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Planområdet i Linköping, strukturplanens huvudstråk i rött. Stadsväven växer, än flyger Draken.
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1. Rutnätsorganisationen har, med goda 
historiska belägg, förmåga att hålla kvarter 
som kan förmodas vara ändamålsenliga för 
olika funktioner och exploateringsgrader. 
Detta är av intresse om planen kommer att 
verka under lång tid och under skiftande 
förutsättningar.

2. Rutnätet har goda möjligheter att 
expanderas	 med	 den	 befintliga	 strukturen	
som utgångspunkt. Härigenom inkluderas 
framtida tillägg i en större rumslig helhet

3.Rutnätet presenterar utifrån 
spacesyntaxmetod en jämn och ”generell” 
fördelning av den rumsliga integrationen i 
konfigurationen.	Med	en	sådan	konfiguration	
verkar	konfigurationen	mindre	determinerande	
för	rörelser	i	rummet.	Om	en	plan	konfigureras	
på dessa sätt kan man anta att planen överlag 
bjuder	möjligheter	till	rörelseflöden,	friheterna	
och möjligheterna för hur planens ingående 
delar används blir många.

Fallstudie Linköping
För att pröva arbetets planresonemang görs 
en fallstudie efter planförutsättningar i en 
möjlig verklig planeringssituation.  Denna 
fallstudie har gjorts över området Djurgården 
i Linköping. 

1.2 Problemformulering
Hur kan en strukturplan som tar utgångspunkt 
i	 rutnätskonfigurationens	 egenskaper	
utformas? Hur anpassas en sådan plan 
till	 befintlig	 kontext,	 rumsliga	 samband,	
konflikterande	 planintressen,	 topografiska	
förhållanden etc.

1.3 Arbetets syfte
Examensarbetet syftar till att utforma 
en strukturplan som tar utgångspunkt i 
rutnätskonfigurationens	 egenskaper	 samt	
att i en fallstudie undersöka hur denna kan 
inordnas	i	en	befintlig	kontext.

1.4 Examensarbetets struktur
Examensarbetet består av två huvudsakliga 
delar, metodavsnitt och fallstudie. 
Metodavsnittet är uppdelat i två avsnitt. 
Det första, rutnätets rörelserum, beskriver 
rutnätet	 som	 konfiguration,	 fokuserande	
på gaturummet, allmänna platser och 

rörelseflöden.	 Rutnätskonfigurationens	
rumsliga egenskaper beskrivs med 
konfigurativ	 teori	 efter	 Hillier	 et	 al.	
– spacesyntaxmetod. Examensarbetet 
för ett teoretiskt resonemang kring hur 
konfigurationen	 kan	 verka	mer	 eller	 mindre	
avgörande	för	rörelser	i	konfigurationen.	
Det andra avsnittet, rutnätets vistelserum, 
intresserar sig för kvartersindelningen 
och de enskilda kvarterens möjligheter 
att hålla varierande funktioner och 
exploateringsgrader.

1.5 Fallstudie
Avsikten med fallstudien är att pröva 
arbetets planresonemang efter givna 
planeringsförutsättningar.  Fallstudien tar 
utgångspunkt i den av Linköpings kommun 
över området upprättade översiktsplanen. 
En närmare beskrivning av fallstudiens 
arbetsgång ges inledande i kapitel 3 
Fallstudie.

Fallstudien rymmer också examensarbetarnas 
respektive individuella delar. Dessa utformas 
som fördjupningar i strukturplanen och syftar 
i första hand till att vidare undersöka planens 
förmåga att rymma olika funktioner och 
exploateringsgrader.

1.6 Avgränsningar
Tillämpningen i Linköping skall betraktas 
som en fallstudie som i första hand syftar 
till att belysa potentiella möjligheter och 
svårigheter i tillämpningen av arbetets 
planeringsresonemang i en verklig 
planeringssituation. 

Val av plats för fallstudien
Ingen värdering görs gällande det riktiga eller 
oriktiga i att exploatera det aktuella området.  

Planavgränsningar
Fallstudien kommer i första hand gälla 
det av kommunen angivna planområdet. 
Spacesyntaxanalysen görs på ett underlag 
motsvarande 20 minuters promenadavstånd 
från områdets planavgränsning. 

Gatuutformning
Närmare utformning av planförslagets gaturum 
kommer endast göras i de fördjupningar som 
utförs individuellt av examensarbetarna. För 
planen som sådan kommer principlösningar 

Sammanfattning
Arbetet syftar till att fallstudiepröva 
rutnätskonfigurationen	 som	 grund	 för	 en	
strukturplan med avsikt att bereda stora grader 
av frihet, föränderbarhet och generalitet. 
Arbetet antar att detta är önskvärda egenskaper 
i en plan som kan förmodas överleva de 
speciella funktioner som efterfrågas vid tiden 
för dess tillkomst. Genom ett resonemang 
efter Hillier et al. spacesyntaxmetod 
kring	 rutnätets	 konfigurativa	 egenskaper	
studeras arbetets planresonemang. I syfte 
att utvärdera planresonemangets praktiska 
genomförbarhet prövas detta i en fallstudie 
efter givna planeringsförutsättningar. 
Examensarbetarnas respektive individuella 
fördjupningar ger tillfälle att vidare undersöka 
möjligheter och svårigheter i den förslagna 
strukturplanen.

1.1 Bakgrund
Detta examensarbete uppmärksammar 
värden i att en plan kan överleva tiden för sin 
tillkomst	och	de	specifika	funktioner	som	då	
efterfrågades. Examensarbetarna ser alltså 
möjliga vinster i att planen håller en viss 
generalitet och mottaglighet för förändring. Ett 
antagande är att detta torde vara önskvärda 
egenskaper vid fysisk planläggning.

I syfte att betona det långsiktiga 
planperspektivet undersöker examensarbetet 
möjligheterna i en plan på en nivå mellan det 
rekommenderande anslaget i översiktplanen 
och den normerande detaljplanen. Vi skulle 
kunna kalla denna plannivå strukturplan eller 
systemplan, kärt barn har många namn. 
Planens huvudsakliga roll på denna nivå kan 
sägas vara att tillhandahålla fysiska ramar i 
vilket exploateringar och förändringar kan 
ske. Strukturplanen kan förväntas ligga, 
funktioner komma och gå. Med andra ord 
syftar planen, och därmed examensarbetet 
till att möjliggöra en strategi för en långsiktig 
användning och utveckling av ett område i 
fråga. 
I syfte att möjliggöra en plan som medger 
olika och över tid, varierande användning, har 
examensarbetet kommit att särskilt intressera 
sig	för	rutnätskonfigurationen.	Ett	antagande	
är att rutnätet har ett antal egenskaper som 
gör det intressant som utgångspunkt för en 
strukturplan för generalitet och föränderbarhet, 
bland dessa:

1. Inledning
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för vägbredder efter gatumiljöer som idag 
hanterar de funktioner som i framtiden kan 
förmodas vara aktuella för Djurgårdsområdet 
att användas. 

Ang.	trafiklösningar
Vad	gäller	trafiklösningar	för	genomfartstrafik	
kommer dessa redovisas schematiskt. 

Spacesyntaxunderlag
Axialkartan har i arbetet avgränsats till ett 
avstånd av motsvarande ca 20 minuters 
promenadavstånd från planområdets gräns. 
Viss felkälla efter marginaleffekter som följd 
av avgränsat underlag kan antas. Likaså har 
inga korrelationer med på plats uppmätta 
rörelseflöden	gjorts.	Inför	ett	eventuellt	fortsatt	
arbete med strukturplanen bör underlaget 
utökas.

Plangenomförande	-	utbyggnadsfaser
Arbetet syftar till en strukturplan för tidiga 
exploateringsskeden.  Något resonemang 
om plangenomförande förs inte i detta läge. 
En	 skissad	 utbyggnadsstudie	 återfinns	 i	
bilaga II. Denna skall ses som en inledande 
diskussion. Förhoppningen är att materialet 
skall fungera som ett underlag för en vidare 
diskussion om områdets ev. utbyggnad.



Metodavsnittet består av två huvudsakliga 
delar. Den första delen, rutnätets rörelserum, 
beskriver	 rutnätet	 som	 konfiguration,	
fokuserande på gaturummet, allmänna platser 
och	rörelseflöden.	Den	andra	delen,	rutnätets	
vistelserum, fokuserar på kvartersindelningen 
och de enskilda kvarterens möjligheter att hålla 
olika funktioner och exploateringsgrader.

2.1 Varför rutnät?
Examensarbetet syftar till en strukturplan 
med en hög grad av generalitet. Detta antas 
vara en önskvärd egenskap hos en plan som 
kan	 förmodas	 överleva	 enskilda	 specifika	
funktioner. 
För rutnätets möjlighet att hålla kvarter som 
i geometri och storlek kan förmodas vara 
ändamålsenliga för en rad funktioner och 
tätheter	finns	många	goda	exempel	i	historien.	
Rutnätsorganisationens goda möjligheter till 
expansion av strukturen genom förlängning 
av	 befintliga	 axlar	 är	 också	 en	 önskvärd	
egenskap. Av stor vikt är också rutnätets 
förmåga	 att	 fördela	 möjliga	 rörelseflöden	
relativt generellt i området. Detta kan antas 
ha betydelse för hur rutnätets ingående 
kvarter kan användas. 

2.2 Vad är ett rutnät?
Inledningsvis kan några ord om rutnätet 
som sådant och i examensarbetet vara 
motiverade. Den grundläggande frågan blir 
då vad ett rutnät är för vilket det naturligtvis 
finns	 en	 uppsjö	 definitioner.	 Med	 arbetets	
intresse i Hillier et al. spacesyntaxmetod 
förefaller	Hilliers	egen	övergripande	definition	
som en god utgångspunkt.

”The urban grid is the organisation of groups of 
contiguoes buildings in outward-facing, fairly 
regular clumps, amongst which is a defined 
continious system of space in the form of 
intersecting rings, with a greater or lesser degree 
of overall regularity.” (Hillier, B. s.180)

Vi talar med andra ord om grupper av 
bebyggelse, mer eller mindre regelbundet 
organiserade, omslutna av ett kontinuerligt 
(gatu)rum. Värt att notera är att denna 
definition	 är	 tillämpbar	 på	 såväl	 den	
traditionella västerländska medeltidstaden, 
det romerska castra, planen över Manhattan 
som den traditionella svenska stenstaden. 
Det	som	konfigurativt	skiljer	dessa	exempel	åt	

2. Metod

är istället graden av regularitet hos kvarteren 
vilket får konsekvens för hur gatorna möter 
varandra. Hillier använder tre huvudsakliga 
definitioner,	 rätvinkligt	 rutnät	 [orthogonal	
grid],	 avbrutet	 rutnät	 [interupted	 grid]	 och	
förvrängt	 rutnät	 [deformed	 grid].	 (Hillier,	 B)	
Begreppet rutnät rymmer med andra ord mer 
än det vanligen relativt rätvinkliga rutnätet 
vi associerar med den traditionella staden. 
Det är på samma sätt av vikt att skilja på 
värdeord eller kvalitativa begrepp som ex. 
stadsmässighet och rutnätet, även om 
dessa historiskt ofta visat sig sammanfalla. 
Rutnätet är i sin grundläggande form rum för 
bebyggelse kringgärdade av ett kontinuerligt 
rum	för	rörelse.	Med	Hilliers	definitioner	kan	
vi således tala om rutnätets rörelserum och 
rutnätets vistelserum.

2.3 Rutnätets rörelserum
Detta avsnitt syftar till att föra ett resonemang 
kring rutnätets förmåga att hantera och 
fördela	möjliga	rörelseflöden	efter	Hillier	et	al.	
spacesyntaxmetod. För ökad läsbarhet ges 
inledningsvis en kortfattad sammanfattning 
av spacesyntaxmetod och ett urval av dess 
nyckelbegrepp.

Kort om spacesyntaxmetod 
Spacesyntaxmetod är en uppsättning 
rumsanalytiska metoder och verktyg 
utvecklade vid The Bartlett School of Graduate 
Studies vid University College London. 
Arkitekturprofessor Bill Hillier står som 
samlande namn för denna forskningsansats. 
Spacesyntaxmetod är under utveckling 
och är ämne för en ständigt växande del 
publikationer. God introduktion till metoden 
ges bl.a. i Hilliers Space is the Machine och 
Hillier/Hansons The social logic of space. 
Metoden har successivt rönt intresse i 
Sverige. En tillämpning av spacesyntaxmetod 
i Sverige beskrivs ex. i Lars Marcus diss. 
Architectural Knowledge and Urban form. 

Spacesyntaxmetod	 är	 en	 konfigurativ	
teori, dvs. intresserar sig för de ingående 
delarnas förhållande till varandra framför hur 
delarna som sådana är utformade. Metoden 
arbetar med topologiska mått snarare än 
geometriska.	 Konfigurativ	 teori	 menar	 att	
just	konfigurationen	av	delarna	dvs.	delarnas	
förhållande till varandra, rymmer något av de 
ingående delarnas möjliga funktionalitet. 

