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I denna del presenteras den svenska gatans historia, olika teorier, 
fakta och exempel på utformning av gator. Det görs också en kort 
presentation över vad som är skillnaden mellan väg och gata. Du 
som läsare kommer att få ta del av vad Jane Jacobs, Jan Gehl och 
Kevin Lynch anser att man bör tänka på vid utveckling av gator. Du 
kommer också fåreda på vilka riktlinjer som gäller vid gatuutform-
ning idag, olika sätt att skapa en attraktiv gata samt få se bra och 
dåliga exempel.

del:2
Vad är en bra gata?
Studier, teorier och historia om gator
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GATOR OCH VÄGARS HISTORISKA UTVECKLING

DET MEDELTIDA GATUNÄTET

Gatan skapades för att vara ett kommunikationsstråk men den var 
också en viktig social mötespunkt. Redan på medeltiden gjordes stads-
planer med ett utvecklat gatunät. På den tiden följde gatans form na-
turens topografi. Gatans form blev ofta snirklig och dess bredd varie-
rade. Den övergripande strukturen var en lång gata med tvärgränder.  

BAROCK OCH RENÄSSANS 

Under 1600-talet började man planera städer utifrån en rutnätsprin-
cip. Gatorna var raka, torgen monumentala och i fonden placerades 
ofta byggnader. På 1700-talet förkom många stadsbränder vilket var 
anledningen till att regleringar av bebyggelsen blev vanliga. I början 
av 1800-talet började träd planteras längs större gator i städerna. An-
ledningen till detta var att man ville få in mer ljus i städerna, skapa 
bättre luft och att förhindra spridningen av bränder. Breda alléer anla-
des som brandgator, lövträden skyddade bra mot gnistregn. Städerna 
utvecklades länge efter ett rutnäts mönster. I och med utvecklingen av 
järnvägarna under 1800-talets senare del ändrades detta. Järnvägarna 
byggdes då ofta så att de skar igenom städerna. Från att all handel 
hade skett på stadens marknadsplats började nu affärsgator skapas. 
Även industri började växa upp centralt i städerna, främst i närhet till 
järnvägsspår.

1874 kom byggnadsstadgan som krävde att gatan skulle utformas uti-
från behovet av rörelse, frisk luft ljus och estetik. För att få in ljus i 
städerna skulle nya gator vara breda och raka. Längre gator skulle vara 
minst 18 m breda medan kortare fick vara 12. Av estetiska skäl skulle 
gatubredden varieras. 

TRÄDGÅRDSSTADEN

Redan i slutet av 1800-talet började kritiken mot den raka gatan. Camil-
lo Citte var en av kritikerna som kom att få stort inflytande över plane-
ringen av de svenska gatorna. Han kritiserade inte bara de raka gator-
na utan även rutnätsstaden i sin helhet. Han ville att stadsplanerarna 
skulle ta större hänsyn till platsens terräng och utifrån denna skapa 
utblickar, platsbildningar och fonder. Åren 1907, 1931 och 1947 utgavs 
det nya planlagar i Sverige. Trädgårdsstaden och den enkla småstaden 
blev ideal. Genom dessa minskade successivt rutnätsstadens betydelse. 

Efter bilismens genombrott i våra städer har en uppdelning mel-
lan olika gatutyper skett t.ex. motorvägar, matargator, angörings-
gator, gårdsgator och cykelvägar. Från mitten av 1960-talet bör-
jade gatans utformning styras av bilismens krav på framkomlighet.

(Balgård Sture et al, DEN GODA STADSGATAN, 1994)

Bilden är från ett bo-
stadsområde i Uppsala, 
byggt 1920 utformat 
efter trädgårdsstadens 
ideal.
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SCAFT

1968 gav Statens planverk tillsammans med Statens vägverk ut SCAFT. 
SCAFT står för Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgrupp för Forskning om 
Trafiksäkerhet. Arbetsgruppen bildades av Sune Lindström som då var 
professor på Chalmers och en vän av de funktionalistiska idealen. Skrif-
ten innehöll Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. 
Den skulle ge råd och riktlinjer till de aktiva stads- och trafikplanerarna 
och fick mycket stort inflytande över trafikplaneringen i flera decennier.  

Med SCAFT ville man skapa trygga städer genom att reducera antalet 
konfliktpunkter mellan olika trafikanter. Man arbetade efter 4 plane-
ringsprinciper.

a: lokalisera – verksamheter och aktiviteter skulle lokaliseras till plaster 
där det ej uppstod konflikter eller störningar 

b: separera – olika trafikslag skulle separeras i tid och rum för att elimi-
nera konfliktpunkter.

c: differentiera – differentiera olika trafikslag för att skapa en så homo-
gen trafikrörelse som möjligt.

d: överskådlighet, enkelhet, enhetlighet – trafikmiljöer skulle skapas 
med få överraskningsmoment.

(Carlsson Jonas, Trafikled eller gata?, 2005) 

SCAFT ligger till stor del till grund för hur många av de modernis-
tiska bostadsområdena är uppbyggda med sina matargator och leder 
som sträcker sig runt bostadsområdena. Många  gångbroar, trafikljus 
och nedsänkta trafikleder skapades också utifrån SCAFT´s principer. 
1972 utkom skriften SCAFT72 som gav råd hur SCAFT-princi-
perna kunde användas i befintliga miljöer vid sanering av dessa. 

