älven i söder 

gick, i 1845 års stadsplan, från älven i söder till Södra Järnvägsgatan i norr. 

När 1905 års stadsplan upprättades tillkom nya stadsdelar i stadens periferi. 

Efter det har Trädgårdsgatan inte, fullt ut, lyckats integreras centrum med 

har lyckats minska på ett bra tillfredställande sätt. 

1.2 Problem
För att kunna skapa en mer hållbar utveckling måste vi få en bättre teoretisk 

förståelse för hur städer fungerar. Städer består av byggnader som kopplas 

att ta hand om ekonomiska, social och kulturella processer i staden. Det 

ekonomiska processer i staden och urban designers fokuserar på stadens 

-

lan förståelse och design, mellan tanke och design. Om en arkitekt eller 

urban designer ska analysera sin designprocess ligger ofta fokus på platsen 

i staden och lite uppmärksamhet ges till att förstå hur den fysiska och funk-

tionella staden ur ett historiskt perspektiv har skapat dessa platser. När fokus 

ligger på platsen i sig kommer också det lokala i fokus på bekostnad av det 

globala perspektivet. Däremot bör inte platsen betraktas som något lokalt 

utan snarare bör de betraktas som en del i en större skala, alltså våras städer 

som helhet. Hillier uttrycker stadens relation till platsen så här: ”Places do 

not make cities. It is cities that make places”. (Hillier, 1996, s. 112). För att 

kunna skapa goda platser måste vi också förstå hur städerna är uppbyggda. 

Att skapa en bättre teoretisk förståelse för stadens uppbyggnad är inte all-

deles enkelt men problematiken utgår mest troligt från två perspektiv. För 
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det första formas staden av en lång process och en historisk utveckling med 

småskaliga förändringar som skapar ett mönster som inte har någon enkel 

form eller funktion. För det andra skapar ekonomiska och sociala processer 

fysiska mönster som är komplexa eftersom interaktion mellan olika skalor 

sker (Hillier, 1996).

 

1.3 Syfte
Syftet är att undersöka hur Trädgårdsgatan kan ges en mer attraktiv karaktär 

och hur den fragmentering som uppstått mellan stadens centrum och periferi  

kan minska. 

1.4 Frågeställning
Skellefteå centrum präglas av en rutnätstruktur som uppstod i samband med 

1845 års stadsplan. I stadens periferi utgår strukturen från 1905 års stad-

stadsdelar som uppstått vid olika tillfällen, dessa två stadsdelar bidrar till en 

fragmentering i staden och en tydlig koppling mellan centrum och periferin 

saknas.Trädgårdsgatan som löper i nord-sydlig riktning genom centrum har 

potential att koppla centrum med periferin men lyckas inte med detta på ett 

tillfredställande sätt. Hur kan Trädgårdsgatan som offentligt rum bidra till 

att minska en fragmentering mellan centrum och periferin, och förstärka den 

nord-sydliga kopplingen?

1.5 Avgränsning
älven i söder till 

torget i norr. Space syntax-analysen berör ett större område och avgränsas 

av en radie, från Trädgårdsgatan, av ungefär 1,5 km. Ett större område har 

valts, i space syntax-analysen, eftersom det ger en bättre bild av den globala 

integreringen och för att undvika randeffekter. Livsrumsanalysen innefattar 

1.6 Metod
1.6.1 Fallstudie

Det område som används för fallstudien är Trädgårdsgatan stadsrum i Skel-

lefteå. Detta görs för att studera mer ingående hur stråket används. I en fall-

-

pgående analys av för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer. 

att undersöka sociala processer. Det positiva med en fallstudie är att den 

undersöks ska vara en komplex fungerande enhet och undersökas utifrån 
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sitt naturliga tillstånd (Johansson, 2003). Fallstudiens brist ligger i trovär-

digheten i de generaliseringar som dras utifrån det framkomna resultatet . 

(Denscombe, 2009)

Space syntax

space syntax-analys. Bill Hillier var den som skapade den analytiska me-

toden space syntax tillsammans med sina kollegor vid University College 

London. Space syntax togs fram för att det fanns ett behov, inom arkitektur-

och en fysisk form (Nordström, 2012)

används en space syntax-analys och när den rumsliga uppbyggnaden stud-

eras beskrivs hur dessa förhåller sig till varandra. Space syntax går utmärkt 

-

för funktionen på en mer grundläggande nivå, nämligen utifrån vistelse 

-

integrationsvärden påvisas och välintegrerade gator är de som är mest an-gator är de som är mest an-

vända i stadsrummet. Spacesyntax-analysen ger en karta som analyseras i 

som beskrivs ovan är en bas-analys men kan även byggas på med olika 

kompletterande element (Nordström, 2012). 

Detta kompletteras med en inventering av gaturummen i Skellefteå cen-

-

rumsanalys används. 

Livsrumsmodellen
För att kunna analysera gaturummen i Skellefteå innerstad har en inventer-

samtidigt framhäva rummet. Som utgångspunkt delas rummen upp i olika 

kategorier som presenteras nedan.

Livrumsmodellen bidrar till att ge en bild av hur stadsrummen används 

vilken placering den har i staden. I livsrums modellen delas stadens rum 
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transportrum. En kategorisering av gaturummet är tänkt att leda till att rum-

2012). 

1.7 Kritisk granskning av metod
-

oende av vem som utför analysen, skulle komma fram till exakt samma 

resultat. Däremot är inte space syntax som metod ämnad att vara absolut 

1.8.1 Det offentliga rummet

Det offentliga rummet är en viktig del i den urbana staden och ska, i bästa 

olika synsätt och övertygelse. Det offentliga rummet är även en plats för so-

2008).

1.8.2 Fragmentering

-

blickbarheten går förlorad och det är svårt att skapa sig en helhetssyn (Na-

tionalencyklopedin, 1991).

