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Förord

Detta examensarbete är skrivet av Helena Johansson som startade på 
programmet för fysisk planering 2002. Examensarbetet omfattar 20 
högskolepoäng och är den avslutande delen på teknologie magister-
programmet i fysisk planering (180 högskolepoäng), som erbjuds vid 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona. 

Examensarbetet har genomförts under 20 veckors tid, höstterminen 
2007/2008.

Stort tack till mina handledare, Agneta Sundberg och Karl Bergman, för 
goda råd och stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka alla på Örebro 
Stadsbyggnadskontor samt WSP i Örebro för att ni har varit mina boll-     
plank i examensarbetet samt försett mig med underlagsmaterial. 

Särskilt tack till Anne Pettersson, Marie Janson, Ulrika Gillberg och Ali Reza 
Nouri på Örebro Stadsbyggnadskontor samt Andreas Asp på WSP i Örebro. 
Slutligen vill jag tacka min mamma, Ingrid Wallin Johansson och min bror, 
Anders Johansson för korrekturläsning av examensarbetet.

Samtliga bilder är tagna av författaren om inget annat anges. 

Helena Johansson

Örebro, januari 2008



Sammanfattning
Stadens offentliga rum är en viktig arena för stadslivet. Detta påstående 
har varit utgångspunkten för att undersöka de fysiska förutsättningarna i 
stadsrummet och vad de har för betydelse för mötet mellan människor. 

Människor ska ha möjlighet att mötas i det offentliga rummet, men det 
behövs en anledning för att vistas där. Det kan vara så enkelt som att titta på 
andra människor, men då måste människor välja att uppehålla sig just på den 
platsen. I examensarbetet utpekas ett antal element i den fysiska miljön som 
underlättar eller försvårar möjligheten till att vistas i den offentliga miljön.

En avgränsad del av norrcity i Örebro har fungerat som studieområde, 
bestående av Järntorget, Henry Allards park och del av Storgatan. Norrcity 
besitter ett av Örebros ”finrum” med historiska miljöer så som Henry Allards 
park med utsikt över Örebro Slott och omgivningar. 

Storgatan på norrcity fungerade som Örebros shoppinggata nummer ett 
under första delen av 1900-talet. Därefter förflyttades de huvudsakliga 
shoppingstråken till södra delen av Örebro city. Storgatans shoppinggata 
består nu alltmer av alternativa orientaliska småbutiker. Järntorget fungerar 
idag huvudsakligen som parkeringsyta till bilar men också i begränsad 
utsträckning som marknadsplats. 

Examensarbetet har utgått ifrån sju begrepp, som är hämtade från Bentley et 
al. Responsive Enviroments: A manual for urban designers (1985). De sju 
olika begreppen har förtydligats med hjälp av metoder ifrån Jan Gehl, Kevin 
Lynch och Gordon Cullen och Edward T Hall. 

Gehls metod som är hämtad från boken Life between buildings (2001) används 
under begreppet variation, valbarhet. Lynchs metod som är hämtad från boken 
The image of the city (1960) används under begreppet orienterbarhet. Cullens 
metod är hämtad från boken Townscape (1961) och används under begreppet 
visuella upplevelser. Halls metod är hämtad från The hidden dimension, 
(1966) och används under begreppet design för olika sinnen.

De sju begreppen som har genomsyrat examensarbete är:

1. Tillgänglighet

2. Visuell upplevelse

3. Variation

4. Orienterbarhet

5. Valbarhet

6. Design för olika sinnen

7. Påverkan 

Vid varje begrepp har tillvägagångssättet för den valda metoden beskrivits, 
under kapitlet begreppsanalys. Därefter har studien av stadsmiljön på norrcity 
genomförts, där hänsyn har tagits till mina egna men också andra människors 
förhållanden till den fysiska miljön. Fokus har baserats på inventeringar, 
observationer och upplevelser av planområdet.

Järntorget är den plats som i slutsatsen behöver flest förändringar, platsen har 
många brister men också en hög potential! På Järntorget finns förutsättningar 
för plats till aktiviteter. Genom att aktiviteter äger rum, finns underlag för 
att en bredare publik kommer att infinna sig. Storgatans barriär mellan 
Järntorget och Henry Allards park bör tonas ner för att låta de sociala och 
valbara aktiviteterna ta plats. 

Förslag till förändringar har haft en underordnad betydelse i examensarbetet. 
Slutsatserna i kapitlet ”studien av norrcity” ligger till grund för kapitlet 
”förslag till förändringar” och presenterar åtgärder i den fysiska miljön som 
underlättar för möten mellan människor. 



Bilden ovan visar Järntorget som är en del av planområdet.  
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Val av arbete
Norrcity har tidigare fungerat som Örebros citykärna. Detta var stadens 
kommersiella centrum, där fanns bland annat restauranger, shopping och 
kultur bidrog till att forma stadens puls. Under 1960-talet utvecklades 
Södercity med Krämaren som en stor handelsetablering och senare, under  
1980-talet utvecklades Örebros första gågata (Köpmangatan). Det medförde 
att det pulserande stadslivet förflyttades till denna södra punkt.

Bilden ovan är tagen från workshopen i slutet av augusti, 2006
Källa: Stadsbyggnad Örebro

Sommaren 2006, praktiserade jag vid Stadsbyggnadsbyggnadskontoret i 
Örebro kommun (som senare i texten benämns som Stadsbyggnad Örebro). 
En av mina arbetsuppgifter var då att anordna en workshop kombinerad 
informationsdag i slutet av augusti 2006. Platsen för detta valdes till 
Järntorget, ett av Örebros torg, beläget i den norra delen av Örebro city. 
Avsikten med dagen var att samla information från medborgare för att se vad 
de var nöjda med och vad som kunde förändras, med fokus på den fysiska 
miljön i området. 

Arkitekter, planerare och andra tjänstemän från Stadsbyggnad i Örebro, 
medverkade under en hel dag med uppgift att diskutera medborgarnas förslag 
för utvecklingen av norrcity. Som ett led i detta arbete utarbetades en enkät 
där örebroarna fick framföra sina synpunkter. 

Möjligheten fanns att rita på ett stort pappersblock och förmedla sin idé om 
utvecklingen av området i bildlig form. En fotoutställning fanns på plats som 
visade hur Järntorget med omgivande ytor har utvecklats under de senaste 
100 åren. 

För att informera om händelsen i förväg hade Nerikes  Allehanda, den lokala 
tidningen i Örebro, publicerat en artikel om planerna på en stadsförnyelse 
av norrcity. Information fanns också på Örebro kommuns hemsida, affischer 
var uppsatta i områdets affischeringsplatser, i butiker i området och på 
stadsbiblioteket. Projektet fick god respons, både från medborgare, lokal 
media och från butiksägarna i området. I detta skede väcktes mitt intresse 
och jag fick idén att använda detta stadsförnyelseprojekt som underlag för 
mitt examensarbete. 

Intresset av hur människor använder offentliga rum började tidigt i min 
utbildning, där Jan Gehl har varit och fortfarande är en stor förebild för 
mig. Genom studier i fysisk planering men också genom anställningar som 
praktikant har intresset fortsatt om hur människor förhåller sig till olika 
stadsmiljöer. 

Examensarbetet fokuserar på mina personliga upplevelser av hur människor 
använder den offentliga miljön på en vald del av norrcity i Örebro. Metoden 
lägger stor vikt vid att observera, inventera och analysera planområdet. För 
att anpassa till examensarbetets tidsramar under höstterminen 2007/2008 
har samtliga observationer och inventeringar endast skett under september 
månad, 2007. Önskvärt hade varit att observera människor under samtliga 
årstider för att klarlägga hur användningen av planområdets offentlig rum 
förändras beroende på årstid. 
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Vi ses på Järntorget, fredagen den 25 augusti 
mellan kl. 08.00 - 18.00  
På plats fi nns samhällsplanerare,  stadsträdgårdsmästare, 
trafi kplanerare, stadsantikvarie, stadsarkitekt och 
studerande i fysisk planering.

Enkät
Tävling
Historiska bilder
Skisser

Kom och tyck till!

orrcity
Utveckla 

med oss!
N

Bilden till vänster visar affischen som informerade om work-
shopen som ägde rum augusti 2006, Bilden ovan visar medbor-
gare och tjänstemän som medverkade under dagen.
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BILD

Resecentrum

Universitetssjukhuset 
i Örebro (USÖ)

Södercity

Vasastan

Bilden ovan visar norrcity med omgivning. Källa: Örebro Stadsbyggnad

Norrcity

1
3

4 25

6
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Norrcity är det område som kartan på vänster 
sida visar. Planområdet som examensarbetet 
avser redovisas under rubriken ”avgränsning”.

1

2

3

4

5

6

Kartan på vänster sida är markerad med siffror. 
Tillhörande siffra finns på denna sida för att 
närmare beskriva hur planområdet ser ut. 

1. Bilden visar Svartån och en del av norrcity

2. Bilden visar gatukorsningen Olaigatan/Stor-
gatan

3. Bilden visar några av Storgatans busshåll-
splatser

4. Bilden visar en del av Järntorget

5. Bilden visar en del av Henry Allards park 
med Centralpalatset i bakgrunden

6. Bilden visar Örebro slott
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Problemformulering
Vilka är de fysiska förutsättningarna i stadsrummet på norrcity och vad har 
de för betydelse för mötet mellan människor?

Syfte
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att studera i vilka miljöer inom 
norrcity människor vistas i det offentliga rummet och varför de väljer att 
vistas just där. Syftet är också att föreslå förbättringar i den fysiska miljön 
som underlättar för möten mellan människor. 

Mål
Min förhoppning är att berika det offentliga rummet med liv, att uppmuntra 
människor till vistelse inom norrcity.  

Metod
För att svara på problemformuleringen, genomföra syftet och uppnå målet 
med examensarbetet har jag använt mig av olika metoder. Arbetets start 
fokuserade på litteraturstudier. Den behandlade främst hur människor 
använder offentliga rum men även en bakgrund om Örebro och dess nutida 
planering. 

Vidare fortsatte arbetet med att välja tillvägagångssätt för studien av norrcity. 
Därefter skedde inventeringar och observationer av området vid sju tillfällen 
under september månad, 2007. Dokumentation av dessa inventeringar och 
observationer skedde med hjälp av foton, anteckningar och kartor. Mina 
upplevelser av området har också ingått under inventeringen. 

En kompletterande enkät delades ut till affärsidkare och boende inom 
planområdet för att komplettera den enkät som delades ut i augusti 2006. 
Arbetet har fortskridande behandlat text, illustrationer, foton samt kartor. 
Slutsatser har tagits för att presentera förslag till förändringar av 
planområdet. 

Litteraturstudie

Ett urval av litteratur och artiklar som behandlar examensarbetets titel, 
rapporter, kommunala dokument och planer har studeras. Örebro stadsarkiv 
har tillhandahålligt material för en historisk bakgrund om stadens framväxt.

Inventering

Inventering av planområdet har skett genom platsbesök och dokumentationer 
med hjälp av kartor, anteckningar och foton. Min upplevelse av området har 
också inventerats med hjälp av foton och anteckningar. Totalt inventerades 
området vid sju tilfällen under september månad, 2007.

Observationer

Observationerna har bestått av att registrera människors val av aktiviteter i 
planområdet. De har också bestått av att se hur människor väljer att vistas 
samt på vilket avstånd. Obervationerna skedde vid olika tidpunkter på dagen 
för att få en heltäckande dokumentation som motsvarar en dag mellan klockan 
08-19. Observationerna skedde på vardagar vid sju tillfällen under september 
månad. 

Kompletterande enkätundersökning

Enkätundersökningen syftar till att hämta in förbipasserandes, boendes och 
affärsidkares åsikter om planområdet. De kompletterande enkätsvaren från 
affärsidkare och boende inom planområdet jämfördes med förbipasserades 
svar från den informationsdag som Örebro Stadsbyggnad genomförde under 
augusti 2006.

Utarbeta förslag till förbättringar

Utifrån resultaten och slutsatserna av ovanstående moment har förslag till 
förbättringar i planområdet utarbetats. Här har jag använt mig av kartmaterial, 
text, foton och skisser.
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Bilden ovan visar Järntorget som är en del av planområdet.  
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Avgränsning
Examensarbetet har avgränsats i omfattning både till ytan och till sju moment 
för att anpassas till de 20 veckor som examensarbetet motsvarar. 

Bentley et al. (1985), menar att människor har en mental bild av platser i 
den fysiska miljön. Den påverkas av olika aspekter så som media, historiska 
händelser och vad ryktet säger om platsen. Förhoppningen vid arbetets 
start var att avsätta tid till att analysera den mentala bilden av planområdet 
hos människor men utrymme fanns ej tidsmässigt. Avsikten var också att 
anordna en fokusgrupp och be dem att rita hur de upplever planområdet. 
Semistrukturerade intervjuer var även tänkta att ingå som ett moment i 
examensarbetet. 

Vid litteraturstudien läste jag om Space Syntaxmetoden som är ett sätt att 
studera tillgängligheten på offentliga platser. Space Syntax har arbetats fram 
av Bill Hiller och Julianne Hanson med flera på Bartlett, University Collage 
i London. Space Syntax kräver en programvara för att göra de matematiska 
beräkningar som krävs i metoden. (space syntax hemsida) Space Syntax 
erbjuder värdefulla möjligheter för den fysiska planeringen men är inte det 
enda avgörande svaret på relationen mellan den fysiska miljön och det sociala 
livet i staden. 

Space Syntax skulle med fördel fungerat som en del av metoden i 
examensarbetet men på grund av begränsade tidsramar har jag valt bort den 
metoden.

Jag har valt att arbeta med de sju olika momenten som Bentley et al. (1985) 
beskriver. Ordningsföljden av dessa sju moment menar Bentley et al. (1985) 
inte har någon betydelse och jag har därför valt att flytta fram momentet 
”visuell upplevelse” till det andra momentet i ordningen, jämfört med 
placering som moment sex i boken Responsive enviroments - a manual for 
urban designer (Bentley et al. 1985)

Till ytan har jag valt att avgränsa planområdet i ett första steg till norrcity i 
Örebro. Hela norrcity beslutades genom handledning vara ett för komplext 

och ytmässigt stort område för att göra de studier som valts. Examensarbetet 
har avgränsats till att omfatta Järntorget, Henry Allards park samt markerad 
del av Storgatan. 

Avgränsning har också inneburit att fokus ligger vid mina personliga 
upplevelser och mina visuella intryck av planområdets offentliga rum 
och människor. Avgränsning har alltså skett vid både inventeringar och 
observationer. Vid observationerna har ej hänsyn tagits till kön eller etniskt 
ursprung. I efterhand inser jag att detta skulle haft betydelse för eventuella 
vidare frågeställningar.

Enkäten avgränsades till ett antal frågor som var enkla att besvara. Enkäten 
som fylldes i vid workshopen på Järntorget, augusti 2006 besvarades av 
200 personer. Vidare kompletterades enkäten med ytterligare 20 svaranden, 
bestående av affärsidkare och boende inom planområdet. 



19
Helena Johansson - människor och offentliga rum  
       

Kartan ovan visar planområdet
Källa: WSP Örebro 

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

1. Järntorget 2. Storgatan 3. Henry Allards park

1

2

3
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Stadens struktur och 
betydelse för social  interaktion
De offentliga rummen tillhör alla människor. Därför bör de offentliga rummen 
vara platser där människor möts men också där man får tillfälle att synas och 
observera andra. 

Upplevelsen av en stad och kvalitén i mötet mellan människor tror jag 
beror till stor del på stadsrummets egenskaper. Genom fysisk planering 
kan offentliga rum förbättras och uppmuntra till integration mellan olika 
befolkningsgrupper. Kan man verkligen planera för sociala möten i staden? 
Min åsikt är ett bestämt ja! 

Funktion och form samverkar med varandra, har funktionen av platsen större 
betydelse än formen av platsen, då man vill skapa möten mellan människor 
i offentliga rum? 

Bentley et al. (1985) menar att människor kommer till offentliga platser för 
att synas men också för att uppleva och betrakta andra människor. Gunnar 
Persson, arkitekt, skriver i sitt kapitel i Den motsägelsefulla staden (2001) att 
offentliga platser som gator och torg är urbana element och han menar att de 
platserna finns för att skapa möten och aktivitet människor emellan. 

Jane Jacobs (2005), journalist och arkitekturkritiker anser att det finns en nära 
koppling av staden som fysisk struktur och staden som en arena för socialt 
liv. Carmona et al. (2003) instämmer med Jacobs i Public Places, Urban 
Spaces. Vidare menar Carmona et al. (2003) att den nära kopplingen mellan 
offentliga rum och människor är en tvåvägsprocess: Människor influerar och 
påverkar den byggda miljön, likväl som miljön påverkar och influerar dom. 

Tvåvägsprocessen kan också beskrivas som form och funktion. Lars Marcus, 
arkitekt, (2000) menar att relationen mellan form och funktion, som samtidigt 
är en rumslig och social ordning, mycket grovt ses som en orsak-verkan 
relation, där den byggda miljön är orsaken och funktionen den utkommande 
effekten. Bilden ovan visar exempel på hur fysisk form leder till intergration
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Bilden ovan visar exempel på hur fysisk form leder till intergration Bilden ovan visar exempel på hur fysisk form leder till intergration
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Tvåvägsprocessen menar Ole Reiter (2007) har förändrats sedan 
upplysningstiden. Bilden av hur de offentliga rummen används har förändrats 
och är inte lika knuten till upplysningstidens demokratiska tradition idag. Då 
hade de offentliga rummens utformning och funktion en mer tydlig uppgift 
att fylla. Parken var till för naturupplevelser, rekreation, kontemplation 
och vila. Gatan, var till för korta möten, förflyttningar och arbete. Torgen 
hade kommersiella och demokratiska uppgifter att fylla och platserna med 
monument syftade till att påminna om betydelsefulla händelser och personer. 
(Ole Reiter, introduktionsföreläsning vid moviums workshop ”Utveckla 
stadsrummet!” hösten 2007.)