TRÅD

Statens planverk, Naturvårdsverket Trafiksäkerhetsverket och Väg-
verket utarbetade tillsammans skriften TRÅD: ALLMÄNNA RÅD FÖR 
PLANERING AV STADENS TRAFIKNÄT som utkom 1982. Den byggde på 
samma grundprinciper som SCAFT men hade utvecklats bland annat 
med mer hänsynstagande till stadens estetiska utformning och kol-
lektivtrafik.  En remissutgåva var tänkt att ges ut 1992. Detta skedde 
aldrig då ett nytt sätt att se på trafikplanering hade börjat komma och 
det uppstod konflikter mellan beslutsfattare och tjänstemän hur man 
skulle förhålla sig till dessa.  

LUGNA GATAN OCH TRAST

Under 80 och 90-talet kom en motreaktion mot de planeringsideal 
som SCAFT förespråkade. Detta fanns flera anledningar till detta. En 
var att trafiksepareringarna i flera fall ledde till öde gång- och cykel-
banor som många valde att inte använda under de mörka delarna av 
dygnet då de ofta kändes otrygga. Särskiljandet av trafikslag ledde ofta 
till tråkiga och monotona rörelsemönster som i sin tur ledde till tråkiga 
stadsmiljöer. Studier visade också att de flesta skador med gående och 
cyklister inblandade skedde vid trafikljus och övergångsställen. Tydli-
gen ingav dessa en falsk trygghet. På flera håll i Sverige började man 
ta bort trafikljus och istället låta alla trafikanter samsas genom ökad 
hänsyn till varandra. Svenska kommunförbundet gav 1998 utskriften 
LUGNA GATAN. Anledningen till detta var målet med att uppnå nollvi-
sionen, d.v.s. få ner antalet döda och svårt skadade i trafiken till noll. 
I skriften lyfts fram att man ska se gatan som en helhet och inte foku-
sera till ett problem. Ur dessa idéer skapades de tankar som ligger till 
grund för TRAST. TRAST är det senaste i skrifter med allmänna råd om 
trafikplanering.

( Trafik för en attraktiv stad, andra upplagan, 2007)
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GATURUMMETS BESTÅNDSDELAR

Vad är egentligen en gata? Det är en fråga som jag ställde mig själv 
tidigt i detta arbete. Därför tar jag det nu från början och beskriver här 
vad som kännetecknar en gata. En gata kan beskrivas med tak, väggar 
och golv. Taket  är himlen, väggarna är oftast fasader men kan också 
vara grönska, plank m.m. och golvet är marken. Tillsammans bildar de 
ett gaturum, ett rum som oftast är väldigt avlångt. Marken och väg-
garna i ett gaturum kan delas upp i olika delar som i sin tur ofta kan 
delas upp i olika zoner (se bild nästa sida). Gaturummets golv kan bestå 
av gångbana och körbana. 

Gångbanan kan i sin tur bestå av närzon mot husfasaden, cykelzon, 
fotgängarzon och övergångszon (område mellan körbanan och gångba-
nan där ofta grönska planteras). Körbanan kan bestå av angörings- och 
parkeringszon, transportzon samt mittzon. Gaturummets väggar kan 
delas upp i Takzon (den översta våningen på fasaden), väggzon (mellan 
våningarna) och sockelzon (nedersta våningen). Sockelzonen med dess 
affärer, buskage, skyltfönster m.m. är den offentliga delen av fasaden 
och den har stort inflytande på karaktären på gatan.

(Balgård Sture (red). Den goda stadsgatan, 1994)

En gata kan beskrivas med golv, väggar 

VAD ÄR EN GATA? VAD ÄR EN VÄG?

En stor skillnad mellan en gata och en väg är att längs den förstnämnda 
finns flera alternativ till sätt att förflytta sig. Längs en gata rör sig allt och 
alla, cyklister, fotgängare, billister, spårvagnar m.m. Fotgängare är dock de 
viktigaste trafikanterna för att skapa en gata. Därför är det betydelsefullt 
att det finns rejält med utrymmer för gående, inte bara för att förflytta sig, 
utan även för att kunna stanna och vistas. 

Längs en väg är bebyggelsen ofta glesare. Vägen har en tydligare rikt-
ning och det är svårare att stanna eller byta riktning. Utmed större vägar 
uppstår en speciell karaktär med bensinmackar, motell och restauranger. 
Bullervallar, plank och stängsel är inte heller sällan förekommande längs 
vägar, dessa tillsammans med mycket trafik gör ofta vägen till en barriär 
både då den går genom städer och natur. 

Även inne i städer har flera gator blivit barriärer på grund av ett stort tra-
fikflöde av bilar. En gata blir en barriär när den blir svår att passera. Det är 
viktigt att tänka på att detta skiljer mycket mellan olika individer. En gata 
kan upplevas som en barriär för en pensionär eller handikappad medans 
samma gata inte alls upplevs likadant av en frisk 20 åring.   

(Balgård Sture (red). Den goda stadsgatan, 1994)
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Bild A. Gata eller väg? (fotograf Lars Löwenadler)

Titta på bilderna och gissa om det är en gata eller en väg. Rätt svar fin-
ner du upp och ner, längst ner på sidan.  