1.8.3 Integrering

Inom samhällsvetenskaper innebär integrering att olika enheter förenas och 

kan användas för att beskriva processer där samhällen förenas och tillsam-

mans bildar en större enhet (Nationalencyklopedin, 1991). Inom space syn-

kopplad och kan relateras till alla andra rum (Hillier, 1996).
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ESPLANAD

HISTORISK ÖVERSIKT

STADSPLAN

En viktig del i att kunna planera för ett hållbart samhälle är att beakta 

stadens historia, den berättar hur staden sakta vuxit fram och fått den 

karaktär den har idag. Därför inleds detta kapitel med att beskriva 

Skellefteås historia, från tiden före 1845 fram till idag.

2. SKELLEFTEÅ STAD
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2.1 Historisk översikt

År 1845 grundades Skellefteå stad, i och med de nya stadsrättigheterna 

tas den första stadsplanen fram. Den bestod av en enkel rutnätsplan med 

kvadratiska kvarter på ca 100x100 meter och gatorna var 12 meter breda 

och landskyrkan skapade en fond i väster. Skellefteå fortsätter att växa och 

stadens hamn, det leder till att Ursviken får rollen som nedre Skelleftedalens 

centrum. I staden och kring landskyrkan är bebyggelsen relativt tät, desto 

glesare är det fortfarande längs älven med bondgårdar och mindre gårdar. 

Det är industrierna som lockar människor till staden och bebyggelsen blir 

stadsbränderna infördes i 1883 års stadsplan tre esplanader. En vid Kanal-

gatan, Viktoriaesplanaden och en längs älven vid Boströmsbäcken. För att 

-

gator (Skellefteå kommun, 2012).

Bild 3.1845 års stadsplan. Källa: Skellefteå kommun

Bild 4. 1883 års stadsplan med tre esplanader. Källa: Skellefteå kommun
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År 1905 upprättades en stadsplan av P O Hallman, däremot genomfördes 

-

-

-

let (Skellefteå kommun, 2012). 

En mer stadslik struktur växer fram i väster och i söder, däremot är större 

Ursviken till Kallholmen. Några år senare, närmare bestämt 1919 upprätta-

des en stadsplan av Albert Lilienberg vars gatu- och platsstruktur lever kvar 

än idag (Skellefteå kommun, 2012). 

Bild 5. 1905 års stadsplan av P O Hallman. Källa 
Skellefteå kommun

Bild 6. 1919 års stadsplan som lever kvar än idag. 
Källa Skellefteå kommun
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kopplas ihop med staden. Skellefteå bebyggelse ändrar också karaktär och 

blir mer storskalig men även egnahemsrörelsen breder ut sig och bidrar 

till en mer småskalig bebyggelse. I och med punkthusen på Getberget får 

Skellefteå sina första höga hus. Den första översiktsplanen i Skellefteå up-Den första översiktsplanen i Skellefteå up-

prättades år 1949 av Uno Åhren, verksam i Stockholm. Han byggde sin plan 

på det funktionalistiska idealet med separat användning av funktioner som 

bostäder, industri och centrum. Planen revideras 1955 och det gällde huru-

vida Torsgatan eller Järnvägsgatan skulle fungera som huvudgata mot Öster 

och hamnen (Skellefteå kommun, 2012)

-

plan. Delar av denna har genomförts som Östra leden och Centrumbron 

m.m. Silverleden genomfördes aldrig samt vissa kringfartsleder i norr. Un-

der denna tid, närmare bestämt 1965 blir städer kommuner och i samband 

med detta och en tid framöver byggs ett antal bostäder i Sverige, under det 

Bild 7. Skellefteås första översiktsplan, år 1949. Planförfattare Uno Åhren. Källa: Skel-
lefteå kommun
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Ett underlag för framtida planering låg den strukturanalys som togs fram 

för att visa på långsiktiga exploateringsalternativ för Skellefteådalen och 

Boviken. År 1991 togs en översiktsplan enligt plan- och bygglagen fram 

för att red

2.2 Staden idag
2.2.1 Politik

att ge en klare bild av hur kommunen tänker och ser på det framtida Skel-

lefteå.

Skellefteås politiska vision bygger på att skapa en trygg stad som är spän-

-

-

renskraft vill Skellefteå bli ett centrum i norr. Skellefteå ska upplevas som 

småstad med en del av storstadens positiva egenskaper. Låga boendekost-

nader och värna om de kulturella och arkitektoniska kvaliteterna bör prior-

iteras (Skellefteå kommun, 2012). 

-

bättre gång- och cykelstråk bör prioriteras (Skellefteå kommun, 2012).

2.2.2 Bebyggelsestruktur

För att förstå hur Skellefteå stad har utvecklats är det viktigt att vara med-

veten om den utgår från en given struktur med vissa förutsättningar, älven 

Stadsbyggnadsstrukturen i centrum utgår från en rutnätsplan med gator av 

smal karaktär och byggnaderna ligger mot kvartersgränsen. Det som av-

viker från de smala stadsgatorna är esplanaden längs Kanalgatan med dess 

breda gata och trädplanteringen efter Viktoriagatan och längs Stationsga-

tan. Stadsdelar som Norrböle, Älvsbacka och Prästbordet bryter mot den 

traditionella rutnätsstrukturen och har en trädgårdsstadskaraktär (Skellefteå 

kommun, 2012). 
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2.2.3 Grönstruktur

skötsel, dessa är stadsparken, den park som ligger belägen norr om Eddahal-

-

Norrböle och Getberget. Nordanåområdet är en park för kulturella aktiviteter 

och knyts till centrum genom Enst Westerlinds allé. Stadens kyrkogårdar 

är också viktiga grönområden, ritade av framstående svenska landskap-

sarkitekter. Älven som slingrar sig genom Skelleftedalen leder in gröna re-

kreationsstråk och gröna platser genom staden (Skellefteå kommun, 2012).
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LYNCH

DET OFFENTLIGA RUMMET
POLITIK

Som bakgrund till ett urbanteoretiskt perspektiv på staden som fysisk 

form skapad av människan, inleder detta kapitel med en beskrivning 

av Kevin Lynch tre normativa teorier – den kosmiska, staden som 

maskin och staden som organism. Detta för att ge en inblick i de te-

orier relaterade till hur staden tar sin form, vilket kan vara till en fördel 

för att förstå staden och det offentliga rummets utveckling.