Arkitekterna Charlotte Ruben Nyström, Johanna Wiklander, Sara Grahn och 
Lotta Lehmann hävdar i sitt kapitel i boken Bor vi i samma stad (2005) att 
framtidens städer måste bättre ta tillvara den potential som finns i idén om 
staden – interaktionen mellan människor. Interaktionen menar Lars Marcus, i 
Area 1-2, 2000 är grunden till våra städers existens. Genom att föra samman 
människor så nära varandra som möjligt, kan de dra nytta av varandras 
kunskaper och förbättra sin livssituation. 

Jan Gehl, arkitekt betonar i boken Life between buildnings (2001) vikten av 
offentliga rum utanför privatbostaden, där kan människor mötas utan krav 
och tvång. Vidare menar Gehl att möten mellan människor kan vara av olika 
karaktär. För barn kan det räcka med att andra barn befinner sig på samma 
plats för att en lek skall ta sin början. För vuxna gäller det att bryta igenom en 
rad sociala koder som inte finns på samma sätt för barn. 

Olika aktiviteter ställer olika krav på den fysiska omgivningen. Enligt Gehl 
(2001) är det aktiviteterna som gör de offentliga platserna meningsfulla och 
attraktiva. En kategorisering av aktiviteterna delas in efter: nödvändiga, 
valbara och sociala aktiviteter. På en offentlig plats av låg kvalitet sker endast 
de nödvändiga aktiviteterna medan det på en offentlig plats av hög kvalitet 
även sker sociala och valbara aktiviteter eftersom människor trivs där. 

Jacobs (2005) menar att en bra innerstadsdel skapar en känslig balans mellan 
människors önskan om avskildhet och deras lika starka önskan om en varierad 
grad av kontakt med hjälp av människor i omgivningen. Hon menar att de 

tre aktivitetsgraderna ska ta plats för att staden ska vara eftersträvansvärd. 
Arkitekturkritikern Björn Linn instämmer med Jacobs. I artikeln ”Minnet 
av urbanitet” i Arkitektur 3, 2002 skriver han ”Staden fungerar bra om den 
tillåter ett stort antal människor med olika villkor och olika mål att utföra 
sina ärenden samtidigt, i samma stadsrum.”

Jacobs (2005) hävdar att offentliga kontakter och offentlig trygghet på 
trottoaren har en direkt inverkan på sociala problem – segregation och 
rasdiskriminering. Hon värnar också om stadens anonymitet, där närvaron av 
främlingar betyder livfullhet och trygghet. 

William H Whyte likväl Jacobs menar att gator, trottoarer, parker och 
andra offentliga rum tar fram det bästa i människans natur och uppmanar 
till aktivitet, bara vi designar dem rätt. (Carmona et al. 2003) Gehl (2001) 
förklarar vidare att utformning av offentliga platser påverkar människors 
beteende samt människors vilja att vistas där. Vidare menar Gehl att det går 
att influera människor att använda de offentliga rummen mer samt påverka 
tidsperioden av deras vistelse.

Åsa Bexelius och Johanna Jarneus skriver i Area 1-2, 2000 ”Staden är 
mer än sin byggda miljö – den är summan av sina kvarter, människor och 
verksamheter” Ett fungerande stadsliv menar de ses som ett kvitto på att man 
har åstadkommit en lyckad fysisk struktur. 

I  Arkitektur 8, 2005 skiljer Lars Marcus på staden som fysisk- rumslig artefakt 
och stadslivet. Han anser att arkitekter och stadsbyggare bör koncentrera sig 
på studier av den fysiska strukturen som grund för stadslivet. Marcus menar 
att staden som byggd form bör ligga i fokus för forskningen, inte staden som 
uttryck för sociala processer.

Lars Marcus är en av dom som fokuserar på strukturen. I arkitektur 7, 2000 
betonar han strukturens avgörande betydelse för hur man använder staden. 
Struktur och tillgänglighet ligger också till grund för Space Syntax. Teorin 
förklarar att de rumsliga och sociala aspekterna av arkitektonisk form 
är som två oskiljaktiga sidor av samma sak. I Space Syntax analyseras 
stadsstrukturen för att se hur integrationen av de fysiska rummen ser ut samt 
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hur rörelserna i staden sker. Därefter görs tillägg i form av nya strukturer till 
denna modell och därmed kan integrationenen av de fysiska rummen och 
rörelsemönstet i staden förändras eller bevaras beroende på målet med den 
aktuella planeringen. Enligt Space Syntax är det relationerna mellan rummen 
och inte rummen i sig som är avgörande för uppkomsten av socialt liv i 
staden. (Min 1993)

Jacobs (2005) skriver i kapitlet ”Visuell ordning: dess begränsningar 
och möjligheter” i Den Amerikanska storstadens liv och förfall att när vi 
studerar städer, studerar vi livet i dess allra mest komplexa och intensiva 
form. Själva strukturen i en stad hävdar Jacobs består av en blandning av 
användningsområden och vi kommer närmast hemligheterna i den strukturen 
när vi arbetar med de förutsättningar som skapar mångfald.

Gatorna utgör de viktigaste visuella arenorna i staden anser Jacobs (2005). 
Hon menar att många gator behöver visuella avbrott, som bryter av den 
obestämda utsikten i fjärran och samtidigt förstärker känslan av ett intensivt 
gatuliv genom att ge området en inramning och en självständighet. 

Gordon Cullen, arkitekt och grundare till det engelska begreppet ”serial 
visions” betydelse i sin bok The Concise Townscape (1961). Han fokuserar 
på vikten av stadsgestaltning som en konstart där stadens alla element måste 
komponeras på ett sätt så att våra känslor tilltalas. Variation i stadslandskapet 
är då viktig och det är enligt Cullen det som uttrycker stadens visuella kvalitet. 
Människan reagerar känslomässigt på det hon ser utifrån tre olika aspekter:

- optisk upplevelse; får vi genom sekvenser när vi rör oss genom staden. En 
lång raksträcka kan däremot kännas alltför monoton.

- rumslig upplevelse; får vi när personen sätter sig själv främst i förhållande 
till sin omgivning. Positionen kan framkalla känslor av utsatthet och 
instängdhet. 

- tingens ordning; vår omvärld är sammansatt av många olika delar som 
består av olika egenskaper. Genom att medvetet använda gestaltningsmedel 
såsom skala, material och form kan vi skapa ett samspel och en dialog mellan 

de olika elementen. 

Seppo Aura, arkitekt och professor vid Tammerfors Tekniska Högskola 
instämmer med Cullen. Han menar att upplevelsen av staden endast kan 
analyseras utifrån den upplevda människans position i rörelse genom staden. 
Aura, menar att det är från den plats där människan upplever rummet som det 
kan planeras och förstås. (Aura 1984)

Även Camillo Sitte, som var arkitekt, stadsplanerare och konstnär menar att 
i stadsbyggnad är det skillnad på hur ett rum är byggt och hur det upplevs 
eftersom det upplevda rummet endast kan ses från människans position i 
ögonhöjd. (Sitte 1982)

Slutsatser av teoridiskussionen
Visuella och upplevelsemässiga analyser och teorier anser jag vara oerhört 
viktiga för att förstå det offentliga rummets egenskaper och därmed skapa 
goda miljöer där det sociala livet uppmuntras. 

Genom att placera funktioner som lockar olika människor till samma delar 
av staden skapas goda förutsättningar för möten mellan människor. Den 
idealiska mötesplatsen lockar olika människor till samma stråk, område 
eller plats genom ett brett utbud av olika funktioner och aktiviteter. Stadens 
offentliga rum är en viktig arena för det offentliga livet.

Utformningen av den fysiska miljön anser jag har grundläggande egenskaper 
för att skapa funktion och vardagliga möten i de offentliga rummen. Min åsikt 
är att det sociala rummet påverkas både genom stadens struktur och stadens 
funktion men också av var människor väljer att befinna sig: Människor dras 
till varandra! 



3



BAKGRUND



28
Helena Johansson - människor och offentliga rum     
       

Kort fakta om Örebro
Örebro har drygt 130 000 invånare och är den sjätte största tätorten i 
Sverige. (SCB:s hemsida) Staden domineras inte av någon speciell industri 
eller bransch. Stora arbetsgivare är förutom kommun och landsting, olika 
statliga verk, som t.ex Statistiska centralbyrån (SCB) och Statens institut för 
handikappfrågor i skolan. Örebro Universitet har cirka 14 000 studenter och i 
Örebro finns också Musikhögskolan. (Örebro stadsarkivs hemsida)

Örebro är centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. 
Huvudgatan är Storgatan – Drottninggatan, som sträcker sig från norr till 
söder. (wikepedias hemsida)

Norrcity
Den norra delen av Örebro omfattades inte av den brand som 1853  drabbade 
den södra delen av Örebro. Norrcity (norr om Svartån) behöll därför sin äldre 
bebyggelse av lantlig prägel ända fram till 1893 då en omvandling av norrcity  
påbörjades. Under ett par årtionden kom Örebro att här få ett stadscentrum, 
med höga stenhus. (Björck. J, Karlsson. E, 2004.)

Den nya stenhusbebyggelsen växte upp efter en stadsplan som delvis skiljde 
sig från den gamla trähusbebyggelsen. Representativa stenbyggnader, som 
väl motsvarade de krav på storlek och modernitet som kunde ställas på den 
nya centrumbebyggelsen, uppfördes utmed Storgatan och kring Järntorget. 
På den västra sidan av Storgatan har bebyggelse tillkommit från 1920 fram 
till idag. Storgatans östra sida bebyggdes med ett undantag under åren 1903-
1914 och består idag av en sammanhållen bebyggelsemiljö med flera goda 
exempel på jugendstilens arkitektur. (Björck. J, Karlsson. E, 2004.)

Gamla Gatan samt Klostergatan blev utpräglade bakgator med socialt 
lågvärdig bebyggelse. Dessa gator berördes inte av stadsplaneregleringen 
och fick behålla sin medeltida sträckning, som finns kvar än idag. (Björck. J, 
Karlsson. E, 2004.)

Centralpalatset byggdes 1912 och då revs den gamla träbebyggelsen som låg 
i området mellan Olaigatan och Svartån, på Storgatans östra sida. Där fanns 
bl.a. den sk. Åkerhielmska gården, en snusfabrik och en stor stallbyggnad 
från 1700-talet. Istället uppfördes här en park, Centralparken som senare har 
bytt namn till Henry Allards park. (Björck. J, Karlsson. E, 2004.)

Centralpalatset i Örebro utgjorde stadens största bostads-, kontors- och 
affärshus fram till tiden efter andra världskriget. Centralpalatsen tillhörde 
en ny byggnadstyp som uppkom i flera svenska städer kring sekelskiftet 
1900. Centralpalatsen var ofta mycket stora byggnader och uppfördes alltid 
i centrala lägen. Idag har bebyggelsen på norrcity förändrats i viss mån, 
genom förenklande av fasader och nya färgsättningar. (Björck. J, Karlsson. 
E, 2004.)

Kartan ovan visar Örebros placering i södra delen av Sverige. Källa: WSP Örebro
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Kartan ovan visar Stadsplan för Örebro år 1878. Källa: Örebro Stadsarkiv. Kartan ovan visar Stadsplan för Örebro år 1901. Källa: Örebro Stadsarkiv

Järntorgets  placering
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Handeln

I Örebro växte Storgatan fram som den dominerande butiksgatan. Från den 
tidiga diverseaffären, som saluförde det mesta, blev det under framförallt 
1800-talets andra hälft allt vanligare med specialiserade butiker inom olika 
områden såsom kläder, skor, tobak, mejeri, chark m.m. Kring sekelskiftet 
1900 blev butikerna allt fler. En särskild bostadsarkitektur hade nu 
utvecklats. Affärerna fick större butiksfönster som var större än de vanliga 
bostadsfönstren. (Björck. J, Karlsson. E, 2004)

1930 öppnade Enhetsprisaktiebolaget (Epa) sitt första varuhus i Örebro, 
på Storgatan 3. Epa, stod för massproducerade produkter, och hade stora 
lagerutrymmen och låga leveranskostnader. Epavaruhusen blev en symbol 
för det nya och  moderna samhället. Efter andra världskriget ökade den eko-
nomiska tillväxten och handeln kunde nu sälja ännu fler varor. Neonbelysning 
började användas på 1930-talet och gatan strålade i klara färger efter mörkrets 
inbrott under 50 talet. (Björck. J, Karlsson. E, 2004)

1961 flyttade Epa till södra delen av Örebro, där varuhuset Krämaren 
hade byggts. I och med Krämarens uppbyggnad och södra delen av staden 
sanerades, frigjordes stora ytor som kunde bebyggas för handel. Krämaren 
invigdes i mars 1963 och var unikt i Sverige då det var ett varuhus som 
inrymde flera varuhus och butiker. 1989 stängdes Köpmangatan på söder för 
all motortrafik och blev gågata. Köpmangatan som tidigare hade setts som en 
bakgata utvecklades nu till ny centrumgata, parallell med Drottningsgatan. 
(Björck. J, Karlsson. E, 2004)

Omsättningen på butiker och restauranger har de senaste åren varit relativt 
stor på Storgatan. Knappt hälften har funnits i fem år eller mindre. Bland 
alla verksamheter som fanns på Storgatan under hösten 2004 fanns 11 olika 
nationaliteter representerade bland ägarna. 

”Storgatan är tyvärr porten till Mellanöstern, en blandning vore att föredra.” 
(Björck. J, Karlsson. E, 2004)

En samlad kommentar som framgår hos Johanna Björck och Elisabeth 

Karlsson (2004), är att det inte finns några lockande affärskedjor på gatan. 
Affärsidkarna påpekar att det är för lite folk som rör sig på gatan numera. 
Enligt Johanna Björck och Elisabeth Karlsson (2004) finns det flera som 
påpekar att gatan är sedd som en lågprisprofil i jämförelse med andra gator 
i Örebro samt att matvarubutikerna Lucullus och Ali Baba lockar till sig 
många kunder.

Nöjeslivet

Nöjeslivet på norrcity har varit förhållandevis rikt genom åren. Biografer 
caféer, konditorier och bagerier har kompletterades under 1970-talet med 
pizzerior. Under 1990- talet anordnades allt fler uteserveringar på norrcity. 
(Björck. J, Karlsson. E, 2004)

Järntorget

Järntorget är beläget i Örebros norra centrala del. Järntorget har i sin historia 
haft ett flertal namn, Nya Torget, Norra Torget, Laketorget, Salttorget, 
Hökaretorget, Silltorget, Riddaretorget och Hötorget. 1760 anlades Järntorget 
som ett trekantigt torg. (wikipedias hemsida)

1901 fick torget sin nuvarande fyrkantiga form, då fanns en park i torgets västra 
del. Parken försvann 1965, ytan asfalterades för att ge plats till bilparkeringen. 
Idag är stora delar av Järntorget belagd med kullersten. Den östra delen av 
Järntorget är avsatt för torghandel. Vid slutet av Järntorgets östra del, längs 
Storgatan finns en av huvudknutpunkterna för Stadsbussarna i Örebro. På 
vintern brukar Örebros julbock stå på torget och olika arrangemang har tagit 
plats här. Bebyggelsen runt torget är varierad men med övervägande del från 
1900-talets början. (wikipedias hemsida)
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Storgatan

Under slutet av 1800-talet ansågs Storgatan alltför trång och behovet av 
breddning växte sig allt större. Genom nybyggnation utmed gatans östra sida 
i början av 1900-talet kunde en breddning av gatan genomföras. Gatan fick 
storgatsten (ca 22 cm långa och 10-12 cm breda huggna stenar). (Björck. J, 
Karlsson. E, 2004.)

I slutet av 1950-talet försågs Storgatan med asfalt. Storgatan - Drottninggatan 
utgjorde vid denna tid, Örebros viktigaste genomfartsled. Norrcity och då 
främst Storgatan var Örebros centrum och affärsgata nummer ett. Där fanns 
alla stora klädkjedjor, post, apotek och Systembolag och det var liv och 
rörelse på gatan. När stadens centrum försköts till söder började nedgången  
av norrcity. (Björck. J, Karlsson. E, 2004.)

Kommunfullmäktige beslutade 1972 att delar av Storgatan – Drottninggatan 
skulle trafikeras som bussgata på prov. Året efter omvandlades Storgatan 
mellan Olaigatan och Järnvägsgatan till gågata men återgick 1976 till att bli 
bussgata. Gatan byggdes då om och kompletterades med cykelbana. (Björck. 
J, Karlsson. E, 2004.)

Vid året 2000 återfick gatan delvis sitt forna utseende. Körbanan minskades 
för att ge plats åt träd, belysning samt en bredare gångbana. Asfalten revs 
bort och körbanan belades med smågatsten och gångbanorna belades med 
släta betongplattor. (Björck. J, Karlsson. E, 2004.)

Bilden ovan visar Järntorget i historisk miljö. Källa: Örebro Stadsarkiv

Bilden ovan visar hur Storgatan ser ut idag.
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Så här upplevs Storgatan idag

Johanna Björck och Elisabeht Karlsson (2004) beskriver Storgatan på 
följande sätt; 

Vid Storbron byter gatan namn, från Drottninggatan till Storgatan. Till höger 
ser vi slottet med anor från tidig medeltid. Till vänster ser vi den gamla 
teaterbyggnaden från 1852 (renoverad efter brand 1889) och därbakom 
sparbankshuset från 1891 som numera inhyser länets största dagstidning, 
Nerikes Allehanda. Därefter ligger på vänster sida det fd posthuset som 
numera inrymmer en nöjeskrog. 

Till höger framför ån står en staty av Carl X1V Johan. Framme vid Järntorget 
omges platsen av diverse butiker, matställen m.m. Mitt emot Järntorget 
återfinns Henry Allards park, med den enda kvarvarande bebyggelsen 
bestående av Kronobränneriets gamla magasin, från 1740-talet. 