Bild B. Gata eller väg? (fotograf Hugo Lindblad)

Bilda A. Postgatan i Göteborg, en gata. Bild B Mölndalsvägen Göteborg, en väg.

Sektion som visar en gatas uppdelning.
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GATURUMMET, DESS UTFORMNING OCH KARAKTÄR

Gatans bredd i förhållande till husens höjd är vad som främst avgör en 
gatas karaktär. För att skapa en rumskänsla är det viktigt med samman-
hållenhet och byggnadernas placering.  Enligt äldre svenska byggnads-
förordningar ska gatans bredd vara större än hushöjden. Generellt sett 
ökar stadsmässigheten desto trängre ett gaturum blir. Ett väldigt smalt 
gaturum upplever många som påträngande medans ett brett gaturum 
kan skapa en miljö som de flesta upplever som ödslig. Gator som tillå-
ter höga hastigheter upplevs generellt sett som väldigt breda. Genom 
att sänka farten kan man få ner den upplevda bredden på gatan.

Men det är inte bara husens placering och höjd som skapar gaturum-
mets karaktär. Det är mycket i gaturummet som inverkar för att skapa 
en helhet. Gatan ingredienser är en viktig del i att skapa det som kal-
las gatans mjuka värden. De mjuka värdena handlar om tillgänglighet 
rumslighet och estetiskt tilltalande miljöer. Dessa skapas genom val av 
markbeläggning, träd, möblering belysning m.m.

(Balgård Sture et al, DEN GODA STADSGATAN,1994)

GATANS INGREDIENSER

Ett stort gaturum kan ge 
en ödslig känsla(Fotograf 
Hugo Lindblad). 

Ett smalt gaturum kan 
kännas påträngande (fo-
tograf Hugo Lindblad).

ÖKAD STADSKARAKTÄR
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MARKBELÄGGNING

Markbeläggningen på gatan bör utformas efter användning. Är 
marken tänkt för biltrafik? för gående? är det en entré till ett ho-
tell? I syfte att skapa ett vackert gaturum är det viktigt att inte 
trafiktekniska arrangemang får styra.  Refuger och svängande filer 
skapar ett intryck som mer tillhör vägen än gatan. Val av markbe-
läggningen har ett stort inflytande på tillgängligheten på gatan/
vägen. En gata belagd med kullersten kan vara svårt att röra sig 
på för en rullstolsbunden? En hög trottoar kan vara en stor barriär 
för en pensionär. Markbeläggning kan också påverka hastigheten 
på en gata. Exempelvis kan asfalt istället för markplattor på en 
cykelbana leda till att cyklister kan hålla en mer jämn fart och kul-
lerstenar i gatan kan sänka farten hos bilister. 
(Balgård Sture et al, DEN GODA STADSGATAN,1994)

GRÖNSKA

I boken STADSBYGGNAD av Camillo Sitte skiljs mellan två olika 
användningsområden för grönska. Dels är den sanitära grönskan, 
som är till för att ge vindskydd, frisk luft m.m. och dels den deko-
rativa grönskan. 

I gatan är träd det viktigaste verktyget för att ändra, dela upp och 
skapa nya gaturum. Träd kan dela upp ett avlångt gaturum genom 
att avgränsa perspektivet, planteras de regelbundet kan de också 
användas i mottsatt syfte och förstärka ett avlångt perspektiv. 
Detta används i många städer för att visa på viktiga stråk. Träd 
används också för att dela gaturummet i bredden. På en bred gata 
som känns ödslig kan man via trädplantering delas upp så att flera 
mindre rum med en mänskligare skala skapas. Träd kan också an-
vändas för att skapa gaturum då bebyggelse saknas.

Trädens storlek har betydelse för gatans karaktär. Mindre träd 
är bra som avskärmare mellan olika gatuzoner och för att skapa 
gaturum. Större träd får oftast inte samma tydliga inverkan på 
gaturummet i markplan men skapar skugga.
(Sitte, Camillo: Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser, 1982) 

MÖBLER

Gatans möbler kan förstärka en gatas karaktär. Möbler kan vara 
bänkar, busshållsplatser, parkeringsautomater, belysningsstolpar, 
skyltar m.m.  Flera av möblerna kan utformas med hänsyn till ga-
tans estetik. Men det finns också många möbler som på förhand 
är bestämda hur de ska se ut t.ex. postlådor, elskåp, vägskyltar 
mm.  För att få naturliga mötesplatser för människor är det bra 
om möbler för olika funktioner placeras nära varandra t.ex. buss-
hållplats, papperskorgar och belysning.  

BELYSNING

Belysningen är viktigt i för att skapa en god trafiksäkerhet, en 
upplevd trygghet och en estetiskt tilltalande gata. Det finns 
främst två sätt att belysa som används. Det är att antingen att 
använda en linspänd armatur mellan husen eller att ha belysning 
från stolpar. Att belysa fasader och träd är också en möjlighet 
som har blivit vanligare. Valet hur man belyser en gata/väg har 
även den en stor inverkan på karaktären. Höga belysningsstolpar 
ger ofta ett intryck av trafikled medan en mer intim belysning 
ofta ger intryck av gata.
(Planverket, Hela gatan, 1987)

.  
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OLIKA KATEGORIER AV GATOR

Det finns många olika typer av gator. Jag har nedan tagit reda på några 
olika benämningar på gator som brukar förekomma och försökt att 
kortfattat beskriva dessa.