Spacesyntaxmetod	 specifikt	 är	 ett	 analys-	
och	designverktyg	för	fysiska	konfigurationer,	
ex. rummen i en byggnad eller gatorna i en 
stadsplan. Vid en analys av en stadskontext 
är det således, något förenklat, gatornas 
förhållande till varandra som undersöks. Den 
enskilda	 gatans	 konfigurativa	 förhållande	
till	 andra	 gator	 i	 konfigurationen	 fångar	
något av den enskilda gatans funktionalitet. 
Funktionaliteten är i detta fall gatans förmåga 
att	ta	del	av	rörelseflöden	i	helheten.	(Marcus,	
L.)

Grundläggande för spacesyntaxmetod 
är reduktionen av den byggda miljöns 
komplexitet till två grundläggande och 
allmänna funktioner, av Hillier benämnda 
grundläggande	funktioner	[generic	functions],	
vistelse	 [occupation]	 och	 förflyttning	
[movement].	 På	 denna	 grundläggande	
nivå kan funktionerna ges särskiljande 
geometriska egenskaper. Rörelsen är 
linjär och kontinuerlig, vistelsen konvex 
och diskontinuerlig. Staden kan med detta 
synsätt ses som ett rumsligt svar på dessa 
grundfunktioner. Det sammanhängande 
rummet	 för	 förflyttning	 är	 då	 gator	 och	
allmänna platser, de avgränsade rummen för 
vistelse utgörs av kvartersmarken. Värt att 
notera är att spacesyntaxmetod i första hand 
intresserar	 sig	 för	 funktionen	 förflyttning.	
Således rör analysen snarast rummen för 
förflyttning,	 i	 stadens	 fall	 gaturummet	 och	
stadens allmänna platser.

Förenklat sker rörelser i spacesyntaxmetod 
från en utgångspunkt till en målpunkt. Man 
kan på detta sätt säga att rörelser sker från 
varje	gata	till	varje	annan	gata.	Förflyttningen	
från utgångspunkten till målpunkten bestäms 
av	 konfigurationen,	 med	 andra	 ord	 hur	
gatorna är sammansatta i helheten. Med detta 
synsätt kan vi ana att vissa gator kommer att 
bära	större	koncentrationer	av	 rörelseflöden	
beroende på dess mer ”centrala” förhållande 
i helheten. Man skulle kunna säga att en 
sådan gata är mer tillgänglig i jämförelse med 
andra gator. För att beskriva den enskilda 
gatans tillgänglighet i helheten använder 
Hillier begreppet rumslig integration. En 
integrerad gata är med andra ord tillgänglig i 
relation	till	andra	gator	i	konfigurationen	som	
helhet. Intressant är att upprepade empiriska 
studier har påvisat god korrelation mellan 

grad	av	integration	och	verkliga	rörelseflöden.	
Exempelvis kan nämnas Hilliers et al. analys 
över London. För en analys efter svenska 
förhållanden	 återfinns	 Marcus	 analys	 över	
Södermalm, Stockholm. 
Sammanfattningsvis har spacesyntaxmetod 
påvisat	 att	 gaturummets	 konfiguration	 i	 sig	
är	 starkt	 inverkande	 för	 hur	 rörelseflöden	
fördelas i helheten. Spacesyntaxmetod ger 
oss	också	ett	analys-	och	designverktyg	med	
goda möjligheter att såväl, analysera som 
att förutse hur denna integration fördelas i 
en	 befintlig	 konfiguration	 eller	 kommer	 att	
fördelas	i	en	föreslagen	konfiguration.(Hillier,	
B) 

Mervärden av rörelseflöden
Förutom att välintegrerade gator kan 
förmodas vara välanvända gator kan man ana 
en rad möjliga synergier av koncentrationer 
av rörelser och därmed människor. Man kan 
ex. föreställa sig att rumsligt integrerade 
gator bjuder goda lägen för butiker eller 
besöksintensiva verksamheter. Affärer kan 
ge	upphov	till	fler	affärer,	klustereffekter	som	
i sig bildar ett besöksmål. Man kan också 
se till andra effekter av ett befolkat eller 
mindre befolkat gaturum. Detta har visat sig 
sammanfalla inte minst med upplevelsen av 
trygghet genom närvaro av andra människor. 
(Hillier, B)

Hillier går vidare i sitt deskriptiva arbete över 
den traditionella staden och menar att just 
synergier	mellan	rörelseflöden	i	rörelserummet	
och verksamheter i vistelserummet är ett 
av den traditionella stadens huvudsakliga 
signum. Det är inte första hand avsikten med 
förflyttningen,	 punkt	A	 och	 punkt	 B	 som	 är	
intressant	här,	utan	just	den	väg	förflyttningen	
tar	 i	 rutnätskonfigurationen	 och	 de	 möjliga	
synergier	som	uppstår	i	det	att	rörelseflöden	
och funktioner möts. Grundläggande är 
med andra ord rörelsen, tongivande är 
konfigurationen	(Hillier,	B)
Vad gäller den traditionella staden kan vi 
dock konstatera att många andra faktorer 
spelar in, inte minst kritiska massor för 
verksamheter	 och	 konfigurationens	 läge	 i	
helheten. Som med alla analysmetoder råder 
sålunda försiktighetsprincipen vid tolkningen. 
För examensarbetets del gäller intresset 
huvudsakligen rutnätets generella fördelning 
av möjliga rörelser. Vi kan fortfarande, med 

visst belägg, konstatera att rutnätet som 
konfiguration,	historiskt	sett,	inte	omöjliggjort	
stadsliv i den form vi känner det från den 
traditionella staden.

Begreppsförklaring
Innan vi kan fördjupa oss i rutnätets 
konfigurativa	 egenskaper	 bör	 de	 begrepp	
inom spacesyntaxmetod som arbetet särskilt 
förhåller sig till att beskrivas något närmare. 

Axialkarta
Vi har redan konstaterat att spacesyntaxmetod 
huvudsakligen	intresserar	sig	för	rörelseflöden.	
Med andra ord är det i människans 
rörelseperspektiv analysen tar utgångspunkt. 
Objekt för analysen är rummet för rörelser, i 
stadens fall gaturum och allmänna platser.
Hillier beskriver något förenklat rörelse som 
en	förflyttning	längs	en	rak	linje.	Längden	på	
denna	linje/förflyttning	definieras	av	hur	långt	
vi kan se och läsa rummet för rörelse. 
Genom att på plats uppskatta hur vi läser 
rummet dras siktlinjer på en plan över området, 
dessa	kan	sägas	representera	en	förflyttning.	
Bryts	sikten,	eller	om	förflyttningen	omöjliggörs	
på grund av fysiska hinder övergår linjen i en 
ny siktlinje. Det kontinuerliga gaturummet 
kan på detta sett representeras av det minsta 
antalet linjer, axiallinjer, som täcker in möjliga 
förflyttningar	 i	 hela	 strukturen.	 Axiallinjerna	
sammantagna utgör en axialkarta. 
Med axialkartan har det kontinuerliga 
rörelserummet brutits ner i axiallinjer, gator 
eller delar av gator som kan jämföras efter 
grad av tillgänglighet, rumslig integration. 
(Hillier, B)

Rumslig integration
Rörelsen från målpunkt till destination 
definieras	 av	 vilka	 möjliga	 förflyttningar	
konfigurationen	 medger.	 Betraktningssättet	
ger oss anledning att tro att vissa gator 
ligger mer ”centralt” eller tillgängligt i 
konfigurationen	och	därmed	kommer	att	bära	
större	 rörelseflöden.	 I	 avsikt	 att	 identifiera	
dessa gator, eller del av gator, i axialkartan 
representerade av axiallinjer, beräknas deras 
grad av tillgänglighet, rumslig integration. 
Integrationen är ett topologiskt värde, dvs. 
beräknas utan hänsyn till geometri eller 
avstånd i meter, istället är det axiallinjens 
förhållande till andra axiallinjer som är avses. 
Detta	 defineras	 som	 antalet	 steg	 som	 en	
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enskild	 linje	 befinner	 sig	 från	 andra	 linjer	 i	
konfigurationen.	 Steget	 kan	 jämställas	 med	
antal riktningsförändringar som måste företas 
för att komma från en linje till en annan linje, 
dvs. hur många linjer som måste passeras. 
En välintegrerad linje/gata ligger ”nära” andra 
linjer/gator dvs. få steg/riktningsförändringar 
krävs för att nå denna linje. En mindre 
integrerad linje/gata ligger ”djupt” från andra 
linjer/gator, dvs. många riktningsförändringar 
måste företas för att nå denna gata/linje. 
Sammanfattningsvis ger en beräkning av 
rumslig integration ett relativt förhållande för 
hur integrerad/tillgänglig en gata är i helheten. 
(Hillier, B)
Den rumsliga integrationen kan beräknas 
efter	 ett	 definierat	 antal	 steg.	 Vanligen	
beräknas två nivåer.

Global integration 
En global integrationsberäkning inkluderar 
alla linjer i axialkartan och beräknar alltså 
det topologiska avståndet från varje axiallinje 
till varje annan axiallinje. Global integration 
lägger med andra ord fokus på hur delarna 
förhåller sig i den globala helheten, ex. 
stadsdelar i staden som helhet. Globalt 
välintegrerade axiallinjer kan därför förmodas 
föredras	framför	andra	gällande	förflyttningar	
inom systemet som helhet, ”långa resor” 
genom staden. Ett globalt välintegrerat 
område i staden kan förmodas vara benäget 
att locka användare från hela staden. För detta 
fenomen är den traditionella stadskärnan 
ett gott exempel. Motsatsen skulle kunna 
exemplifieras	 med	 perifert	 belägen,	 fysiskt	
enklaviserad stadsdel, villaområde eller 
annat. 

Lokal integration 
En lokal integrationsberäkning räknar 
vanligen tre topologiska steg från varje 
enskild axiallinje. Den lokala integrationen 
fokuserar med andra ord på hur en miljö, 
ex. den enskilda stadsdelen är uppbyggd 
internt. I denna kan således mer eller mindre 
integrerade	 linjer/gator	 identifieras.	 Den	
lokala analysen kan därmed sägas fånga 
rörelseflöden	inom	området,	”korta	resor”	om	
man så vill.

Värt att notera är att bäst empiriska 
överensstämmelser mellan integrationsvärde 
och verkliga rörelsemönster framförallt har 

uppnåtts i traditionell stadsstruktur. Mindre 
god	korrelation	återfinns	i	ex.	modernismens	
stadsbyggande där en ofta detaljnormerande 
trafikplanering	 verkar	 styrande	 för	 rörelser	
oberoende grad av rumslig integration. 
(Marcus, L)

Korrelation mellan global och lokal 
integration
Med de respektive integrationsnivåerna 
beräknade, kan en korrelation mellan dessa 
undersökas. En god korrelation mellan 
global och lokal integration kan sägas 
representera en läsbarhet av området såväl 
lokalt som globalt. De gator som uppfattas 
som tillgängliga i det lokala sammanhanget, 
ex. huvudgatan i stadsdelen uppfattas då 
också som tillgängliga på den globala skalan, 
exempelvis i staden som helhet. En god 
korrelation mellan global och lokal integration 
är intressant då global integration kan 
sägas representera ”långa resor” och lokal 
integration ”korta”. Vi kan därför anta att delar 
av	en	konfiguration	med	god	samstämmighet	
mellan global och lokal integration kan 
attrahera såväl lokala som globala användare, 
något förenklat såväl boende i området som 
besökare utifrån (Hillier, B s. 135).

Konnektivitet
Konnektivitetsvärdet anger hur många 
gånger en linje korsas av andra linjer, en 
gata med högt konnektivitetsvärde anknyter 
många andra gator. Värdet är geometriskt 
och lokalt för den enskilda linjen, detta till 
skillnad från linjens integrationsvärde som 
framförallt	avgörs	av	konfigurationen	utanför	
den aktuella linjen. (Hillier, B)

Korrelation mellan konnektivitet och 
integration
En analys av korrelationen mellan 
konnektivitet och integration kan säga något 
om	konfigurationens	orienterbarhet.	Eftersom	
en stad från ett fotgängarperspektiv inte 
kan läsas i sin helhet från en punkt i staden 
utan kräver att betraktaren rör sig i staden 
för att successivt bygga upp en uppfattning, 
föreslår Hillier att orienterbarheten i någon 
mån kommer an på hur lätt uppfattningen 
om systemet som helhet kan byggas från 
den enskilda delen. Detta förhållande kan 
belysas genom att se till korrelationen mellan 
ett lokalt värde (konnektivitet) och ett värde 

som	kommer	ur	konfigurationen	som	helhet	
(integration).

En stark korrelation antyder att de relativt sett 
integrerade gatorna anknyter många gator, 
de relativt sett mindre integrerade gatorna 
få andra gator. Vi kan säga att man från de 
välintegrerade gatorna ”ser” många andra 
gator, från de mindre tillgängliga gatorna ser 
ett mindre antal gator.
Vi kan anta att systemet blir avläsbart så 
till vida att vi från de tillgängliga gatorna 
också kan uppfatta många andra gator. 
Gator som vi kan förmodas möta vid rörelser 
i	 konfigurationen	 ger	 oss	 också	 en	 god	
överblickbarhet. Är korrelationen mindre stark 
kan vi tänka oss gator som förvisso bjuder 
god överblickbarhet (konnektivitet) men 
som ligger djupt i systemet, dvs. är mindre 
integrerade och vice versa. De gator vi kan 
förmodas	möta	vid	rörelser	i	konfigurationen	
ger inte per se en överblickbarhet (Hillier, B). 

