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Torgbildning utifrån stadsmönster
Olika stadsbyggnadsepoker har haft olika ideal vilket lett till skilda 
stadsmönster. Hur man bygger och planerar påverkar inte bara hus 
och gator utan även de offentliga platserna, såsom torgen.

Professor Björn Klarqvist vid Chalmers redogör i sin bok Staden som 
helhet (1995) för tre typer av stadsmönster: nätstaden, parkstaden och 
grannskapsstaden.

Nätstad
Nätstad är detsamma som rutnätsstad, Göteborg har sen 1620-talet ett 
regelbundet rutnät vilket har ändrats väldigt lite över tiden. På Hisingen 
finns rutnätsstaden endast representerad i Kvillestadens- (plan av A 
Lilienberg) och Brämaregårdens kvarter med landshövdingehus.

Parkstad
Parkstads idealen kom med modernismen/funktionalismen. Solljus, 
husbredd och exploateringstal styrde planeringen och byggandet. Det 
byggdes höga friliggande hus i park. Arbete, boende, transport och fri-
tid skulle hållas isär. Gemenskap eftersträvades ej, individen var i fokus. 
Många områden i Göteborg byggdes under denna tid (1930-1945) bla 
kvarteren söder om Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen.

Grannskapsstad 
Grannskapsstaden är egentligen samtida med parkstaden. Bebyggelsen 
planerades i enheter. Trafiken leddes runt om områden som innehöll 
bostäder, lekplatser och öppna ytor. Första grannskapsenheten i Sverige 
byggdes i Norra Guldheden i Göteborg till utställningen Bo Bättre 
1945. Torget skulle fungera som ett samlande centrum vilket var en 
viktig komponent i grannskapsstaden. Miljonprogramsområdena 

räknas till grannskapsenheterna, men där har skalan och relationen 
mellan byggnader och gata lösts upp ytterligare. 

Nät- och trädstruktur
Det finns två typer av stadsmönster, nät- och trädstruktur. Fram till 
1930-talet existerade nästan bara rutnätsmönstret. Inom både nät- 
och trädstrukturen finns naturligtvis nyanser, mer eller mindre tydliga 
strukturer.

Nätstrukturen innebär att det finns många alternativa vägar i olika 
riktningar inom nätet. T.ex. rutnätsstad.
Trädstruktur är hierarkiskt uppbyggda system där rörelsen är starkt 
begränsad, bla beroende på att många gator inte är sammankopplade 
T.ex. park- och grannstad. (Brandberg, Ann, 1998,  s14)

1900-talets epoker
Den medeltida staden, rutnätsstaden, barocken, nyklassicismen och 
trädgårdsstaden hade alla sina ideal gällande torg och offentliga rum. 
Nedan har jag dock valt att beskriva stadsbyggnadsidealen under 
1900- och 2000-talet.

Storgårdskvarter
Storgårdskvarter med planterade gårdar dominerar som stadsplane-
mönster i bebyggelse från 1910- och 20-talet. Det var en reaktion på 
den högexploaterade rutnätsstaden. Storgårdar förekommer också i 
bebyggelseområden från 1950-talet och senare, parallellt med andra 
stadsplanemönster. Man byggde i regel inte högre än tre våningar. 
(Björk & Reppen, 2000, s26)
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Lameller
Under 1930 - 40 talet var de flesta bostadshus som byggdes så kallade 
lamellhus. De byggdes enligt funktionalismens ideal som fritt liggande 
huskroppar med mycket ljus och luft i kring. Terrängen och vegeta-
tionen sparades runt husen. Lamellhusen uppfördes som smalare hus 
med genomgående lägenheter s.k. smalhus och som tjockare hus med 
ensidiga lägenheter och djupa rum, s.k. tjockhus. Våningshöjderna 
var i regel 2 - 4 våningar. (Christina Engdahl & Lena Dranger Isfält, 
1988, s14 och Riksantikavrieämbetet, Statens planverk, Bostadssty-
relsen, 1987, s16) Efter 1930- och 40 talets lamellhusbyggande kom 
en reaktion mot de rakställda husen som placerades likadant runtom 
i Sverige. Det var inte minst funktionalisterna själva som var kritiska. 
Det som de olika parterna var ense om var att de rumsliga aspekterna 
i stadsbyggandet fått för lite uppmärksamhet. Man klagade på stads-
planerna och den likartade utformning de fått. Diskussionerna gällde 
bland annat formen och skalan på bebyggelsen i de nya stadsdelarna. 
Man var överens om att staden från och med nu skulle växa efter den 
nya idén om grannskapsenheten som stadsbyggnadsmodell.

1940
De strikta leden med lamellhus från 1930-talet började under 1940-talet 
att ersättas av en mer omväxlande bebyggelse i de nya stadsdelarna. 
Detta sågs av de flesta som välkomna förändringar. Lamellhusen kom-
binerades i vinklar, bildade halvöppna gårdar eller följde höjdkurvors 
och gators former. 
Husen placerades så att de definierade gaturum även om dessa var 
betydligt öppnare än kvartersstadens och vanligtvis vändes entréerna 
mot gatan.