Trafiken utgörs av bussar, taxibilar och varutransporter, som är den enda 
tillåtna motortrafiken. I övrigt domineras trafiken av cyklister. 150 meter 
ner på Storgatan korsas gatan av Fredsgatan. Värt att nämna är att det 
Islamska kulturcentrum som finns på Fredsgatan med sin samlingslokal. 
Efter ytterligare 120 meter längs Storgatan kommer vi fram till den korsande 
Järnvägsgatan. Storgatan avslutas som affärsgata med det stora polishuset 
och skattemyndigheten. 

Storbron

1884 stod Storbron klar i sin nuvarande konstruktion, den hade på 1880-
talets början varit i så dåligt skick att den hade stängts av. 

Bilden  på motstående sida visar Storgatan. Bilden ovan visar Storbron.
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”Statyn”

Karl XIV Johan Bernadotte är statyn som har sin nuvarande plats vid 
mynningen till Henry Allards park. Statyn var tänkt att stå på plats år 1910 
för att hedra 100års minnet av Karl XIV Johan, då han valdes till Sveriges 
tronföljare vid riksdagen på Örebro slott. Nio år försenad stod statyn på sin 
nuvarande plats, den förmedlade nationalism och romantisk historism. 

Karl Alfred Ohlsson är den konstnär som vann tävlingen om monumentet, 
som Örebros borgerskap hade utlyst. (Kindgren. L, Nilsson. S, 1986) Ett högt 
monument i Vätögranit med kungen högst upp, med en krona i ena handen 
och ett svärd i den andra handen, 118 granitblock, en sockel på en höjd av 10 
meter och statyn på 4,9 meters höjd. (Lindstén. C.A, 1987) Tanken har varit 
att vi ska blicka upp mot skyn, inse vår litenhet inför maktens herrar och 
känna avståndet till de. (Kindgren. K, Nilsson. S, 1986) 

Henry Allards park

Henry Allards park är belägen vid Olaigatan/Storgatan och avgränsas av 
Svartån och Järntorget. Vid Henry Allards park har besökaren utsikt över 
Örebro slott. Vid parken finns en staty av Karl XIV Johan och skulpturen 
Befriaren. 

Henry Allards park är uppkallad efter riksdagens talman Henry Allard som 
dog 1996, vid samma år fick parken sitt nuvarande namn. Tidigare har parken 
kallats  Centralparken eftersom den är placerad vid byggnaden Centralpalatset. 
(wikipedias hemsida)  

Bilden ovan visar skylten till Henry Allards park Bilden ovan visar Karl XIV Johan Bernadotte 
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Befriaren

År 1914 uppfördes skulpturen vid namnet befriaren, utförd av Karl Hultström. 
Skulpturen föreställde en man som försöker flytta på ett väldigt block och 
en vattenkälla som väller fram sommartid. (Lindstén. C.A, 1987) Befriaren 
placerades först närmare Järntorget men senare flyttades den till Henry Allard 
parks mer centrala del. (Kindgren. K, Nilsson. S, 1986) 

Örebro Slott

Slottet är ombyggt ett flertal gånger, dess ursprungliga år är osäkert men 
troligen är slottet från 1200–talet. Slottet påminner om en Vasaborg med sina 
fyra kuperade torn med kuperade tak, fasaden består av puts av kalksten. 
Örebro slott har idag ett flertal användningsområden. Delar av slottet 
är landshövdingsresidens, utställningsdelar, konferensverksamhet, café, 
turistbyrå,  klassrum för Karolinska gymnasieskolan samt ett upplevelse-
centrum som rymmer slottets historia. (Örebro stadsarkivs hemsida)

Bilden ovan visar Örebro slott samt skulpturen Befriaren.
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Tidigare studier och pågående arbete

Översiktplan 

Kommunens översiktplan (ÖP) anger hur kommunens mark och vatten ska 
användas i ett långsiktligt perspektiv. Nuvarande ÖP för Örebro kommun 
antogs 2002 men eftersom den börjar bli inaktuell har revideringsarbetet för 
en ny ÖP påbörjats och beräknas vara antagen 2009. Nuvarande ÖP anger 
följande:

”City norr om Svartån karaktäriseras av stora arbetsplatser som SCB och 
Regionsjukhuset. I de centrala delarna på norr finns också en hel del bostäder. 
I och med järnvägens ökade betydelse med Mälarbanan och Svealandsbanan 
samt knutpunkten för bussarna vid järnvägsstationen kommer allt fler 
besökare och arbetspendlare till Örebro via norr och Resecentrum. Norra 
city har allt mer blivit ett lokalt centrum för boende och arbetande i området 
samt för resenärer som kommer med tåg eller buss. 
 
Utmärkande för butiksutbudet på norr är att de större kedjebutikerna 
saknas här. Istället präglas området av mindre serviceintensiva butiker. 
Det är viktigt att norra och södra city har olika karaktärer i fråga om 
butiksutbud så att de kompletterar varandra i stället för att konkurrera. 
Området kan också behöva kompletteras med olika typer av service 
för dem som kommer till eller reser från Örebro via resecentrum.  
Gatustråken mellan resecentrum och city utformas så att de blir mer attraktiva 
för gående och cyklande.” (Örebro kommuns översiktsplan, 2002)

Bevarandeprogram 

Örebro Stadsbyggnad har utarbetat ett bevarandeprogram för city, där 
redovisas en stor del av bebyggelsen på norrcity som kulturhistoriskt 
värdefull. Programmet är daterat 1988 men upprätthåller än idag mycket 
viktig information om byggnadernas bevarande samt ursprung. 

Program för Norr-city

Programmet, daterat 1996 anger riktlinjer för norrcitys utveckling med syftet 
att ge förslag på lämpliga lång- och kortsiktiga åtgärder i stadsdelen. 

Stadsliv Örebro

Örebro Stadsbyggnad arbetar med ett visionsarbete för att öka Örebro citys 
stadsliv. Visionen, har varit ute på remiss mellan 4:de maj till den 16:de 
oktober, 2007. Visionen ger förslag till förändringar i den fysiska miljön för 
att uppnå högre attraktivitet och därmed mera stadsliv. I ”Stadsliv Örebro” 
beskrivs norrcity visionärt som följande:

”Norrcity har genom Örebros historia alltid haft en egen identitet. Den 
är förstärkt av ett varierat och spännande butiksutbud längs gatan. 
Restauranger och ett mångkulturellt utbud är kännetecken, likväl som grönska 
och blomsterprakt. Norrcity har en fördel i närheten till resecentrum och 
USÖ (Universitetssjukhuset i Örebro). Storgatan är ett gaturum som delas 
av alla trafikslag, fortfarande med hög tillgänglighet.” (Stadsliv Örebro, 
remissutgåva, 2007)

Bilden till vänster visar fram-
sidan till remissmaterial för 
Stadsliv Örebro.
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Inspiration av goda exempel	     

För att se hur andra svenska städer arbetar/har arbetat med de offentliga 
rummen och mötet mellan människor, har tre städer studerats; Köpenhamn, 
Malmö och Helsingborg.

Vid en workshop ”Utveckla stadsrummet!” ledd av Movium (centrum för 
stadens utemiljö) hösten 2007, diskuterades bland annat Köpenhamns 
planeringsteori. Köpenhamn kommun har arbetat fram en ”parkpolitik” som 
ett led i stadens förnyelse. Idag upplever staden inflyttning och kan ses som 
en blomstrande tid. 

För tio år sedan var det annorlunda, befolkningen minskade, skatteunderlaget 
minskade och befolkningen minskade. Utflyttningen till perifera delar, till 
lågskattekommuner och villaförorter var påtaglig. Man kan direkt tala om att 
Köpenhamn infann sig i en kris. 

Idag fokuserar Köpenhamns politik på alla offentliga rum, det vill säga de 
offentliga rum i staden vars uppgift inte primärt är trafik. Stadens torg och 
platser har inriktats på stadsrum/urbana rum med plats för livet. Förnyelsen 
karaktäriseras av mångfunktionalitet och medborgarinflytande. 

De nya byrummen speglar insikten av att staden är till för mötet mellan 
människor liksom insikten att ju större stad desto större spridning mellan 
olika livsforum i det offentliga rummet. 

Köpenhamns Byrumskontor (stadsbyggnadskontor) har mångfald och 
diverstet som mål för det offentliga rummet. Syftet är att funktionellt intigrera 
olika aktiviteter för att underlätta kontakt mellan olika befolkningsgrupper. 

Malmö Stadsbyggnadskontor arbetar också med att förbättra stadens 
offentliga rum. I skriften Möten i staden - Om vikten av att se den andre i 
vardagen (2007) sker en diskussion om betydelsen av mötet mellan människor 
i staden. 
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Bilden till höger visar Nyhavn i Köpenhamn   

Malmö Stadsbyggnadskontors tillvägagångssätt för att undersöka möten i staden, 
bygger främst på observationer av människor i det offentliga rummet. 

Helsingborgs stadsbyggnadskontor har arbetat mycket med medborgardialog i 
sitt arbete. I skriften Processen, Söder i Förändring - så här gick det till (2006) 
förklaras hur södra delen av Helsingborg city har gått tillväga för att skapa bättre 
integration mellan olika befolkningsgrupper. 

Köpenhamn, Malmö och Helsingborgs arbete med att förbättra offentliga platser 
ser jag som ett föredömme i den fysiska planeringen. Att arbeta aktivt med att 
skapa trivsamma miljöer för alla befolkningsgrupper borde vara ett övergripande 
mål för alla städer. Genom att ge plats för liv och rörelse i stadens offentliga rum 
tror jag att ett bättre stadsliv kan uppnås. 



4



BEGREPPSANALYS
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Introduktion av begreppsanalys
Begreppsanalysen är baserad till Bentley et. als; Responsive Environments: A 
manual for urban designers (1985). Vid mina studier på Newcastle upon Tyne 
University, var denna bok kurslitteratur och jag anser att den behandlar de moment 
som behövs för att analysera en stadsmiljö utifrån mitt egna men också andra 
människors förhållande till den fysiska miljön. Bentley et al. (1985) går igenom 
sju olika begrepp, som var och en behöver ett särskilt tillvägagångssätt för att 
analyseras. De sju begreppen visas nedan:

1. Tillgänglighet
2. Visuell upplevelse 
3. Variation
4. Orienterbarhet 
5. Valbarhet 
6. Design för olika sinnen 
7. Påverkan 

De sju olika begreppen har förtydligats med hjälp av Jan Gehl, Kevin Lynch och 
Gordon Cullen och Edward T Hall. 

Gehls metod är hämtad från boken Life between buildings (2001) beskriver tre olika 
aktivitetsformer. Gehls metod används under begreppet variation och valbarhet. 
Lynchs metod är hämtad från boken The image of the city (1960). Lynchs metod 
används under begreppet orienterbarhet. Cullens metod är hämtad från boken 
Townscape (1961) och redovisas under begreppet visuella upplevelser. Halls metod 
är hämtad från The hidden dimension, (1966) och används under begreppet design 
för olika sinnen.

Tre olika färger, följer den teoretiska ansatsen som en röd tråd. Dessa färger; röd, 
grön och blå  används genomgående i arbetet. Rött symboliserar sociala aktiviteter, 
grönt symboliserar valbara aktiviteter och blått symboliserar nödvändiga aktiviteter. 
De tre färgerna innebär en bättre läsförståelse men också en estetisk vikt genom 
examensarbetet.
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Rött är den färg som har längst vibrationsfrekvens. Den röda 
färgen är fysiskt stimulerande och ökar vår hjärtfrekvens. 

(A. Nyholm Winqvist, 2001) För mig är den röda färgen 
sammankopplad till relationer och samhörighet. Därför har 
färgen används för att förtydliga de sociala aktiviteterna 
genom examensarbetet. 

Grönt ligger i mitten av färgspektrummet. Grönt balanserar 
och harmoniserar, det är naturens och växandets färg.  

(A. Nyholm Winqvist, 2001) Den gröna färgen har för mig en 
betydelse av lugn och avkoppling. Därför används färgen till att 
förtydliga de valbara aktiviteterna.

Blått kopplas ofta ihop med arbete och framgång. (A. Nyholm 
Winqvist, 2001) För mig har den blå färgen en betydelse av 

ständig rörelse med liknelsen av vatten. Därför används blått 
för att förtydliga de nödvändiga aktiviteterna. 
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1. Tillgänglighet
Det engelska ordet ”permeability” har i denna text översätts till svenska ordet 
”tillgänglighet”. Ett område med offentliga platser som tillåter/uppmuntrar 
människor att passera igenom det har god tillgänglighet. Kvaliteten av 
tillgängligheten för ett område är beroende av många aspekter men den 
största är enligt Bentley et al. (1985) beroende av hur många alternativa gator 
som når till den offentliga platsen/området. Det vill säga, möjligheten att 
transportera sig från en plats till en annan inom ett avgränsat område.  

En offentlig plats bör vara visuellt nåbar. Bentley et al (1985)  framhåller vikten 
av att gatorna som når till en offentlig plats har bra visuell tillgänglighet. Om 
den visuella tillgängligheten inte är tillfredsställande finns risken att endast 
personer som känner till området sedan tidigare kan orientera sig inom det. 

Både fysisk och visuell tillgänglighet beror på hur nätverket av offentliga 
platser delar in området i kvarter. Ett område med små kvarter ger större 
möjlighet till olika rutter i jämförelse till ett område med stora kvarter. Ett 
område med små kvarter ger en bättre fysisk tillgänglighet. Kvarter på 80-90 
meter rekommenderar Bentley et al. (1985) som en eftersträvansvärd riktlinje 
för bra tillgänglighet i den fysiska miljön. 

Bentley et al. (1985) menar att en hierarkisk planstruktur minskar 
tillgängligheten. Hierarkisk planstruktur genererar ”culs-de-sacs” (återvänds-
gränder) och medger en liten möjlighet till att välja en egen rutt inom området. 
Återvändsgränder behöver dock ej alltid vara negativa, om de erbjuder något 
som annars skulle gått förlorad. 

Bilden till ovan visar ett exempel på hierarkisk planstruktur.
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Begreppsananlysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment: 

Tillgängligheten till staden

För att uppnå en hög tillgänglighet till planområdet i sin helhet, behöver den 
sammanbindas med så många direkta gator som möjligt till huvudsystemet. 

Tillgängligheten till huvudgatorna

Efter att huvudgatorna har markerats undersöks vilka gator som är mest direkta 
till området från huvudgatorna. Beroende på hur många gånger siktlinjerna 
bryts längs gatan kan en jämförelse gatorna emellan göras. 

Tillgängligheten till den lokala omgivningen

Nästa steg är att utifrån gatorna som omger det valda området, se vilken av 
gatorna som har flest tvärgator fram till huvudgatan. Resultatet kan sedan 
användas för att avgöra vikten i att hitta en balans för tillgängligheten i olika 
skalor. Bilden ovan visar tillgängligheten till den lokala omgivningen

Bilden ovan visar tillgängligheten till huvudgator

Bilden ovan visar tillgängligheten till staden
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2. Visuell upplevelse
Begreppet ”visuell upplevelse” har översatts från engelska begreppet 
”visual approprietness”.

Offentliga platser är till för alla människor i samhället, för att dessa platser 
ska upplevas som trivsamma framhåller Bentley et al. (1985) att man ska leta 
efter rytmer i den fysiska miljön som bygger på att öka orienterbarheten, i 
termer av form och användning. Öka variationen samt öka valbarheten, både 
i liten skala och stor skala.

På offentliga platser där människor av olika anledningar uppehåller sig en 
längre tid. T.ex. platser där man väntar på bussen eller platser där människor 
står i långa köer eller liknande kan blickfånget vara rikt utsmyckat. På dessa 
platser kan detaljrikedomen komma till sin rätta och bör vara en egenskap 
som tillvaratas. (Bentley et al. 1985)

Bentley et al. (1985) rekommenderar en checklista med sju begrepp (som 
visas nedan), för att leta efter de egenskaper som medverkar till att höja de 
ovanstående begreppen. 

 - Vertikala rytmer

 - Horisontala rytmer

 - Skylines

 - Fasad utsmyckning/detaljer

 - Fönster

 - Dörrar

 - Bottenvåningens detaljer
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De engelska orden ”enclosure”(slutenhet) och ”closure”(öppenhet) påverkar 
ett områdes visuella upplevelse. Gehl (2001) beskriver slutenheten och 
öppenheten med ett gångstråk som har växelverkan mellan olika gaturum och 
som genom små platsbildningar upplevs sträckan ofta kortare, detta förklaras 
genom den psykologiska effekt som uppnås. 

Upplevelsen av att komma in i ett stort rum förstärks när man har passerat ett 
litet rum. Gångstråk bör dimensioneras till antalet användare så att de gående 
får färdas i ett intimt och klart definierat rum, som ej ”flyter omkring” i ett 
halvtomt rum. En plats eller ett offentligt rum, kan om den upplevs för stor 
hindra människor till att vilja vara där. 

Gordon Cullen (1961) redovisar ett tillvägagångssätt för att beskriva den 
visuella upplevelsen i en stadsmiljö. Bentley et al. (1985) tidigare nämnda 
checklista använder Cullen (1961) genom en metod som kallas för det 
engelska begreppet ”serial visions”. Avsikten med serial visions är att 
redovisa hur byggnader och den fysiska miljön ändras i upplevelse beroende 
på vilket avstånd vi befinner oss på. 

Begreppsanlysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment:

Att redovisa Gordon Cullens metod ”serial visions” inom området. Analysen 
i detta avsnitt kommer koncentrera sig på den visuella upplevelsen – synen.