3. TEORI
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3.1 Tre normativa teorier

-

tiviteter. Den kosmiska modellen bygger på att alla typer av grupperingar 

skulle ge en avbild av en sakral som avspeglar universum och gudar. Den 

är stabil, hierarkisk och på ett sätt magisk och bildar en perfekt fungerande 

helhet. Den använder sig av ett gemensamt formkoncept som innebär en 

heligt centrum och förhåller sig till väderstreck. Detta är inte aktuellt på 

fortfarande genom murar, parad-vägar, ett landmärke som dominerar, an-

vändande av storlek för att förstärka intrycket. Även huvudstäder får monu-

mentala axlar och företag suktar efter höga byggnader. Dessa element är 

helt enkelt fortfarande ett uttryck för makt men kan även användas för att ge 

oss trygghet och uttrycka stolthet för vår stad (Lynch, 1984).

utifrån delar och strävar inte efter en större mening. Den romerska rutnät-

splanen som användes för att anlägga tillfälliga försvarsanläggningar har 

legat till grund för många av de europeiska städerna. Den har även, kan-

ske mindre känt, använts som modell för uppbyggnad av många medeltida 

städer som använde sig av regelbundna och rektangulära block. 

tillkom ”the Laws of the Indies” som kom att ligga till grund för uppbyg-Laws of the Indies” som kom att ligga till grund för uppbyg-

gnad av många amerikanska städer samt påverka stadsbyggnad under en 

vara planerade utifrån en strukturerad rutnätsplan, hur den centrala delen 

skulle utformas m.m. Detta var till skillnad från den kosmiska staden inte 

som maskin ligger även till grund för Le Corbusiers bok ”Radiant City”. 

använda sig av denna motiveras genom att påpeka att det leder till god till-

gänglighet, brett utbud, en väl fungerande teknik, fysiskt välmående m.m. 

Av praktiska skäl är denna modell, med en rutnätsplan, väl fungerande för 

är en betydligt nyare teori och 

uppstod i det ökade intresset för biologi under 1800- och 1900-talet. Det 

var en reaktion på 1900-talets industrialisering. Liknelsen med en organ-

ism ger den attributen att inte ändra storlek genom att tillsätta funktioner. 

Den är mer begränsad och anpassar sin egen förändring till dess naturliga 

förutsättningar och funktion står i starkt förhållande till formen. Den bygger 
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änni-

skorna är beroende av varandra och bidrar till samhället. Teorin har ett stort 

-

itet, säkerhet, balans, integration och småskaligt. Den har stöt på motstånd 

men ingen teori som är generellt accepterad har utmanat den. Kritik mot 

denna riktas framförallt mot dess liknelse att se staden som en organism, 

vilket den inte är. (Lynch, 1984). 

Inom space syntax-forskningen ligger fokus på att staden skapar rummet 

planeringsteorier som skapat den stad som existerar idag för att förstå hur 

rummet i staden fått den fysiska utformningen den har idag och vilken roll 

den har spelat förr. Genom att förstå rummets tidigare funktion och vilken 

staden, som den ser ut idag, en bättre utformning. Innan vi tittar på rummets 

-

ler lokalt perspektiv är det viktigt att beakta och repektera den historiska 

utvecklingen som skapat rummet för att lättare förstå dess funktion och po-

tential i staden. För att sedan använda detta som verktyg för att studera 

Trädgårdsgatan och Skellefteå.

3.2 Det offentliga rummet förändras

Dessa har haft en direkt påverkan på hur det offentliga rummet har tagit sin 

form och fortsätter att ha det. Det är därför viktigt att vara medveten om hur 

människan ur ett urbanteoretiskt perspektiv påverkar stadens spatiala form 

när det offentliga rummets problematik studeras. Hur det offentliga rummet 

används idag presenteras nedan.

Västerländska städer går idag igenom en förändring där tidigare industrial-

iserade länder nu går mer mot att konkurrera på den globala marknaden. Allt 

i staden, tidigare fanns det endast en eller några stora och viktiga offent-

liga platser som inrymde plats för många aktiviteter, som marknadsplats, 

politisk arena eller en plats för offentliga ritualer och ceremonier. Denna 

funktion försvann dock i och med att staden växte och det är idag nästan 

 påverkar då politiska, ekono- politiska, ekono-

miska och sociala processer det offentliga rummet i staden?
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3.2.1 Politiska processer

För inte så länge sedan betraktades det offentliga rummet som något som 

växande intresse för platsens kvalitéer och det speciellt bland stadens 

beslutsfattare och att skapa en ny eller omforma en plats har varit ett sätt 

ökade utvidgningen av förorter har lett till att städer måste konkurrera med 

varandra på ett annat sätt för att attrahera rörliga kapital. Detta har lett till att 

många planeringsavdelningar nu används för att utveckla och stärka stadens 

ekonomi, genom att locka till sig den kreativa klassen och de bästa företa-

gen (Schmidt & Nemeth, 2010). För att lyckas med detta satsar städerna på 

att marknadsföra sig med att anordna internationella sport- och kulturar-

för konstverk i det offentliga rummet. Allt för att ge staden en ny och attrak-

tiv image eller för att konkurrera inom den globala ramen. Den mest lyckade 

satsningen ägde rum i Barcelona som investerade i det offentliga rummet 

2005). Denna utveckling har inneburit en förändring i hur det offentliga 

rummet hanteras och utformas och mer fokus ligger på den fysiska och es-

tetiska utformningen istället för den sociala relationen i staden. (Schmidt & 

Nemeth, 2010). 

Att investera i det offentliga rummet är utifrån detta resonemang lönsamt 

såväl för den privata och den offentliga sektorn. Den ger staden konkurren-

skraft på den -

ligheter, att investera ger något tillbaka

investerare och turister. Dessa är starka ekonomiska drivkrafter som ligger 

till grund för den framtida stadsutvecklingen men ligger som ett hot mot 

ligger på de centrala platserna i staden vid marknadsföring kan leda till att 

sätts fokus på de centrala platserna och de i utkanten glöms bort. Detta för 

att staden prioriterar de mer centrala delarna för att använda som marknads-

föring, vad som räknas som marknadsföringsbart kan diskuteras. Detta visar 

att en komplicerad process ligger bakom samhällets utveckling och platsen 

roll i detta.