Till skillnad från kvartersstadens utspridda butiker började servicen 
under 1940-talet att samlas i ett planlagt centrum. Förändringarna kom 
inte direkt utan skedde successivt. Rumsligt sett liknade de nya små 
lokala centrumbildningarna under 1940-talet kvartersstadens traditio-
nella torg, för även om de byggdes i stadsdelar med öppen planform 
fick själva torgen slutna former. 
Även trafikföringen vid torgen hämtades till en början från kvarters-
staden, med gata och torg integrerade.
På 1940-talet ansåg man det viktigt att ha både butiker och samlings-

lokaler på torgen. Det var en tydlig markering för möjligheten att i 
demokratisk anda kunna samlas i olika intressegrupper.
Separering av trafikslag började slå igenom under 1940-talet.

Den återgång till rumslighet och definierade gaturum som kom under 
1940-talet lämnas igen under kommande decennier.

1950-65 grannskap
Under 50-talets grannskapsplanering fick rumsfrågorna fortfarande 
rätt stor uppmärksamhet. Torgen i centrumanläggningarna var i de 
flesta fall tydligt gestaltade stadsrum, men nytt för 50-talstorgen var 
att där ofta placerades höghus som utgjorde ena väggen av torget. Nu 
blev torgen bilfria och lades alldeles vid en hållplats för kollektivtra-
fiken. Det planerades också så att det skulle fånga upp så mycket av 
gångtrafiken som möjligt
I funktionssepareringens anda skyddades torgen i regel helt från 
fordonstrafik, nackdelen med detta blev bland annat att torgen fick 
baksidor vända mot gatorna där trafiken angjorde.

I början på förortsepoken byggdes torgen som en torgyta omgiven av 
byggnader som tillsammans skapade ett tydligt torgrum. I byggnaderna 
låg affärer och verksamheter i bottenvåningen med bostäder ovanpå. 
Längs huskropparna gick gator med trafik av olika slag genom torget. 
Som en del av många torg fanns en liten park, kanske med en skulptur 
och vattenspegel.
Något senare kom torg med stråkkaraktär så kallade parallellhustorg. 

Mot slutet på 1950-talet förändrades torgen från en ambition om att 
vara demokratiska mötesplatser till att bli mer renodlade köpcentra.
De rumsliga aspekterna och omsorgen om hus och detaljer blir mindre 
och mindre framträdande.

Grannskapstänkandet grundas på två typer av argument. De sociala 
argumenten som handlar om människans överblick och förutsättning-
arna för socialt stabila enheter och det andra argumentet som handlar 
om underlagsfrågan. Hur många människor behövs som underlag för 
skolor, lokaler affärer etc. 
Till en början verkar alltså både de sociala argumenten och underlags-
frågan ha betydelse. Underlagsfrågorna blir sedan de dominerande. 
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Förortstorgen är till för den lokala grannskapsenheten. De placerades 
därmed inte vid viktiga trafikleder som går förbi förorten utan kapslas 
istället in i förorten.
De byggdes och planerades en gång utifrån att kvinnan i familjen var 
hemmafru. Köket hade till exempel inte lika bra kylmöjligheter som 
idag och man behövde således fylla på färskvarorna ofta.
Byggandet ökade på 1950-talet igen efter stiltjen under efterkrigsti-
den. Det funktionalistiska stadsplaneidealet var obrutet, men kriget 
hade medfört en återgång till mera traditionella former och material. 
Lamellhusen placerades så att de omgärdade större gårdar och kunde 
också byggas samman över hörn.

Fram till mitten av 1950-talet var husen helt byggda på plats. Tidens 
framtids optimism manifesterades också i stor utsträckning i nya 
centrum, idylliska torg med små butiker eller större centrumanlägg-
ningar.
Perioden dominerades av samma hustyper som under 1930- och 40-
talet, med lamellhus runt planterade bostadsgårdar.
Rad- och kedjehus började byggas i allt större utsträckning under den 
här perioden.

1965-1975
På 1960 - 70 började man dela upp funktionerna i staden, bostäder 
för sig och industriområden för arbete för sig (sk ABC-staden, arbete, 
bostad, centrum), detta gav upphov till omfattande rivningar i stadskär-
norna. Även trafikslagen separerades av säkerhets skäl och reglerades 
med bland annat SCAFT, som var riktlinjer för trafiksäkerhet.
(SCAFT=Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäker-
het)

I början på 1960-talet rådde bostadsbrist i Sverige och för att få bukt 
med den beslutade man att under tio år (1965 -75) bygga en miljon 
nya bostäder, det så kallade miljonprogrammet. Man byggde mest 
punkthus och större skivhus och de placerades i utkanterna av staden. 
Lägenheterna höll hög standard. De stora miljonprogramsområdena 
på Hisingen är Biskopsgården och Länsmansgården. 
Nästan varje förort från tiden för miljonprogrammet har ett eget stads-
delscentrum (Klasander, 2001, s58) Man går tillbaka litegrann till den 
ursprungliga grannskapstanken här att torgen inte bara skulle erbjuda 

service utan även inbjuda till gemenskap och samling. Precis som på 
50-talet lades miljonprogramstorgen längs linjer för kollektivtrafiken. 
Kritiken kom direkt, ibland ogrundad, det blev överskott på bostäder 
och områdena fick dåligt rykte i media.