 

Bilden till vänster visar ett exempel på visuell upplevelse. Färgkoderna röd och 
grön ,frångår sin betydelse som aktivitetetsform.      
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3. Variation
Ett område och/eller en plats attraherar olika typer av människor, på olika 
tidpunkter, för olika anledningar. Ett bra varierat område/en plats uppmuntrar 
till olika  typer av aktiviteter. Genom de olika aktiviteterna som pågår, finns 
här olika grupper av människor som använder området på olika sätt. Ett 
område/en plats med varierad användning bör ha varierade hustyper, och 
varierade former, för att uppmuntra till vistelse. 

Jan Gehl (2001) menar att fysisk planering kan i hög grad uppmuntra till ökad 
frekvens av utomhusaktiviteter. Gehl (2001) delar in utomhusaktiviteterna 
i tre olika begrepp; nödvändiga aktiviteter, valbara aktiviteter och sociala 
aktiviteter. I examensarbetet redovisas de sociala aktiviterna med röd färg, de 
valbara aktiviteterna redovisas med grön färg och de nödvändiga aktiviterna 
redovisas med blå färg. Dessa färger följer samma mönster även i studien av 
norrcity. 

Syftet med att öka variationen, är enligt Bentley et al. (1985) att öka 
möjligheterna för att platsen/området ska omges av människor vid olika 
tider på dygnet. Genom att platsen/området befolkas oberoende av tidpunkt 
upplevs platsen som trygg.

Analysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment:

Att observera hur människor använder det valda området, utifrån Jan Gehls 
tre olika begrepp; 

 Sociala aktiviteter

 

 Valbara aktiviteter

 
 
 Nödvändiga aktiviteter

Sociala aktiviteter är exempelvis barns lek, men också passiva 
möten människor emellan, som att se och höra andra människor. 
De sociala aktiviteterna uppkommer ofta spontant, som en direkt 
konsekvens av att människor förflyttar sig.
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Valbara aktiviteter är exempelvis att gå på 
en promenad eller att sitta och sola sig på en 
parkbänk. De valbara aktiviteterna handlar 
om val av hur den fysiska miljön används av 
stadens invånare, genom att inbjuda till att 
stanna till, sitta ner, äta, leka och så vidare. 
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Nödvändiga aktiviteter är exempel-
vis att transportera sig till jobbet, göra 
inköp eller vänta på bussen. De nöd-
vändiga aktiviteterna påverkas i låg 
grad av hur den fysiska miljön ser ut, 
för vi måste ändå uträtta dessa aktiv-
iteter.
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4. Orienterbarhet 
Bentley et al. (1985) beskriver det engelska begreppet ”legibility” och har i 
denna text översatts till ”orienterbarhet”. Orienterbarhet yttrar sig på två sätt, 
enligt Bentley et al (1985); i fysisk form och i aktivt rörelsemönster. 

I den traditionella staden, byggdes städer med avsikten god orienterbarhet. 
Den största öppna ytan relaterade till den mest betydelsefulla offentliga 
byggnaden. För att människor ska förstå ett områdes planstruktur idag, är det 
nödvändigt att på ett enkelt sätt orientera sig. 

Kevin Lynch (1960) använder en metod för att visuellt beskriva staden. Lynch 
begrepp ”orienterbarhet” kan jämföras med Space Syntax-metodens begrepp 
”läsbarhet”, även om resultatet av dessa tillhandahålls på två olika sätt. 

Lynch teori är helt visuell till skillnad från Space Syntax som har matematiska 
beräkningsmetoder. Dock påvisar båda att förmågan att kunna orientera sig 
och att inneha en uppfattning om stadens struktur är en positiv egenskap för 
det sociala livet i staden. Den teoretiska ansatsen baseras på Lynch teori för 
att beskriva orienterbarheten.

Bilden ovan visar begränsad orienterbarhet. Bilden ovan visar god orienterbarhet.
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Begreppsanalysen vid momentet orienterbarhet består av fem element; 

- Stråk
- Noder 
- Landmärken
- Barriärer
- Områden

Stråk består av kanaler med rörelse och har en stark betydelse för upplevelsen 
av staden. Exempel på stråk är gator, alléer, motorvägar, järnvägar m.m. 

Exempel på noder är gatukorsningar och mötesplatser. 

Bilden till vänster visar exempel på stråk. Färgkoderna röd, grön o blå, frångår 
sin betydelse som aktivitetetsform. Bilden ovan visar exempel på en nod vid en 
cirkulationsplats. 
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Landmärken är ofta punktreferenser som syns på avstånd och fungerar därför 
som mötesplatser. De viktigaste landmärkena i större städer är ofta byggnader, 
övriga landmärken är vanligtvis fontäner och monument.

Barriärer är linjära element som skärmar av den fysiska miljön, visuellt och/
eller fysiskt. Exempel på barriärer är åar, murar, järnvägar och motorvägar.
 

Bilden till ovan visar exempel på barriärer. Bilden till vänster visar exempel på ett 
landmärke. Färgkoderna röd, grön och blå, frångår sin betydelse som aktivitetets-
form.
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Områden definieras som olika distrikt, både till användningsområde samt 
visuellt indelade områden.

Begreppsanalysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment:

Att kartlägga de fem presenterade elementen i planområdet, enligt Kevin 
Lynch metod. 

- Stråk

- Noder 

- Landmärken

- Barriärer

- Områden

Bilden till vänster visar ett exempel på område. Färgkoden för rött, frångår sin 
betydelse som aktivitetetsform.
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Bilden till höger visar 
exempel på en kant

5. Valbarhet
Platser/områden som har många olika användningsområden erbjuder 
mångfald, en kvalitet som kallas valbarhet i detta sammanhang. Aktiviteten 
att betrakta andra människor, förekommer frekvent vid kanterna av/till en 
plats.

”what attracts people most, it would appear, is other people.”
(W.H Whyte The Social Life of Small Urban Spaces, 1980) 

Med kanter menar Gehl (2001) platser där människan har kontroll och god 
överblickbarhet över rummet/platsen och man står inte i vägen för någon. 
Bentley et al. (1985) menar att kanterna ska erbjuda skydd åt ryggen men 
också ge utrymme för att se hela platsen. Kanterna erbjuder ofta möjlighet till 
att sitta. Dessa behöver inte vara parkbänkar utan bara det går att sitta så är 

det en sittplats. Exempel är trappor, djupa fönster och liknande element.

Whilliam H Whyte beskriver i The social Life of Small Urban Spaces 
(1980) olika faktorer som är viktiga för bra sittplatser. Whyte anser att det 
är idealistiskt med bekväma sittmöjligheter, men att det vikigaste är social 
komfort. 

En annan viktig faktor som Whyte (1980) framhåller är mikroklimatet, främst 
solen. Gehl (2001) framhäver också solens påverkan som bidragande orsak 
till var vi väljer att befinna oss. Bently et el. (1985) menar att människor 
tenderar att följa områden där solen värmer. Beroende på klimat/kontinent 
och årstid söker vi eller undviker vi solen. 

Gehl (2001) beskriver det offentliga rummet med ”möbler” och detaljer som 
gör att ett offentligt rum, just bildar ett offentligt rum. Har platsen för få 
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detaljer upplevs den ofta som en ogästvänlig plats, vilket gör att man väljer 
en annan plats framför den. Om en plats upplevs ogästvänlig kommer den 
inte att nyttjas för valfria och sociala aktiviteter. Fasader, parkbänkar, trappor, 
belysning, träd och planteringar är några exempel på detaljer och ”möbler”, 
som påverkar hur vi människor upplever det offentliga rummet. Precis som 
i ett privat rum kan man i det offentliga rummet placera dessa ”möbler” på 
olika sätt för att det ska kännas tryggt och välkomnande.

Utomhusaktiviteterna influeras av vad som händer inuti byggnaderna 
i området, även det som händer i bottenvåningen i en byggnad bidrar till 
det offentliga livet. Byggnaderna är våran startpunkt mot offentliga platser 
och dess kanter/zoner bör ha byggnader omkring sig som ökar användandet 
av offentliga platser, på så vis bidrar de till liv åt platsen. Byggnadernas 
inomhusaktivitet bidrar till ”edge design”, exempel på dessa är balkonger, 
terrasser, uteplatser, restauranger, pubar, gatushopping och gatustånd. 
(Bentley et al. (1985) 

Begreppsanalysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment:

Att redovisa var de olika kanterna finns i området, genom observationer 
undersöka om det är vid kanterna aktiviter pågår.

Bilden nedan visar exempel på en kant med människor.
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6. Design för olika sinnen
Enligt Bentley et al. (1985) är synen det mest dominerande av våra sinnen. 
Gehl (2001) hävdar att synen har större funktionsområden än våran hörsel. Vi 
kan exempelvis se sådant som vi inte kan höra, till exempel stjärnor. 

Enligt det nationella miljömålet “God bebyggd miljö” ska platser där män-
niskor vistas ha en god ljudmiljö och vara fri från betydande buller från 
vägtrafiken. Målet ska uppnås inom en generation, till år 2020.  

För att tydliggöra riktvärden för buller har Boverket med stöd av riksdagen 
angivit följande:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maxnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
(boverkets hemsida)

Gehl (2001) förklarar vad örat uppfattar på olika avstånd i meter och inte 
i dBA. Inom sju meters avstånd uppfattar örat konversationer, detta gäller 
enbart personer utan hörselnedsättning. På avstånd upp till 35 meter kan örat 
fortfarande uppfatta konversationer, utan att man själv kan vara delaktig i 
dom. Avstånd över 35 meter är det svårt att uppfatta vad andra människor 
säger. Vid avstånd på en kilometer eller mer uppfattar örat endast väldigt 
höga ljud såsom flygplan eller utryckningsfordon. 
 
Gehl (2001) hävdar om aktiviteterna mellan byggnader saknas försvinner den 
lägre kontaktskalan. Skalan mellan att vara ensam eller omgiven av andra 
blir tydligare. Gehl (2001) anser att de sociala avstånden uppmuntrar till en 
låg hastighet att transportera sig i. Gånghastigheten brukar vanligtvis anges 
som 5 km/h. Vid denna hastighet hinner människan uppfatta detaljer och ta 
emot intryck. 
  
Offentliga rum som är anpassade till en högre hastighet än gånghastigheten, 
utsmyckats vanligtvis med färre detaljer. Fasadernas utformning, dess 
detaljrikedom men även färg påverkar vår upplevelse om platsen bjuder in 
till vistelse eller om den känns stel och tråkig. 

Bilden till vänster visar exempel på avståndsbedömning, Färgkoden för grön, frångår 
sin betydelse som aktivitetetsform.

•	 0-0,5 meter intima samtal
•	 0,5-7 meter mindre intima samtal
•	 1-3 meter allmänna samtal
•	 20-25 meter kan stämningsuttryck utläsas
•	 30 meter ansiktsuttryck och frisyr 
•	 70-100 meter personens kön, ungefärliga ålder m.m. 
•	 100 meter blir de figurer (socialt synfält)
•	 0,5-1 kilometer uppfatta att människor finns där 
(Gehl, 2001)
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Edward T. Hall (1966) har definerat synfältets avstånd på följande sätt:

•	 Intimt avstånd (0-45 cm) kramas, tröst m.m.

•	 Personligt avstånd (0,45-1,3 m) samtalsavstånd mellan nära vänner 
och familjemedlemmar

•	 Socialt avstånd (1,3-3,75 m) avståndet för samtal mellan vänner, 
bekanta och arbetskamrater m.fl.

•	 Offentligt avstånd (över 3,75 m) avståndet för en mer 
envägskommunikation, som vid undervisning exempelvis.  

Begreppsanalysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment: 

Att observera och kartlägga vilka kontaktskalor som är mest frekventa, enligt 
Edward T Hall inom området, samt att kartlägga bullermätningar i området.

Exempel på intimt avstånd 
(0 - 45 cm)

Exempel på personligt avstånd 
(0.45 - 1,3 m)

Exempel på socialt avstånd 
(1,3 - 3,75 m)

Exempel på offentligt avstånd 
(1,3 - 3,75 m)
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Exempel på intimt avstånd 
(0 - 45 cm)

Exempel på personligt avstånd 
(0.45 - 1,3 m)

Exempel på socialt avstånd 
(1,3 - 3,75 m)

Exempel på offentligt avstånd 
(1,3 - 3,75 m)

7. Påverkan 
Medborgare ska ha stor inverkan på hur offentliga platser formges och 
utvecklas. De flesta människor kommer att vistas på offentliga platser som är 
designade av andra. Det är därför viktigt att göra det möjligt för användare att 
påverka den offentliga miljön. Genom att inte ge intrycket av att en plats är 
”färdigdesignad” kan ett intresse hos människor väckas av att sätta sin prägel 
på platsen. 

Ole Reiter, arkitekt och chef för Movium (centrum för stadens utemiljö) 
skriver i Grönafakta 3, 2007 om vad människor vill uppleva i de offentliga 
rummen. Reiter menar att det provisoriska och det tillfälliga inte behöver ses 
som ett uttryck för något ofärdigt utan som något dynamiskt, något som kan 
utvecklas. ”Vi bör bejaka de oväntade tillfälliga och provisoriska inslagen i 
stadens offentliga rum, precis som i livet självt.”

Bentley et al. (1985) framhåller två olika tillvägagångssätt för att låta 
användare påverka  sin miljö:
 
- förändring av den fysiska miljön
- förändring av den mentala bilden

Begreppsanalysen i detta avsnitt fokuserar på följande moment:

Genom att sammanställa en enkät som har fyllts i av boende, affärsidkare 
och förbipasserande bildas en förståelse om medborgarnas syn på styrkor och 
svagheter i området. 

Färgkoderna röd och blå, frångår sin betydelse som aktivitetetsform i bilden till 
höger



5



STUDIE AV NORRCITY
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Studiens genomförande
Syftet med studien av norrcity  är att visa på styrkor och svagheter i 
det valda planområdet. Studien består av inventeringar, observationer, 
sammanställning av upplevelser, faktainsamlingar, betraktande av 
planstrukturen samt enkätsvar. Dessa ligger sedan till grund för en 
analys av styrkor och svagheter i det valda planområdet.

Studien utgår ifrån inventering och observationer av sju olika 
begrepp;

1. Tillgänglighet
2 Visuell upplevelse
3. Variation 
4. Orienterbarhet
5. Valbarhet 
6. Design för olika sinnen 
7. Påverkan

Varje begrepp inventeras och analyseras, därefter dras slutsatser av 
studien. Slutsatsen ligger till grund av för vad nästa kapitel redovisar 
- förslag till förändringar. 

De tre färgerna rött, grönt och blått introducerades i begrepps-analysen. 
Studien av norrcity använder fortsättningsvis dessa tre färgkoder för 
att symbolisera aktivitetsformer. 

Rött symboliserar sociala aktiviteter, grönt symboliserar valbara 
aktiviteter och blått symboliserar nödvändiga aktiviteter. De tre 
färgerna innebär en bättre läsförståelse men också en estetisk betydelse 
för examensarbetet. 

Planområdet är markerat på samtliga kartor för att öka läsförståelsen. 
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Rött är den färg som har längst vibrationsfrekvens. Den röda 
färgen är fysiskt stimulerande och ökar vår hjärtfrekvens. 

(A. Nyholm Winqvist, 2001) För mig är den röda färgen 
sammankopplad till relationer och samhörighet. Därför har 
färgen används för att förtydliga de sociala aktiviteterna 
genom examensarbetet. 

Grönt ligger i mitten av färgspektrumet. Grönt balanserar 
och harmoniserar, det är naturens och växandets färg.  

(A. Nyholm Winqvist, 2001) Den gröna färgen har för mig en 
betydelse av lugn och avkoppling. Därför används färgen till att 
förtydliga de valbara aktiviteterna.

Blått kopplas ofta ihop med arbete och framgång. (A. Nyholm 
Winqvist, 2001) För mig har den blå färgen en betydelse av 

ständig rörelse – med liknelsen av vatten. Därför används blått 
för att förtydliga de nödvändiga aktiviteterna. 
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1. Tillgänglighet

Tillgänglighet till staden

För att påvisa tillgänglighet till staden, redovisas var huvudgatorna närmast 
planområdet är placerade. Huvudgatorna är följande; Alnängsgatan, 

Kartan ovan visar huvudgatornas placering i förhållande till planområdet
Källa: WSP Örebro

Rudbecksgatan, Östra Bangatan, Södra Grev Rosengatan. Huvudgatorna 
är av stor betydelse för biltrafikens framkomlighet. Enligt Örebro Tekniska 
förvaltning s trafikflödeskartor, trafikeras huvudgatorna i medeltal  av 13 700
bilar per dag till en högsta nivå på 28 500 bilar per dag. Bredden på den 
markerande färgen varierar beroende på antal bilar per dag, bred markering 
- högt antal bilar, smal markering - lågt antal bilar.

gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde

huvudgator

1. Alnängsgatan

2. Rudbecksgatan

3. Östra Bangatan

4. Södra Grev Rosengatan

1.

3.

4.

2.
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Kartan ovan visar tillgängligheten mellan huvudgatorna och planområdet.
Källa: WSP Örebro

gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde

tillgänglighet mellan huvudgatorna och planområdet

Tillgängligheten till huvudgatorna

Genom att undersöka tillgängligheten till huvudgatorna markeras gatorna 
som länkar samman planområdet och huvudgatorna. Dessa gator är: 
Storgatan, Fredsgatan, Olaigatan, och Drottninggatan. Samtliga av dessa 
gator är direkta till planområdet, förutom Fredsgatan, som österifrån bryts av 

1. Storgatan

2. Fredsgatan

3. Olaigatan

4. Drottninggatan

1.

3.

4.