2.4 Rutnätets konfigurativa egenskaper
Med spacesyntaxmetod övergripande 
beskrivet kan vi fokusera på rutnätets 
rörelserum och två egenskaper utifrån 
spacesyntaxmetod som examensarbetet 
anser vara av särskilt intresse.

Rumslig integration
Rutnätets förmåga att fördela den rumsliga 
integrationen, och därmed förmodade 
rörelseflöden,	 jämt	kan	 illustreras	med	hjälp	
av	en	enkel	modell,	se	fig.	1.	

Det absoluta rutnätet till vänster resulterar i 
en absolut lika fördelad rumslig integration. 
Alla	 linjer	 befinner	 sig	 lika	 ”nära”	 varandra,	
vi kan alltså tala om en djupminimerande 
konfiguration.	 Skulle	 det	 absoluta	 rutnätet	
omsättas i en stadsplan där vi förmodar att 
rörelser sker från varje punkt till varje annan 
punkt	 bestämmer	 konfigurationen	 mycket	
lite	om	var	rörelseflöden	kommer	att	uppstå.	
Alla gator är tillgängliga i samma omfattning. 
Konfigurationen	lämnar	med	andra	ord	stora	
friheter	 i	 val	 av	 väg	 för	 flyttning,	 genom	 att	
djupet till andra linjer generellt är litet (Marcus, 
L). Om gatorna i en djupminimerad, jämt 
integrerad	konfiguration	är	 ”lika”	 tillgängliga,	
kan	 vi	 anta	 att	 rörelseflöden	 kommer	 att	
fördelas	 jämt	 i	 konfigurationen.	 Något	
förenklat, ju mindre djup, desto mer rörelser, 

  

i detta fall dessutom jämt fördelade. För att 
återgå till Hillier:

”There are substantial differences in the mean 
depth of lines from all others, and it is these 
differences that govern the influence of the grid on 
movement in the system; roughly, the less depth 
to all other lines, the more movement; the more 
the less.” Hillier, B s.160

Motsatsen till den relativa friheten i rutnätet 
är	en	mer	styrande	konfiguration.	Denna	kan	
liknas	vid	en	trädkonfiguration	där	stammen	
tar upp rörelser från större och mindre grenar, 
fig.	 1	 höger.	 Vi	 skulle	 kunna	 tala	 om	 en	
djupmaximerande	 konfiguration,	 där	 många	
linjer ligger djupt i förhållande till varandra. Om 
vi på samma sätt som i ovanstående antar att 
konfigurationen	 omsätts	 i	 en	 stadsplan,	 där	
rörelser sker från alla punkter till alla punkter 
kan vi se att ”stammen” med sitt centrala 
läge	 kommer	 att	 inbegripas	 i	 flertalet	 av	 de	
möjliga	 förflyttningarna.	 Denna	 är	 också	
mest tillgänglig eller integrerad. Fortfarande, 
ju mindre djup, desto mer rörelser, i detta 
fall fördelat till ett huvudsakligt samband 
(Marcus, L).

Naturligtvis	 är	 inte	 konfigurationen	 allena	
rådande	för	hur	och	var	rörelseflöden	uppstår,	
affärskluster, mikroklimat och allmän trivsel 
etc. är naturligtvis i högsta grad bidragande. 
Intressant är att dessa faktorer kan förmodas 
få	 större	 inverkan	 på	 var	 rörelseflöden	
uppstår	 i	det	att	konfigurationen	som	sådan	

Fig 1. Rutnät och trädkonfiguration, global integration, fritt efter Marcus L. (2000)

är	mindre	styrande.	Om	konfigurationen	ger	
stora rörelsefriheter blir gatans inbördes 
kvaliteter av större betydelse  i valet av väg 
för	förflyttning	

Värt att notera är slutligen att beskrivna 
typkonfigurationer	 är	 just	 typkonfigurationer.	
Ett omsättande i verkligheten gör att rutnätet 
vanligen inte blir absolut, utan snarare faller 
inom någon av Hilliers underkategorier, 
närmast ortogonalt, avbrutet eller förvrängt. 
Principen gäller dock; rutnätet fördelar, 
i	 jämförelse	 med	 trädkonfigurationen,	
integrationen, och därmed möjliga 
rörelseflöden	jämt	i	konfigurationen.	Detta	kan	
antas	ha	betydelse	 för	hur	 konfigurationens	
ingående kvarter, rutnätets vistelserum, kan 
komma användas. 

Orienterbarhet
Rutnätet är också intressant ur ett 
orienterbarhetsperspektiv. Värt att betona 
är att ett rutnät efter Hilliers mening inte per 
definition	 är	 lättorienterat.	Tvärtom	uppvisar	
rutnätets variationer stora olikheter i grad 
av orienterbarhet. Vi kan sålunda föreställa 
oss	 att	 Paris	 medeltida	 konfiguration,	 i	
denna	definition,	 var	mindre	 lättöverskådligt	
än Haussmanns senare reglering, trots att 
båda faller inom rutnätsepitetet. Skillnaden 
mellan	 konfigurationerna	 kan	 anas	 att	 ha	
att göra med graden av regularitet. Vi kan i 
syftet att klargöra detta förhållande ta stöd 
i korrelationen mellan konnektivitet och 
integration	i	konfigurationen.
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Fig 2. Rätvinkligt rutnät, global integration - korrelation mellan integration och konnektivitet R2=0.94

Fig 3. Uppbrutet rutnät, global integration - svag korrelationen mellan integration och konnektivitet

I	 det	 mer	 rätvinkliga	 rutnätet,	 fig.	 2.	
sammanfaller linjernas integrationsgrad väl 
med linjernas konnektivitetsvärde (r2=0,94). 
Från en gata som är tillgänglig ”ser” vi också 
många andra gator. Genom att vi, från gator 
som vi kan förmodas möta förr eller senare 
vid	 rörelser	 i	 konfigurationen	 också	 kan	 se	
många andra gator, bör vår uppfattning om 
systemet i stort kunna underlättas.
I	det	uppbrutna	rutnätet,	fig.	3		är	korrelationen	
mellan integration och konnektivitet svagare 
(r2=0,25). En gata som förefaller välintegrerad 
genom sitt stora antal anknytande gator, är 
inte	så	per	definition.	Gator	som	bjuder	god	
konnektivitet är inte tillgängliga som sådana. 
Konfigurationens	gator	med	hög	 integration,	

dvs. de gator vi kan förmodas möta förr eller 
senare	vid	rörelser	i	konfigurationen,	ger	alltså	
inte	självklart	i	denna	definition	orienterande	
information	om	konfigurationen.

Vi kan också säga att korrelationen berättar 
något om logiken i systemet, dvs. huruvida 
en integrerad gata också läses som en 
integrerad gata. Något förenklat, om det 
vi ser är det vi får. Med detta i åtanke kan 
vi tänka oss att ett lättorienterat system är 
ett system där gatorna överlag har såväl 
hög integreration som god konnektivitet. 
Gatorna är tillgängliga och de ger oss en god 
överblickbarhet. Vi talar alltså åter om en 
djupminimerande	konfiguration,	ex.	rutnätets	

mera rätvinkliga varianter. Intressant är att 
detta rimmar väl med vår intuitiva uppfattning 
om att ett rutnät efter regularitetens princip 
är mer lättorienterat än ett fragmenterat och 
uppbrutet rutnät, likt medeltidsstaden. Åter, 
mindre djup är mer, i detta fall, orienterbart.

Med detta sagt är dock en liten varning 
befogad. Ett i storlek omfattande rätvinkligt 
rutnät som strikt följer regularitetens princip 
kan uppfattas som svårläst genom den stora 
skalan, Manhattan och Barcelona bjuder goda 
exempel på detta fenomen. Vi skall därför inte 
underskatta effekterna av spatiala anomalier 
från det gängse planmönstret, ex. diagonaler 

eller Ringstrassen. Också för detta förhållande 
kan spacesyntaxmetod hjälpa oss, en diagonal 
blir inte sällan både välintegrerad och håller 
högt konnektivitetsvärde. Samtidigt skall vi 
betona att ex. Manhattanplanen i jämförelse 
med	 en	 hypotetisk	 medeltidskonfiguration	 i	
samma skala trots allt kan förmodas ha vissa 
förtjänster i orienterbarhet.

2.5 Planresonemangets konfiguration 
– less depth is more
Med	 rutnätet	som	konfigurativ	grund	har	ett	
antal faktorer som kan tänkas vara önskvärda 
i skapandet av en långsiktig, övergripande 
strukturplan	identifierats.

Rutnätet föreslås göras stormaskigt, ett 
övergripande rutnät. Detta bildar ytmässigt 
stora kvarter. Kvarteren får sedan delas 
in efter hand och efter den funktion som 
är aktuell i stunden. På detta sätt kan 
förändringar göras i kvarteren med den 
övergripande	 konfigurationen	 oberörd.	
Kvarterens respektive interna gator skulle 
kunna	 sammanfattas	 som	 konfigurationens	
interna kvartersindelning.

Till dessa två nivåer kommer sambanden 
mellan området och angränsande områden. 
Sambanden bör göras gena och raka 
och behöver inte följa det övergripande 
rutnätet. De externa sambandens, med 
spacesyntaxterminologi, globala nivå är 
naturligtvis avgörande för vilket resultat som 
nås i planen. Ett globalt välintegrerat läge 
kan antas kunna uppmuntra till användning, 
inte bara från lokala användare utan också 
från andra delar i staden. Detta kan i sin 
tur tänkas kunna få konsekvenser för vilka 
funktioner och tätheter som kan förmodas i 
området. Oavsett graden av global integration 
kan	 vi	 konstatera	 att	 rutnätskonfigurationen	
ger en möjlig föränderbarhet av de ingående 
kvarteren. Vi kan dock anta att denna 
föränderbarhet kommer att vara av större vikt 
om området är strategiskt beläget och globalt 
välintegrerat. Det är alltså i första hand i 
sådana lägen vi kan anta att en strukturplan 
av detta slag kan vara motiverad. 

2.6 Rutnätets vistelserum & 
planresonemangets kvartersformula
Examensarbetet gör antagandet att det inte 
existerar något universellt eller optimalt mått 
för kvarteren. Kvarterens form och geometri 
är istället mycket ett resultat av platsbunda 
förutsättningar.	Inte	minst	definieras	kvarteren	
vid	 tillämpningen	 av	 konfigurationen	 och	
hur	 denna	 anknyter	 till	 befintliga	 områden.	
Hur kvarteren kan komma att se ut kommer 
att undersökas vidare i fallstudien. Det kan 
dock redan nu vara intressant att klargöra 
examensarbetets avsikter med kvarteren och 
dess föreslagna generalitet.

För	att	återgå	till	Hilliers	definition	av	rutnätet	
kan vi konstatera att denna avser den 
traditionella	stadens	konfiguration.

”The urban grid is the organisation of groups of 
contiguoes buildings in outward-facing, fairly 
regular clumps, amongst which is a defined 
continious system of space in the form of 
intersecting rings, with a greater or lesser degree 
of overall regularity.” (Hillier, B. s.180)

Examensarbetet	 syftar	 inte	 per	 definition	 till	
urbanitet eller stadsmässighet. Med detta gör 
sålunda examensarbetet ett antal avsteg från 
definitionen.		Detta	gäller	exempelvis	”urban,	
dvs. det stadsmässiga och ”contiguoes 
buildings” dvs. angränsande byggnader.
Tanken är istället att strukturplanen i 
examensarbetets resonemang skall kunna 
fyllas med funktioner och exploateringsgrader 
som efterfrågas vid tiden för planens tillkomst. 
Detta kan vara markbostäder, verksamheter, 
externhandelsetableringar eller ett tivoli. 
Strukturplanens avsikt är att, genom sin 
generalitet, inte omöjliggöra andra möjliga 
användningar i framtiden. Detta skulle mycket 
väl kunna handla om en mera traditionell 
stadsmässighet.
Andemeningen i arbetet är alltså en viss 
framförhållning. Antagandet är åter att 
konfigurationen	ligger	längre	än	enskilda	och	
specifika	funktioner.	

För att pröva denna antagna kvalitet hos 
rutnätet görs i fallstudien ett utsnitt där 
möjligheten att inordna olika typologier 
undersöks. Typologierna hämtas ur Johan 
Rådbergs kioskvältare Svenska stadstyper. 