Under 1960 och 70-talet kom också de stora varuhusen EPA och 
Domus. Stora rivningar skedde för att få plats med dessa jättestora 
byggnader med tillhörande parkeringshus. Dock rörde detta framförallt 
innerstadskärnorna eftersom man ville ha varuhusen mitt i stan enligt 
handelns tradition. (SVT, 2007)

1975-2000
På 1970- och 80-talet kom kritik mot miljonprogrammets storskalighet 
och man byggde mest småhus. På 80-talet önskades stadsdelar med 
blandade funktioner.   
Under slutet av 1900-talet så minskade intresset för gemensamma ytor. 
Det ledde till att många förortstorg började förfalla. (Klasander, 2001, 
s59) Först nu, i början på 2000-talet har intresset ökat igen. 

2000
Ytterligare förtätning sker i de centralare delarna av staden. Vanliga 
förtätningsområden är på nedlagda varvs och industriområden och på 
det sättet kan man bygga mycket centralt på mark som tidigare varit oåt-
komlig. Norra Älvstranden på Hisingen är ett exempel på detta. Dessa 
områden får ofta små välplanerade torgytor, framtiden får utvisa om 
man kan planera för denna typ av stadsliv. Torgplatsen vid Eriksberg 
(Norra Älvstranden) har draghjälp av hotell och utställningshall.
Fortfarande byggs det mycket i perifera områden.
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De första torgen uppkom i vägkorsningar eller i hamnar där folk 
möttes naturligt.
Denna organiska tillväxt frångicks sedan i förortsbyggandet då torget 
bara skulle vara till för de boende i närområdet. Torget placerades en 
bit bort från de viktigaste lederna.
Nu ser vi till viss del en återgång, de nya köpcentrumen växer upp 
längs vägar och i korsningar såsom de gamla mötesplatserna en gång 
gjorde. Trafiken och hastigheten är dock en annan nu och inte minst 
skalan.

Torg och offentlighet
Sociologen och filosofen Jürgen Habermas är känd för sitt begrepp 
borgerlig offentlighet. Han tar upp de engelska kafféhusen som viktiga 
mötesplatser för diskussion och nyhetsspridning. Habermas tyckte sig 
se ett ”offentlighetens förfall” tiden efter andra världskriget. (Wiklund, 
1991) Nu verkar dock kaféer och kaffehus vara populärare än någonsin, 
samtidigt som olika forum på internet är välbesökta. Trots internets 
utbredning så  är behovet av att mötas ”på riktigt” alltid viktigast.     
Jättestenstorget saknar den typen av mötesplats som Habermas skriver 
om där man kan sitta och samtala. Pizzerian finns och är ofta fullsatt 
samt två mycket sällan använda fikabord på konditoriet. Kanske finns 
det inget behov av ett sådant ställe på ett närtorg av denna storlek, 
eller så finns det ett nu kvävt behov som inte har något utrymme att 
existera på.

Anna-Johanna Klasander tar i sin bok Stads-delar upp vad som kan vara 
definitionen på ett fungerande torg.
Torget måste locka till sig människor som vistas där och skapar liv på 
platsen. Det kan också räcka att det finns en bra livsmedelsbutik och 
viss annan service som underlättar vardagslivet. 

Allmännyttan i Göteborg genomför varje år en så kallad Nöjd Kund-
undersökning. Göteborgslokaler ansvarar för förvaltningen av ett 
20-tal stadsdelstorg i Göteborg och de har med några frågor, som rör 
lokala torg, i enkäten. 
1) Hur ofta torget besöktes under en vecka, 2) i vilket syfte torget 
besöktes – om det var för att a) handla dagligvaror b) utnyttja post, 
bank, försäkringskassa eller apotek c) handla annat än dagligvaror d) 
äta eller fika e) andra ospecificerade ärenden; 3) vad man tyckte om 
den service som fanns på torget; 4) i vilken mån man gjorde sina hu-
vudsakliga inköp av dagligvaror på sitt lokala torg, på en stormarknad 
eller på ett annat stadsdelstorg. 
Detta för att kunna förbättra och anpassa torgen efter vad konsumen-
terna har för behov av butiker och service, samt få reda på hur det 
som redan finns faktiskt uttnyttjas.

Vad räknas som torg?
”En större öppen plats i samhälle, avsedd för (mer tillfällig) handel 
och ibl. äv. för mötesverksamhet m.m.” (NE)

Orden torg och plats ges ibland samma innebörd. ”Platsen” har dock i 
svenskan en lite mer allmän betydelse. Engelskans square beskriver en 
ursprunglig form på platsen på ett sätt som vi inte har i svenskan, men 
vanligtvis hänvisar torgbegreppen på olika språk till plats, oavsett form 
t.ex. place, piazza, plaza och Platz. (Klasander, 2001, s 60)

Ett torg är en offentlig plats och de flesta torg tillhandahåller olika typer 
av service och handel såsom en mataffär eller ett bibliotek. Torg kan 
också vara en plats framför en viktig offentlig byggnad. Framför råd-
huset, stadshuset eller en större kyrka. Ett exempel på detta är Gustav 
Adolfs torg i Göteborg. Här finns ingen fast handel, även om det är 
marknad här några gånger om året. Inte heller Götaplatsen i Göteborg 
har någon direkt handel, här finns istället konserthus, stadsteater och 