2.

siktlinjer två gånger. Enligt Örebro Tekniska förvaltningens trafikflödeskartor 
med avseende på cyklister och fotgängare passerar varje dag mellan 1 400 
cyklister och fotgängare, upp till en högsta siffra på 18 000 cyklister och 
fotgängare per dag. Bredden på den markerande färgen varierar beroende på 
antal cyklister och fotgängare per dag, bred markering - högt antal cyklister 
och fotgängare, smal markering - lågt antal cyklister och fotgängare.
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Tillgänglighet till den lokala omgivningen

För att undersöka tillgängligheten till den lokala omgivningen redovisas antalet 
tvärgator från de gator som kopplar samman planområdet till huvudgatorna. 
Drottninggatan har flest tvärgator och Olaigatan väster om planområdet har 
minst antal tvärgator. 

Kartan ovan visar antalet tvärgator från de länkande gatorna mellan planområdet och huvudgatorna.
Källa: WSP Örebro

gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde
tvärgator mellan länkande planområdets gator och huvudgatorna

2. Drottninggatan

1. Olaigatan

1.

2.
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gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde

tillgänglighet mellan huvudgatorna och planområdet
huvudgator

tvärgator mellan länkande planområdets gator och huvudgatorna

Kartan ovan visar en samlad bild av planområdets tillgänglighet. 
Källa: WSP Örebro   

Slutsats - Tillgänglighet 

Tillgängligheten till planområdet anser jag vara god. Drottninggatan, som 
senare övergår till Storgatan har tidigare redovisats med många tvärgator 
mellan det länkande planområdets gator och huvudgator. Drottninggatan och 

Storgatan behöver därför inte förstärkas ytterligare, utan den gata som behöver 
förstärkas är främst Olaigatan. Förstärkningen till Olaigatan kan förslagsvis 
ske genom ett stråk över Järntorget som markeras på markbeläggningen och 
som senare kan förstärkas av andra fysiska åtgärder. 
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2. Visuell upplevelse 

Genom att visa hur planområdets visuella miljö ändras beroende på vilket 
avstånd betraktaren befinner sig på har tre olika ”serial visions” (engelska 
begrepp) genomförts under en dag i slutet av september 2007. Se karta för  
den exakta placeringen vid de olika positionerna.

Serial vision 1

Denna serial vision valdes för att undersöka hur planområdet upplevs från 
Resecentrum med avslut i höjd med Slottsbron,  slutet av Henry Allards park. 
Serial vision 1 består av 12 olika positioner, dokumenterade nedan genom 
bild och tillhörande text.

1 2 3
4

5
6 7

8
9
10

11 12
gator och torg

kvarter
park/grönområde

svartån
offentliga byggnader

planområde

placering

Källa: WSP Örebro
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Position 1: Gatuhörnet Olaigatan/Östra Bangatan

Blickfånget avslutas vid denna position av de träd 
som finns på Järntorget. Siktlinjen störs av att gatan 
svänger till höger, detta gäller dock enbart om 
betraktaren befinner sig på vänster sida av Olaigatan 
(i hänvisad färdriktning.) 

Byggnaderna, på höger sida (i hänvisad färdriktning) 
är varierad, i byggnadsår och våningsantal, från tre 
till sex våningar. De vertikala linjerna är alltså i 
olika nivåer, likväl med de horisontella linjerna på 
byggnaderna från denna position. De horisontella 
linjerna består av fönster på byggnaderna samt 
byggnadens höjd. Viss aktivitet pågår till synes 
i bottenvåningen. Olaigatan upplevs från denna 
position mer anpassad till personer som färdas i bil 
än personer som färdas till fots. 

Position 2: Olaigatan

Olaigatan leder betraktaren framåt i färdriktning, 
träden på Järntorget avslutar blickfånget även 
vid denna position. Bottenvåningarna upplevs 
händelselösa och bjuder inte in, till att stanna upp. 
Vid denna position upplevs Olaigatan av att vara 
en bakgata. De horisontella linjerna upplevs, i 
fortsatt osymmetri, en varierad skala med olika 
byggnadshöjd. De vertikala linjerna följer de 
horisontala linjerna. 

Position 3: Olaigatan

Olaigatan är vid denna position rak och gatan har 
avsmalnat från tidigare positioner. Blickfånget 
avslutas inte längre med de träd som omger 
Järntorget utan Olaigatan fortsätter till synes rakt 
fram. Bottenvåningarna vid denna position upplevs 
även här händelselösa och inbjuder inte in, till 
att stanna upp. De horisontella linjerna upplevs 
varierade, även om symmetri finns byggnad för sig. 
De vertikala linjerna finner sig i bättre samordning 
vid denna position än tidigare.

Bilden ovan visar position 1 Bilden ovan visar position 2 Bilden ovan visar position 3
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Position 4: Gatuhörnet Olaigatan/Klostergatan 
blickande snett över Järntorget.

Träden som vid tidigare positioner har funnits längre 
bort i blickfånget, visar sig i sin verkliga storlek. 
Känslan av befinna sig ”innanför eller utanför” 
(here and there) upplevs genom trädens placering 
som omfamnar Järntorget. 

Upplevelsen vid positionen är ”utanför”. Både de 
horisontala och vertikala linjerna domineras av 
träden vid Järntorget i samhörande form. Intrycket 
är rörigt vid det avgränsade torget framför, en staty 
anas rakt fram i blickfånget. Slottet syns ej från 
denna position. 

Position 5: Järntorgets ungefärliga mitt

Vid denna position syns statyn väl och Örebro slotts 
vänstra torn skymtas väl bakom träden. Upplevelsen 
av den historiska miljön försämras dock av bilarna 
som är parkerade på Järntorget. 

Den tidigare känslan av ”innanför” och utanför” är 
inte lika påtaglig vid denna position. Det är ett flertal 
horisontella linjer visuellt synbara och intrycket blir 
svårt att smälta. Även de vertikala rytmerna är i flera 
olika skalor men domineras av en högre höjd med 
en brytpunkt på bilarna. 

Position 6: Järntorgets nedre kant, nära 
Järntorgsgatan

Örebro slott syns tydligt, likväl statyn. Känslan är 
påtaglig om de olika rum i den fysiska miljön som 
vittnar framför ögonen. Ett ”här”, ett ”där” och 
längst bort i blickfånget ett till ”här”, bestående av 
miljön runt slottet. ”Där” definieras av rörelsen av 
människor på Storgatan samt ”här” av den miljö 
som omger betraktaren direkt av en omslutenhet. De 
horisontella rytmerna är svårtydliga och de vertikala 
rytmerna är av olika nivå, vilket ger ett intryck av 
oregelbundenhet.

Bilden ovan visar position 4 Bilden ovan visar position 5 Bilden ovan visar position 6
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Position 7: Gatuhörnet Järntorgsgatan/Storgatan

Statyn är i sin visuella upplevelse gjord i en väl 
behaglig skala. Slottet syns väl, buskar och träd 
skymmer dock utsikten för resten av slottet. 

Den hängande belysningen tillför en extra horisontell 
linje. För övrigt är upplevelsen behaglig, med en bra 
avvägdhet mellan horisontella rytmer och vertikala 
rytmer. 

Position 8: Storgatan, framför statyn

Känslan infinner sig av att passerat in i ett rum. Statyn 
utgör här ett visuellt hinder men slottet upplevs på 
ett behagligt sätt. 

Statyns starka vertikala linjer dominerar denna 
position. De övriga horisontella och vertikala linjer 
befinner sig i väl samklang. 

Position 9: Bakom statyn 

”Rum i rummet”. Närvaron av ett historiskt landskap 
är påtaglig, ett väl avvägt rum vittnar framför ögonen 
hos betraktaren. Vattnets brus hörs från två håll, från 
Svartån samt från skulpturen Befriaren, fågelsången 
är också påtaglig. Spegelbilderna i vattnet bidrar 
till den  vykortsvy som vittnar framför ögonen. 
De vertikala rytmerna och de horisontala rytmerna 
utgör en perfekt harmoni. 

Bilden ovan visar position 7 Bilden ovan visar position 8 Bilden ovan visar position 9 
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Position 10: Henry Allards park

Skulpturen Befriaren syns väl vid denna position. 
Känslan är att beinfinna sig inuti ett rum finns och 
utblicken domineras av parkens landskap. 

Position 11: Framför statyn befriaren 

Olika vertikala rytmer utgör bland andra den häck 
som avgränsar Henry Allards park. Även gräsets 
avgränsning mot gångstråken visar tydliga linjer, 
både vertikalt och horisontellt. 

Parkens väl gjorda avgränsning förstärker känslan 
av att befinna sig inuti ett rum.

Position 12: Olaigatan, parallellt med Henry 
Allards park

Känslan består av att befinna sig utanför ett avgränsat 
rum som i detta fall är Henry Allards park.

Här utgör de vertikala linjerna stark tydlighet som 
består av gångpassager längs Henry Allards park 
och Olaigatan. 

De horisontella linjerna är mindre påtagliga men 
förstärker gångstråket, rakt fram i vertikal riktning. 
Det är dock de vertikala linjerna som tar överhand.

    

Bilden ovan visar position 10 Bilden ovan visar position 11 Bilden ovan visar position 12



71
Helena Johansson - människor och offentliga rum  
       

Serial vision 2

Denna serial vision valdes för att undersöka planområdets omgivande gators 
visuella koppling till södra delen av city. Promenaden startade vid gatuhörnet 
Fredsgatan/Slottsgatan, på högra sidan av Fredsgatan i hänvisad färd-           
           

riktning. Promenaden avslutades på södra sidan av Storbron, i vänster 
hänvisad färdriktning, i höjd med Engelbrektsgatan. Serial vision 2 består av 
11 olika positioner, dokumenterade nedan genom bild och tillhörande text. 

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån
offentliga byggnader

planområde

placering

1
2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

Källa: WSP Örebro
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Position 1: Gatuhörnet Fredsgatan/Slottsgatan, på 
högra sidan av Fredsgatan i hänvisad färdriktning.

Vid denna position är sikten skymd, dels för bilar är 
parkerade vid sidan av betraktaren men också för att 
trottoaren har tak över sig. 

Trottoarens linjära färdriktning förstärks av 
omgivande tak. Den aktivitet som pågår i 
bottenvåningen av omgivande hus behöver vara väl 
tilldragande för att personer ska stanna upp. 

De vertikala rytmerna är varierande och de horisont-
ala likaså men tak ovan betraktaren medverkar till 
en mer samlad upplevelse. 

Position 2: Gatuhörnet Fredsgatan/Storgatan, på 
högra sidan av Fredsgatan i hänvisad färdriktning.

Betraktaren blickar mot en mötesplats med 
människor i rörelse. Gatukorsning är av karaktären 
öppen och inbjudande med sina delvis svängda 
gatuhörn som förstärker upplevelsen av en öppen 
mötesplats. 

De vertikala rytmerna är varierande med en varierad 
skala av bebyggelsens våningsantal. De horisontala 
rytmerna är förvirrande, den hängande belysningen 
tillför extra horisontella linjer. Resecentrum avslutar 
blickfånget vid denna position.

Position 3: Fredsgatan, strax innan gatuhörnet 
Fredsgatan/Gamla gatan

Fasaderna får betraktaren att uppleva känslan av 
att infinna sig på en bakgata. I slutet av blickfånget 
syns resecentrum väl och bebyggelsen som fortsätter 
bortanför resecentrum gör sig tydlig. De vertikala 
rytmerna tar överhand de horisontella rytmerna vid 
denna position. 

Bilden ovan visar position 1 Bilden ovan visar position 2 Bilden ovan visar position 3
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Position 4: Gamla gatan

Även vid denna position upplever sig betraktaren 
befinna sig på en bakgata. Rörelsen på gatan är liten 
och aktivitet i bottenvåningen sker i form av butiker  
på vänster sida i hänvisad färdritning.

Gatan upplevs som ”closure” - öppenhet med motsatt 
mening av ”enclosure” - slutenhet. Även om gatan 
är omgiven av fasader som kan bidra till slutenhet, 
motverkas detta genom gatans bredd. 

Gatans sträckning svänger längre fram och får 
betraktaren att söka sig däråt. De vertikala rytmerna 
förstärks av balkongernas placering på fasaderna. 

Position 5: Gamla gatan

Gamla gatan öppnar sig mot Järntorget och får 
betraktaren att fortsätta dit. 

De vertikala rytmerna stämmer inte överens genom 
de olika byggnadernas höjd. De horisontella 
rytmerna befinner sig i viss grad i samklang men 
skiljer sig från vänster sida till höger sida och 
påverkar upplevelsen negativt. 

Position 6: Gamla gatan

Järntorget är visuellt synbart för betraktaren. Sikten 
är dock skymd på grund av träden framför. De 
horisontella rytmerna utgörs främst av gatornas 
sträckningar men även av trädtopparna. 

De vertikala rytmerna är få och domineras även 
här av träden. Betraktaren upplever en känsla av att 
befinna sig ”utanför” och att längre fram i hänvisad 
färdriktning förväntas upplevelsen av ”innanför”. 

Bilden ovan visar position 4 Bilden ovan visar position 5 Bilden ovan visar position 6
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Position 7: Järntorget, I nivå med marknadsplatsen

Örebro slott välkomnar betraktaren i en behaglig 
skala, statyn undanskyms vid denna position av 
slottet.

De fyra flaggstängerna försämrar den visuella 
upplevelsen på platsen och bidrar till att de vertikala 
rytmerna förstärks. Bortsett från flaggstängerna 
så är avvägningen mellan vertikala rytmer och 
horisontella rytmer i samklang och ingen av dem tar 
överhand. 

Position 8: Storgatan/Järntorgets östra kortsida

Rörelsen av folklivet är påtagligt och får betraktaren 
att stanna upp för att observera förbipasserande. 
Slottet gör sig markerat i blickfånget tillsammans 
med övrig bebyggelse i periferin. 

Träd och buskar tillför extra skalor och påverkar 
den visuella upplevelsen negativt. De horisontella 
rytmerna är mer framhävande än de vertikala 
rytmerna vid denna position. 

Position 9: Storgatan, i höjd med ”muren”

Örebro slott utgör den huvudsakliga visuella 
upplevelsen vid denna position. Detta är en historisk 
miljö med horisontala och vertikala rytmer i 
harmoni.

Bilden ovan visar position 7 Bilden ovan visar position 8 Bilden ovan visar position 9
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Position 10: Storgatan, i vänster sida i hänvisad 
färdriktning

Flaggorna framför betraktaren påminner om 
målstolpar och förstärker entrén till ”norrcity” samt 
till ”södercity”. De vertikala rytmerna tar överhand 
de horisontella rytmerna i negativ bemärkelse vid 
denna position.

Position 11: Engelbrektsgatan, vid Storbrons slut

Den visuella upplevelsen fokuserar på Drottning-
gatans mynning. De träd som är placerade vid sidan 
av Drottninggatan förstärker intrycket av att något 
nytt startar här. 

De vertikala rytmerna ter sig i olika höjd men träden 
neutraliserar intrycket till en behaglig upplevelse. 
De horisontella rytmerna ger ett intryck av att vara 
samhörande. 

Bilden ovan visar position 10 Bilden ovan visar position 11
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Serial vision 3

Denna serial vision valdes för att undersöka upplevelsen genom en 
promenad vid norrcitys början till norrcitys avslut. Serial vision 3, 
består av 11 olika positioner, dokumenterade nedan genom bild och 
tillhörande text.

gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde

placering

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

Källa: WSP Örebro
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gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde

placering

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

Källa: WSP Örebro

Position 1: Storgatan, vid början av Storbron i 
hänvisad färdriktning

Känslan av ”innanför” och ”utanför” är tydlig vid 
denna position. Örebros vattentorn ”Svampen” 
avslutar blickfånget och bilden från denna position 
är komplett med ett fåtal element, som är väl 
definierade. 

Exempel på detta är Storbrons mur med kraftfull 
armatur, väl placerade träd och Centralpalatsets 
robusthet. Denna byggnad som syns i bakgrunden 
speglar en stark horisontal linje och utgör 
tillsammans med Storbron en bra avvägd symmetri. 
Flaggstängerna tillför extra tillskott till de vertikala 
linjerna ett onödig inslag. 

Position 2: Storgatan, vid slutet av Storbron.

En öppenhet möter betraktaren. ”Svampen” avslutar 
blickfånget även vid denna position. De horisontella 
linjerna förstärks av den hängande belysningen. 
Den vertikala skillnaden mellan de dominerade 
byggnaderna i bakgrunden utgör en osymmetri. 

Position 3: Gatuhörnet Klostergatan/Norra 
Strandgatan

Historiska byggnader med detaljerade fasader utgör 
den visuella upplevelsen, gatans sträckning leder 
betraktaren vidare. 

Den valda positionen inbjuder ej till vistelse i längre 
utsträckning och är väl avskilt från övriga norrcity. 
Planstrukturen signalerar vistelse på platsen endast 
om du har ett ärende hit.

Bilden ovan visar position 1 Bilden ovan visar position 2 Bilden ovan visar position 3
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Position 4: Klostergatan 

Uttrycket för den visuella upplevelsen är vid denna 
position nedgånget. Känslan infinner sig av en 
baksida där betraktaren ej vill uppehålla sig under 
för lång tid. 

Torget i direkt närhet är svårt att urskilja. Balkonger, 
utstickande skyltar, cyklar och bilar gör att intrycket 
blir svårt att tyda samtidigt som det ger en mångfald 
till denna position.

De vertikala linjerna befinner sig i en samklang 
trots mångfalden av olika element på platsen. De 
horisontella linjerna är dock svåra att tyda från 
denna position.  

Position 5: Klostergatan 

Olika skalor och ett flertal olika element gör att 
platsen bli svår att smälta för betraktaren. Avskalad 
fasad/utsmyckad fasad, transformatorbyggnad, 
bilar, skyltar, olika belysningsarmaturer, cyklar  
m.m. är bland annat vad dessa element består av. 
Transformatorbyggnaden i blickfånget är inte 
inbjudande, med slutna fasader och uteblivande av 
fönster. 

Träden runt Järntorget ger platsen en lummig 
karaktär samtidigt som den försämrar sikten och 
orienterbarheten på platsen. De horisontella linjerna 
stämmer inte överrens med varandra, men de 
vertikala funkar bättre ihop och består främst av träd 
och fasad. 