Allé: Väg eller gata trädplanterad på båda sidor. Träden sitter med jämt 
avstånd.  

Aveny: Bred, trädkantad gata som leder fram till en framträdande 
byggnad eller plats. 
Exempel Kungsportsavenyn i Göteborg. 

Bakgata: Leder inte direkt till eller från något, ligger nära gator med 
högt flöde utan att själv ha det. 

Bostadsgata: En gata med mestadels bostäder och ingen annan aktivi-
tet som påverkar karaktären.

Boulevard: Breda trädkantade gator med påkostade byggnader och 
mycket människor, ofta starkt trafikerade. Begreppet används främst 
på kontinenten.  
Ex. Unter den Linden i Berlin, Kungsgatan i Malmö, Champs Élysées i 
Paris.

Bygata: Gata med låga hus tätt intill vägbanan, oftast inte rak.

Esplanad: Bred gata med trädplanterat promenadstråk som åtskiljer de 
motriktade körfälten.
Ex. Vasagatan, Göteborg.

Gårdsgata: Utvecklat i Holland. Alla trafikslag delar på marken men for-
don måste rätta sig efter de gåendes villkor. 

Huvudgata: En större gata som många använder för att orientera sig i 
städer.  Via huvudgatan kan man lätt förflytta sig mellan olika områden 
i staden.

Kollektivtrafikgata– En gata anpassad för kollektivtrafik.

Lokalgata: Gator som transporterar folk inne i ett område. 

Matargata: En återvändsgata med låghastighet som trafikmatar ett 
område. 

Paradgata: Strikt utformad central gata med träd i minst två rader. 
Gatan består av breda körbanor flankerade av pampiga hus. Har ofta 
anlagts i syfte för att kunna användas vid parader, demonstrationer 
m.m.  

Champs Élysée i Paris, 
världens mest berömda 
gata. Kan klassas som en 
aveny, paradgata eller 
boulevard. (fotograf Mi-
kael Johansson)

Allan Jacobs 1999

Parkgata: Gata där de gröna sido- och mittremsorna upptar större pro-
centuell bredd än de hårdgjorda ytorna.

Stadsgata: Gata med tydligt gaturum, sammanhållen bebyggelse, höga 
hus, trottoarer och ofta med affär i byggnadernas gatuplan. 

källor wikipedia och examensarbetet Trädens betydelse för gatu-
rummet. 
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VAD AVGÖR OM MÄNNISKOR RÖR SIG LÄNGS EN GATA?

Som nämnts är en viktig skillnad mellan gata och väg att gatan till större 
del befolkas av gående. Att människor väljer att gå eller cykla medför 
inte bara ett rikare gatuliv, det är också bra ur hälsoperspektiv. I Tra-
fik för en attraktiv stad nämns flera faktorer som spelar stor roll om 
människor väljer att gå eller inte. De är Klimat, trygghet, attraktivitet 
och fysiska hinder. Det mesta går till viss dela att styra med planering. 
Vädret kan man t.ex. styra med hjälp av att utforma stråk så att de inte 
blir blåsiga. Trygghet bl.a. skapas genom att få många människor att vis-
tas utomhus eller genom god belysning. TRAST beskriver också faktorer 
i städerna som ger goda respektive dåliga möjligheter till rörelse i ett 
område.  

GODA MÖJLIGHETER FÖR RÖRELSE

•	 Ett	väl	integrerat	nät	för	kollektivtrafik	som	förbinder	viktiga		
 destinationer och säkrar enkla rörelser mellan målpunk  
 terna t.ex. affärer institutioner, etc.

•	 Värdighet	vid	rörelse	i	staden	och	möjlighet	för	så	många	som		
 möligt oavsett funktionshinder att kunna gå från a till b.

•	 Blandning	av	trafikformer	där	man	undviker	öde	rutter	bara		
 för cyklister och fotgängare och istället väljer gaturum   
 som innehåller alla trafikslag.

•	 Möjlighet	att	röra	sig	i	staden	för	alla	invånargrupper,	barn,	äld	
 re och funktionshindrande.

DÅLIGA MÖJLIGHETER FÖR RÖRELSE

•	 Brist	på	trafiknät.	Dålig	förbindelse	mellan	kollektivtrafik	och		
 andra trafikformer. Utelämnade länkar i gång och cykelnätet.

•	 Svårt	att	färdas	till	fots.	Dåliga	beläggningar,	dåliga	förhållan	
 de för att korsa gator, dåligt med tillgång till parker och   
 platser,  utpräglad användning av refuger, bristande signaler  
 för fotgängare, smala trottoarer, dåligt placerade möblerings 
 element.

•	 Svårighet	vid	koppling	till	kollektivtrafik.	T.ex.	Brister	på	his	
 sarna t.ex. vid tunnelbanestationer, höga    
 trappor till buss och tåg, ingen möjlighet att ta med cyklar,  
 bristande information samt höga priser.

•	 Obalans	mellan	olika	trafikformer.

( Trafik för en attraktiv stad, andra upplagan, 2007)
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GATA ANPASSAD FÖR BILAR

Sektionen visar en 30 m bred väg. Vägen har fyra körfält och är ett bra exem-
pel på hur man utformar breda vägar om man fokuserar på bilisternas fram-
komlighet. Det finns kantstensparkering och gång- och cykelbanor på båda 
sidorna av vägen. Mitträcke finns för att öka bilisternas säkerhet. Belysnings-
stolparna och mitträcket leder till an ökad barriäreffekt.