4. Torg - plats - rum
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konstmuseum. Båda dessa platser är dock arenor för maktutövande 
precis som Habermas hävdar vara bland det viktigaste med en of-
fentlig plats. På Gustav Adolfs torg ligger ett par maktbyggnader vid 
torget, men maktutövande sker här också i och med demonstrationer 
och politiska tal. 
Götaplatsen har ett mäktigt läge och utövar makt bara genom sin 
placering högst upp på Avenyn och med höga breda trappor upp till 
konstmuseet, som är fonden på Avenyn. Gordon Cullen skriver ”The 
would-be imposing building is placed on top of  a slope, just as the 
statue is placed on a plinth.” (Cullen, 2002, s175)

Just den maktutövande aspekten är oftast störst på torgen i stadens 
centrum, men även på förortstorgen är ju makten över den egna stads-
delen viktig. Till exempel så har Göteborgs stadsbyggnadskontor haft 
möten i Biskopsgården och Bo Bra i Biskopsgården haft samling  på 
Jättestenstorget för sina trygghetsvandringar.

Vilken typ av offentlig plats räknas då som torg? Hur ska man exem-
pelvis förhålla sig till köpcentrum som offentliga platser? Ett köpcen-
trum ägs i regel inte av staten eller kommunen utan drivs i privat regi. 
Dessutom finns ett visst krav på uppförande i ett köpcentrum, vakter 
kan på ett annat sätt än på offentliga platser utomhus avisa folk som på 
olika sätt uppför sig olämpligt. En annan sak som skiljer köpcentrumet 
från andra offentliga platser är att det har begränsade öppettider, men 
möten och diskussioner uppstår ju i köpcentrum precis som på andra 
offentliga platser, även politiska tal och olika framträdanden har detta 
som sin arena. 
Finns det då torg inne i köpcentrumen? Hade gatorna inne i t ex 
Nordstan i Göteborg varit gågator utan tak så hade kanske platsen 
mitt i Nordstan (där turistbyrån ligger) varit ett torg. Nu finns samma 
problem här som i övrigt med köpcentrum, med öppettider och krav 
etc. och platsen är mer en mötesplats än ett torg. 
I köpcentrumet Wachtmeister i Karlskrona finns i mitten en yta som 
också kunde ha varit ett torg, mer traditionsenligt med sin servering. 
Stolarna och borden som flyter ut mot gångstråket skulle ha varit 
uteservering, nu är det istället väderoberoende och attraktivt att äta 
här året runt. Kanske är det just att det är under tak som gör att jag är 
motsträvig till att kalla denna typ av plats för ett torg. 

Hur är det då med torg/forum på internet? Dessa mötesplatser är 
öppna för alla, det vill säga alla som har tillgång till dator med inter-
netuppkoppling… Vissa sajter kräver inloggning med lösenord och 
begränsar på så sätt tillgängligheten, men flera krav uppfylls ändå såsom 
handel och diskussionsmöjligheter. Internets forum kan räknas som 
offentliga platser och till och med torg och är minst lika viktiga som 
fysiska torg. Dock kan information på internet censureras, förvan-
skas och styras, men man kan ju via internet också effektivt kringgå 
censur; t ex i Kina där makthavarna numera har svårt att undanhålla 
medborgarna nyheter som kanske inte skulle ha stått i tidningarna. På 
detta sätt är internet viktigt för demokratin samt för politisk diskussion 
och nyhetsspridning. Här blir man påmind om Habermas och hans 
beskrivning av diskussionerna på de engelska kaffehusen på 1700-talet, 
här hade makthavarna begränsad insyn såsom makthavarna i Kina har 
svårt att komma åt internetanvändandet.

Järnvägsstationer och busstorg är visserligen offentliga platser, men 
lever trots namnen ”busstorg” och ”resecentrum” inte riktigt upp 
till mina krav på ett torg. Viss handel kanske finns, som Pressbyrån, 
och diskussioner och möten kan uppstå, men annars är detta mest en 
plats för folk som är på väg någon annanstans. Att sitta och titta på 
förbipasserande och att själv bli sedd av andra är absolut en del av 
det offentliga livet, men dessa saker räcker inte för att jag ska tycka att 
denna typ av plats kan klassas som torg. Även om dessa platser kanske 
har en sån funktion för exempelvis ungdomar.

Torgs betydelse och form 
Klasander tar upp Paul Zuckers fem torgrum från hans bok Town and 
square från 1951. (Klasander, 2001, s69) Zucker skriver mest om torg i 
den täta staden där torgen är som små öppningar bland byggnaderna. 
Torget på Jättestensgatan och andra förortstorg passar inte riktigt in 
här, men samtidigt hävdar Zucker att alla torg, oavsett storlek eller 
skala, fyller samma funktion.
De fem typerna av torgrum är: 1) det slutna torget, som har tydliga 
rumsliga gränser, 2) det dominerade torget som har något avgrän-
sande element som torget riktar sig mot, 3) kärntorget som riktar sig 
mot en inre källa såsom en staty. 4) Grupperade torg som består av 
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sekvenser av kopplade stadsrum medan det amorfa torget (5) saknar 
väldefinierade gränser. De flesta torg har en kombination av två eller 
fler av ovanstående torgtyper.
Man skulle kunna säga att Jättestenstorget har det amorfa torgets 
egenskaper. Om denna typ av torg skriver Zucker att ett amorft torg 
- formlöst - kanske låter som att det inte representerar någon estetisk 
kvalitet eller konstnärlig möjlighet, men att det finns kvalitativa skill-
nader mellan olika sorters amorfa torg, till exempel mellan sättet att 
behandla torget, som en yta eller en volym.