Position 6: Järntorgsgatan/Järntorgets västra 
kortsida. 

De mäktiga byggnaderna i blickfånget vittnar om 
att platsen har varit betydelsefull, även om en av 
byggnaderna består av modernismens arkitektur och 
därmed är den byggnaden ett senare tillskott. 

Byggnadernas horisontella linjer följs samman och 
bidrar till den horisontella rytm som i sin helhet 
fungerar bra vid denna position. 

Bilarna som är parkerade på Järntorget tillför flera 
olika horisontella linjer, flaggstängerna gör också en 
markerad linje. De vertikala linjerna är i överflöd 
och platsen skulle vara i bättre symmetri om några 
av dessa vertikala linjer försvann. 

Bilden ovan visar position 4 Bilden ovan visar position 5 Bilden ovan visar position 6
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Position 7: Järntorgets mitt

Bilar omger betraktaren, trots det är känslan av att 
vara utelämnad i mitten av ett avgränsat rum stark. 
Vid denna position är de horisontella linjerna i 
dominans över de vertikala linjerna. 

Byggnadernas vertikala linjer och horisontella 
linjer stämmer inte överens och en minskning eller 
höjning av den närmaste byggnaden skulle troligen 
göra intrycket annorlunda. 

Skalnivån är blandad, bland annat bidrar korv-
kiosken, glasskiosken de offentliga toaletterna och  
till en osymmetri. Träden runt torget hjälper torget att 
kännas avgränsat men hindrar också siktlinjerna.

Position 8: Olaigatan

Folkliv finns framför betraktaren vid denna position, 
ett rum med rörelse. De horisontella rytmerna och 
de vertikala rytmerna fungerar bättre ihop här än vid 
föregående position (position 7). 

Position 9: Gatuhörnet Storgatan/Olaigatan

Storgatans visuella uttryck ger känslan av att 
beinfinna sig i ett avgränsat rum. 

Storgatans slutenhet får betraktaren att färdas framåt 
i färdriktningen. De horisontella rytmerna göms 
bakom träden och är svåra att analysera från denna 
position.

Bilden ovan visar position 7 Bilden ovan visar position 8 Bilden ovan visar position 9
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Position 10: Storgatan

Vid denna position upplevs Storgatan ha sitt avslut 
som affärsgata. Blickfånget ger en avsaknad av 
fortsatt bebyggelse. 

De vertikala linjerna upplevs positiva och likaså de 
horisontella linjerna. Folklivet ökar, till synes vid 
gatuhörnet Fredsgatan/Storgatan. 

Position 11: Storgatan

Platsen saknar en stark horisontell linje att fästa 
blicken på för betraktaren. 

De vertikala linjerna är mer frekventa men upplevs 
inte allt för många. I slutet av blickfånget syns 
landmärket ”Svampen” igen, Örebros vattentorn. 

Position 12: Gatuhörnet Storgatan/Järnvägsgatan 

Vid denna position upplevs Storgatan som avslutad. 
Platsen saknar element som gör platsen mer 
levande. 

Gatukorsningen upplevs inte som en mötesplats i 
jämförelse med Fredsgatan/Storgatan och Storgatan 
/Olaigatan. 

Bilisterna har större utrymme här än vid de tidigare 
nämnda gatukorsningarna. Cykelskyltarna hänvisar 
till olika val av fortsatt färdriktning. 

Bilden ovan visar position 10 Bilden ovan visar position 11 Bilden ovan visar position 12
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Slutsats - Visuell upplevelse

De träd som finns på Järntorget ramar in platsen på ett positivt sätt. Däremot 
bjuder de inte in till längre vistelse där. Träden försämrar även sikten mot 
norrcitys finrum - Örebro slott. En betraktare som promenerar från Olaigatan/
Östra Bangatan (se serial vision 1) upplever kopplingen till Örebro slott som 
svag. Järntorget behöver därför förstärkas och ”städas” upp...

De olika skalorna som finns på Järntorget bör minskas till ett mer enhetligt 
intryck. Transformatorbyggnaden som finns på Järntorget bör omplaceras, 
alternativt integreras med en ny byggnad, som förses med fönster. De 
horisontella rytmerna bör stämma bättre överrens på Järntorget. Armaturen 
på torget är till synes från två olika tidsåldrar och detta stör det visuella 
intrycket. 

Byggnadernas fasader runt Järntorget bör i många fall framhävas. För att få 
människor att vilja vistas även mitt på torget bör nya element som uppmuntrar 
till kanteffekt uppföras här. De olika små kioskerna bör samordnas, detta 
gäller även de offentliga toaletterna som finns placerade på Järntorget. 
Bilparkeringen som idag finns där bör minska i omfattning för att låta 
byggnaderna runt om framhävas i blickfånget. 

De fyra flaggstängerna som finns på Järntorget bör tas bort, alternativt 
omplaceras. Deras närvaro förstärker känslan av att färdas på en huvudgata. 
Storgatans dominerande ställning i jämförelse till de andra närliggande gatorna 
tonas ner om flaggstängerna försvinner. (Det gäller även flaggstängerna som 
finns vid Storbron.)

Den hängande belysningen som finns över Storgatan bör utformas på annat 
sätt då den stör den horisontella rytmen. Träd och buskar vid Storgatan (se 
serial vision 2:8) bör minska i omfattning för att framhäva Örebro slott och 
dess historiska omgivning. 

Örebro slott som landmärke för staden är mycket betydelsefull och bör 
framhävas i planområdet för att stärka platsens identitet. 

Svampen som finns i blickfånget från Drottninggatan i riktning mot Storgatan 
är ett bra tillskott i den fysiska miljön, som med fördel kan förstärkas. Om den 
hängande belysningen på Storgatan försvinner förstärks Svampens placering 
i stadslandskapet. 

Henry Allards park ger ett positivt och harmoniskt intryck. Platsen är i en 
rumslig samklang och avgränsas väl. De tydliga avgränsningarna förstärker 
känslan av att befinna sig i ett rum.     
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3. Variation

Observationer har gjorts för att ta reda på hur människor använder plan-
området  utifrån Jan Gehls tre olika begrepp: Sociala aktiviteter, valbara 
aktiviteter och nödvändiga aktiviteter. Analysen i detta kapitel behandlar 
samma områden som i kapitel 6 ”Design för olika sinnen”. 

Uppgiften att vara observatör har mötts med många nyfikna ögon. Spontana 
samtal har uppstått med medborgare under observationerna men författarens 
ögon och upplevelse är vad som redovisas nedan. 

Läsbarheten underlättas genom att de tre färgerna; rött, grönt och blått  
har används. I jämnhöjd med varje överskrift visas färger som anger vilka 
aktiviteter som pågår där. Röd färg motsvarar sociala aktiviteter, grön färg 
motsvarar valbara aktiviteter och blå färg motsvarar nödvändiga aktiviteter. 

Sociala aktiviteter

Nödvändiga aktiviteter

Valbara aktiviteter
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gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde
position

De platser som har observerats redovisas på nedanstående karta. Följande 
nummer hänvisar till platsens placering i planområdet.  

1. Statyn   6. Järntorget

2. Befriaren   7. Storgatan

3. Henry Allards park  8. Muren

4. Fredsgatan/Storgatan  9. Busshållsplatser

5. Olaigatan/Storgatan  10. Storbron

1
2

3

4

56

7

8
9

10

9

9

9 9

9

Källa: WSP ÖrebroBilden visar exempel på Sociala aktiviteter på Storgatan 
inom planområdet. (figurer markerade röda). 
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”Statyn”  
  
Vid statyn uppehåller sig mycket ungdomar och platsen kan betraktas som en 
mötesplats och vistelseyta. Här spelar ungdomar gitarr, pratar med varandra 
och syns helt enkelt. Platsen kan för betraktaren som passerar på Storgatan 
upplevas som en offentlig scen men utan direkt möjlighet att själv sitta ner 
och betrakta vad som händer i detalj. Människorna som vistas vid statyn är 
här för att de har valt att vara här. Vid platsen pågår valbara- och sociala 
aktiviteter. 

”Befriaren”   

Vid skulpturen befriaren pågår i hög grad de valbara aktiviteterna. Här väljer 
många att sitta och sola på en av parkbänkarna eller äta sin lunch. Sociala 
aktiviteter uppstår främst när förbipasserande hälsar igenkännande på de 
människor som sitter på parkbänkarna. Sociala aktiviteter uppstår också när 
förutbestämda möten sker mellan människor. Vid platsen pågår valbara- och 
sociala aktiviteter. 

Henry Allards park  

Skulpturen Befriaren är en del av Henry Allards park och därför innefattas 
även ovanstående text under denna rubrik. Henry Allards park används som 
rekreationsområde i hög grad. 

I parken finns två nivåskillnader vilket bidrar till avskildhet men också ett 
större område där människor väljer att vistas för att synas. De nödvändiga 
aktiviteterna sker främst av de människor som väljer att transportera sig till 
fots genom parken istället för att gå runt parken och promenera på Olaigatan/
Storgatan. I Henry Allards park pågår nödvändiga,- valbara,- och sociala 
aktiviteter.



85
Helena Johansson - människor och offentliga rum  
       

Busshållplatser i området
  
Vid busshållsplatserna i området är det främst de nödvändiga aktiviteterna 
som tar överhand. Vänta på bussen innebär ofta att vänta tillsammans med 
andra människor. Platserna ligger till grund för att sociala aktiviteter kan 
uppstå men enligt de observationer som har gjorts visar att så är inte fallet.

Gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan

Vid gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan sker i hög grad nödvändiga 
aktiviteter. Gatukorsningen uppmuntrar till sociala aktiviteter. De pågår  
genom att människor stannar till en stund, hälsar och sedan cyklar eller  
promenerar vidare. Observationerna tyder på att här stannar många till ett 
extra ögonblick och observerar de som passerar förbi. 

Gatukorsningen Olaigatan/Storgatan   

Gatukorsningen Olaigatan/Storgatan omger sig av samma aktiviteter som 
vid gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan. De sociala aktiviteterna är dock 
till synes inte lika påtagliga. Gatukorsningen Olaigatan/Storgatan öppnar upp 
sig till Järntorget och Henry Allards park och är därför inte lika sluten som 
Gatukorsningen vid Fredsgatan/Storgatan. 

Järntorget    

Järntorget fungerar till stor del som parkeringsplats, därmed pågår nödvändiga 
aktiviteter här. De sociala aktiviteterna finns även här men inte i så hög 
frekvens. En del av torget är avsatt till att fungera som marknadsplats och 
här pågår de flesta sociala aktiviteterna. Vid enstaka tillfällen arrangeras 
evenemang här, då finns samtliga kontaktskalor. 

Bilden visar exempel på Valbara aktiviteter i Henry Allards 
park och i närheten av Järntorget, inom planområdet. 
(figurer markerade gröna). 
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Bilden visar exempel på Nödvändiga aktiviteter på 
Storgatan. (samtliga figurer). 
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Storgatan     

Storgatan, som avgränsas i denna text från Storbron till Järnvägsgatan har 
hög grad av nödvändiga aktiviteter. De sociala aktiviteterna är mest frekventa 
vid gatukorsningarna som har nämnts ovan.   

”Muren”     

”Muren” finns vid Storgatans nedre del. Här väljer människor att sätta sig 
för att observera förbipasserande men också som sittplats när man väntar på 
bussen. Muren täcker in valbara aktiviteter och sociala aktiviteter.

Storbron    

Vid Storbron pågår i stor utsträckning nödvändiga aktiviteter, enligt de 
observationer som gjorts. Storbron används för att transportera sig mellan 
norra delen av city till den södra delen av city. I begränsad utsträckning pågår 
sociala aktiviteter när människor som är bekanta med varandra stannar till 
och hälsar. 

Slutsats - Variation

De platser som i huvudsak har nödvändiga aktiviteter (blå) anser jag behöver 
förstärkas med fler aktivitetsformer för att bidra till en bättre offentlig miljö, 
där människor vill vistas. Järntorget samt Storbron är de platser som jag har 
observerat med mest förekommande nödvändiga aktiviteter. 

De valbara aktiviteterna finns endast i Henry Allards park och vid ”muren”, 
enligt mina observationer. Det behövs fler platser som uppmuntrar till valbara 
aktiviteter för att få en större variationsrikedom. De platser som jag anser 
behöver valbara aktiviteter är främst Järntorget samt Storbron.

Gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan samt Olaigatan/Storgatan bedömer 
jag vara anpassade till nödvändiga och sociala aktiviteter och inte i första 
hand till valbara aktiviteter. Att förstärka möjligheten till sociala aktiviteter 
vid gatukorsningarna anser jag vara bra för att ökad interaktionen mellan 
människor. 
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4. Orienterbarhet
Inventering har skett enligt Kevin Lynchs fem punkter; stråk, noder, 
landmärken, kanter och områden. Inventeringen genomfördes i slutet av 
september 2007. Samtliga punkter är redovisade på kartorna som följer.

Stråk

De stråk som identifierades under inventeringen påvisar kanaler av rörelse 
inom planområdet. Dessa är: Storgatan, Olaigatan, Fredsgatan, samt 
passagerna genom Henry Allards park. 

2. Olaigatan

1. Storgatan

3. Fredsgatan

4. Henry Allards park

gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde
huvudgator

stråk
tillgänglighet mellan huvudgatorna och planområdet

Källa: WSP Örebro

1.

2.

3.

4.
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Noder

Noder representerar mötesplatser där exempelvis stråk möts. De noder 
som finns i planområdet är: Busshållsplatser, Gatukorsningen Fredsgatan 
/Storgatan där matbutiken Lucullus är lokaliserad, samt gatukorsningen 
Storgatan/Olaigatan. 

gator och torg

kvarter
park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

noder

2. Fredsgatan/Storgatan

1. Busshållsplatser

3. Storgatan/Olaigatan

4. Lucullus

Källa: WSP Örebro

1

2

3

4
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Landmärken

De landmärken som identifierades under inventeringen fungerar som 
mötesplatser och punktreferenser. Landmärkena i planområdet består av: 
Statyn Karl XIV Johan, skulpturen Befriaren samt landmärket Örebro 
slott, som är placerat utanför planområdet men är ett starkt landmärke i 
omgivningen. 

gator och torg

kvarter

park/grönområde
svartån

offentliga byggnader

planområde

stråk

2. Skulpturen Befriaren

1. Statyn Karl Johan Bernadotte

3. Örebro slott

Källa: WSP Örebro

1 2

3
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Kanter/Barriärer

Kanter/Barriärer begränsar och skärmar av det offentliga rummet. Upplevelsen 
är både ett positivt tillskott likväl som ett negativt tillskott i den fysiska miljön. 
Planområdet har ett antal olika kanter/barriärer; Svartån, Henry Allards parks 
nivåskillnad närmast Svartån, Buskaget i och omkring Henry Allards park, muren 
längs med Storgatan, del av Storgatan - mellan Järntorget och Henry Allards park, 
Storbron och samtliga byggnader inom planområdet.

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

kanter/barriärer

1. Exempel på byggnader

4. Svartån

2. Henry Allards parks nivåskillnad
3. Henry Allards parks buskage

5. Storbron
6. Muren

Källa: WSP Örebro

1

2

3

4

5

6

1

2
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Områden

Dessa områden är identifierade som visuellt indelade områden med olika 
användningsområden. Delar av Storgatan, som efter gatukorsningen 
Olaigatan/Storgatan används som ett shoppingområde och Henry Allards park 
som används som ett område för rekreation, vila men också för att betrakta 
andra. Järntorget kan ovanifrån uppfattas som ett område, men visuellt saknas 
kvaliteter som gör att torget får en karaktär som ett eget område behöver.

1. Shoppingområde
2. Henry Allards park

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

områden

Källa: WSP Örebro

1

2
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gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

områden

kanter/barriärer

stråk

noder

landmärken

Källa: WSP Örebro

Slutsats - Orienterbarhet

Begreppet ”Orienterbarhet” behandlar de platser som nedanstående karta 
visar. För att öka orienterbarheten i planområdet anser jag att Järntorget 
bör integreras mer till det övriga planområdet. Som nämns i kapitlet 
”tillgänglighet” så föreslogs ett stråk från Storgatan till Olaigatan. Detta vill 
jag åter påpeka i detta kapitel. Noderna bör spridas ut över Olaigatan för att 
tona ner Storgatan som huvudgata genom norrcity. Landmärken som finns i 
planområdet domineras i den sydöstra delen. Jag anser att något landmärke 

behöver flyttas eller att ett nytt läggs till för att uppmuntra till nya mötesplatser. 
Förslagsvis kan ett nytt lndmärke uppföras på den västra delen av Järntorget, 
detta bidrar till att förstärka och attrahera platsen. 

Kanter och barriärer kan som tidigare nämnts både vara ett positivt och 
negativt tillskott i den fysiska miljön. Den barriär som jag anser behöver 
försvagas är barriären mellan Henry Allards park och Järntorget. Genom att 
försvaga barriären däremellan är syftet att få Järntorget till ett eget ”område” 
alternativt ett mer integrerat område med Henry Allards park.
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5. Valbarhet
Kanter/Barriärer definierades i kapitel 4.3. Detta kapitel behandlar endast 
begreppet kanter, Vid Kanterna kan ofta aktiviteter i det offentliga rummet 
iakttas utan att man själv medverkar i aktiviteten. Observationer har skett under 
slutet av september 2007, för att se vilka kanter som omger planområdet.

De kanter som har definierats ger betraktaren möjlighet att uppehålla sig  
genom att stå med stöd för ryggen eller sitta ner. Kantens sittmöjlighet 
består oftast inte av en parkbänk eller annan utsedd sittplats. En mur eller 
en nivåskillnad i den fysiska miljön duger bra för att den ska ge möjlighet 
att användas som en sittplats eller att luta sig emot. Människor väljer ofta de 
kanter där de har något att titta på, eller något att observera. Observationerna 
stärker vad W.H. Whyte skriver i The Social Life Of Small Urban Spaces 
(1980) 

”what attracts people most it would  appear, is other people”.