3.2.2 Sociala processer

En del av vårt sociala liv är rummet som omger oss, om det så är för att ta 

skydd eller för att färdas igenom. Det kan vara svårt att föreställa sig vårt 

sociala liv utan att se det som att vi rör oss från ett rum till ett annat och att 
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och platsen är en del av denna utbredning men får en mening i sin relation 

till människor. Därför uppstår platsen av en social process och utformas 

beroende på hur det sociala livet ser ut i staden. När olika grupper ger rum-

fram ett intresse, inom samhällsvetenskap, för stadens plats och rum och 

hur de påverkar staden i ett försök att förstå staden. Det var Henri Lefebvre 

som påstod att rummet inte endast bör ses som en fysisk plats utan något 

som formas av samhället (Schmidt & Nemeth, 2010). Det är svårt, om inte 

-

don Cullen som ser att den fysiska utformningen i staden påverkar hur vi 

använder och upplever staden. Detta skapade ett intresse av att utforska hur 

rummet (Schmidt & Nemeth, 2010). 

Platsen upplevs som en stark identitetsskapande attribut och den ökade glo-

baliseringen har lett till att en starkare koppling till vår identitet är nödvän-

dig. Vår relation till platsen är även viktig för vårt välmående men när män-

niskor konkurrerar om en plats och vill ta den i anspråk och ge den sin unika 

-

lan olika grupper i samhället kan då uppstå. Exempel på detta är överdriven 

Det offentliga rummet har tappat en funktion efter en annan och i Europa 

-

saktivitet. Den största anledningen till denna utveckling anses vara att den 

politiska arenan förändrats i och med medias tillgänglighet i samhället 

våra sociala relationer ser ut och hur den rumsliga utformningen tar för ut-

-

används, både positivt som negativt. Genom att förändra den fysiska struk-
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vi använder oss av den. Det går alltså att påverka hur många som använder 

sig att de offentliga platserna och på vilka sätt de används. Däremot skall 

sägas att det behövs mer än att förändra den fysiska strukturen för att inter-

Det är viktigt att planera utifrån den mänskliga skalan för att inte avstånden 

ska upplevas för stora men att bygga tätt och lågt där husen är placerade eft-

er en invecklad vägstruktur leder inte automatiskt till en hög koncentration 

av aktiviteter. Istället påverkar förhållandet mellan gångstråk och placerin-

mellan en god upplevd plats och en dålig (Gehl, 2011, s. 81-82).

vikt och bör planeras därefter men ofta överdimensioneras platser som bara 

ska inrymma få människor och få aktiviteter. 

3.2.3 Ekonomiska processer

Det största hotet mot det offentliga rummet är inte den minskade politiska 

aktiviteten, utan hur den globala ekonomin har lett till privatisering av det 

offentliga rummet, vilket innebär att tillgången till dessa kan begränsas och 

kommer att vara privatiserade. Appropriering av det offentliga rummet kan 

påverka hela det demokratiska samhället, om människor begränsas att röra 

tendenser i Europeiska städer, där den liberala ekonomin får mer utrymme 

att den socialt inriktade förvaltningen.

Under slutet av 1900-talet har det skett en tydlig utveckling mot mindre 

antal offentliga platser, vilket lett till en försämring av det urbana livet så 

som osäkra och dåligt skötta parker, dålig belysning och nedgångna publika 

torg. För att råda bot på detta förespråkades privatisering av de offentliga 

platserna. Detta ledde till att endast vissa platser prioriteras och används för 

att marknadsföra staden och de mer marginaliserade platserna glömdes bort. 

Den stora utmaningen är att ge de marginaliserade platserna i periferin lika 
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Dessa processerna visar på internationella förhållanden men är även relevan-

ta för småstaden Skellefteå. För Skellefteå är det viktigt att kunna konkur-

rera på den globala marknaden för att göra det mer attraktivt för företag och 

städer. Ett sätt är att lägga mer fokus på de offentliga platserna i staden 

vilket kan vara ett sätt marknadsföra Skellefteå som stad och göra den mer 

glöms bort. I och  med att Skellefteå konkurrerar på den globala marknaden 

indentitet i staden för att skapa trygghet. För Skellefteå är det viktigt att 

för att inte hota det demokratiska samhället vi lever i idag.
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4.1 Space syntax

Bill Hillier är arkitekturforskare från University College London som till-

sammans med sina kollegor har tagit fram och utvecklat en rumsanalytisk 

metod som kallas space syntax. Anledningen till att metoden har arbetats 

beskriva den forskning som bedrivs med goda tekniker. Det handlar fram-

-

vilket innebär en problematik. Den kan beskrivas som ett tekniskt system 

utfallet på ett nytt sätt vilket kan ge upphov till nya forskningsresultat. Vissa 

tekniker används för att beskriva byggnader och stadsdelar utifrån deras 

funktionalitet, vilket är grundpelaren i space syntax. Det topologiska förhål-

landet beskrivs istället för det geometriska vilket är det nya som med space 

syntax bidra med. Fokus ligger då inte på det avstånd eller geometrisk form 

utan bebyggelsen uppbyggnad beskrivs och fokus ligger istället på olika 

delars inbördes läge och relationer. Det innebär att delarnas inbördes loka-

lisering beskrivs sin helhet istället för delar i sig, vilket kallas bebyggelsens 

-

vändas som alla består av nio rum som har samma mått och form. De är 

sig deras rumsliga förhållande till varandra på ett fundamentalt plan. I Figur 

rum, det leder till störningar för de boende vilket gör att en sådan lösning är 

-

Rummets storlek och geometriska form har så klart också betydelse. De 
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-

ur C. Deras mått och dörröppningens läge är densamma men de omgivande 

förutsättning (Nordström, 2012)

Det går bra att använda space syntax-analys för både byggnader och städer 

eller stadsdelar. Problematiken i att analysera en stadsdel ligger i att det kan 

Ett stadsrum är ett och samma och upplevs vara kontinuerligt. Platser går att 

ut (Nordström, 2012).