   7



3. Fallstudie

   8

3.1 Val av plats för fallstudien
Planområdet för fallstudien gäller en del 
av	 Djurgårdsområdet	 i	 Linköping,	 se	 fig.		
Planområdet i Linköping. Djurgårdsområdet 
ingår i ett f.d. militärt övningsområde 
som efter nedläggningen av Linköpings 
garnison 1996 har förvärvats av kommunen. 
I syfte att undersöka en möjlig framtida 
exploatering av området har kommunen 
upprättat två plandokument, Översiktplan för 
övningsområdet (1996) och Områdesprogram 
för Djurgården (2005). 
Examensarbetet gör inte några värderingar 
i det riktiga eller oriktiga att exploatera i 
detta läge. Området är istället intressant 
som föremål för en fallstudie genom tre 
identifierade	egenskaper	i	området,

-	 området	 är	 relativt	 stort	 och	 fysiskt	
sammanhängande. Vi kan tänkas oss att 
området kommer att exploateras under lång 
tid och i olika skeden. En sammanhållande 
strategi för hur området kan ordnas skulle 
därför kunna tänkas vara av intresse.

-	 området	 är	 föremål	 för	 konflikterande	
intressen. Området ger fallstudien goda 
möjligheter att pröva planresonemanget mot 
förekommande planförutsättningar.

-	områdets	läge	är	intressant	att	nyttja	i	syfte	
att	knyta	ihop	befintliga,	fysiskt	segregerade		
angränsande områden. Vi kommer med andra 
ord också att kunna pröva möjligheterna att  
konfigurera	 området	 för	 gena	 samband	 till	
angränsande områden.

Fig. Planområdet i Linköping, stadsdelar i urval, huvudsaklig infrastruktur samt axialkartans omfattning. Utvecklingsbältet enl. ÖP gulmarkerat.

INNERSTADEN

GARNISONEN

BERGA

VIDINGSJÖLAMBOHOV

MJÄRDEVI
CAMPUS VALLA

RYD

GOTFRIDSBERG

MALMSLÄTT

E4

STÅNGÅN

0 1000 2000 m

Kontur, Gamla Stan, Stockholm, skalreferens



  9

Modellfoto - planområdet sett uppifrån samt i det perspektiv som används som underlag i beskrivning av planförutsättningar 
och skissarbete. Notera i det senare kamerans nordöstläge. Planområdets omfattning markerad i rött.
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Planområdets topografi och karaktär
Planområdet är till större delen okuperat, 
landskapsbilden huvudsakligen öppen. 
Områdets	 flacka	 delar	 utgör	 åkermark	 och	
betesmarker. Högre avsnitt är skogsbevuxna. 
Smedstadsbäcken	 [1]	 rinner	 genom	
området	i	väst-östlig	riktning,	till	delar	dikad,	
delvis meandrande. Området gränsar till 
exploaterade områden, bostadsområdet 
Lambohov	 [2],	 universitetsområdet	
Campus	 Valla	 [3]	 och	 bostads-	 och	
verksamhetsområdet	 Garnisonen	 [4].	 F.d	
militära	 installationer	 finns	 i	 och	 gränsande	
till området liksom ett antal mindre jordbruk. 
Området innanför planområdets avgränsning 
summerar 230 ha.

Områdets		topografi		och				karaktär	har	naturligtvis	
varit en grundläggande planeringsförutsättning 
för det vidare skissarbetet. Därtill har ett 
antal planeringsförutsättningar som arbetet 
har	 identifierat	 i	 kommunens	 plan-	 och	
programmaterial över Djurgården varit 
tongivande.	Summan	av	topografi,	karaktär	och	
övergripande planeringsförutsättningar har  
resulterat en  den planområdesavgränsning 
som presenteras nedan och vänster. En 
härledning till avgränsningen följer på s. 10 
och 11.
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Riksintresse för kulturmiljövården [röd markering]
Planområdet tangerar, och ingår delvis, i ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården: ”Tinnerö 
odlingslandskap”. Odlingslandskapet utgör ett av landets 
absolut främsta exempel på fossilt odlingslandskap från 
järnåldern och håller synnerligen väl bevarade lämningar 
från denna period.

 10 

Trafikförutsättningar [röd markering]
Området	håller	idag	två	större	vägar	för	kringfartstrafik,	
Lambohovsleden	[1]	och	Haningeleden	[2].	Kommunens	
översiktplan för övningsområdet framhåller området som 
vidare	 intressant	 ur	 trafikförsörjningssynpunkt.	 Ett	 ökat	
trafikarbete	 väntas	 på	 befintliga	 vägar	 inom	 området,	
likaså föreslås beredskap för en möjlig framtida kringfart, 
“Tvärleden”	[3]	i	syfte	att	ytterligare	avlasta	stadskärnan	
och	 redan	 befintliga	 kringleder.	 Översiktsplanen	
framhåller	 också	 planer	 på	 att	 	 med	 kollektivtrafik	
sammanbinda Mjärdevi, Universitetet, Garnisonen, 
Universitetssjukhuset med stadskärnan. För detta förslås 
en	spårväg,	den	s.k.	Link-Link-	banan	[4].

1

2

3

4

Riksintresse för naturvården [röd markering]
Planområdet tangerar, och ingår delvis, i ett 
riksintresseområde för naturvården: ”Eklandskapet 
kring Stora Rängen och Järnlunden”. Riksintresset 
består av cirka 260 delområden som har givits en 
schematisk avgränsning i kommunens översiktsplan. 
Delar	av	eklandskapet	omfattas	också	av	Natura	2000-
nomenklatur. 

3.2 Övergripande planförutsättningar 
- härledning av strukturplanens 
planområdesavgränsning
Notera att inga avvägningar mellan de 
övergripande planförutsättningarna görs. I en 
skarp planläggningssituation kan man förmoda 
att vissa planeringsförutsättningar skulle ges 
större vikt framför andra. För examensarbetets 
fallstudie gäller dock fokus att undersöka 
huruvida planeringsförutsättningar går att 
möta i planen, inte vilka av dessa som ev. bör 
prioriteras och hur detta skall ske.



Verksamheter [röd markering]
Enligt Översiktsplan för övningsområdet ingår 
planområdets norra delar i ett bälte av kunskapsintensiva 
verksamheter som allmänt kallas utvecklingsbältet eller 
utvecklingsbananen.	För	dettas	omfattning	se	också	fig.	
Planområdet i Linköping, s. 8. 
Det	strategiska	läget	mellan	Universitetet	-	Mjärdevi	och	
Garnisonen	-	Universitetssjukhuset	gör,	enligt	kommunen,	
området lämpligt som vidare utbyggnadsområde för 
kunskapsintensiva verksamheter. 
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Prognostiserad utveckling
Linköping har idag ca 138 000 inv. Två 
befolkningsprognoser genomfördes 2003. 
Den ena anger en skattad folkmängd till 146 
200 invånare 2015. Den andra måhända 
mer visionära räknar, utan att något bestämt 
år anges, med en befolkning på 200 000 
invånare. (Översiktsplan för övningsområdet 
2003) 
Prognoserna ger Linköping anledning att anta 
en kraftigt ökande efterfrågan på bostäder, 
för denna expansion tillmäts Djurgården stort 
intresse som möjligt utbyggnadsområde.
Kommunen uppmärksammar Djurgårdens 
strategiska, stadsnära läge. Vidare noteras 
goda förutsättningar att utveckla attraktiva, 
konkurrenskraftiga boendemiljöer i omedelbar 
närhet till kvalitativa och sammanhängande 
naturområden. Området har också goda 
förutsättningar att knytas an till angränsande 
områden	med	gång-,	cykel-	och	kollektivtrafik.	
(Översiktsplan för övningsområdet 2003)

Övergripande  planeringsförutsättningar 
sammantaget
Planområdet	 är	 föremål	 för	 flera	 intressen.	
Möjliga	 konflikter	 gäller	 framförallt	
bevarandeintresset	 i	 form	 av	 natur-	 och	
kulturskydd i förhållande till en framtida 
exploatering av området. Också kommunens 
övergripande	 trafiklösningar	 kan	 förmodas	
komma att påverka en möjlig framtida 
exploatering av området.

Fysiska planförutsättningar sammantaget
- icke-exploateringslämplig mark [röd markering]
Med bakgrund i inventeringen av området har avsnitt i 
planområdet	identifierats	som	icke-exploateringslämplig	
mark.	Detta	gäller	områden	som	ligger	under	natur-	och	
kulturskydd,	 topografiskt	olämplig	mark	 liksom	reservat	
för möjlig framtida infrastruktur.

Summa - planområdets avgränsning efter icke-
exploateringslämplig mark [röd markering]
Icke-exploateringslämplig	 mark	 har	 undantagits	 från	
planområdet. Yta som planområdet innefattar kan 
således sägas representera mark som arbetet betraktar 
som exploateringslämplig. Notera att områdena under 
naturskydd har sammanbundits med korridorer för 
artspridning	 efter	 önskemål	 i	 kommunens	 plan-	 och	
programmaterial över området.



3.3 Analys av konfigurativa 
förutsättningar
Som underlag för skissarbetet har en 
axialkarta	 över	 idag	 befintlig	 konfiguration	
upprättats. Axialkartan upptar ett område 
motsvarande ca 20 min. promenadavstånd 
från planområdets avgränsning. För 
axialkartans	 omfattning	 se	 fig.	Planområdet 
i Linköping s. 9. Notera att ett underlag 
inkluderande hela Linköping skulle ge ett 
ytterligare rättvisande utslag, särskilt gäller 
detta vid globala integrationsberäkningar. 
Likaså hade en korrelationsanalys mellan 
integrationsvärden	och	verkliga	rörelseflöden	
varit värdefull för att vidare utvärdera 
analysens tillförlitlighet.

Lokal integration -R3
Den lokala integrationsanalysen ger oss i 
första hand en översikt över hur den rumsliga 
integrationen distribueras i de respektive 
stadsdelarna. Stadskärnan med sitt 
regelbundna rutnät utmärker sig, inte minst 
genom de synnerligen välintegrerade axlarna 
St.	Larsgatan	[1]	och	Storgatan	[2].	Vidare	kan	
vi	identifiera	enskilda	samband	i	de	respektive	
stadsdelarna som utmärker sig med en 
relativt sett högre integration, häribland Nya 
Tanneforsvägen	[3],	delar	av	Djurgårdsgatan	
[4],	Westmannagatan	[5]	och	den	s.k	Corson	
på	universitetsområdet	[6].	I	övrigt	presenterar	
detta underlag ett övervägande homogent 
bebyggelsemönster, med överlag relativt 
låga lokala integrationsvärden.
En analys av lokala integrationsvärden ger oss 
också	ett	underlag	för	hur	konfigurationen	kan	
knytas	an	till	befintliga	gator.	Här	framträder	
Djurgårdsgatan	 [5]	 med	 förlängning	 mot	
innerstaden som intressant. För universitet 
är	 Corson	 [6]	 central,	 i	 Lambohov	 finner	 vi	
Bygdegatan	[7]	som	lämplig.

Global integration -Rn
Med underlaget begränsat till ett avstånd 
motsvarande ca 20 min promenad från 
planområdets gräns, kan vi anta en viss 
felkälla vid beräkningen av den globala 
integrationen. Med fokus mot planområdet 
sker en viss förskjutning i vad vi kan anta vara 
den ”verkliga” globala integrationskärnan. 
I Linköpings fall täcker den upprättade 
axialkartan	av	geografiska	skäl	upp	det	mesta	
av bebyggelsen till väster om planområdet. 
Däremot	 finns	 stora	 bebyggda	 områden	

till öster som faller väl utanför 20 minuters 
promenadavstånd,	 se	 fig.	 Planområdet i 
Linköping s. 9. Vi kan således anta att den 
globala integrationskärnan, med dessa 
områden inräknade, skulle komma att 
förskjutas något mot öster, dvs. närma sig 
dagens stadskärna. 
Med felkällan i åtanke kan den globala 
integrationsanalysen ändå ge oss värdefull 
information. För det första stärker den 
globala integrationsanalysen antagandet om 
att	 många	 befintliga	 områden	 angränsande	
till planområdet är rumsligt segregerade. 
Detta	 gäller	 främst	 Lambohov	 [A],	 Mjärdevi	
[B]	 och	 de	 östra	 bostadsområdena	 Berga	
[D],	 Vidingsjö	 [E]	 etc.	 Universitetsområdet	
[C]	förefaller	relativt	välintegrerat,	vilket	dock	
delvis kan tänkas vara ett resultat av nämnda 
felkälla. Den relativa rumsliga segregationen 
stärker också tesen om att planområdet bör 
användas för att skapa bättre fysiska samband 
till och mellan angränsande områden. 

Befintlig konfiguration - lokal integration (R3)

[2]

[1]

[4]

[3]

[6]

[7]

[5]

0,22 - 0,87 

0,87 - 1,86 

1,86 - 2,22

3,00 - 3,42

3,42 - 3,66

2,85 - 3,00

2,22 - 2,85

Befintlig konfiguration - global integration (Rn)

0,20 - 0,31 

0,31 - 0,36 

0,36 - 0,39

0,48 - 0,52

0,52 - 0,55

0,45 - 0,48

0,39 - 0,45

[B]

[A] [E]

[D]

[C]
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Fysiska planförutsättningar
- icke-exploateringslämplig mark[röd markering]
Med bakgrund i inventeringen av området har avsnitt i 
planområdet	identifierats	som	icke-exploateringslämplig	
mark.	Detta	gäller	områden	som	ligger	under	natur-	och	
kulturskydd,	 topografiskt	olämplig	mark	 liksom	reservat	
för möjlig framtida infrastruktur.