De huvudsakliga platserna, där ”kanteffekten” var mest markant var vid 
följande platser: 

Henry Allards park

I Henry Allards park observerades främst två områden som gav upphov till 
kanteffekten.  Två nivåskillnader omger parken. Vid den ena nivåskillnaden, 
närmast Svartån, kan den som befinner sig på den stenlagda mur, som 
markerar nivåskillnaden ha uppsikt över både de människor som är nedanför 
nivåskillnaden samt de som befinner sig ovanför. Vid den andra nivåskillnaden 
utgörs gränsen mellan Olaigatan och Henry Allards park. 

Bilden ovan visar exempel på nivåskillnad mellan Olaigatan och Henry Allards park.
Bilden nedan visar exempel på nivåskillnad i Henry Allards park mot Svartån
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 ”Statyn” 

Vid statyn förställande Karl XIV Johan observerades en stark kanteffekt. 
Statyn ger möjlighet att luta sig emot eller att sitta med statyn som ryggstöd. 
Här observerades människor som lutade sig mot statyn och tittade på barnens 
lek, i riktning mot Svartån. Andra människor satt vid statyn och tittade på 
förbipasserande. Vid statyn upplevdes också att olika ”grupper”  satt/stod på 
olika sidor av statyn, utan att vara bekanta med varandra. 

Gatukorsningen Storgatan/Fredsgatan

Vid denna gatukorsning stod ett flertal personer och lutade sig mot 
fasaden. Rörelsen av människor vid gatukorsningen är vad observationen 
dokumenterade. 

”Muren”

Muren används i låg utsträckning för skydd mot ryggen, på grund av dess 
höjd. Däremot användes den under observationerna som en sittplats i hög 
grad, utan ryggstöd. 

Slutsats - Valbarhet 

Under begreppet ”valbarhet” saknas kanter vid västra delen av planområdet – 
Järntorget. Järntorget behöver ett tillskott i den fysiska miljön som förstärker 
variationen i planområdet och därmed  förbättrar möjligheterna till aktivitet 
här. 

Bilden nedan till vänster visar statyn föreställande Karl XIV. 
Bilden i mitten visar gatukorsningen Storgatan/Fredsgatan och 
bilden nedan till höger visar muren längs med Storgatan. 
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6. Design för olika sinnen

Design för olika sinnen behandlar två sinnen, synen och hörseln. Kartläggning 
har skett efter Örebro Stadsbyggnads bullerberäkningar inom planområdet. 
Observationer har också genomförts på stora delar av det valda planområdet 
för att kartlägga vilka kontaktskalor som förekommer. 

Kontaktskalorna; Intimt avstånd, personligt avstånd, socialt avstånd och 
offentligt avstånd har observerats under september, 2007. De observerade 
platserna redovisas med  nedanstående figurer. 

   
   Intimt avstånd (0-45 cm) kramas, tröst m.m.

   

   Personligt avstånd (0,45-1,3 m) samtalsavstånd
   mellan nära vänner och familjemedlemmar

   

   Socialt avstånd (1,3-3,75 m) avståndet för samtal  
   mellan vänner, bekanta och arbetskamrater m.fl.

   
   
   Offentligt avstånd (över 3,75 m) avståndet för en
   mer envägskommunikation, som vid undervisning
   exempelvis. 

gator och torg
kvarter
park/grönområde
svartån
offentliga byggnader

planområde
position

De platser som har observerats redovisas på nedanstående karta. Följande 
nummer hänvisar till platsens placering i planområdet.  

1. Statyn   6. Järntorget

2. Befriaren   7. Storgatan

3. Henry Allards park  8. Muren

4. Fredsgatan/Storgatan  9. Busshållsplatser

5. Olaigatan/Storgatan  10. Storbron

1
2

3

4

56

7

8
9

10

9

9

9 9

9

Källa: WSP Örebro
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offentliga byggnader

planområde
position

 Busshållplatser i området 
 

Busshållplatserna har ett fåtal möjligheter till sittplatser, även om de finns. 
Många väljer att luta sig mot en vägg eller liknande eller sitta där det finns 
möjlighet. I det observerade området finns flera busshållplatser och de utgör 
platser där människor nödvändigtvis måste uppehålla sig under en kortare 
tid. 

Busshållsplatserna, som är begränsade till ytan, gör att människor som är 
obekanta med varandra ofta befinner sig på ett socialt avstånd till person-
ligt avstånd. Här finns möjlighet till att ta kontakt med okända människor 
och hälsa på bekanta. Om två bekanta människor uppehåller sig vid samma 
busshållplats sker enligt observationer en kontaktskala på personligt 
avstånd.

 Gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan

Gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan ger upphov till ett socialt avstånd när 
människor hälsar på varandra, men det offentliga avståndet tar överhand. 
Här finns möjlighet till överblickbarhet och observerande av främmande 
människor. 

 

 ”Statyn”   

Statyn är en mötesplats och uppehållsplats för många ungdomar. En plats där 
ungdomar umgås och samtidigt har uppsikt över främlingar. Eftersom statyn 
har fyra sidor kan val göras om man vill synas mot Storgatan eller ha utsikt 
mot slottet alternativt Henry Allards park. 

 ”Befriaren” 

  

Befriaren är en mötesplats men inte i samma utsträckning som vid ”statyn”. 
Runt omkring befriaren finns parkbänkar som enligt observationer är flitigt 
använda av besökare. Vid parkbänkarna finns olika kontaktskalor, personliga, 
sociala och offentliga kontaktskalor. I Henry Allards park finns gångpassager 
som används i hög grad. Människorna som passerar igenom här observeras 
av människorna på parkbänkarna. På parkbänkarna kan också samtal mellan 
vänner ske med uppsikt av andra människorna på de övriga parkbänkarna. 

 Henry Allards park

Henry Allards park är i sin helhet ett område med alla kontaktskalor. Parken 
inbjuder till att stanna upp, sitta ner, observera förbipasserande men också 
till enskildhet. 
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 Gatukorsningen Olaigatan/Storgatan

Vid gatukorsningen Olaigatan/Storgatan blandas ett flertal trafikanter, så som 
bussåkare, bilister, cyklister och fotgängare. Platsen ger möjlighet att hälsa 
på bekanta men inbjuder inte till att stanna upp och prata. Överblickbarhet 
finns också vid gatukorsningen Fredsgatan/Storgatan men eftersom denna 
gatukorsning består av fler trafikslag ger den inte samma uppmaning till 
observationer av förbipasserande.

 Järntorget 
   

Vid Järntorget finns på större delen av torget en parkeringsplats. Människor 
parkerar sin bil här, uträttar sitt ärende och återvänder till bilen. Möten som 
sker på torget är ett fåtal. Passage över torget sker i låg utsträckning och 
det mest frekventa avståndet människor emellan sker genom ett offentligt 
avstånd. På torgets ytterkanter finns större uppmaningar till passage och 
observationerna visar på offentligt och socialt avstånd. Vid Järntorgets 
östra kortsida finns en marknadsplats. Få personer stannade till här under 
observationstillfällena, vid ett tillfälle fanns det bröd att köpa på torget, då 
var det mycket människor där. Övrig tid var det få människor som stannade 
till för att titta på de kläder som vanligtvis säljs här.  

 Storgatan   

Storgatan, sträcker sig i den här texten från Storbron till Järnvägsgatan. I den 
norra delen har gatan butiker i bottenplan och här stannar ett fåtal människor 
upp och tittar i skyltfönsterna. En iakttagelse var att när någon stannar för att 
titta i ett skyltfönster kommer gärna någon mer för att titta på samma sak. 
På så vis uppstår en närmare kontaktskala, utan att människorna känner till 
varandra befinner de sig på ett personligt avstånd. 

 ”Muren”   

”Muren” finns vid Storgatans nedre del och är ett exempel på en möbel 
som används som sittplats. Vid muren finns möjlighet att vända ryggen mot 
Storgatan och studera slottet och Svartån, eller att studera förbipasserande 
med ansiktet mot Storgatan. Enligt observationer valde samtliga personer 
som befann sig på muren att vända ansiktet ut mot Storgatan. Vid muren 
uppstår samtliga kontaktskalor. Här kan man observera andra, hälsa på ytligt 
på bekanta, ha ett mer personligt samtal vänner emellan samt befinna sig på 
ett intimt avstånd. 

 Storbron

Bron förbinder södra delen  med den norra delen av city, med Svartån 
rinnande under sig. Storbron erbjuder en fin utsikt på vardera sidor men trots 
detta så väljer de flesta personer att passera förbi. Det är en transportsträcka 
för gående, cyklister och bussar. Brons kontaktskala befinner sig på offentligt 
avstånd till socialt avstånd.
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Hörsel

Bullerberäkningar har skett inom planområdet och positionerna för dessa är 
markerade nedan. 

Beräkningarna är gjorda i dataprogrammet Trivector, version 8,6. Hänsyn har 
bland annat tagits till om platsen har varit öppen eller sluten. Om underlaget 
har varit hårt eller mjukt, hur många skärmar (exempelvis fasader) som fanns 
och avståndet till dessa. I beräkningen anges också hur många fordon, samt 
vilken medelhastighet de har. 

Källa: WSP Örebro

För att tydliggöra riktvärden för buller har Boverket med stöd av riksdagen 
angivit följande:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maxnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

4

3

21 gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

position
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Slutsats - Design för olika sinnen

Kontaktskalorna som är redovisade i detta kapitel är nära sammankopplade 
med resultatet i ”Variation”. Storbron och Järntorget är de två platser som jag 
anser behöver fler kontaktskalor. Vid de observationer som är genomförda 
hävdar jag att intimt och personligt avstånd saknas på dessa två platser. 

För att tillföra dessa kontaktskalor refererar jag till Jan Gehl. Han menar 
att om aktiviteterna mellan byggnaderna ökar, kommer frekvensen av den 
lägre kontaktskalan att öka. Aktiviteter bör vara av varierad karaktär för att 
attrahera så många olika befolkningsgrupper som möjligt.

Bullernivån i området bör minska om bussarna i planområdet blir färre. Inga 
av de bullervärden som har beräknats anser jag vara alarmerande höga, men 
minskning av bullernivåerna är eftersträvansvärt för att bjuda in till vistelse.

Vid gjorda bullerberäkningar inom planområdet är det endast position 2 
som understiger gränsen för riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå utomhus som 
Boverket anger som rekommendation.  Vid position 2 understiger även berä-
kningen riktvärdet för maxnivå på 70 dBA. 

  - Position 1.
  Ekvivalentnivån redovisar 60 dBA och maxnivån   
  redovisar 83 dBA.

  - Position 2
  Ekvivalentnivån redovisar 52 dBA och maxnivån   
  redovisar 68 dBA.

  - Position 3.
  Ekvivalentnivån redovisar 58 dBA och maxnivån   
  redovisar 76 dBA.

  - Position 4.
  Ekvivalentnivån redovisar 58 dBA och maxnivån   
  redovisar 76 dBA.
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7. Påverkan
Syftet med att dela ut en enkät var att få en ökad förståelse om medborgarnas 
syn på styrkor och svagheter inom norrcity. Den har fyllts i av boende, 
affärsidkare och förbipasserande för att få en input om vad de tycker om 
norrcity. Mitt avgränsade planområde inom norrcity har inte framgått i enkäten 
men svaren anser jag ändå vara direkt relaterade till mitt examensarbete. 

Totalt svarade 220 personer på enkäten. Som tidigare har nämnts i detta 
examensarbete genomförde Örebro Stadsbyggnad en workshop på Järntorget 
under en höstdag, 2006. Vid workshopen svarade 200 personer på enkäten. 
Den besvarades då av förbipasserande personer och hade en varierad 
ålderssammansättning och en jämn könsfördelning. 

För att komplettera svaren som enkäten vid workshopen gav, delade jag ut 
enkäten till 10 affärsidkare och 10 boende inom planområdets gränser under 
oktober/november 2007. 

Enkätsvaren vid workshopen 2006 har sammanställts för sig, liksom enkäten 
riktad till affärsidkare och boende inom planområdet. Dessa tre olika 
sammanställningarna har sedan jämförts. Ofta är svaren liktydiga mellan de 
tre olika svarsgrupperna. 

Vid enkätsvaren från workshopen 2006 svarade majoriteten att de hade 
promenerat till Järntorget. Detta svar stämmer överrens med enkätsvaren 
från de boende men skiljer sig mot enkätsvaren från affärsidkarna inom 
planområdet. Bland de som arbetar i planområdet var det lika vanligt att bilen 
användes som transportmedel som att transportera sig till fots. 

Detta svar är sammankopplat med svaren från ”vilket avstånd är norrcity från 
ditt hem?” De affärsidkarna som tog bilen till jobbet hade ett avstånd på över 
sex kilometer, bland de boende var avståndet under en kilometer och hos de 
svarande vid workshopen 2006 hade majoriteten mindre än en kilometer till 
sitt hem. Slutsatsen ger en koppling mellan avståndet till hemmet och val av 
transportsätt.

Den historiska miljön vid Henry Allards park med utsikt över Örebro Slott 
var en favoritplats vid samtliga enkätsvar. På frågan ”Vad tycker du mest om 
på norrcity?” var Henry Allards park ett enväldigt svar, därefter affärernas 
specialutbud.

Ett dåligt utbud i affärerna, bussarnas trafikering samt de flertal kajor som 
smutsar ner på norrcity var övervägande svar på frågan ”Vad tycker du minst 
om på norrcity?” Flertalet svarade att ett bättre utbud av varor i affärerna 
skulle få de att besöka norrcity oftare. Aktiviteter och en saluhall är också 
frekventa svar på frågan ”Vad skulle få dig komma hit oftare?” 

Åsikten om affärernas utbud är bra eller mindre bra på norrcity tycks variera. 
Men tydligt är att ett mer tilltalande utbud skulle få fler människor att komma 
till norrcity. 

En sammanfattning om övriga synpunkter framgick det att många hade 
önskemål om en saluhall, mera stadsliv, färre antal kajor, mera torghandel, 
mera grönyta och mindre parkeringsplatser (men ta inte bort alla!)  Många 
påpekade att aktiviteter skulle vara passande på norrcity och gärna på 
Järntorget. 

Av den kompletterande enkätundersökningen var majoriteten på norrcity 
varje dag eller ett flertal gånger i veckan. En jämn fördelning mellan kvinnor 
och män fanns bland de svarande och åldern var varierad, även om den 
övervägande delen av svaranden var 45-64 år. 

Enkäten kan utläsas som bilaga.
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Slutsats - Påverkan

Att många bland de svarande hade Henry Allards park som sin favoritplats 
på norrcity var för mig ett förväntat svar. Min förhoppning är att Järntorget 
också kommer att ses som en favoritplats i framtiden. 

Ett bättre utbud i affärerna på norrcity är inget som jag direkt kan påverka 
med mitt examensarbete, eftersom det fokuserar på den fysiska miljön och 
dess användare. Att jag däremot kan påverka affärernas utbud indirekt är 
jag däremot medveten om. Ole Reiter skriver på Moviums hemsida ”Om 
det finns intressanta mötesplatser som lockar till aktiviteter, så kommer folk 
dit. Om man kan locka folk, finns det förutsättningar för att starta företag, 
restauranger, gym eller något annat. Alltså menar han att hemligheten är att 
ge underlag för att aktiviteter tar plats. Då kommer olika befolkningsgrupper 
attraheras och vistas i området. 

En saluhall efterfrågas i enkäten vid ett flertal tillfällen. Jag anser att en samlad 
yta för inköp av mat men också för vistelse är något som stämmer överrens 
med min bild av att samla ihop funktioner på Järntorget till en och samma 
byggnad. Dock får det inte förhindra den torghandel som också efterfrågas. 
Ett torg med andra funktioner än parkeringsplats är också vad jag tidigare i 
arbetet har påpekat. 

Färre kajor anser jag som en naturlig utveckling om träden på Järntorget 
minskar i omfattning.
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Sammanfattande slutsatser 
vid studien av norrcity
Skissen på motstående sida är en sammanfattande bild av de slutsatser 
som har tagits vid studier av norrcity. Nedan följer en sammanställning av 
slutsatserna.

Som framgår av skissen på motstående sida är det främst Järntorget som 
berörs av förändringar i planområdet. Storbron, muren, gatukorsningarna 
Storgatan /Olaigatan samt Storgatan/Fredsgatan berörs också av förändringar 
i planområdet. Henry Allards park anser jag har bra kvaliteter som jag inte 
vill förändra. Henry Allards park ingår därför inte aktivt i nästkommande 
kapitel om ”förslag till förändringar”.

I studiens slutsatser behöver Olaigatan stärka sin ställning jämnfört med 
Storgatan. Fler noder ska till här och detta skapas förslagsvis med stråk över 
Järntorget. Torget behöver intigreras mer med omgivande miljöer i planområdet 
och jag anser att koppling till Henry Allards park bör förstärkas. 

Det behövs också något som väcker till nyfikenhet på Järntorget och får 
människor att stanna till. Ett nytt landmärke bör uppföras på Järntorget, som 
kan fungera som en ny mötesplats. Genom att anordna möjligheter till att 
sitta kan de valbara och sociala aktiviterna öka på Järntorget.

Järntorgets omgivande träd bör minska i omfattning. Genom en minskning av 
antalet träd blir det en naturlig utveckling att kajorna minskar i omfattning. 
Träd bör bevaras på de platser som framgår på senare bilder i examensarbetet. 
Främst anser jag att de ska vara kvar där parkeringsplatserna i mitt förslag 
kommer att finnas. Parkeringsplatserna kommer liksom träden att minska i 
omfattning. Tillgängligheten till de parkeringsplatserna som finns i förslaget 
kommer att öka i jämförelse med idag. Det ska vara lätt att se om det finns 
en parkeringsplats ledig och lätt att parkera. Cykelparkeringar bör också öka 
i tillgänglighet, så att uppmuntran till att cykla ökar. 