EXEMPEL PÅ UTFORMNING AV GATOR

Att omvandla vägar som främst är skapade för bilens framkomlighet till 
att bli anpassade för flera trafikslag är vanligt i Sverige idag. Inom arbe-
tet med TRAST gjordes ett fördjupningsprojekt som heter GATUTYPER, 
EN EXEMPELSAMLING. Denna visar på flera olika sätt att utveckla gator. 
I exempelsamlingen är gatorna uppdelade efter bredd. Anledningen till 
detta är att bredden har stor betydelse för vad som får plats där. Vad 
som sedan placeras på gatan visar mycket vilka värderingar som råder 
inom planeringen. 

TRAST har utvecklats ur tankarna att flera olika trafikslag ska dela på 
gatan mer än som förespråkats de senaste trettio åren, på så vis tror 
man sig skapa ett lugnt men ändå ständigt flytande trafikflöde. Men 
tanken med TRAST är inte att visa på rätt eller fel utan mer vara ett 
verktyg och diskussionsunderlag som ska kompletteras och förändras 
med tiden. 

Jag har valt att redovisa några av de gatutyper som redovisar i exem-
pelsamlingen. I skriften delades gatorna upp i bredderna 15 m, 18 m 
24 m och 30 m. Bredderna 24 m och 30 m beskrevs som huvudgator, 
jag har valt att bara visa deras exempel på utformning av de gator som 
är 30 m breda då denna bredd påminner mest om gatan i mitt planför-
slag. En så pass bred gata ger många möjligheter, det kan rymmas flera 
körfällt, kollektivtrafikfällt breda trottoarer. Val av utformningen beror 
främst på vad som prioriteras och gatans funktion i staden.  I TRAST 
står det att denna gatubredd ofta har mer karaktär av trafikled än gata, 
skriften ger exempel på hur denna gatutyp kan omvandlas och få mer 
karaktär av esplanad, boulevard eller bara allmänt kännas mer som en 
stadsgata.     

(Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket och Banverket och Boverket,GATUTYPER-en 
exempelsamling, (fördjupningsprojekt inom TRAST), 2007)

(Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket och Banverket och Boverket,GATUTYPER-en 
exempelsamling, (fördjupningsprojekt inom TRAST), 2007)



Gata eller väg? Förslag på utveckling av Mölndalsvägen, Södra vägen och Göteborgsvägen   

Del 2 - Teorier   25

GATA ANPASSAD FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Sektion över en 30 m bred gata. Gatan består av 2 körfält för bilar och två 
för kollektivtrafik, kantstensparkering, två trädrader och gångbana på båda 
sidorna. Gatan är främst avsedd för kollektivtrafik. Ingen separat cykelbana 
finns vilket leder till försämrad framkomlighet för cyklister. Trädraderna och 
det faktum att trottoaren breddas på vissa ställen leder till en minskad bar-
riäreffekt.

GRÖN GATA

Sektion över en 30 m bred gata. Den består av 2 körfält två fält med kant-
stensparkering, gångbana och cykelbana på bägge sidor av vägen samt tre 
rader med träd.  Träd planteringen delar upp gatan i mindre rum och gör att 
den upplevs som lummig.

(Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket och Banverket och Boverket,GATUTYPER-en 
exempelsamling, (fördjupningsprojekt inom TRAST), 2007)

(Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket och Banverket och Boverket,GATUTYPER-en 
exempelsamling, (fördjupningsprojekt inom TRAST), 2007)
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ÖGON PÅ VÄGEN; JANE JACOBS

Jane Jacobs(1916-2006) föddes i Scranton men flyttade senare till New 
York. I New York tog hon flera olika jobb för att få in pengar, under flera 
perioder var hon också arbetslös. Jane Jacobs jobbade på flera olika 
tidningar och tyckte om att skriva. På ett av sina jobb träffade hon sin 
blivande make  Robert Jacobs som var arkitekt. Jane Jacobs blev mer 
och mer intresserad av stadsplanering men hade ingen utbildning. Sina 
teorier om städer byggde hon på egna observationer. 

I boken LIFE AND DEATH OF GREAT AMERICAN CITIES fokuserar Jane 
Jacobs mycket på trygghet och vad som får människor att känna sig 
trygga i ett område. Hon diskuterar också gators utformning och anser 
att gatan är den viktigaste offentliga platsen i staden. Enligt henne är 
trygghet en av de viktigaste faktorerna om man väljer att röra sig längs 
en gata.  Känner man sig inte trygg på gatan känner man sig inte trygg 
i staden. Hon beskriver tydligt att lösningen på problemet inte är fler 
poliser eller glesare bebyggelse hon tror på en stad där människor kän-
ner sig trygga bland främlingar. 

I staden kommer det alltid ske möten mellan främlingar. För att män-
niskor ska känna sig trygga i staden gäller det att människor känner sig 
trygga bland främlingar. Enligt Jane Jacobs är gatans betydelse mycket 
större än att bara förflytta människor och fordon. Den har också en 
viktig social funktion. Jane Jacobs nämner i texten tre olika aspekter på 
vad hon anser är viktigt för att skapa en gata där människor känner sig 
trygga. De aspekter hon nämner är. 