-

tion och form på ett grundläggande sätt utan dess funktion analyseras också 

mer grundläggande. Ett exempel där funktionen diskuteras på en mer de-

tydlig funktion till exempel sittgrupp, arbetshörna och matplats. Olika funk-

tioner gavs även till bostaden och rummen delades upp i matrum, sovrum 

eller sällskapsrum. Samma gällde för staden som delades in i olika områden 

för arbete, bostäder och centrum. Detta innebär att funktioner appliceras till 

olika platser oberoende av den byggda formen. Funktionen är inom space 

syntax beroende av den byggda formen. Den kan sägas vara en funktion av 

-

das för olika ändamål och inte direkt bundna till en funktion som matrum, 
-

gar.
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sovrum eller arbetsrum. Inom space syntax betraktas den byggda formen att 

ha en inverkan på rummets funktion. Det innebär att två grundfunktioner 

konsekvenser. Inom stadsplaneringen diskuteras inte dessa funktioner på en 

tillräckligt grundläggande nivå. Staden i sig ger utryck för dessa funktioner 

byggnader när de uppnår en högre komplexitet (Nordström, 2012).

f

för vistelse. Det är relationen mellan olika rum som är intressant vid för-Det är relationen mellan olika rum som är intressant vid för-

på rummet. Det är egentligen en skillnad i skala, där vistelse fokuserar på 

rummets struktur (Hillier, 1996). 

Att beräkna den rumsliga integrationen

Gång- och bilnätets struktur och utformning i en stad eller stadsdel har en 

-

nelbanestationer, varuhus eller en attraktiv plats påverkar hur vi rör oss i 

-

-
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utgår vi inte från ett mått i meter utan det topologiska måttet. Processen kan 

-

Rummets potential påverkas mer av dess relation med andra rum i staden än 

rummets individuella egenskaper, det är alltså staden som formar rummet 

och inte rummet som formar staden. Hur kan vi då mäta hur rummet är re-

laterat till ett annat rum i ett system? Genom att använda konceptet integra-

ett annat ur en topologisk mening och inte metrisk. Topologi studerar den 

geometriska relationen utan att ta hänsyn till form eller distans. Att studera 

-

ger en förståelse till det vi inte kan se, vilket är hur rummet integrerar med 

systemet som helhet (Hillier, 1996)

-

ersom en sådan struktur tenderar att minimera topologiska avståndet, vilket 

-

ning för rörelse, det innebär inte att rumsliga uppbyggnaden är det enda som 

påverkar rörelsemönstret och inte heller att det påverkar mest, men den har 

Bild 11. Gator och rum i staden. Bilden längst ner 
beskriver detta med minsta antal linjer.
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t

-

grationsvärden.  Gator som används mycket har även potential att leda till 

andra positiva konsekvenser. Välintegrerade gator är potentiella platser för 

Om en plats eller ett stråk är välbesökt kan det också få konsekvenser av 

social karaktär som att den upplevs trygg eftersom människor använder av 

-

ligheterna i ett område eller se vilka konsekvenser en förändring kan ha. 

undersöker ett större område eller stadsdel. Därför har ett program tagits 

fram som presenterar resultatet genom en kartbild. Det område som ska 

-

nebär hög integration och blått låg. En sådan modell kan anses vara intel-

ligent i den bemärkelsen att den kan beräkna en alternativ förändring i ett 

planförslag och sedan presentera de funktionella förändringarna som sker 

(Nordström, 2012)

Att tolka axialkartan

-

mönster som uppstår. Är ett område mer rumsligt uppbrutet visar kartan 

-

integrationsvärde och dess inbördes relation som är i fokus. De mest inte-

-

tta sig. Till exempel innebär ett område med hög integrering att många rör 

sig där och resterande delen med lägre integrering har en mindre rörelse av 

mot en förslagen struktur, till exempel ett planförslag. Integrationsnivå kan 

då förändras och om den ökar kan det innebära att också tillgängligheten i 

området har ökat (Nordström, 2012). Denna potential har använts i många 
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fram och sedan har den nya designens effekt simulerats (Hillier, 1996).

Global och lokal integration

-

grationen beskriver hur ett gaturum förhåller sig till sin närmaste omgivning 

och den globala integrationen beskriver hur den förhåller sig till gatustruk-

turen i ett större perspektiv. De gatusträckningar som har ett högt globalt 

-

temet som helhet, alltså att göra långa resor. Det lokala integrationsvärde 

visar som bekant gatusträckningens förhållande till omgivningen, vilket be-

beskrivas ha hög eller låg integration utan vi måste beakta att den kan ha 

en hög lokal integration och en låg global integration eller tvärtom. Om en 

gatusträckning har en hög lokal integration men en svag global integration 

kan det leda till att vägen är mer attraktiv för boende i området än befolknin-

gen i periferin. Har en gatusträckning både hög lokal och global integration 

kan det tänkas vara så att den är attraktiv för både boende i dess närhet och 

i periferin. Om de lokala och globala värdena är densamma har det visat sig 

att stadsstrukturen har en stor påverkan på hur människor rör sig, däremot 

på de ställen där det inte är så har starka målpunkter en större påverkan på 

rörelsemönstret.  Det innebär att integrationsanalysen på ett bättre sätt kan 

skapa en bild av rörelsemönstret i de områden som har god läsbarhet än 

tvärtom. Vanligt är att de stadsdelar som vuxit fram under efterkrigstiden 

stadsmönstret strävar åt olika håll. Däremot kan integrationsanalysen an-

utvecklas (Nordström, 2012)

Det mesta av arbetet med en space syntax-analys är framtagande av en mod-

-

råden som ryms inom det område som studerats tidigare, en ny axialkarta 

den bättre upplösning och resolution (Nordström, 2012)

4.1.2 Tillvägagångsätt

har tillhandahållits av IT-avdelningen vid BTH. Som ett första steg i an-
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km från Trädgårdsgatan för att skapa goda förutsättningar för att analysera 

den globala integreringen och för att undvika randeffekter. Vid framtagning 

-

cessen genomgår ännu ett steg. När axialkartan har producerats genomförs 

den globala eller lokala integreringen ska göras. I detta arbete valdes värdet 

n för att göra en analys av den globala integreringen.