Transformatorstationen ska kombineras till en ny byggnad som kommer att 
fungera som samlingsplats för olika ”möbler” som idag försämrar Järntorgets 
visuella attraktivitet. Möblerna syftar till; anslagstavlan, två olika kiosker, en 
offentlig toalett och flaggstänger. Byggnaden får ej störa Slottets vikt av att 
vara ett landmärke för norrcity och hela Örebro. 

Örebro slott bör framhävas mer genom att förstärka blickfånget dit och visuellt 
synliggöra det mer än idag. Ett förslag är att förändra bygnaden som finns vid 
gatukorsningen Storgatan/Järntorgsgatan. En ombyggnad skulle framhäva 
Slottet från Järntorget. Ombyggnaden bör minska det markerade hörn som 
idag finns, på det sättet uppnås en bättre integration mellan Järntorget och 
omgivnade miljöer. Storgatan/Järntorgsgatan är också en bra placering till en 
saluhall, som har efterfrågats i den enkät som har besvarats. 

Saluhallen anser jag ska vara i transparant och/eller delvis transparant 
byggnadsmaterial för att uppnå den koppling som jag tidigare har förklarat 
är önskvärd. Träd och buskar längs Storgatan, bör tas bort för att förstärka 
blickfånget mot Slottet. Den hängande belysningen som finns längs Storgatan 
föreslås förändras till belysning i form av spots och stående belysning. 

Järntorget och Storbron är platser som bör öka möjligheterna till att valbara 
aktiviteter tar plats. Människor väljer att upphålla sig här för att miljön är 
tilltalande men också för att vistas i närvaron av andra människor. Det finns 
flera olika sätt att uppnå valbara aktiviteter. För det första är det viktigt att 
det finnas möjlighet att sitta ner eller luta sig mot något. En mer utförigare 
beskrivning finns i nästkommande kapitel - Förslag till förändringar. 

Enligt min åsikt bör de sociala aktiviteterna vid gatukorsningarna 
Storgatan/Olaigatan och Storgatan/Fredsgata öka. De sociala aktiviteterna 
ökar förslagsvis genom att minska framkomligheten för biltrafik och öka 
framkomligheten för fotgängare och cyklister. Hastigheten för trafikanter 
minskar på så vis och möjligheterna anser jag ökar till att sociala kontakter 
uppstår. 
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Bilden ovan till vänster visar en skiss till förslag till sammanfattande 
slutsatser vid studier av norrcity
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Introduktion av förslag till förändringar
Förslag till förändringar bygger på de slutsatser som har tagits i 
föregående kapitel, studier av norrcity. 

Förändringarna av den fysiska miljön ska inte ses som ett färdig-
designat förslag. Avsikten är att ge exempel på hur den fysiska miljön 
kan förändras och därmed underlätta till möten mellan människor. 
Examensarbetets huvudsakliga syfte har varit att studera i vilka 
miljöer inom norrcity människor vistas i det offentliga rummet och 
varför de väljer att vistas just där. 

Aspekter som i examensarbetet inte har behandlats bör kompletteras 
av andra planerae så ett slutgiltigt designat förslag kan erhållas. 
I examensarbetet framgår ofta en diskussion om att platser ska 
uppmuntra till aktiviteter. I mitt förslag till förändringar framgår 
idéer om var aktiviteterna bör ta plats, och vilken form av aktivitet 
det bör vara. 

I tidigare kapitlet begreppsanalys, anser Bentley et al. (1985) 
att intrycket av offentliga platser inte ska upplevas som ”färdig-
designade”, då intresset hos människor kan väckas att sätta sin prägel 
på platsen. Medborgare bör få vara med och påverka den frågan i 
större utsträckning än vad examensarbetet har haft utrymme till. 
Det är medborgarna som befolkar de offentliga rummen och de bör 
få stort inflytande över vad de vill sysselsätta sig med på norrcitys 
offentliga rum. 

Förslag till förändringar redovisas genom kartbilder foton och 
illustrationer.
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gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

stråk

1. Tillgänglighet

Kartan ovan visar de stråk som föreslås markeras på Järntorget. Källa: WSP i Örebro 
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Förslag till förändringar vid begreppet 
tillgänglighet fokuserar på att Järntorget får ett 
flertal markerade stråk. Syftet med att markera 
markbeläggningen är att uppmuntra fotgängare 
att passera över Järntorget, så att möten mellan 
människor kan uppstå. Stråken sammanstrålar 
vid en plats och denna plats kommer att ligga till 
grund för en ny mötesplats på norrcity. 

Olaigatan förstärks i jämförelse med Storgatan 
när stråken används och leder människor till 
Olaigatan. Parkeringsplatserna behandlas under 
en senare rubrik för att uppmuntra till vistelse på 
Järntorget. 

Bilden ovan visar Järntorget innan förändringar Illustrationen ovan visar Järntorget efter förslag till  förändringar
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Bild 1. Belysningsspots vid träd

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

planområde

förstärkt visuell 
koppling

bevarande träd

parkeringsplatser

Kartan ovan visar åtgärder för att förbättra den visuella upplevelsen. Källa: WSP i Örebro 

2. Visuell upplevelse

café, saluhall
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För att förbättra den visuella upplevelsen på norrcity bör en mer harmoniskt 
uttryck eftersträvas. Bilderna som visas på denna sida ger exempel på ele-
ment i den fysiska miljön som bör förändras eller plockas bort (Bild nummer 
2-9). Planområdet “städas upp” och miljön kommer därmed bli lättare att läsa 
av och behagligare att vistas i. 

Element som inte finns med på bilderna på denna sida är bilparkeringen på 
Järntorget, de fyra flaggstängerna på Järntorget, samt flaggstängerna vid 
Storbron. Bilparkeringen bör minska i omfattning för att låta den omgivande 
miljön få större inflytande över platsen. Träd och buskar bör minska i omfat-
tning för att framhäva Örebro Slott samt fasaderna inom planområdet. Träd 
bör också bevaras alternativt nya träd planteras, för att skapa en bättre känsla 
av rum på platsen.

Förslaget är att bilparkering är lättillgängligt vid två platser på Järntorget, 
utan möjlighet att köra in på Järntorget. Sneda parkeringsplatser föreslås 
längs Järntorgets sträckning mot Olaigatan och Klostergatan, (kartan på mot-
stående sida visar parkering på två platser). Bilparkering under mark är en 
positiv lösning men behandlas inte i examensarbetet. Belysningen på torget 
bör vara i enhetligt utformad. Förslagsvis kan belysningen på bild nummer 
nio kompletteras i liknande utformning tillsammans med spots som placeras 
vid de bevarande träden (bild 1) på Järntorget.  

Anslagstavlan, glasskiosken, korvkiosken, transformatorstationen samt min-
dre attraktiva sittplatser föreslås plockas bort och ersättas med en gemensam 
transparent byggnaden, placerad på Järntorget. Byggnad bör vara mobil och i 
transparent material för att inte störa kopplingen till Örebro Slott. 

Bild  2. Anslagstavla Bild  3. Korvkiosk Bild 4. Glasskiosk

Bild  5. Sittplatser Bild  6. Transformatorstation

Bild  7. Belysning Bild  8. Belysning Bild  9. BelysningBild 1. Belysningsspots vid träd

gator och torg

park/grönområde
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3. Variation

Kartan ovan visar de platser där de valbara aktiviteterna och sociala aktiviteterna bör öka. Källa: WSP i Örebro 

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

valbara aktiviteter

sociala aktiviteter

planområde
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Illustrationen ovan visar Järntorget efter förslag till förändringarBilden ovan visar Järntorget före förslag till förändringar

Förbättringar för variationen i planområdet syftar till 
att öka de valbara aktiviteterna och de sociala aktiv-
iteterna. Som det framgår av kartan till vänster är det 
Järntorget, Storbron och “muren” som behöver förän-
dringar i den fysiska miljön som uppmuntrar till val-
bara aktiviteter. 

Järntorget, gatukorsningen Storgatan/Olaigatanförän-
dringar i den fysiska miljön för att öka de sociala ak-
tiviteterna. Gatukorsningarna bör utformas så att fot-
gängarna har ett större företräde i trafiken. 

Illustrationen till höger visar ett exempel på både val-
bara aktiviteter och sociala aktiviteter på Järntorget. 
Sittplatser som ger möjlighet att sitta på från två håll 
rekommenderas här. Skulpturer som även fungerar 
som lekplats visas det också exempel på. Ett café i 
transparent material skymtas i högra delen av bilden. 
Med de fysiska förändringarna uppmuntras människor 
att vistas tillsammans med andra människor på Järn-
torget. 
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gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

stråk

område

planområde

förstärkta noder

landmärke

Kartan ovan visar åtgärder för att öka orienterbarheten. Källa: WSP i Örebro 

4. Orienterbarhet
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Bilden ovan visar Storgatan innan förslag till förändringar Illustrationen ovan visar Storgatan efter förslag till förändringar

Förslag till att förbättra orienterbarheten i planom-
rådet behandlar fem element; stråk, noder, land-
märken, barriärer/kanter och områden. 

Kartan till vänster visar ett nytt landmärke på Järn-
torget. Det ska också förstärkas så att det uppfattas 
som ett område. Noderna förstärks längs Olaiga-
tan, och stråken som presenterades under begrep-
pettillgänglighet redovisas även på kartan till vän-
ster.  Saluhallen som har markerats längs Storgatan 
förstärker stråken över Järntorget.   

För att minska den barriär som finns mellan Järn-
torget och Henry Allards park har Storgatan smal-
nats av och markbeläggningen har markerats för 
att uppmärksamma fordonstrafiken att fotgängare 
passerar.

Den hängande belysningen är borttagen på illustra-
tionen till vänster, för att förstärka områdeskänslan 
av planområdet. 
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5. Valbarhet

gator och torg

kvarter

park/grönområde

svartån

offentliga byggnader

kanter

planområde

Kartan ovan visar det område som behöver förstärkas med kanter. Källa: WSP i Örebro 
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Bilden ovan visar del av Järntorget innan 
förslag till förändringar

Bilden ovan visar del av Järntorget efter förslag till förändringar

Vid kanter väljer människor att vistas och observera andra 
människor. Kanteffekten kan uppnås på olika sätt, ett sätt 
är som illustrationen till vänster visar. Genom att tillföra 
en marknadsplats som attraherar fler befolkningsgrupper 
än i dagsläget kan en mångfald uppstå som är positiv för 
Järntorget. 

Den eftersträvande kanteffekten kan uppstå om sittmöj-
ligheter eller möjlighet att luta sig mot något finns.  Männi-
skor bör kunna betrakta andra människor utan att de själva 
medverkar i själva aktiviteten. En marknadsplats kan både 
betraktas som ett tillfälligt tillskott i den fysiska miljön 
som ett permanent tillskott. Kanter består av olika element 
i den fysiska miljön, de tillfälliga är lika viktiga som de 
permanenta. För att förbättra valbarheten i planområdet 
behöver Järntorget olika tillskott i den fysiska miljön. Ett 
förslag är att ge platsen en starkare koppling till Henry Al-
lards park och därmed omgivningen runtomkring Örebro 
Slott. 
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6. Design för olika sinnen

Kartan ovan visar de platser där intimt avstånd och personligt avstånd bör förstärkas. Källa: WSP i Örebro 
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Bilden ovan visar Storgatan innan förslag till förändringar Illustrationen ovan visar Storgatan efter förslag till förändringar

Förbättringar till begreppet design för olika sinnen in-
spireras från Jan Gehl (2001). Han menar att om aktiv-
iteterna mellan byggnaderna ökar, kommer frekvensen 
av den lägre kontaktskalan (intimt avstånd och person-
ligt avstånd) att öka. 

Illustrationen till höger visar exempel på en av byggnad-
erna i området som försetts med en terass på taket. Den-
na byggnad har utsikt både över Järntorget och norrcitys 
finrum - Örebro Slott. 

På fasaden visas information om vad som händer i Öre-
bro under den aktuella dagen. Avsikten är att öka infor-
mationen för medborgare och besökare, om vilka aktiv-
iteter som pågår i Örebro. Förhoppningen är att de lägre 
kontaktskalorna kommer att öka inom planområdet och 
i norrcity genom att informera och därmed uppmuntra 
till spontana aktiviteter. 
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7. Påverkan

Kartan ovan visar förslag till åtgärder som medborgare har önskat. Källa: WSP i Örebro 
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Bilden ovan visar Järntorget innan förslag till förändringar Illustrationen ovan visar Järntoeget efter förslag till förändringar

Förslag till förbättringar under begreppet 
påverkan fokuserar på att tillgodose medbor-
garnas önskningar till ett mer användarvänligt 
norrcity. Kartan till vänster samt illustrationen 
till höger behandlar dock endast Järntorget. 

Parkeringsplatserna som idag dominerar 
stadsbilden på Järntorget minskas ner och ger 
utrymme för människor att vistas på Järntor-
get.

Aktiviteter kan exempelvis vara som illustra-
tionen visar, små lekskulpturer som kan väcka 
uppmärksamhet samt bidrar till att förstärka 
platsens identitet.  

En mobil byggnad föreslås uppföras på Järn-
torget för att samla ihop de element som be-
skrevs under begreppet visuell upplevelse. 
Byggnaden som bör vara av transparent mate-
rial, för att inte störa den visuella upplevelsen 
kan förslagsvis innehålla café, lokal anslag-
stavla och offentliga toaletter.
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SLUTORD
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Slutkommentarer

Jag är nöjd med mitt självständiga examensarbete och arbetsprocessens  
resultat. 

Examensarbetet är som bekant den avslutande delen innan examen nås i 
magisterprogrammet för fysisk planering. Att jag har valt att skriva om ett 
ämne som jag anser är intressant och engagerar mig har varit oerhört viktigt. 
Arbetets huvudsakliga syfte har varit att studera i vilka miljöer inom norrcity 
människor vistas i det offentliga rummet och varför de väljer att vistas just 
där.

Funderingar som har uppstått under arbetets gång är hur arbetet hade tagit 
form om ett samarbete hade skett med en beteendevetare. Hade resultaten 
blivit annorlunda och hade andra infallsvinklar funnits? Hade  mina 
personliga upplevelser varit annorlunda om de hade diskuterats med en 
beteendevetare? 

Jag har litat på min förmåga att analysera stadslandskap och anser att genom 
min roll som fysisk planerare har svarat på de aktuella frågeställningarna 
som har funnits i examensarbetet. ”Vilka är de fysiska förutsättningarna 
i stadsrummet på norrcity och vad har de för betydelse för mötet mellan 
människor.” 

Att som uttrycken menar: att ge sig ut på hal is, eller att befinna sig på okänd 
mark. Känslan av den hala isen under mina fötter har stundtals infunnits. 
Genom att komplettera kunskaperna med mer okända ämnesområden vidgas 
synfältet och det ser jag som oerhört viktigt för en fysisk planerare.



127
Helena Johansson - människor och offentliga rum  
       

Styrkan i att vara utbildad inom ett visst område är att besitta speciella 
kunskaper. Som fysisk planerare är jag mer utbildad på stadens struktur än 
människors beteende. Min åsikt är att jag har insett svagheten med att tro 
att det finns ett enhetligt svar på offentliga rums användning. Det är mer 
komplicerat än så…… 

Lars Marcus (2000) menar att relationen mellan form och funktion samtidigt 
är en rumslig och social ordning. Som en orsak – verkan relation, där den 
byggda miljön är orsaken och funktionen är den utkommande effekten. 
Examensarbetet har påvisat att form och funktion hör samman och jag 
instämmer med Jan Gehl (2001) som menar att olika aktiviteter ställer olika 
krav på utformningen av offentliga platser. 

Jag hoppas och tror att mina slutsatser och förslag till förändringar är ett steg 
i rätt riktning för att berika norrcity som människor vill vistas i.
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…………………………………………………….

…………………………………………………….



Var är din favoritplats på norrcity?

…………………………………………………….

………………………………………………….....

Vilket avstånd är norrcity från ditt hem? 
(Ringa in ditt alternativ)

0-1km        1-2 km        3-6 km        6km--

Övriga synpunkter :

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Bakgrundsfakta om Dig

Kön (Ringa in ditt alternativ)

Kvinna    Man 

Ålder (Ringa in ditt alternativ)

0-15       16-29       30-44       45-64       65  -

 

 
 Tack för ditt svar!

Enkäten har utarbetats av Helena Johansson som studerar fysisk 
planering på högskolan i Karlskrona samt läst valbara kurser i 
Newcastle, England och i Uppsala. Enkäten är i princip den samma som 
delades ut vid en workshop på Järntorget hösten 2006, då i uppdrag 
från Örebro Stadsbyggnadskontor. Enkäten är ett delmoment i det 
obligatoriska examensarbetet inom fysisk planering som Helena utför 
under hösten 2007. 



Påverkan

Förståelse om medborgarnas syn på styrkor och svagheter på norrcity var 
syftet med att dela ut en enkät. Den har fyllts i av boende, affärsidkare och 
förbipasserande för att få input om vad de tycker om norrcity. Mitt avgränsade 
planområde inom norrcity har inte framgått i enkäten men svaren är ändå direkt 
relaterade till mitt examensarbete. 

Totalt svarade ungefär 220 personer på enkäten. Som tidigare har nämnts i detta 
examensarbete genomförde Örebro Stadsbyggnad en workshop på Järntorget 
under en höstdag, 2006. Vid workshopen svarade ungefär 200 personer på 
enkäten. Den besvarandes då av förbipasserande personer och hade en varierad 
ålderssammansättning och en jämn könsfördelning. 

För att komplettera svaren som enkäten vid workshopen gav, delade jag ut 
enkäten till 10 affärsidkare och 10 boende inom planområdets gränser under 
oktober/november 2007. 