•	 En	tydlig	skillnad	mellan	det	privata	och	det	offentliga.
•	 Fönster	på	fasaderna	mot	gatan.	De	människor	som	rör	sig		
 längs gatan ska känna sig sedda.
•	 En	konstant	rörelse	av	människor	under	dyngnets	alla	timmar.

I boken LIFE AND DEATH OF GREAT AMERICAN CITIES beskriver Jacobs gatan 
hon växte upp på(Hudson street) med kärlek. Hon verkar ha haft den som fö-
redöme när hon senare i livet började intressera sig för stadsplanering. Ovan 
en bild från Hudson street. (Fotograf Magnus Andersson)
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Den viktigaste aspekten enligt henne är att få människor att använda 
gatan. För att de skall göra detta måste det ske aktiviteter där. Om det 
ska ske aktiviteter är det viktigt att se till staden i helhet. Densiteten 
av människor måste vara relativt hög annars kan det inte skapas folk-
liv. Allan Jacobs och Donald Appelyard nämner i sin skrift TOWARD AN 
URBAN DESIN MANIFESTO att det minst bör finnas 30 lägenheter/hus  
inom varje hektar för att skapa ett väl fungerande stadsliv. Det motsva-
rar mellan 60-120 boende. Enligt Jane Jacobs är det också viktigt med 
funktionsblandade områden, det som vi i Sverige kallar för blandstads-
områden.  

Enligt Jacobs är det viktigt att blandstaden appliceras frekvent över 
hela städer. Används inte gatan kommer den att kännas mer otrygg, 
detta kan i sin tur leder till att färre människor använder den och en 
ond spiral har skapats. 

VARFÖR JANE JACOBS?

Trots att Boken LIFE AND DEATH OF GREAT AMERICAN CITIES är från 
1960 talet känns den ändå modern. Diskussioner om hur man skapar 
en trygg miljö är kanske till och med mer aktuell idag än när boken 
gavs ut. Anledningen till detta tror jag till stor del beror på att media 
uppmärksammar våld mer. Den bild som media visar upp skapar kli-
mat där många inte vågar röra sig utomhus. Frågan är hur man genom 
stadsplanering kan motverka denna trend.  

(Jacobs Jane, The Death and Life of Great American Cities, 1961)

Ett fönster är ett öga mot vägen.

Aktiviteter längs en väg gör att den be-
folkas av människor. En konstant rörelse 
av människor är enligt Jane Jacobs vik-
tigt för att folk ska känna sig trygga.  
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PLATS FÖR MÖTEN; JAN GEHL

Jan Gehl, Dansk Arkitekt och planerare född 1935. Han är mest känd 
för att ha initierat gågatan Ströget i Köpenhamn, som efter hans arbete 
med den har ökat i användning och popularitet. Enligt honom är det 
viktigare att skapa miljöer för människor än vackra platser. Jan Gehl 
har skrivit fyra böcker om stadsplanering. Den första av hans böcker 
LIFE BETWEEN BUILDINGS, 1971 är den jag har studerat. Boken handlar 
främst om samspelet mellan offentliga rum och sociala aktiviteter. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/jan gehl

  
I boke skiljer Gehl mellan 3 olika utomhusaktiviteter, dels de man måste 
göra ex handla, gå till jobbet m.m. dels de frivilliga ex. sola, bada, ta en 
promenad m.m. och dels de sociala, leka, samtala, lyssna och titta på 
människor m.m. De sociala aktiviteterna är beroende av att människor 
vistas utomhus men de uppstår spontant när människor befinner sig el-
ler rör sig på samma plats. 

Möjligheten att spontant träffa människor anser Jan Gehl blir mer och 
mer viktig. Anledningen till detta är den teknologiska utvecklingen som 
gör att många är hemma och sitter framför datorn, ser på tv o.s.v. Bi-
lens utveckling har också lett till att man inte i lika stor grad tvingas till 
spontana möten då man kan ta bilen över till en vän eller till affären.  
Funktionalismens planering tog ingen hänsyn till gatan som en social 
mötesplats. Gehl hävdar att gator och torg under denna tid ansågs vara 
onödiga och de ersattes av vägar, gångstråk och oändliga gräsmattor. För 
att staden ska växa som en social mötesplats föreslår Gehl flera åtgärder 
som kan bidra till detta. Att genom planering försöka samla människor 
till ett stråk eller en plats bidrar till fler spontana möten. 

Gehl hävdar också att en anledning till de försämrade sociala kvalité-
erna i staden är att alltför mycket sprids ut. Förr i tiden var nästan allt 
samlat kring huvudgatan och torgen. 
(Gehl Jan, Life between buildings, 1987)

Bildkälla Trafik för en attraktiv stad,2007 

Att skapa miljöer utformade för att underlätta mänskliga möten tycker 
jag känns  viktigt, inte minst då vi lever i ett de land som har mest sing-
elhushåll i världen.
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samla 
eller sprida ? 

Integrera 
eller segregera?

Öppna 
eller stänga?

Bjuda in 
eller stöta ifrån?

(Gehl Jan, Life between buildings, 1987)
  (Bildkälla, Gehl Jan, The image of the city)

SAMLA IHOP ELLER SPRIDA UT?