Externa samband [blå markering]
Gena samband mellan området och angränsande 
området upprättas efter accesspunkterna, A, B 
och C. Fysiska samband mellan Campus Valla och 
naturreservatet har varit tongivande, detta föreslås kring 
Smedstadsbäckens	befintliga	flöde.

3.4 Mot en strukturplan
Mot bakgrund i planeringsförutsättningarna 
och planresonemanget skissas en strukturplan 
för	området.	Examensarbetets	 konfiguration	
tar utgångspunkt i de, i metoden beskrivna, 
tre rörelsenivåerna. 

Den första, externa samband, syftar till gena 
samband mellan området och angränsade 
områden. Detta anses av vikt av två 
huvudsakliga anledningar

-	planområdets	strategiska	läge	bör	tillvaratas	
för	 att	 knyta	 ihop	 befintliga	 angränsande	
områden som idag kan uppfattas som fysiskt 
segregerade. 

-	 området	 som	 sådant	 antas	 ha	 mycket	
att vinna på att utgöra en integrerad del i 
helheten. 

Den andra, övergripande rutnät, syftar till 
en jämt fördelad rumslig integration och god 
orienterbarhet.  

Den tredje nivån, intern kvartersindelning 
(internnät), sker efter för stunden aktuell 
användning. De indelningar som visas är 
alltså rent hypotetiska, men fullt möjliga 
interna gatudragningar. Avsikten är att 
kvarteren skall kunna indelas lokalt utan 
att den övergripande strukturen måste 
förändras. Det övergripande rutnätet kan 
ligga	 fast	 och	 förmedla	 rörelseflöden	 och	
orienterbarhet relativt oberoende förändringar 
inom kvarteren. På den interna nivån 
eftersträvas	 således	 inte	 per	 definition	 en	
jämn	integration.	Den	interna	konfigurationen	
kan istället skräddarsys efter den verksamhet 
som är aktuell för läget. Vi kan förmoda en 
stor variation i gatusträckningar och därmed 
i integration. Ett villaområde har inte samma 
behov	av	närhet	till	möjliga	rörelseflöden	som	
en amerikansk restaurantkedja.

Skissarbetet
Examensarbetet	 har	 identifierat	 ett	 antal	
punkter till vilka området bör anslutas, externa 
samband. Punkt A avser Djurgårdsgatan med 
förlängning i stadskärnan, Garnisonen och 
universitetssjukhuset. Punkt B refererar till 
Universitetsområdet och Mjärdevi. Punkt C 
representerar Lambohov. Sambanden mellan 
dessa områden har gjorts gena och raka.

Över sambanden läggs ett övergripande 
rutnät. Detta tar utgångspunkt i anslutningar 
till angränsande områden, i huvudsak 
universitetsområdet. Likaså anpassas 
rutnätet	 till	 platsen	 topografi	 och	 områden	
under	natur-	och/eller	kulturskydd.	
Konfigurationen	 har	 vidare	 utformats	 med	
hänsyn till en möjlig framtida expansion 
av	 strukturen.	 I	 övrigt	 har	 konfigurationen	
utformats efter planresonemangets tankar 
kring relativt stora kvarter, som om möjligt, 
omgärdas av det övergripande rutnätet. 

Utöver	 platsens	 topografi	 och	 skyddade	
områden har också en möjlig framtida 
trafikutveckling	 kommit	 att	 påverka	 planens	
utformning. Ett mål med strukturplanen är att 
inte omöjliggöra den idag prognostiserade 
trafikarbetesutvecklingen.	 Examensarbetet		
ser dock värden i att infrastrukturen så långt 
som	möjligt	 inordnas	 i	 konfigurationen	 som	
sådan.  Därför föreslås,

-Två	 huvudgator	 med	 god	 kapacitet,	 50/30	
km/h 

-gatorna	 inordnas	 så	 långt	 som	 möjligt	 i	
konfigurationen

-planskildheter	 undviks	 till	 förmån	 för	
korsningar i plan 

Examensarbetet ser vinster i att det 
huvudsakliga stråket till och mot 
stadskärnan, i strukturplanen benämnd 
Lambohovsdiagonalen	[1],	[2],	prioriterar	gång-	
cykel-	och	kollektivtrafik.	Av	denna	anledning	
förslås den huvudsakliga kapaciteten för 
biltrafik	 förläggas	 i	 ny	 sträckning,	 bypass	
[3].	 På	 detta	 sätt	 antas	 också	 förmodade	
konflikter	mellan	trafikslagen	kunna	minskas	
något.	Trafikplats	E	utformas	så	att	en	möjliga	
framtida tvärförbindelse enl. ÖP kan anslutas. 
Se också Strukturplan för Djurgården s. 19 
samt Bilaga II Utbyggnadsstudie.

Trafiklösning - principskiss  [blå markering]
[1]	Sträcka	A-B	-	Lambohovsdiagonalen	södra
[stadsboulevard,		2	körfält	i	varje	färdriktning,
separat	kollektivtrafikkörfält]
[2]	Sträcka	B-C	-	Lambohovsdiagonalen	norra
[stadsboulevard,	1	körfält	i	varje	färdriktning,
separat	kollektivtrafikkörfält]
[3]	Sträcka	D-B-E-F	-	bypass
[stadsboulevard,	2	körfält	i	varje	färdriktning]

För principsektioner se Bilaga II Utbyggnadsstudie
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Övergripande rutnät  [blå markering]
Det övergripande, stormaskiga rutnätet tar utgångspunkt 
i planresonemangets antagande om jämnt fördelad 
rumslig	 integration.	 Rutnätet	 har	 konfigurerats	 efter	
planområdets	 topografi	 och	 icke-områden.	 Möjliga	
anslutningar	till	befintlig	konfiguration	inom	Campus	Valla	
har varit tongivande liksom Smedstadsbäckens läge.

Kvartersstruktur  [blå markering]
Stora kvarter har eftersträvats. Avsikten är att vidare 
indelning av kvarteren kan ske efter aktuell funktion och 
täthet.

Hypotetisk konfiguration inom kvarter  [blå 
markering]
Utöver externa samband och det övergripande rutnätet 
har	 en	 hypotetisk	 intern	 kvarterskonfiguration	 skissats.	
Avsikten är att spegla gatuadditioner efter olika 
funktioner och tätheter. En blandning mellan säckgator 
och genomgående gator har förslagits, raka gator har 
blandats med svängda gator etc. 

4. Prövning

4.1 Rörelserummet
För att se huruvida den skissade 
konfigurationen	uppfyller	de	egenskaper	som	
identifierats	 i	 metodavsnittet	 har	 ett	 antal	
nyckelvärden plockats ut. 
Fokus läggs vid jämförelsen mellan det 
övergripande rutnätet som sådant och 
det övergripande rutnätet med en möjlig 
konfiguration	på	kvartersnivå.	Av	 intresse	är	
att det övergripande rutnätet behåller sina 
konfigurativa	 egenskaper	 (jämnt	 fördelad	
integration, överlag hög integration, god 
korrelation mellan global och lokal integration 
och god korrelation mellan konnektivitet 
och lokal integration) relativt oberoende 
konfigurativa	tillägg	i	kvarteren.	

Materialet är uppdelat i två delar, rutnätet 
utan internnät, och rutnätet med internnät. 
Den	skissade	konfigurationen	har	beräknats	
med och utan internnätet. Axiallinjernas 
värden	 för	 de	 respektive	 konfigurationerna	
har plockats ut i  fyra valda tabelldata, 
axiallinjens referensnummer, konnektivitet, 
lokalt integrationsvärde och globalt 
integrationsvärde. Dessa data har sedan 
vidarebehandlats efter medelintegration, 
standardavvikelse och korrelationer. 

Integrationsvärden och integrationens 
fördelning
Vi ser vid en jämförelse mellan rutnätet 
utan internnät och rutnätet med internnät att 
skillnaderna i tabellvärden dem emellan är 
relativt små. Vi kan inledningsvis konstatera 
att rutnätets värden, oavsett internnätet, 
är höga. En beräkning av medelvärdet för 
den	analyserade	befintliga	 konfigurationen	 i	
Linköping ger oss ett globalt integrationsmedel 
på ca 0,36 och ett lokalt på ca 1,45. Den 
föreslagna	konfigurationen	ger	ett	medel	på	
nära det dubbla, såväl globalt som lokalt. 
(globalt	0,65-0,7,	lokalt	2,45-3,09)	

Vi kan, utöver de i relation, höga värdena, 
också	 konstatera	 att	 konfigurationen	
fördelar integrationen relativt jämt. För 
rutnätet utan internnät nås ett högsta 
värde för lokal integration om 3,16 och ett 
lägsta värde om 1,69, medelvärdet för den 
lokala integrationen uppgår till 2,43. Den 
globala integrationen fördelar sig mellan 
minvärdet 0,61 och maxvärdet 0,7 med ett 
medelvärde kring 0,65.Med en beräkning av 

standardavvikelsen kan en vidare indikation av 
variationen inom integrationsvärdesserierna 
ges. Standardavvikelsen för den lokala 
integrationen i rutnätet utan internnät uppgår 
till 0,43. Undantar man det högsta och lägsta 
värdet i talserien minskar standardavvikelsen 
något till 0,41. För den globala integrationen 
ges högsta värdet 0,709 och lägsta värdet 
0,617 med standardavvikelsen 0,025 resp. 
0,022. Vi kan sluta oss till att integrationen 
överlag är hög och jämt fördelad.

I	 rutnätet	 med	 internnät	 finner	 vi	 ett	 något	
högre högstavärde för lokal integration, 3,88. 
Också minimivärdet är högre 1,99 jämfört 
med 1,69 för motsvarande utan internnät. 
Samma	tendenser	finns	i	värdena	över	global	
integration, med högstavärdet 0,756 och 
lägsta 0,656.
Medelvärdet för den lokala integrationen i 
rutnätet med internnät uppgår till 3,07 och 
för global integration 0,7. Integrationen 
håller med andra ord, såväl lokalt som 
globalt, något högre värden i rutnätet 
med	 konfigurativa	 tillägg	 i	 kvarteren	 än	 i	
rutnätet utan internnät, något som vi också 
kunnat förvänta oss. För variationen av 
integrationsvärdena inom rutnätet med 
internnät kan vi konstatera att också denna är 
något större. Standardavvikelsen för värdena 
gällande lokal integration uppgår till 0,461 
(0,43). För de globala integrationsvärdena 
ger motsvarande beräkning 0,025 (0,025)
Sammanfattningsvis håller rutnätet med 
internnät jämfört med rutnätet utan internnät, 
en något högre medelintegration, högre 
max-	 och	 minimivärden	 samt	 en	 något	
större variation av integrationsvärdena inom 
konfigurationen.
Även	 då	 skillnader	 finns	 kan	 vi	 konstatera	
att det rör sig om relativt små differenser. 
Vi	 finner	 med	 andra	 ord	 visst	 belägg	 för	
att	 rutnätet	 konfigurativt	 fungerar	 relativt	
oberoende kvarterens interna indelning. Detta 
är av stor vikt, då examensarbetet betonar att 
kvartersindelningen och användningen kan 
förmodas ändras över tid. Hur den interna 
kvarterskonfigurationen	kommer	att	se	ut	är	
således mycket svårt att förutse. Planens 
fasta punkt är istället det övergripande 
rutnätet.
Utöver den jämna fördelningen av den rumsliga 
integrationen kan vi också konstatera att de 
respektive rutnäten presenterar överlag 
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höga integrationsvärden. Också här innebär 
internnätets vara eller icke vara endast mindre 
avvikelser. Ett generellt sett välintegrerat 
rutnät rimmar väl med examensarbetets avsikt 
att inkludera alla delar av planen i en fysiskt 
koordinerad helhet. Håller det övergripande 
rutnätet en överlag hög integration kan vi 
förmoda att en övervägande majoritet av 
planens ingående kvarter kommer att gränsa 
till en tillgänglig gata. Inga eller få delar av 
planen	 undantas,	 av	 konfigurationen,	 från	
möjliga	rörelseflöden.

Samtidigt som examensarbetet betonar värdet 
i höga integrationsvärden är det viktigt att 
understryka att lägre integrationsvärden kan 
vara lika intressanta. För examensarbetets 
del gäller dock att det övergripande rutnätet 
bör hålla en jämn och hög integration. Mindre 
integrerade gator får däremot fritt spelrum 
inom kvarteren. Det är också här vi kan tänka 
oss att de är mest relevanta, inte minst om 
kvarteren innehåller funktioner som vinner på 
små	trafikrörelser,	ex.	bostäder	eller	allmänt	
ljusskygga verksamheter.