4.1.3 Tolkning av axialkartan över Skellefteå

Linjestruktur

4.1.2 Tillvägagångsätt

-

är rumsligt uppbrutet, vilket kan försvåra överblickbarheten (Nordström, 

space syntax-analysen, en tydligare bild av områdets struktur skapas.

 

Bild 12. Kartan visar linjestrukturen och den röda markeringen indikerar var 
Trädgårdssgatan ligger.
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Rutnätsstruktur

-

-

-

. 

att orientera sig i området. Som gående möts du inte av nya sekvenser av 

rum, vilket kan upplevas negativt för den visuella upplevelsen i staden. 

rutnätsstruktur. Det beror på att det topologiska avståndet är litet i en sådan 

struktur. Det ska bli intressant att se om detta stämmer i axialkartan som 

presenteras senare.

Trädstruktur

-

stadens periferi.  Som gående kan en uppdelning i sekvenser av rum upple-

vas positivt i den visuella förståelsen för staden, då den upplevs ha en mer 

mänsklig skala. Den rumsliga uppdelningen kan också bidra till att transport 

från punkt a till b inte upplevs lika krävande. 

Bild 13. Rutnätsstruktur

Bild 14. Trädstruktur
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Länk

Den tydliga uppdelningen av olika strukturer i gatunätet innebär att kopplin-

kan bero på att det saknas en tydlig länk som kopplar de två olika struktur-

-

trala strukturen och strukturen i ytterkanten. En tydligare koppling skulle 

kunna minska denna barriär. 

Barriär

-

strukturen struktur blir mer synlig i periferin. Det innebär, som diskuterades 

som en barriär utan även gatunätets struktur bidrar till en barriäreffekt. 

Bild 15. Länk

Bild 16. Barriär
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Siktlinjer

Trädgårdsgatan har en tydlig orienterbarhet från älven i söder till busstorget 

upplevs som en stark barriär mellan centrum och de norra delarna av staden. 

Gångtunnel

bryts. Att ge Trädgårdsgatan en starkare koppling till stadens norra delar bör 

>> Istället för att fortsätta och på så 
sätt skapa en bättre koppling >>

1
2

1

2 3
Bild 18. Siktlinje gångtunnel

Bild 17. Siktlinje bro

Bild 19. Kartan visar hur gångtunneln bryter siktlinjen
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Axialkartans generella karaktär

Axialkartan visar nu den spatiala integrationen i Skellefteå. Integration kan 

mätas på olika sätt och den mest vanligt förekommande är global integra-

-

integrerade och hur integreringen avtar i stadens periferi. Den höga inte-

greringen i Skellefteås centrala del kan förklaras genom att strukturen har 

sitt ursprung från 1845 års stadsplan som har en tydlig rutnätsstruktur. Som 

I periferin är integreringen lägre, vilket kan bero på att den har en trädstruk-

tur som tillkom i 1919 års stadsplan. Integreringen har alltså högst värde i de 

centrala delarna av Skellefteå och avtar desto längre ut i pereferin vi kom-

mer. Kontakten mellan rutnätsstrukturen och trädstrukturen är därför låg. 

 
Bild 20. Stadens integrering
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4.2.4 Föreslagen förändring

Nedan presenteras hur den föreslagna förändringen påverkar Trädgårdsga-

tan och den centrala staden. Axialkartan som genereras är intelligent i den 

bemärkelsen att förändringar kan göras. Till exempel kan integreringen för 

en föreslagen förändring beräknas och på så sätt kan den visa vilken poten-

att koppla ihop centrum eller rättare sagt Trädgårdsgatan med området söder 

-

integreringen för att se vilken potential förändringen kan ha på Trädgårds-

gatan och anslutande gator. 

redovisas nedan, kan vi se att den medför en stor förändring i Trädgårds-

gatans integrering. Trädgårdsgatans integrering ökar och det gör också de 

anslutande gatornas integrering. Det betyder alltså att en koppling, mellan 

till en stor förändring. Det har enligt Nordström (2012) visats sig att välinte-

grerade gator leder till synergieffekter och konsekvenser av social karaktär. 

De välbesökta platser i staden upplevs som trygga med sin närvaro av män-

-

liga integreringen.

Bild 21. Konsekvens av den föreslagna förändringen
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6

7

8

3
2

1

9 10

5

4

1. Trädgårdsgatan
Före: 1. 27874
Efter: 1. 56925

2. Hörnellgatan
Före: 1. 26387
Efter: 1. 31101

3. Skeppargatan
Före: 1. 26655
Efter: 1. 31389

4. Kanalgatan väst
Före: 1. 36026
Efter: 1. 46534

5. Kanalgatan öst
Före: 1. 37355
Efter: 1. 4762

6. Nygatan
Före: 1. 4 9187
Efter: 1. 558

7. Storgatan
Före: 1. 48538
Efter: 1. 55092

8. Strandgatan
Före: 1. 35794
Efter: 1. 46265

9. Köpmansgatan
Före: 1. 27194
Efter: 1. 3197

5. Stationsgatan
Före: 1. 43284
Efter: 1. 47256

Bild 23. Kartan visar integreringsvärdet 
före och efter föreslagen förändring. 
Noterbart är att varje gata får ett högre 
värde och Trädgårdsgatan i synnerhet.
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4.3 Livsrumsmodellen
4.3.1 Vad är livsrumsmodellen?