Gehl hävdar att det är viktigt att samla ihop aktiviteter. Men det gäller 
inte i alla lägen. Höga hus och byggnader som samlar ihop människor ska-
par ofta sämre sociala förutsättningar. Det är viktigt att hålla sig till den 
mänskliga skalan. För att få människor att röra sig i samma områden är det 
viktigt att dörrarna från husen leder ut på gatan och inte mot gårdarna. 
Gehl nämner olika avstånd som han anser är viktiga. Den längsta sträckan 
man ska behöva gå för att finna service är 400-500m. Blir avståndet längre 
väljer många att åka bil istället. Han anser också att det är viktigt att av-
ståndet mellan fönster och väg inte överskrider 20 m, vid 20 m kan man 
fortfarande se och känna igen människor. 

INTEGRERA ELLER SEPARERA

Att bostäder eller fabriker ligger direkt vid offentliga platser är enligt Gehl 
inte av högsta prioritet. Men för att skapa möjlighet till sociala möten är 
det viktigt att de ligger nära varandra och framför allt att människorna i 
de olika byggnaderna rör sig till samma offentliga platser.  Gehl vill också 
integrera trafiken i större utsträckning. Han menar att upplevelsen av fär-
den blir tråkigare för både bilister och fotgängare om man segregerar oli-
ka trafikslag. Gehl anser att det är viktigt att få folk att använda alternativa 
färdmedel till bilen för att integrera människors rörelsemönster. 

BJUDA IN ELLER STÖTA IFRÅN? ÖPPNA ELLER STÄNGA?

Genom att bjuda in människor till den mer privata zonen eller till den mer 
offentliga zonen görs det mer gynnsamt för människor att röra sig över 
denna gräns. Ett bra exempel är restauranger och fik som ofta via stora 
fönster lockar människor. Att se från den privata sfären att folk använder 
den offentliga är därför viktig för att människor ska bli intresserade av att 
gå ut. Detta kan skapas genom att restauranger, postlådor, busshållsplat-
ser bänkar m.m. är lokaliserade i sådana lägen så att folk ser dem.
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ATT ORIENTERA SIG I STÄDER; KEVIN LYNCH

Kevin Lynch var en amerikansk stadsplanerare född 1918 I Chicago. 
1960 gav han efter flera år av studier ut boken THE IMAGE OF THE CITY. 
Boken handlar om hur människor lokaliserar sig i städer och i boken 
finns studier från Boston, New Jersey och Los Angeles. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/kevin Lynch)

 
I sina studier om hur människor orienterar sig i städer lät han personer 
rita mentala kartor. Vi skapandet av kartorna lät han de använda sig av 
fem olika element. De fem element som Kevin Lynch använde vid ska-
pandet av sina mentala kartor var följande.

•	 Stråk	är	gator	och	vägar	eller	andra	sträckor	där	människor	fär	
 das. 

•	 Knutpunkter	är	platser	där	människor	möts.	Det	kan	vara	
 korsningar, hållplatser m.m.  

•	 Landmärken	är	byggnader,	platser	eller	objekt	som	utmärker		
 sig. Människor använder ofta dessa för att lokalisera sig i stä 
 der. Ett landmärke kan vara  en skyskrapa, en kyrka,   
 ett torg en blå dörr m.m.

•	 Kantzoner	och	gränser	är	brytpunkter	där	något	börjar	eller		
 avslutas. Det kan vara entrén till en stad entrén till ett bostads 
 område  etc.  

•	 Områden	är	en	del	av	en	stad.	Inom	ett	område	finns	något		
 som gör det enhetligt och binder det samman. Strukturen är  
 ofta en viktig del som avgränsar området. 

KEVIN LYNCH SYN PÅ GATAN

Kevin Lynch anser att det är viktigt att de större stråken märker ut sig 
mot de övriga. Detta kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom en mark-
beläggning som märker ut sig, ljus som följer stråket, trädplantering 
m.m.  Anledningen till detta är att en kontinuitet längs stråket som 
binder det samman. 

En mental karta över Boston ritad av Kevin Lynch.
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(Lynch Kevin, The image of the city, 1960)

illustrationer från Kevin Lynch bok THE 
IMAGE OF THE CITY: på vänstra sidan 
av vägen finns en park, de som rör sig 
längs stråket får en känsla av att man 
närmar sig ett större grön område. 
(Bildkälla, Lynch Kevin, The image of the city)

Ett större stråk ska märka ut sig.

Att ge en sträcka olika karaktärer ska-
pas en känsla av rörelse.

Alla gator leder till något.  Gatan kan ibland förstärka detta genom att 
visa att man rör sig mot något. Det kan vara genom att vägen går upp 
eller ner, man rör sig mot toppen av en kulle eller botten av en dal. Men 
det kan också skapas genom att man på ena sidan av vägen anlägger 
en smal park för att visa att man rör sig mot ett större grönområde . Ett 
annat sätt är att låta det bli mer affärer och skyltar, detta indikerar att 
man rör sig mot ett centrum.  

Det är enligt Lynch också viktigt att man känner av att man rör sig längs 
en gata. Om gatan är monotom skapas ofta en känsla av ovisshet, man 
vet inte var man är eller hur långt man har kvar. För att detta inte ska 
ske är det viktigt att gatan skiftar i karaktär och att det finns platser som 
utmärker sig mer än andra. Om detta finns vet man tydligare vart man 
befinner sig och man kan ofta referera till olika platser som före eller 
efter ex. en hög byggnad. Att tydligt sätta upp gatunummer är också ett 
sätt som gör det lättare för människor att veta var de är längs en gata.    