Just närheten mellan välintegrerade gator 
och mindre integrerade gator kan förmodas 
vara av intresse. Den relativa intensiteten i 
de integrerade stråken kan snabbt bytas mot 
lugna och avskilda rum och vice versa. För 
att återgå till Hillier,

”Good urban space has segregated lines, but they 
are close to integrated lines, so that there is a 
good mix of integrated and segragted lines locally” 
(Hillier, B. s.175)

Korrelation mellan konnektivitet och lokal 
integration
Utöver	jämförelser	mellan	konfigurationernas	
respektive integrationsvärden och dess 
inbördes variation har också två korrelationer 
av intresse plockats ut. Den första gäller 
överensstämmelsen mellan konnektivitet 
och lokal integration. Denna kan, som 
tidigare sagts, förmodas säga något om 
konfigurationens	 orienterbarhet.	 Vi	 finner	
att korrelationerna i rutnätet med internnät 
(r2=0,81) såväl som i rutnätet utan internnät 
(r2=0,79) är goda. Denna överensstämmelse 
är intressant genom orienterbarhetstesen 
där välintegrerade gator också har höga 
konnektivitetsvärden. De små differenserna 

Utsnitt  - rutnät utan internnät - samband A-B-C

Föreslagen konfiguration
 - övegripande rutnät utan internnät - lokal integration (R3)

0,33 - 0,51 

0,51 - 0,87 

0,87 - 1,89

2,85 - 3,26

3,26 - 3,66

2,30 - 2,85

1,89 - 2,30

[A]

[C]

[B]

Utsnitt  - rutnät utan internnät 

Föreslagen konfiguration
 - övegripande rutnät utan internnät - global integration (Rn)

0,22 - 0,32 

0,32 - 0,43 

0,43 - 0,50

0,63 - 0,66

0,66 - 0,71

0,56 - 0,63

0,50 - 0,56

[A]

[C]

[B]

Utsnitt  - rutnät med internnät, internnätet undantaget 

Föreslagen konfiguration 
- övergripande rutnät med internnät - lokal integration (R3)

0,33 - 0,64 

0,64 - 1,85 

1,85 - 2,10

3,21 - 3,52

3,52 - 3,88

2,47 - 3,21

2,10 - 2,47

[A]

[C]

[B]

Utsnitt  - rutnät med internnät, internnätet undantaget 

Föreslagen konfiguration
 - övergripande rutnät med internnät - global integration (Rn)

0,23 - 0,29 

0,29 - 0,44 

0,44 - 0,51

0,64 - 0,70

0,70 - 0,76

0,59 - 0,64

0,51 - 0,59

[A]

[C]

[B]
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mellan korrelationerna visar åter på att 
det övergripande rutnätet väl hanterar 
konfigurativa	 tillägg	 inom	 kvarteren.	
Korrelationen mellan konnektivitet och lokal 
integration är till och med något starkare i 
rutnätet med internnät.

Korrelation mellan lokal och global 
integration
En analys av samstämmigheten mellan lokal 
och global integration kan förmodas säga 
något	 om	en	 konfigurations,	 eller	 del	 av	 en	
konfigurations	 tillgänglighet	 och	 status	 i	
helheten. Är korrelationen stark kan vi anta 
att aktuella gator eller stadsdelar används 
för	 såväl	 lokala	 som	 globala	 förflyttningar.	
I fallstudiens fall gäller analysen den 
föreslagna	 konfigurationen	 i	 förhållande	 till	
den analyserade delen av Linköping. 
Korrelationerna mellan lokal och global 
integration är för rutnätet utan internnät r2=0,65 
och för rutnätet med internnät r2=0,53. Vi kan 
förmoda en viss felkälla i det att underlaget 
för spacesyntaxanalysen endast inkluderar 
områden inom ett avstånd motsvarande ca 
20 min promenad från planområdesgränsen. 
På detta sätt hamnar planområdet mycket 
centralt i kontexten med exceptionellt höga 
globala integrationsvärden som följd. Med 
hela Linköping som underlag kan vi förvänta 
oss att den globala integrationen faller något 
för planområdet, därmed bör korrelationen 
mellan global och lokal integration också bli 
starkare. 
Särskilt intressant är korrelationen mellan 
lokal och global integration i strukturplanens 
huvudstråk. Med felkällan i åtanke kan vi ändå 
konstatera	att	såväl	samband	A-C	(ref.	2700	
rutnätet utan internnät, resp. 2707 rutnätet 
med internnät.) som samband B – C,A (ref. 
2713/2715 rutnätet utan internnät, resp. 
2720/2722 rutnätet med internnät) håller 
såväl hög lokal som global integration. Vi 
kan förmoda att dessa gator kommer att vara 
centrala	för	såväl	förflyttningar	inom	området	
som mellan området och angränsande 
områden.

Sammanfattning - rörelserummet
Konfigurationen	 håller	 en	 överlag	
hög integration med jämn fördelning 
i	 konfigurationen.	 Integrationsgraden	
och fördelningen är relativt oberoende 
konfigurativa	tillägg	på	inom	kvarteren.	
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Rutnätet med internnät

eslekivvadradnatSnRnoitargetniledeM3RnoitargetniledeM)labolg(nR]HH[noitargetnI)lakol(3R]HH[noitargetnItetivitkennoKfeR R3 Standardavvikelse Rn

1 3 2,41826800 0,66147560 Rött=högsta värde 3,07482171 0,70046824 0,51260179 0,02727657
nim/xam-nim/xam-edrävatsgäl=ttålB05580366,000955540,222

12 2 2,15616000 0,64025400 0,46147723 0,02465619
2696 20 3,52945300 0,71349730
2697 14 3,45190000 0,72673900
2698 8 3,08424900 0,68760570
2699 16 3,33293500 0,69757560
2700 27 3,88324000 0,70110900
2701 21 3,69544900 0,72527300
2702 18 3,60314000 0,73877000
2703 13 3,18193900 0,70718130
2704 16 3,28295400 0,70090010
2705 13 3,17071800 0,70061560
2706 10 3,30600800 0,72580170
2707 18 3,67425800 0,75612120
2708 8 2,99776200 0,69999030
2709 6 2,86926800 0,69963080
2710 3 2,54975400 0,70228840
2711 11 3,29306200 0,69493480
2712 6 1,99595600 0,68256490
2713 3 2,71005700 0,68879510
2714 11 3,13356700 0,73183500
2715 5 2,52555600 0,65660940
2717 10 2,97706900 0,70416070
2718 10 3,03242100 0,66641460
2719 5 2,81568500 0,67554590
2720 22 3,63752700 0,74177630
2722 24 3,74109400 0,72255990

Korrelation Konnektivitet - Integration [HH] R3

y = 12,387x - 26,48
R2 = 0,8188
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Rutnätet utan internnät

eslekivvadradnatSnRnoitargetniledeM3RnoitargetniledeM)labolg(nR]HH[noitargetnI)lakol(3R]HH[noitargetnItetivitkennoKfeR R3 Standardavvikelse Rn

1 3 2,16811000 0,62367100 Rött=högsta värde 2,43605118 0,65833699 0,42980096 0,02498722
nim/xam-nim/xam-edrävatsgäl=ttålB04791526,000769837,122

12 2 1,59676000 0,60296200 0,41163335 0,02257365
2689 17 3,11531100 0,67053040
2690 10 2,97276000 0,68255800
2691 5 2,10381600 0,64562650
2692 6 2,43102500 0,65553450
2693 13 2,85667100 0,65677200
2694 13 2,87709400 0,67968090
2695 10 3,05620000 0,69402500
2696 7 2,49498700 0,66427760
2697 6 2,33293600 0,65772570
2698 6 2,33293600 0,65772570
2699 6 2,65847700 0,68137850
2700 18 3,15918800 0,70932300
2701 7 2,42089800 0,65779780
2702 3 2,14736100 0,65759960
2703 3 2,20081600 0,66133140
2704 8 2,44709700 0,65220420
2705 3 1,69362400 0,64463830
2706 3 2,20012500 0,64787420
2707 7 2,50562500 0,68894620
2708 4 1,77005400 0,61797120
2710 7 2,54264300 0,66334150
2711 7 2,45412700 0,62624120
2712 4 2,15707700 0,63490330
2713 11 2,94250800 0,69621910
2715 9 2,83224000 0,67737950

Korrelation Integration [HH] Rn - Integration [HH] R3

y = 0,0476x + 0,5433
R2 = 0,7101
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R2 = 0,7837
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Externa konsekvenser av konfigurationen
Med	 konfigurationen	 analyserad	 kan	 det	
vara intressant att se till de konsekvenser 
planområdets	 konfiguration	 får	 för	 den	
nuvarande	 konfigurationen	 i	 Linköping.	
En sammanställning av beräknade 
axialkartor	 över	 befintlig	 konfiguration	 och	
konfigurationen	 med	 planområdet	 adderat	
har därför gjorts. Några kommentarer till 
denna sammanställning följer. 
Inledningsvis gäller åter försiktighetsprincipen 
vid tolkningen av den globala beräkningen. 
Liksom tidigare kan vi anta att den verkliga 
globala	integrationskärnan	befinner	sig	något	
mer österut än vad som framgår i materialet. 
De exceptionellt höga värdena kan därför 
förmodas vara överdrivna. Intressant 
vid en tolkning av den globala analysen 
för	 nuvarande	 konfiguration	 är	 att	 den	
traditionella stadskärnan, trots sitt (felaktigt) 
relativt	 perfiera	 läge	 ändå	 uppvisar	 en	 hög	
tillgänglighet. Vad gäller den lokala analysen 
av	 nuvarande	 konfiguration	 kan	 vi	 åter	
konstatera stadskärnans jämnt integrerade 
rutnät och de utmärkande axlarna St.Lars 
gatan och Storgatan. 

Planförslaget	 medför	 en	 rad	 konfigurativa	
effekter. Mest märkbart är den påfallande 
globala integrationen. Återigen kan vi 
förmoda en viss överdrift med planområdet 
beläget mitt i det analyserade området. Vi 
kan, med felkällan i åtanke, dock konstatera 
positiva rumsliga integrationseffekter för 
en rad områden. Framförallt gäller detta 
Universitetet, Lambohov och området kring 
Djurgårdsgatan till vilken Garnisonen och 
Universitetssjukhuset ansluter. Också för 
de östra stadsdelarna, Berga och Vidingsjö 
märks en viss förbättring i integrationsvärde. 
Gällande lokala värden ser vi tendenser till 
högre värden i Universitetsområdet, liksom 
i området kring Djurgårdsgatan. Notera de 
respektive legendernas olika värdeintervall.

Föreslagen konfiguration 
- övergripande rutnät med internnät - lokal integration (R3)

0,33 - 0,64 

0,64 - 1,85 

1,85 - 2,10

3,21 - 3,52

3,52 - 3,88

2,47 - 3,21

2,10 - 2,47

Föreslagen konfiguration
 - övergripande rutnät med internnät - global integration (Rn)

0,23 - 0,29 

0,29 - 0,44 

0,44 - 0,51

0,64 - 0,70

0,70 - 0,76

0,59 - 0,64

0,51 - 0,59

Befintlig konfiguration - lokal integration (R3)

0,22 - 0,87 

0,87 - 1,86 

1,86 - 2,22

3,00 - 3,42

3,42 - 3,66

2,85 - 3,00

2,22 - 2,85

Befintlig konfiguration - global integration (Rn)

0,20 - 0,31 

0,31 - 0,36 

0,36 - 0,39

0,48 - 0,52

0,52 - 0,55

0,45 - 0,48

0,39 - 0,45
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4.2 Vistelserummet
Examensarbetet uppmärksammar vinster i 
att kunna göra förändringar i de respektive 
kvarteren relativt oberoende den övergripande 
konfigurationen	 och	 planen.	 Till	 ytan	 stora	
kvarter som sedan kan indelas och förändras 
internt förmodas kunna bidra till en sådan 
generalitet och föränderbarhet.
För att pröva detta antagande har ett utsnitt 
av planen möblerats med byggnadstypologier 
representerandes olika ytdisposition och 
täthet. Dessa referenstypologier har hämtats 
i Johan Rådbergs Svenska Stadstyper. 
Tyngdpunkt har lagts på varierande 
exploateringsgrader, vilket kan antas kunna 
illustrera möjliga efterfrågandescenarion. 

Sammanfattning - vistelserummet
En prövning av referenstypologier ger oss 
att det skissade vistelserummet lyckas 
hålla skiftande exploateringsgrader och 
ytdispositioner. Man kan naturligtvis också 
vända på resonemanget och påvisa att de 
flesta	 referenstypologier	 går	 utmärkt	 att	
anpassa	till	en	rutnätskonfiguration.	
Sammantaget kan vi naturligtvis säga mycket 
lite om hur väl typologierna verkligen skulle 
fungera på platsen för fallstudien, än mindre 
hur de skulle fungera tillsammans. Däremot 
kan vi sluta oss till att typologierna fysiskt gått 
att inordna, liksom att gatusamband mellan 
typologierna har kunnat upprättas. För detta 
har	 konfigurationens	 vistelserum	 visat	 sig	
fungera utmärkt.