Livsrumsmodellen används som stöd för att studera gaturummens indeln-

ingen utifrån deras karaktärsdrag. Den vill även visa på vilken prioritering 

-

ellen delar upp stadens rum i fem olika kategorier, vilka är frirum,  integre-

har en utformning som tydligt visar på dess användning. I analysen studeras 

hur fasader som vänder sig mot gatan tar den i anspråk och vilken alternativ 

eller potentiell funktion gatan har. Ett sätt kan vara att ge gatan en annan 

utformning för att se om detta ökar gatans potential. Undersökningen utförs 

2012)

Gatan har en viktig funktion i staden och är ett stadsbyggnadselement med 

strukturbildande egenskaper. Därför måste en studie av hastighetsnivåerna 

i staden beakta hela stadsrummet som gatan består av. Det är här livrums-

modellen kommer in och används för en indelning av rummet i staden och 

-

formning den har, hur den ramas in, hur den är belägen och stadens struktur 

Frirum

-

är utformad utifrån en skala som passar gående och cyklister, där möten 

med andra människor kan ske. Platser som ingår i denna kategori kan vara 

Integrerat frirum

sammanhang en underordnad roll. Ofta ligger husen placerade med fasaden 

Innefattar stora delar av gaturummet i stadens täta delar. Rummen omsluts 
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-

tion mellan bilar och gående, genom att båda parter visar varandra respekt 

Integrerat transportrum

att kunna röra sig från en sida till den andra. Fasaderna vänder sig mot gatan 

men tar den inte i anspråk, med entréer som är placerade med långt avstånd 

-

gar mellan andra transportrum och rummet upplevs att endast användas för 

Transportrum

som omsluter transportrummet, vars uppgift endast är av transportkaraktär 

4.3.2 Tillvägagångsätt

Som en komplettering till space syntax-analysen har en livsrumsanalys 

här arbetet för att studera vad gaturummet har för utformning. Analysen har 

avgränsats till Trädgårdsgatans närmaste omgivning och innefattar inte lika 

utgått från livsrumsmodellens kategorisering. Gaturummen delas upp i olika 

kategorier beroende på vilken funktion den har. Gaturum som endast är till 

frirum. Där gående är prioriterade och bilen har en underordnad roll kallas i 

transportrum är de rum som ger dåliga förutsättningar för gående att korsa 

gaturummet och där bilen har en prioriterad roll. Där gång-och cykelstråk 

gaturum har det varit intressant att även se på vilket sätt byggnaden vänder 

sig mot gatan och tar den i anspråk.
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4.4 Tolkning av livsrumsmodellen

livrumsmodell. I det studerade områdets östra del går E4:an i nord-sydlig 

riktning och utgör en fysisk och upplevd barriär. Den är idag utformad som 

för att underlätta för gående och cyklister i öst-västlig riktning och skapa en 

bätttre koppling till stadens rum som helhet.

Kanalgatan som går i väst.östlig riktning upplevs också den som barriär. 

för att öka dess potential. Ett sätt kan vara att öka tillgängligheten för rörelse 

i nord-sydlig riktning samt att ge den en karaktär av integrerat frirum.

Trädgårdsgatan kan till exempel förändras och gess karaktär av frirum efter 

hela sträckan för att öka tillgängligheten i nord-sydlig riktning.

bör ges en karaktär av integrerat frirum. Efter Nygatan kan de gaturum som 

har utformas som integrerat frirum med fördel omformas till frirum för att 

ge bättre tillgänglighet för gående och cyklister. 

Inventeringen visar att Trädgårdsgatan har goda förutsättningar att tillgodose 

korsas Trädgårdsgatan av Kanalgatan i väst-östlig riktning som karaktäris-

eras av integrerat frirum, det innebär att Kanalgatan är en fysisk barriär för 

gående i nord-sydlig riktning. Att en kort sträcka efter Trädgårdsgatan är 

integrerat frirum upplevs omotiverat och att omvandla denna sträcka bör 

är nödvändigt och om vissa gator kan ges en mer gynnsam utformning för 

gående. Det gaturum som endast används för transport är belägen i centrala 

stadens östra del och skapar en barriär för gående i väst-östlig riktning. 

 

Generaliserbarhet

I studien har Trädgårdsgatan analyserats och det kan vara svårt att generalis-

av en annan plats skulle därför inte ge samma resultat men det som går att 
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N

Integrerat trafikrum

Mjuktrafikrum

Integrerat frirum

Transportrum

Frirum

Bild 24. Kartan visar resultatet 
av livsrumsmodellen
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MÄNNISKAN

TRÄDGÅRDSGATAN

KOPPLING

en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt stadsrum. Det resul-

tat som presenteras utgår från space syntax och livsrumsanalysen, 

där vissa attribut har framkommit som på ett positivt sätt kan öka 

Trädgårdsgatans attraktivitet. Förslaget ska ge en tydlig bild hur 

omgivande koppling till Trädgårdsgatan kan påverka Trädgårdsga-

tans användning. 

5. RESULTAT
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5.1 Koppling till norr

För att kunna ge Trädgårdsgatan en bättre koppling till områden norr om 

om. Däremot tappar stråket sin tydliga riktning och överblickbarheten blir 

försämrad. Genom att låta Trädgårdsgatans riktning att fortsätta norrut med 

den väg som är närmast framför den som är säkrast. För att en passage för 

Trädgårdsgatans riktning och upplevs tryggare att använda än en gångtun-

nel. Ofta används broar och tunnlar för att minska den barriäreffekt som 

5.2 Koppling till söder
Problematiken är här densamma men däremot inte i samma utsträckning. 

en gång- och cykelbro över älven. 

Det som en gång- och cykelbro skulle bidra med är att ge gång- och cykel-

-

heten. Den skulle även bidra till en tryggare upplevelse för de som vill ta 

och cykelbro behöver inte betyda att Parkbron endast kommer att användas 

inget annat.

5.3 Målpunkter

Vad som också är viktigt, speciellt för vuxna, är tillgänglighet från hemmet 

-
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ning och rekration (Lynch, 1984). För att kunna ge Trädgårdsgatan ett större 

-

terna i norr och söder skapas. Förutsättningar att kunna fungera som större 

Skellefteå Kraft Arena. En starkare koppling ska förhoppningsvis gynna 

både Trädgårdsgatan och målpunkternas attraktivitet. 