Inger Bergström (1996) påstår att i den moderna staden har inte det 
sociala livets spelregler varit utgångspunkt vid gestaltningen. Koncen-
trationen på de fysiska funktionerna har resulterat i en utarmning av 
övriga ändamål och vardagslivets rutiner är inte omgivna av möjligheter 
till social utveckling. Man försöker undvika konflikter mellan verksam-
heter, trafik etc. och har på så sätt skapat händelsefattiga miljöer.
Den moderna staden har enligt Bergström inte gestaltats ur ögonhöjd 
utan planerats mer uppifrån.

Privat och offentligt
Både Inger Bergström och Jane Jacobs trycker, i sina böcker, på hur 
viktigt det är att man i staden lätt kan skilja på vad som är privata och 
vad som är offentliga ytor. Även halvprivata och halvoffentliga platser 
måste vara urskiljbara. (Se karta sid 32) På offentliga platser måste invå-
narna känna handlingsfrihet. Den allmänna marken bör vara i stadens 
ägo så att befolkningen kan känna den som sin gemensamma. Många 
nya områden är idag alltför detaljerat ordnade och saknar därmed 
denna nödvändiga spänning och handlingsfrihet. 
För att staden ska kunna utveckla ett rikt offentligt liv krävs genom-
tänkta offentliga rum.

Viktiga funktioner
För att det offentliga rummet ska fungera så krävs det att det har vissa 
egenskaper. Det ska kunna samla människor till sig, det ska ha en form 
som främjar sitt syfte och det ska ha en varaktighet.
Bergström delar upp behoven i tre viktiga funktioner. Dessa kall-
lar hon: stadsbärande funktion, adekvat form och permanens. Hon 
beskriver dom såhär:

Stadsbärande funktion
Stadsbärande funktioner är sådana där människor samlas för att utföra 
handlingar, för vilka staden kommit till eller som är viktiga för stadens 
fortbestånd och sociala liv. Stadsbärande funktioner är de som ger 
upphov till ett offentligt liv.
Om samma människor återkommer regelbundet och utför rutinhand-
lingar som har samband med deras vardag så får platsen ett vardagsliv 
som bygger upp dess karaktär.

När man renoverar ett stadsrum är det vanligt att man snyggar upp 
det med fina material ur stadens tradition eller, kanske djärvare, efter 
resultat av tävlingar bland arkitekter och konstnärer. Detta räcker dock 
inte för att stadslivet ska utvecklas, rummet måste få en betydelse i 
stadsbornas liv. Platsen måste ges en för nutiden angelägen stadsbä-
rande funktion.

Torget på Jättestensgatan har redan en etablerad betydelse för folk i när-
området och det är viktigt att det fortsätter att vara så. De flesta kunder 
återkommer regelbundet och som kund är man igenkänd, som t.ex. att 
de på konditoriet kommer ihåg vilket som är ens favoritbröd.

Adekvat form
Varje funktion behöver ett rum med en för verksamheten adekvat 
form. En adekvat form är sådan att den skänker rummet de entréför-
hållanden och rörelsemöjligheter, det precisa utrymme, de ljusförhål-
landen, det tempo och de siktförhållanden som rummet behöver för 
att bäst kunna innehålla och utveckla sina funktioner.
Huvudformen har här mindre betydelse än proportionerna och väg-
garnas gestaltning, vilka arkitektoniska förhållanden är avgörande för 
rummets atmosfär.

En adekvat form är också en form som på förhållandevis lite yta rym-
mer funktioner och de samband dessa kräver samt plats för dem som 
inte medverkar, men som vill iaktta och på så sätt delta i stadslivet.

En för stor yta ger inte de kontaktytor mellan människor och den 
intimitet som de flesta stadsfunktioner behöver. En liten yta kan 
kväva verksamheter men vanligare är att den väller ut i stadsrummen 
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runtom.  Man måste också på bra och ändamålsenliga sätt kunna pas-
sera i, genom eller vid sidan av platsen.

Jättestenstorget är ganska stort i förhållande till sitt utbud, detta gör 
att rumsligheten blir lidande. Att det är så pass brett och samtidigt inte 
har något som avgränsar på kortsidorna gör att torget liksom rinner 
iväg. Höjdskillnaderna gör också att det känns som att torgets båda 
sidor inte hänger samman. Det är svårt att delta i torglivet här utan att 
ha ett direkt ärende då det är såpass ont om sittmöjligheter.

Permanens
Bergström hänvisar till en bok av Aldo Rossi angående det kollektiva 
minnet. Värdet av en byggnad eller en plats ligger helt i styrkan hos det 
kollektiva minnet, det är det kollektiva minnet som skapar monument.  
En stad med många monument är som stad värdefull, eftersom den är 
så fast förbunden med sin befolkning genom det kollektiva minnet. Det 
viktigaste är stadens struktur, skelett, alltså gatumönstret. De enskilda 
husen har kortare livslängd och förlusten av ett eller flera hus kan lättare 
accepteras än förlusten av stadens bärande gatustruktur.