1.Tvåvånings,
radstående hus
e=ca 0,35
n=2

2.Radstående hus
e=ca 0,75
n=2-3

3.Urbant
höghuskvarter
e=ca 1,7
n=6

4. Parkstråk
prövas ej mot 
typologi

5.Småstadskvarter
med gårdshus
e=ca 0,9
n=1-4

6.Blandad öppen 
trädgårdsstad
e=ca 0,35
n=2

7.Blandad öppen 
trädgårdsstad
e=ca 0,35
n=2

8.Kåkstad
e=ca 0,45
n=2-4

6	-	7

     5

     4

     3

     2

     

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     1

     8
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Delområde för typologiprövning-avgränsningen streckad
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5. Strukturplan för Djurgården

Med	 konfigurationens	 rörelserum	 och	
vistelserum utvärderade kan vi konstatera att 
dessa väl uppfyller önskemålen presenterade 
i examensarbetets planresonemang. Likaså 
kan	 vi	 sluta	 oss	 till	 att	 en	 konfiguration	
efter planresonemanget framgångsrikt har 
kunnat appliceras på området för fallstudien 
med	 hänsyn	 till	 befintliga	 platsbundna	
planeringsförutsättningar. 

1. Lambohovsdiagonalen norra
2. Lambohovsdiagonalen södra
3.	Gata	dimensionerad	för	genomfartstrafik
4.	Nygestaltad	befintlig	trafikplats
5.	Ny	föreslagen	trafikplats
6.	Möjlig	förläggning	av	Link-linkbanan
7. Reservat för möjlig framtida tvärled
8. Parkstråk
9.	Exempel	på	område	av	icke-
exploateringslämplig typ

I strukturplanen, utsparade områden 
under naturskydd har i möjligaste mån 
sammanbundits med korridorer för 
artspridning, i enlighet med önskemål 
identifierade	 i	 kommunens	 program-	 och	
översiktsplanmaterial. 

Notera i övrigt strukturplanens anslutningar 
till	 befintliga	 konfigurationer	 i	 angränsande	
områden,	 samt	 hur	 områdets	 topografiska	
förutsättningar har hanterats.
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5.1 Exploateringsexempel
Detta avsnitt visar ett antal möjliga utfall av 
en möblering av strukturplanen. Utfallen 
gäller här överslag för areor och skattade 
invånarantal.

Med utgångspunkt i    Rådbergs typologier har tre 
hypotetiska exploateringsexempel av planen 
gjorts. Härpå följer ett exploateringsexempel 
efter förutsättningar som examensarbetarna 
har	 identifierat	 i	 kommunens	 program	 för	
området. Detta exempel skulle således kunna 
ses som en möjlig disposition av planen idag, 
om kommunens intressen får verka rådande.

Beräkningsgrund exploateringsexempel 
Exploateringsgrad och täthet har beräknats 
efter de metoder Rådberg tillämpar i 
Svenska Stadstyper. En sammanställning av 
beräkningsgången ges här.

Totalarean (A)
Totalarean beräknas som kvarterets yta + 
yta till angränsande gators mitt. Om kvarteret 
gränsar mot grönområde eller vattenområde 
kan schablonmässigt 10m av detta räknas till 
kvarterets totalarea.

Bruttoarea (BTA)
BTA fås genom att den area som byggnaderna 
upptar på mark (BYA) multipliceras med 
våningsantalet (n). Vid fall av 1/2 plan, snedtak 
etc. kan BTA för det översta våningsplanet 
schablonmässigt beräknas som 30%, 50% 
eller 80% av BTA för ett helt våningsplan.

Nettoexploateringstal (e)
Nettoexploateringstalet beräknas som den 
sammanlagda BTA för aktuellt område 
dividerat med det aktuella områdets totalarea 
(A). e= BTA/A

Antal invånare (inv.)
Vid tidiga överslagsberäkningar av 
invånarantal kan schablonmässigt 100m2 
BOA enfamiljshus omsättas till 2,4 invånare 
och	 100	 m2	 BOA	 flerbostadshus	 till	 2,1	
invånare. (Siv Schéele , WSP analys & 
strategi.)
Då den bebyggda ytan i Rådbergs 
exempeltypologier är beskrivna i BTA och 
inte BOA måste en omräkning göras. BTA 
ersätts då schablonmässigt till BOA genom 
att räknas ner med faktor 0,8.

Exploateringsexempel I
Småhuskvarter, friliggande hus (e=0,14)

Total markarea (A) 2 302 200 m2
BOA 257 900 m2
totalt antal inv. 6200

Exploateringsexempel II
Blandad öppen trädgårdsstad (e=0,23)
(50%	småhus,	50%	flerbostadshus)

Total markarea (A) 2 302 200 m2
BOA 423 600 m2
inv. i enfamiljshus 5100, 
inv.	i	flerbostadshus	4400
totalt antal inv. 9500

Exploateringsexempel III
Reformkvarter, storgårdskvarter (e=1,7)

Total markarea (A) 2 302 200 m2
BOA 3 131 000
totalt antal inv. 15 000
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Fig. Andel ianspråkstagen yta i exploateringexempel I (brun skraffering)

Fig. Andel ianspråkstagen yta i exploateringexempel II (brun skraffering)

Fig. Andel inspråkstagen yta i exploateringexempel III (brun skraffering)

7

8

9



5.2  Möjlig exploatering efter förutsättningar 
i ÖP och områdesprogram
Ett överslag till möjlig exploatering efter 
önskemål som examensarbetet kunnat 
identifiera	 i	 kommunens	 planer	 för	 området	
görs. Bland önskemålen märks:

Kommunens utvecklingsbanan
Den norra delen av området ingår i 
utvecklingsbältet utvecklingsbananen 
(Översiktsplan för övningsområdet 2003) 
varför kommunen räknar med att lokaler för 
kunskapsintensiva företag kan tänkas vara 
lämpliga	 i	 detta	 läge.	 För	 omfattning	 se	 fig.		
planförutsättningar Verksamheter s. 11 samt 
fig.	Planområdet i Linköping, s. 8.

Bibehållna och utökade naturvärden i och 
kring Tinnerö eklandskap
Enligt Naturvårdsprogrammet för 
Linköpingskommun är det önskvärt att stärka 
och skapa nya värdekärnor i naturreservatet 
Tinnerö eklandskap.( Naturvårdsprogrammet 
för Linköpings kommun 2003)

Samband mellan bebyggelseområden och 
naturreservatet
En	utveckling	av	natur-	och	rekreationsvärdena	
har varit en utgångspunkt vid programarbetet 
för Djurgårdsområdet. De fysiska sambanden 
mellan bebyggelseområdena, såväl 
befintliga	som	framtida	är	därför	av	stor	vikt.	
Inte minst gäller detta sambandet mellan 
universitetsområdet och naturreservatet, 
för vilket områdesprogrammet föreslår 
ett parkstråk utmed Smedstadsbäckens 
sträckning (Områdesprogram för Djurgården 
2005).

Tomtkö markbostäder
Djurgårdsområdet antas ha goda 
förutsättningar att rymma attraktiva 
markbostäder. (Översiktplan för 
övningsområdet 2003)

Examensarbetet ser också Universitetet 
Campus Valla som en viktig planfaktor. Enligt 
Akademiska Hus är en framtida expansion 
av Campusområdet mot Djurgårdsområdet 
såväl önskvärd som trolig. (Bengt Erlandsson, 
regiondirektör, Akademiska Hus Öst AB) 

Exploateringsexempel ÖP
Användningen och ytfördelningen är ett 
resultat av nämnda önskemål.Områdets 
norra del antas kunna bli föremål för lokaler 
för verksamheter , ytfördelningen mellan 
bostäder och verksamheter har därför satts 
till	50-50.	Andelen	för	bostadsändamål	antas	
bebyggas med blandad öppen trädgårdsstad, 
där	 fördelningen	 mellan	 flerfamiljshus	 och	
enfamiljshus schablonmässigt satts till 
50-50.	 	 Området	 kring	 Smedstadsbäcken	
föreslås utvecklas till ett parkstråk med 
gena och attraktiva samband till och mellan 
Djurgårdsområdet,	 Campus	 och	 natur-	 och	
rekreationsområden i Tinneröreservatet. 
Parkstråket rymmer en mindre andel bebyggd 
mark, där fördelningen mellan verksamheter 
och	 bostäder	 schablonmässigt	 satts	 till	 50-
50. Områdets södra del föreslås, i enlighet 
med rådande efterfrågan, att bebyggas med 
markbostäder. Det strategiska läget med 
närhet till service och arbetsplatser motiverar 
en något högre täthet än ett konventionellt 
villaområde, området föreslås därför 
bebyggas med blandad öppen trädgårdsstad 
(e= ca 0,35). Sammantaget summerar 
exploateringen ca 6100 inv.

Norra delen - blå skraffering
Total markarea bostadsbebyggelse (A)
760 300 m2
e=0,23
BOA 140 000 m2
inv. enfamiljshus 1700
inv.	flerbostadshus	1500
totalt antal inv. 3200

Parkstråk - grön skraffering
(hus i park 60% av totA bebyggs med friliggande 
lamellhus,	3-4	vån.)
Total markarea (A)
145 000 m2
e=0,6
BOA 34 900 m2
totalt antal inv. 700

Södra delen - brun skraffering
Total markarea bostadsbebyggelse (A)
529 900 m2
e=0,23
BOA 99 300 m2
inv. enfamiljshus 1200
inv.	flerbostadshus	1000
totalt antal inv. 2200 
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Fig. Fördelning av andel ianspråkstagen yta i exploateringexempel ÖP



Arbetet har syftat till att pröva möjligheten 
att tillämpa en strukturplan efter 
rutnätsmönster i en fallstudie efter aktuella 
planeringsförutsättningar.  Ett övergripande 
mål har varit att skapa en plan som håller en 
hög grad av generalitet och mottaglighet för 
förändring. 

Ett antagande är att rutnätet håller ett 
antal egenskaper som gör det intressant 
som utgångspunkt för en strukturplan för 
generalitet och föränderbarhet, bland dessa:

-	 rutnätskonfigurationen	 ger	 en	 jämn	
fördelning av den rumsliga integrationen, få 
delar	 av	 planen	 undantas	 konfigurativt	 från	
möjliga	rörelseflöden.

-	rutnätet	möjliggör	kvarter	som	kan	förmodas	
hålla olika funktioner och täthet

-	 strukturen	 kan	 lätt	 expanderas	 genom	
förlängningar och tillägg

Arbetet har gjort ett antal mer eller mindre 
vetenskapliga prövningar av dessa påstådda 
kvaliteter.
För att utvärdera rutnätets förmåga att 
presentera en jämnt fördelad rumslig 
integration har spacesyntaxmetod använts. 
Särskild vikt har lagts vid studier av det 
övergripande rutnätets förmåga att hantera 
konfigurativa	tillägg	inom	kvarter.

Vad gäller generella kvarter kan vi sluta 
oss till att ett stort antal typologier hämtade 
i Johan Rådbergs Svenska Stadstyper gick 
att inordna i ett utsnitt av planen. Hur dessa 
dessa skulle fungera i verkligeheten kan vi 
naturligtvis säga mycket lite om. Vi kan dock, 
med visst historiskt belägg sluta oss till att 
rutnätskonfigurationer	 haft	 en	 god	 förmåga	
att hantera över tid skiftande funktioner och 
täthet.

Expanderbarheten av rutnätetet i fallstudien 
har inte studerats i detalj. Anslaget har 
snarare varit att låta strukturplanen från 
början innefatta så stor del av  planområdet 
som möjligt. Området kan sedan exploateras 
successivt, med strukturplanen som 
underliggande strategi. Vi kan dock konstatera 
att	många	axiallinjer	i	föreslagen	konfiguration	
kan förlängas, bibehållen eller förstärkt 
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rumslig integration kan antas.

Med utvärderingarna genomförda kan vi 
med tillfredställelse konstatera att rutnätet 
fördelar den rumsliga integrationen jämt, 
relativt	 oberoende	 konfigurativa	 tillägg	 inom	
kvarter. Likaså håller rutnätet överlag höga 
integrationsvärden, också detta relativt 
oberoende internnätets vara eller icke vara. 
Vi kan vidare konstatera att kvarteren, i 
form och storlek, kan hålla en rad typologier 
av slag som kan komma att bli aktuella för 
fallstudieområdet i framtiden. Tillsammans 
bör dessa faktorer kunna bidraga med en 
väsentlig del till strukturplanens eftersträvade 
generalitet och mottaglighet för förändring.

Av kanske störst intresse är att 
planresonemanget har kunnat tillämpas i 
fallstudiens planområde med hänsyn tagen till 
rådande planförutsättningar. Gena samband 
mellan området och angränsande områden 
kunde	 skapas.	 Att	 rutnätskonfigurera	
området	med	hänsyn	 till	 topografi	och	 icke-
exploateringslämplig mark visade sig mycket 
görbart.

Återstoden
Examensarbetet gör inte anspråk på att 
tillhandahålla en färdig utbyggnadsplan för 
Djurgårdsområdet i Linköping. Strukturplanen 
bör istället ses som ett möjligt första steg. 
Ett fortsatt arbete kan exempelvis gälla en 
utredning av lämpliga utbyggnadsfaser.  En 
inledande diskussion om möjliga sådana 
förs	 i	 bilaga	 II	 -	 utbyggnadsstudie.	Arbetets	
spacesyntaxmaterial har här varit tongivande, 
liksom	examensarbetets	trafiklösning.