Hur ska då en bättre koppling skapas? Genom att ge de stråk som ansluter 

till Trädgårdsgatan i söder och i norr en tydligare koppling och mer attraktiv 

mellan målpunkterna och Trädgårdsgatan med en tydlig riktning, koppling 

och en utformning för ändamålet. Stråkets längd påverkar hur det används 

och Gehl (2011) menar att acceptabelt gångavstånd ligger någonstans mel-

lan 400-500 meter. Däremot är det accepterade gångavståndet också ber-

-

mot kortare om det delas upp i etapper genom att rummet öppnas och sluts. 

Utformning påverkar alltså hur ett stråk upplevs och att ge länken mellan 

Trädgårdsgatan och målpunkterna en tydligare utformning kan öka stråkets 

attraktivitet.  

5.4 Integrering
-

tunätet i staden är uppbyggt (Nordström, 2006). Genom att skapa bättre 

förutsättningar för omgivande stråk att ansluta till Trädgårdsgatan ger också 

-

da sig att stråket desto större förutsättningar skapas för en hög koncentration 

att integrering av omgivande stråk är god.

5.5 Trädgårdsgatan
En ökad koncentration av människor efter Trädgårdsgatan, som nämns ovan 

ger underlag att utforma ett mer attraktiv rum att vistas i. Trädgårdsgatan 

ligger centralt placerad och är ett viktigt stråk för upplevelsen av staden. 

Den ska ge centrum en koppling i nord-sydlig riktning och ge människorna 

i staden ett attraktivt rum att röra sig i. Frågan är om Trädgårdsgatan på 

bästa sätt tar vara på de förutsättningarna som skapar ett attraktivt rum för 

människan? -

för ett attraktivt rum. 
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5.5.1 Människan i fokus

Först och främst bör  efter Trädgårdsgatan prioriteras där 

olyckor avsevärt. Trädgårdsgatan är utformat som frirum

inte är tillåtet undantaget från en kort bit som fungerar som integrerat frirum. 

Att omvandla denna del till ett frirum är att föredra, eftersom det skulle ge 

Trädgårdsgatan en mer sammanhållen karaktär som ytterligare ger plats för 

människan. 

ge Kanalgatan, där den korsar Trädgårdsgatan, en karaktär av ett integrerat 

frirum skulle bidra till att minska Kanalgatans barriäreffekt. Det skulle yt-

terligare förstärka Trädgårdsgatans fortsättning i sydlig riktning. 

5.5.2 Karaktär

Beroende på vilken stadskaraktär Skellefteå strävar efter, påverkar hur my-

måste göras. Skellefteå bör istället sträva efter att behålla sin låga karaktär 

ghet att ge rummet ett mer om-

växlande utseende som gör det mer spännande att röra sig där. Städer som 

mer personliga och intima (Gehl, 2011).

5.5.3 Konsekvenser

Vad kan då detta innebära för Trädgårdsgatan som ett offentligt rum? En 

förändring av den estetiska utformning och gatunätets struktur i staden in-

nebär inte automatiskt att det offentliga rummet blir attraktivt. Politiska, 

ekonomiska och sociala processer påverkar också hur rummet används. 

Politiska

Genom att öka integreringen efter Trädgårdsgatan och anslutande stråk 

dess attraktivitet i konkurrens med andra städer. Att öka det offentliga rum-

privata och den offentliga sektorn. Att öka Trädgårdsgatans attraktivitet kan 

vidare att konkurrera globalt kräver att staden skapar en attraktiv image. En-

ligt Schmidt och Nemeth (2010) har den fysiska utformningen fått allt mer 
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 bör den 

på och fokus ska inte bara ligga på 

den estetiska utformningen efter Trädgårdsgatan.

Sociala

Den ökade integreringen efter Trädgårdsgatan ger också sociala konsekven-

menar att platsen uppstår genom en social process och tar olika form ber-

goda förutsättningar för det offentliga rummet att förändras och utvecklas, 

men det kan indirekt påverka rummets offentlighet genom appropriering. 

Ekonomiska

Om attraktiviteten ökar efter Trädgårdsgatan ökar även attraktiviteten för 

menar att privatisering av det offentliga rummet kan anses vara ett stort hot 

mot det offentliga livet i staden. Den privata sektorn kan på så sätt kon-

trollera det offentliga rummet och begränsa tillgången till den. För att inte 

riskera Trädgårdsgatans offentlighet bör därför denna utveckling mot allt 
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6. SLUTSATS

Att betrakta Trädgårdsgatan som ett offentligt rum oberoende av sin omgivn-

ing, är problematiskt. För det första är inte Trädgårdsgatan bara ett rum 

från punkt a till b. Trädgårdsgatan används alltså inte endast som ett rum 

för handel och sociala utbyten, den bör också betraktas som ett stråk för 

människor att transportera sig mellan målpunkter. För det andra påverkar 

sociala, ekonomisk och politiska processer hur Trädgårdsgatan används och 

utformas. När Trädgårdsgatan används för att marknadsföra staden eller för 

ett rum avskuren från sitt sammanhang betydligt mer än en integrerad del i 

staden. För att uppnå social- och fysisk integrering i staden bör därför olika 

aspekter beaktas,

påverkar Trädgårdsgatan användning är en god utgångspunkt, som förhopp-

ningsvis kan ge Trädgårdsgatan och staden en mer robust karaktär.

Trädgårdsgatan kan på ett sätt vara lösningen till fragmenteringens prob-

lematik i staden men den kan också betraktas som kärnan till denna prob-

lematik. För att utveckla detta resonemang kan Trädgårdsgatan användas 

för att koppla ihop stadens centrum med periferin och på så sätt minska 

fragmenteringen i staden. Den kan också ses som ett rum oberoende av sin 

omgivning och bidra till en fortsatt fragmentering, eller i värsta fall en ökad 

fragmentering. Beroende på vilken skala Trädgårdsgatan problematik ana-

lyseras och på vilket sätt vi betraktar staden är avgörande för Trädgårdsgatan 

och stadens utveckling. För att avsluta detta resonemang, där det hela bör-

cities. It is cities that make places.” (s. 112) 
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