Rummet måste formas för en lång tid och så att de tål förändringar i 
stadslivet och livsmönstren.
Permanensen är beroende av det värde man tillmäter platsen. Värdet 
beror av hur den kan användas, vad man kan uppleva där och vilka 
minnen man har av rummet. Den måste även vårdas så att inte värdet 
minskar. 

Det är denna typ av upprustning för att bibehålla och öka platsens 
värde som bör göras på Jättestensgatan nu.

Andra torg i närområdet
Inom en radie på ca fem kilometer från Jättestenstorget ligger sex andra 
torg från mestadels 1930- till 60-tal. Av dessa är Wieselgrensplatsen 
och Vårväderstorget de livligaste. Kvilletorget är Hisingens största och 
äldsta torg, det har flera restauranger och många besökare vid lunchtid. 
Jättestenstorget är det minsta av torgen och är också det som ligger 
längst från lite större stråk.

Friskväderstorget
Friskväderstorget byggdes i början på 1960-talet. Det ligger i Norra 
Biskopsgården. Det är ett parallellhustorg som består av ett stort 
skivhus på åtta våningar med en envånings affärslänga på motsatt sida. 
Torget ligger däremellan.
Även här stannar två spårvagnslinjer och det tar ca 20 minuter in till 
centrum. Från hållplatsen lutar det brant upp till torget. 
De flesta butikerna ligger i höghusets bottenvåning, utan mataffären 
som ligger i envåningshuset. Ganska mycket folk rör sig på torget 

Göta älv

Tolered
Biskops-
gården

Rambergs-
staden

Bräcke

Kyrkbyn

Brämare-
gården

Backaplan
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och en tom lokal där det tidigare varit blomsteraffär. Husen är i tre 
våningar med bostäder ovanpå lokalerna, närmast fotbollsplanerna 
ligger ett punkthus med nio våningar.
I närheten av torget finns också en Preem mack, ett Minilivs samt Järn 
och byggbröderna.

Inte så långt från Bjurslättstorg, i riktning mot Jättesten, ligger en 
annan torgbildning som jag upplever som betydligt livligare. Liksom 
Jättestensgatans torg har inte heller detta torg ett namn. Det ligger 
bättre till än Bjurslättstorg, vid en rondell på Björlandavägen, och 
kantar gatan som går från rondellen till Svartedalen och Jättesten med 
butiker på båda sidorna. Detta torg ligger längs ett naturligt stråk men 
det syns också tydligt från Björlandavägen. 

Wieselgrensplatsen
Wieselgrensplatsen är en väl integrerad, funktionsrik och välbesökt 
plats (Klasander, 2001, s88) Här finns matbutiker, frisör, små butiker, 
restauranger, apotek, utlämningsställe för paket etc

Torget som har formen av en shoppinggata ligger längs Hjalmar 
Brantingsgatan, som är en viktig väg in till Göteborgs centrum, och 
är väl synlig från denna. Spårvagnsspåret går alldeles intill och har en 
egen hållplats. 

Kvilletorget
Kvilletorget hade med största sannolikhet ett mycket strategiskt läge 
under tidigt 1900 tal. Bron till Göteborg fanns i Kvillegatans förläng-
ning. På Kvilletorget förekom omfattande handel då Hisingsbönderna 
kom för att sälja sina jordbruksprodukter. 

Runt Kvilletorget ligger mestadels landshövdingehus från 1930- och 
40-tal. Här finns biljardcafé, lunchrestauranger, små butiker, Fräls-
ningsarmén och mataffär. Det är ofta ägarbyten i de små butikerna. I 
anslutning till torget mot Hjalmar Brantingsgatan ligger försäkrings-
kassa, arbetsförmedling och polishus.
Det är ett stort och lite ödsligt torg. Det upplevs av många som en tom 
och otrygg plats. Missbrukare och alkoholister håller till vid torget, dels 
därför att Frälsningsarmén serverar billig lunch, dels för att många av 

Vårväderstorget
Vårväderstorget är byggt i slutet på 50-talet och ligger i Södra Bi-
skopsgården. Det är stadsdelstorg för hela Biskopsgården. Här finns 
många verksamheter såsom mataffär, bibliotek, systembolag, café, 
restauranger, apotek och vårdcentral. Det är uppbyggt som parallella 
affärslängor med tre delrum, varav det översta är det livligaste. 
Torget ligger ca 6 km från centrum och med spårvagn tar det ca 15 
minuter. Två spårvagnslinjer stannar här.

Torget har en gångsida och en bilsida. Det är en ganska stängd plats 
och upplevs inte som särskilt vacker även om den renoverades på 90-
talet. Det är öppet mot solen och tyvärr även mot vinden.

Jättesten

Kyrkbytorget
Torget är från 1956. Det består av en ganska stor torgyta, som kan 
kännas lite ödslig. En del service ligger runt torgytan och en del ligger 
i hus på andra sidan den väg som i östra änden går igenom platsen.