Inför ett vidare arbete kan en utökad axialkarta 
innefattandes en större del av Linköping 
vara	 intressant.	 	Marginal-	 och	 randeffekter	
skulle härigenom kunna minskas, ett 
starkare tolkningunderlag erhållas. Ett utökat 
spacesyntaxmaterial skulle naturligtvis ha 
förtjänster också för  arbete med områden 
utanför Djurgården. Inför ett vidare arbete 
med	 Djurgården	 specifikt	 bör	 naturligtvis	
en utvärdering i det riktiga, ev. oriktiga i 
att exploatera Djurgårdsområdet göras.  
Måhända	 finns	 bättre	 lämpad	 mark	 för	
framtiden. 
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Bilaga I -  individuella fördjupningar

Introduktion
Detta avsnitt presenterar examensarbetarnas 
respektive individuella fördjupningar. Dessa 
har gjorts som utsnitt i strukturplanen och 
kan betraktas som möjliga delexploateringar 
av denna.  I avsikt att bredda anslaget har två 
olika områden, program och kontexter valts. 

För att ge de respektive fördjupningarna 
ett större sammanhang har strukturplanen 
möblerats med hypotetisk bebyggelse, 
utsnitten är rödmarkerade.

1. Exploatering markbostäder - C. Bendix
2. Exploatering multifunktionellt stadsrum -M. 
Lundgren
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Modellfoto - strukturplanen möblerad med hypotetisk bebyggelse, examensarbetarnas respektive utsnitt i rött
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Modellfoto - strukturplanen möblerad med hypotetisk bebyggelse, examensarbetarnas respektive utsnitt i rött
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Totalarea [totA] (kvarterets area + yta till angränsande 
gators mitt ) = 16 700 m²
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Fördjupning I - exploatering markbostäder - C. Bendix

Fördjupningen visar en möjlig 
bostadsexploatering av ett kvarter i 
strukturplanen. Det valda kvarteret gränsar 
till, i strukturplanen, utsparad naturmark. 
Fördjupningen visar således på ett möjligt 
möte mellan kvartersmark och icke-
exploateringslämplig mark i strukturplanen.
Kvarteret föreslås bebyggas med radhus. En 
principlösning har prövats där en relativt sett 
hög exploatering och en tydlig disposition 
av privat och offentlig yta varit tongivande. 
Kvarterets rumsligt integrerade läge gör det 
särskilt intressant att utforska möjligheter 
att skapa såväl avskärmade privata som 
tillgängliga offentliga rum .

Bebyggelsen har grupperats i tre huvudsakliga 
block kring en öppen, publik yta. Denna yta 
ansluter till det, i strukturplanen utsparade 
området av kvalitativ naturmark. Naturmarken 
görs tillgänglig, befintliga ekbestånd och 
naturvärden i denna sparas och förstärks. 
Interngator avgränsar den bebyggda ytan. 
Gatorna utformas med särskild hänsyn till 
gång- och cykeltrafik. Kantstensparkering 
och grönska antas kunna bidra till ett lugnt 
och lokalt trafikrum. 

Radhusen utförs i två våningar. 
Bostadsenheterna [ punktstreckad markering 
plan, sektion och principskiss] har  roteras 
och anpassats efter gator och grad av 
insyn, stomnätet medger samtidigt en 
sammanhållen yttre byggnadsvolym. Entré 
på gatufasaden nås från trottoar och från 
framförliggande parkeringsplats tillhörande  
respektive radhus. Gatufasaden är sluten, 
utförs i tegelmurverk med samordnad entré 
och glasparti indraget i slits  [se (1) sektion A-
A]. Taket faller mot den, i radhusets bakkant 
liggande öppna gården. Denna inramas i 
ytterkant av tegelmur, mellan bostadsyta och 
gård i respektive radhus skiljer öppningsbara 
glaspartier genomgående för entréplan och 
övervåning [se (2) sektion A-A]. Insyn mellan 
husen är obefintlig samtidigt som gården 
inordnas i rumsupplevelsen i det egna huset. 
Med möjlighet till stora ogenerade glaspartier 
kan boendet ske i omedelbar närhet till 
naturen.  

Bostadsenhetens - radhusets byggnadsarea [BYA] = 
178 m² 

Bostadsenhetens - radhusets bruttoarea [BTA] (BYA - 
gård á 54 m²)= 124 x 2 --> 248 m²

Bostadsenhetens boarea [BOA] 104 x 2 = 204 m²

Antal bostadsenheter= 42

Nettoexploateringstal kvarter [e] (BTA/totA) = 
10022/16700 = 0,6

Skattat antal invånare efter schablon 2.4 inv. per 100 m² 
BOA = 205 st

Antal parkeringplatser = 68

Parkeringskvot per hushåll [bostadsenhet] om samtliga 
platser reserveras för boende i området 
= 1,6
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Ett mötesintensivt stadsrum
Utsnittet ligger i skärningen 
Lambohovsdiagonalen och grönstråket och 
har förutsättningar att utvecklas till ett, i flera 
avseenden, mötesintensivt stadsrum.
Människor möter människor i de rumsligt väl 
integrerade stråk som löper genom utsnittet 
och anknyter till offentliga platser och 
målpunkter. Kollektiv- och persontrafik möter 
grönska när Lambohovsdiagonalen korsar 
grönstråket.Verksamheter möter bostäder i 
den multifunktionella stadsväv som löper i 
och utmed stråket 

Lambohovsdiagonalen 
Målsättningen med Lambohovsdiagonalen 
är att skapa ett trafikrum i vilket kollektiv- , 
personbils- och gc-trafik samexisterar. 
Trädrader och anslutande bebyggelse sluter 
gaturummet, ramar in trafikrörelserna och 
sänker tempot i trafiken. Fotgängare korsar 
trafiken i plan. 
Från kollektivtrafikkörfälten i diagonalens 
mitt leds den spårburna kollektivtrafiken in 
i parkstråkets norra del och leds öster ut 
mot Campus Valla. Kollektivtrafikkörfältet 
trafikeras även med bussar som fortsätter 
söderut mot Lambohov. 

Grönstråk
Det avsnitt av Smedstadsbäcken som 
korsar planområdet har idag en karaktär 
av krondike. Genom att flacka ut de branta 
dikeskanterna ges ån möjlighet till ett mer 
meandrande flöde.  Smedsstadsbäcken 
kan på så vis utvecklas till en ryggrad 
i det grönstråk som föreslås gå från 
Campus Valla och ut i naturreservatet och 
eklandskapet. De åkanter som inte flackas 
ut förstärks med spånt och bildar kajer 
mot vatten och grönska. Bebyggelsen i 
stråket kan med fördel kompletteras med 
planteringar av ek och annat ädellöv.  

Analysen klargjorde hur SAS ska arbeta med 
Scandinavian Directs koncept, system och 
designprinciper i digitala media. Resultatet 
införlivas nu i SAS samtliga digitala gräns-
snitt som internet, portalen, kanaler med låg 
upplösning och touch screens.

Fördjupning II M. Lundgren 
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frilagd ballast, 
frästa spår med mjukfog.

V

Tomtmark

II
II

I
III

V

XX

V

V

V

V

VII

I

I

I

I

I

Allmän grönyta

Allmän grönyta

Elevation a-a skala 1:2000 

a

a

Skala 1:1000
30



31



32



 33

Bilaga II - Utbyggnadsstudie

Även då arbetet inte gör anspråk på att 
tillhandahålla en komplett utbyggnadsordning 
för strukturplanen förs här en inledande  
diskussion kring en möjlig sådan.

För etapperna aktuella additioner presenteras 
i blått, additioner från tidigare etapper 
redovisas i svart. 

Fas I
Dessa åtgärder antas vara nära förestående. 
Den föreslagna exploateringen görs i första 
hand i anslutning till befintlig bebyggelse, 
härigenom bör teknisk försörjning underlättas.   
Angöring till och genom området antas ske 
på befintliga vägar, vilka kompletteras med 
nya och omgestaltade trafikplatser. 

1. Området ligger i anslutning till universitetet 
Campus Valla. Närheten till universitetet och 
befintlig närservice i Lambohov gör området 
lämpligt för såväl bostäder som lokaler för 
undervisning/icke-störande verksamheter. 

2. I läget utmed Lambohovsleden kompletteras 
en tänkt externhandel med bostäder och icke- 
störande verksamheter. 

3. Befintlig rondell omgestaltas så att av- och 
påfarten till universitetet kan rätas ut. 

4. Rondell anläggs för att lösa 
trafikförsörjningen till handelsläget. 

5. Link-linkbanan (inledningsvis busskyttel) 
dras på befintliga vägar mellan Garnisonen 
och föreslagen bebyggelse. Denna 
kollektivtrafikförsörjer området på sin väg 
mellan Malmslätt, Mjärdevi, Universitetet, 
Garnisonen, Universitetssjukhuset och vidare 
mot ett planerat resecentrum i anslutning till 
stadskärnan samt vice versa. 

6. På befintligt vägnät skyltas en gång- 
och cykelväg. Denna möjliggör ett genare 
samband mellan området och stadens 
sydöstra delar. 

Fas II
Linköpings kommun prognostiserar att 
genomfartstrafiken genom området kommer 
att öka. I första hand antas ökningen att ske 
på Haningeleden (1) och Lambohovsleden 
(2)

3. För att öka kapaciteten i områdets 
trafiksystem och möjliggöra en ökad genomfart 
strafik förslås Lambohovsleden avlastas 
med en kompletterande genomfartsgata. 
Denna föreslås gå mellan rondellerna B, E 
och F. Gatan skissas som en trädplanterad 
boulevard kring vilken bebyggelse kan knytas. 
Se också fig. Gatuutformning - principskiss 
B-E-F Bypass.

4. Lambohovsleden förlängs i sin riktning 
söderut mot Lambohov i syfte att skapa ett gent 
samband för GC- och kollektivtrafik mellan 
Lambohov, planområdet och stadskärnan. 
Denna förlängning ökar också kapaciteten 
för genomfartstrafik genom området. Se figur 
Gatuutformning-  principskisser  Sträcka A-B 
Lambohovsdiagonalen södra. 

5. Genom förlängningen av Lambohovsleden 
har ett läge med god rumslig integration 
skapats. Bebyggelsen antas därför kunna 
rymma bostäder, verksamheter och, i det att 
kritiska massor för serviceunderlag uppnås, 
även närservice. 

6. I takt med att området utmed 
Smedstadbäckens flöde utvecklas till ett 
grönstråk kompletteras området mellan 
stråket och Haningeleden med bostäder och 
icke-störande verksamheter.

7. Möte mellan Link-linkbanan och den 
föreslagna boulevarden löses i plan. 
Detsamma gäller GC-vägen, 8.

Fas I 

Fas II
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Gatuutformning - principskisser

A-B Lambohovsdiagonalen - södra

Två körfält i varje färdriktning, separat 
kollektivtrafikfält. Trädplanteras, gång- och 
cykeltrafik prioriteras.

B-C Lambohovsdiagonalen - norra

Ett körfält i varje färdriktning, separat 
kollektivtrafikfält. Trädplanteras, gång- och 
cykeltrafik prioriteras.

B-E-F bypass samt sträcka 4-3 [fas I]

Två körfält i varje färdriktning. 
Trädplanteras, gång- och 
cykeltrafik prioriteras.



Fas III
1. Förlängningen av Lambohovsleden (fas 
II) skapar ett rumsligt integrerat stråk som 
löper genom området från Garnisonen och 
befintlig stadsstruktur i norr, ner till Lambohov 
i söder. Detta stråk antas, med stöd i 
spacesyntaxunderlaget, kunna utvecklas till 
en central och tillgänglig stadsboulevard. 
Området bör härigenom få en rumsligt väl 
integrerat ryggrad kring vilken verksamheter 
och bostäder successivt kan växa fram. 

2. Boulevarden - Lambohovsdiagonalen, 
sträcka B-C föreslås rymma ett separat 
kollektivtrafikkörfält. Detta föreslås kunna 
trafikeras av både buss och spårburen trafik, 
se också fig. Gatuutformning - principskiss 
sträcka B-C Lambohovsdiagonalen - norra. 

3. Kompletterande bebyggelse föreslås 
i anslutning till lägen med god rumslig 
integration och/eller i lägen  efter nya 
vägdragningar.

4. GC-vägen inordnas i grönstråket

Fas IV
1. Detta scenario antas infalla inom en icke 
snar framtid. Det tänkta utbyggnadsförslaget 
bygger på en fortsatt stor efterfrågan på 
bostäder och att efterfrågan på lokaler ökar. 
I ett läge där Linköping växer till 200 000 inv. 
uppkommer enligt ÖP 2000 ett behov av en 
sydlig tvärförbindelse. Strukturplanen har 
därför utformats med hänsyn till att en sådan 
tvärled skall kunna inordnas i planområdet.  

2. Området kompletteras med ytterligare 
bebyggelse.

3. Link-link utökas till att också 
kollektivtrafikförsörja Lambohov.

4. Gc-vägen uppgraderas vidare, anslutningar 
och samband till ytterligare områden i 
naturlandskapet ordnas.

Fas III

Fas IV

1, 2
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