VARFÖR KEVIN LYNCH?

När jag har pratat med människor om vad mitt examensarbete hand-
lar om har många berättat att de tycker det är svårt att veta vart längs 
vägen de befinner sig när de färdas längs med den. Många uppfattade 
sträckan som monoton där det mesta smälter samman och få kan be-
rätta i vilken ordning olika platser kommer, även fast några av dem jag 
pratat med färdas på vägen dagligen.

Trots att det är stora skillnader mellan hur Göteborg är uppbyggt och 
stora amerikanska städer har jag när jag läst texten ändå funnit verktyg 
som jag anse mig kunna använda i mitt planförslag för att underlätta 
orienteringen och på så sätt gör det trevligare att röra sig i området.
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Ett café kan vara en MÅLPUNKT.

SAMMANFATTNING AV TEORIN eller VERKTYG JAG KOMMER 
ATT ANVÄNDA MIG AV VID UTFORMNING AV PLANFÖRSLAGET

Från mina teoristudier har jag fått information som jag vill bära med mig 
till planförslaget. Det som jag anser är det viktigaste har jag här samman-
fattat i åtta punkter. Dessa ska fungera som ”verktyg” för att skapa en 
trevligare gatumiljö. I slutet av detta arbete finns en beskrivning av hur 
jag har applicerat dessa verktyg i mitt planförslag
 
GATA ELLER VÄG?

Vid mina teoristudier har jag fått reda på att det är stor skillnad mellan 
gata och väg. Vägen har tydligare riktning är oftast anpassad främst för 
bilar och utgör ofta än barriär. Gatan är anpassad för många fler trafikan-
ter och det är lättare färdas längs med den i sin egen takt. Att omvandla 
en väg till en gata är bra ur trygghetssynpunkt, då en gata gynnar folkliv 
vilket skapar en upplevd trygghet.  

MÖTEN

Att skapa en stad som gynnar sociala möten anser Jan Gehl är viktigt. 
Jane Jacobs tycker också att det är viktigt men hon framhäver det mer 
ur en trygghetssynpunkt. Sociala möten kan främjas genom att mötes-
punkter skapas, det kan vara platser där man samlar aktiviteter t.ex. an-
slagstavlor, hållplatser, återvinningsstationer, affärer o.s.v. Möjligheten 
till möten ökar också om man underlättar för rörelser och bryter ner de 
barriärer som finns, detta kan skapas t.ex. genom att bryta upp en bred 
gata med trädplantering eller anlägger stora fönster på ett café.

ÖGON PÅ VÄGEN

Känslan av att någon ser en och att man inte är helt själv är en av Jane 
Jacobs idéer om hur man kan skapa miljöer där människor känner sig 

GATA ELLER VÄG? Ett fönster är ett ÖGA PÅ VÄGEN.

trygga. Detta kan skapas genom att ha fönster mot gatan, genom att 
öppna upp platser, genom en blandning av verksamheter och bostäder 
så att området alltid är befolkat m.m. 

MÅLPUNKTER

Enligt Jane Jacobs måste det finnas anledningar för människor att röra 
sig i ett område annars gör de inte det. Målpunkter kan vara affärer, 
fotbollsplaner o.s.v. Men man kan också arbeta med att göra området 
vackert då en attraktiv miljö är en målpunkt i sig.

Ett naturligt MÖTE!
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Förändring

Kontinuitet

FÖRÄNDRING

En gata ska inte se likadant ut längs hela sträckan. När man rör sig längs 
en gata ska man känna att man förflyttar sig. Om området förändras 
görs det blir det också lättare för människor att veta vart de befinner 
sig. Förändring kan skapas genom att olika delar av gatan får olika ka-
raktär. Karaktärer kan vara av olika slag, storskalighet, stenstad, små-
stad, smalhusområde, radhusområde, industriområde o.s.v. Detta är en 
av Lynch idéer som jag kommer att bära med mig till planförslaget.
  
KONTINUIETET

Även fast det är viktigt att det sker en förändring läng stråk är det också 
viktigt med kontinuitet. En av de viktigaste aspekterna med kontinuitet 
är ett sammanhållet gaturum. Om det är glapp i gaturummet uppstår 
en känsla av att avstånden ökar och det blir ofta en tråkig miljö. Kon-
tinuitet innebär också att det är något som binder samman stråket så 
att man känner igen gatan och kan orientera sig efter den. Detta kan 
skapas t.ex. via att en viss trädsort planteras längsmed sträckan.   

ORIENTERBARHET

Att försöka visa på var färden är på väg anser Kevin Lynch är viktigt för 
att underlätta orienteringen i ett område. Att visa på vart man är på väg 
kan man göra genom att t.ex. skapa mer grönska längs vägen när man 
närmar sig naturen.

LANDMÄRKEN

Landmärken är enligt Lynch viktigt då man ska lokalisera sig i ett om-
råde, det skapar också en känsla av att man förflyttat sig då man blir 
medveten om ifall man har passerat en plats. Det kan skapas genom 
torg, att gaturummet breddas, genom att ett hus är högre o.s.v. Ett landmärke

Orienterbarhet