Här finns mataffär i form av Coop nära, bibliotek, konditori, restau-
rang, tandläkare, apotek, mäklare och kiosk med ATG-ombud.
Emellanåt är det marknad på torget och torgytan fylls med marknads-
stånd. Torget har haft lite problem med bråkiga undomsgäng och 
även rån.

Bjurslätts torg
Bjurslättstorg ligger innanför en parallellgata till Björlandavägen som 
är den väg i området med mest rörelse. Utan de många skyltarna så 
hade man haft svårt att veta att här ligger ett torg. Det rör sig en del 
folk i omgivningen men få går in på själva torget.
Torgytan är ganska stor med bänkar, träd och buskar samt en skulptur 
och det är kringbyggt på tre sidor och öppet på en. Tyvärr öppnar sig 
torget mot BK Häckens fotbollsplaner och Hisingsparken istället för 
mot gatan. Det är dock några släpp i husen mot gatan, men från gatan 
ser man bara rakt över torgytan till fotbollsplanerna. På torget finns 
mataffären Tempo, en pizzeria, frisör, vårdcentral, tandläkare, fotklinik 



��

dem bor i servicehem i området.
Här är nära till Vågmästareplatsens spårvagnshållplats och till Back-
aplan, men idag ligger torget undanskymt och hade det inte varit för 
den stora skylten på ett av husens fasader så hade man aldrig kunnat 
ana att här ligger en handelsplats.

Wieselgrensplatsen

Kyrkbytorget
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5. Tillgänglighet

Tillgängligheten är mycket viktig för ett torg/handelsplats. 
Dels måste vägar leda en hit naturligt oavsett vilket trans-
portslag man valt, till fots, cykel, kollektivt eller bil. Dels 
måste man upplysas om torgets existens genom bra och 
tydlig skyltning. Utbudet på platsen måste också locka till 
återbesök. (Tillgängligheten på själva torget är naturligtvis 
också viktig, men behandlas inte i detta kapitel.) Jättesten-
storgets placering är inte helt exemplarisk där det ligger 
längst in på gatan oavsett om man kommer från Sun-
nerviksgatan i norr eller Baltzersgatan i söder. Särskilt för 
bilister som kommer utifrån och inte bor i området är torget 
svårfunnet. För fotgängare och cyklister är det lättare att 
nå torget, men å andra sidan är GC-vägarna mycket dåligt 
skyltade. De cykelskyltar som finns på många andra ställen 
runt om i Göteborg saknas här. 

Riktningar
Två biltrafikerade gator och många gång- och cykelvägar 
leder till torget. På kartan till höger har jag med pilar visat 
från vilka håll man kommer dit. I mina alternativ har jag 
följt de stråk som redan finns och på vissa ställen förstärkt 
dessa.

På de följande sidorna kommer space syntaxanalyser och 
sekvensanalyser tydligare visa på torgets tillgänglighet, både 
i förhållande till Göteborgs centrum och väldigt lokalt till 
Jättesten.
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Space syntaxanalyser
För att visa Jättestens läge i förhållande till viktiga stråk och trafikle-
der i Göteborg så har jag tittat på space syntaxanalyser, dels över hela 
Göteborg dels över Jättesten. 
Bill Hillier, professor i arkitektur- och stadsmorfologi i London, jobbar 
och forskar inom space syntaxanalyser. Space syntax är ett forsknings-
program som har som mål att förstå städernas grundläggande former. 
Forskningen har utvecklat metoder som gjort det möjligt att analysera 
hur städers form och struktur påverkar användningen av dem. En 
rörelseberoende markanvändning som t.ex. handel behöver ligga på 
platser som nätverket gjort rika på rörelser. Det är inte det faktiska av-
ståndet i meter som folk styrs av när de rör sig i staden utan relationen, 
vinkelmässigt och geometriskt, mellan sammankopplade rum. 
Hillier skriver att det är viktigt att vi gör oss av med gamla föreställ-
ningar om sambandet mellan rörelse och plats. Vi har länge tänkt på 
staden som ett system av urbana platser som länkas samman av kanaler 
för rörelse, på det sättet har vi separerat rörelse från plats. Rörelse är 
en naturlig del av platsbegreppet och huruvida en plats är full av liv 
eller inte beror på hur den hänger ihop med resten av staden i stort. 
(Hillier, 2007)

Oberoende i vilken rumslig skala vi befinner oss så ger oss rummet 
information om två nivåer: om var vi är och om var vi skulle kunna 
vara. Var vi är berörs av rummet omkring oss och hur det formas 
av byggnader. Var vi skulle kunna vara påverkas av de siktlinjer och 
rörelsepotentialer som kommer från var vi är och gör oss medvetna 
om rum längre bort. Detta gäller inte minst allmänna öppna rum som 
för att fungera bra behöver linjära kopplingar med det storskaligare 
gatunätet. Space syntax begreppen konnektivitet (anslutningsmöjlig-
heter)  och genomsläpplighet har gjort det möjligt att släppa det som 
Hillier kallar ”closed-areatänkandet” som var så vanligt under mitten 
av 1900-talet.

Färgerna i space syntax analysen visar graden av integration. De röda 
linjerna i en space syntaxkarta är de grundaste, dvs de mest integre-
rade axiallinjerna (tex gator och vägar). Från dessa axiallinjer tar man 
sig i minst antal steg till alla andra linjer i systemet. De blå linjerna 
är tvärtom de djupaste och alltså de minst integrerade, från dessa är 

det många steg innan man nått linjerna längst bort. Ett steg kan man 
förklara som ett hopp från en axiallinje till en annan eller en gata till 
en annan. I det nya space syntax programmet In-dept så räknar man 
inte bara steg från en linje till en annan utan även vinkeln mellan lin-
jerna. Är vinkeln till den linjen man ska ta sig till större än 90 grader 
så är det ”enklare” att ta sig till den än till en linje som har en vinkel 
på mindre än 90 grader. Med en mindre vinkel så närmar man sig två 
steg medan om den är större så är det närmare ett steg.
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Figurerna till höger visar på ett enkelt sätt hur 
man räknar antalet steg i en space syntaxanalys. 
I första figuren så måste b gå tre steg för att nå 
alla andra, i det här fallet, bokstäver i systemet. 
Ett steg till a + två steg till c blir sammanlagt 
tre steg. I samma figur måste a bara gå två steg 
medan c måste gå tre. Det betyder att a är den 
mest integrerade bokstaven här.

I figur två har alla bokstäver lika många steg till 
alla andra bokstäver.

I figur tre är c den mest integrerade bokstaven 
med sina två steg.

c

aa

aaa

a

bb

bb
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Att göra en space syntaxanalys går till ungefär som bilderna nedan 
visar. Utifrån en stadskarta drar man linjer för varje gata. Linjernas 
integration (alltså hur de ligger i förhållande till de andra linjerna i 
systemet, antal steg för att nå alla andra linjer) räknas fram i datorn 
med hjälp av ett space syntax program. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

The network of public spaces in a small urban settlement in France
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Space syntaxanalys över Göteborg, till Kungälv i norr 
och Mölndal i söder

Göteborg
På denna space syntax kartan över Göteborg syns E6:an och Ting-
stadstunneln som de mest integrerade linjerna i systemet (röda). Även 
Lundbyleden på Hisingssidan är välintegrerad. Dessa linjer är mest 
välintegrerade globalt sett, lokalt sett är fortfarande staden inom vall-
graven den mest integrerade.



��

Analys över befintliga bilvägar i Jättesten
När man bara ser till vägar avsedda för biltrafik i Jättestensområdet 
så ser man tydligt att Långströmsgatan och Baltzersgatan är de mest 
integrerade gatorna och de som är lättast att ta sig till från flest andra 
gator. Ett torg som lätt ska kunna nås med bil borde därför ligga i 
korsningen av dessa gator eller längs med någon av dem. Busstorget 
på Eketrägatan, med anslutande Pressbyrån och Arnolds gatukök 
ligger bra till.

Eketrägatans 
busstorg

Jättestensgatan

Långström
sgatan
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Förlängning av Korsklevegatan
En förlängning av Korsklevegatan, ut till Långströmsgatan, för bil-
trafik gör inte själva Jättestensgatan mer integrerad; men korsningen 
Jättestensgatan - Korsklevegatan där torget ligger får ett läge med 
mer rörelse.

Jättestensgatan

Korsklevegatan

Koppling mellan Örebrogatan och Jättestensgatan
Om man kopplar samman Örebrogatan på Långströmsgatans östra 
sida med Jättestensgatan så får man fler välintegrerade gator. Det är 
inte det att rekommendera i det här fallet då det skulle förstöra de 
kvaliteter den nyrenoverade bostadsgården har och dra in bilar i ett 
område planerat som bilfritt.

Långström
sgatan

Eketrägatans 
busstorg

Förlängning av Korsklevegatan

Koppling mellan Örebrogatan och Jättestensgatan

Örebrogatan

Jättestensgatan
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Befintliga gång- och cykelvägar
Tar man i analysen med alla gång- och cykelvägar så ser man att Jät-
testensgatan är, en i området, välintegrerad gata.
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Korsklevegatan kopplas till Långströmsgatan
Den här typen av koppling direkt mellan Jättestensgatan och Lång-
strömsgatan gör korsningen vid torget på Jättestensgatan till en plats 
längs två välintegrerade linjer.
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Statistik över biltrafikflöden i området (ÅMVD)
Biltrafikflöden (ÅMVD)
Här redovisar jag biltrafiken på gatorna 
kring Jättestensgatan. Precis som i space-
syntaxanalysen för biltrafik ser man att 
Långströmsgatan och Hjalmar Bran-
tingsgatan är de med mest rörelser.

Hjalmar Brantingsgatan
Arbogagatan - Långströmsgatan (åt öster 
från Långströmsgatan), 2006, 21 400st
Långströmsgatan - Sommarvädersgatan 
(åt väster), 2006, 19 700st

Långströmsgatan
Hjalmar Brantingsgatan - Baltzersgatan, 
1984, 7000st
Baltzersgatan - Skanörsgatan, 2003, 
5700st
Skanörsgatan - Prosten Ahlbergsgata, 
2003, 4900st

Baltzersgatan
Långströmsgatan - Jättestensgatan, 1985, 
2400st

Sunnerviksgatan
Långströmsgatan - Norrviksgatan, 1995, 
800st

(Källa: Trafikkontoret)
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Serial vision - sekvensanalys

En sekvens analys visar stegvis de vyer eller bilder man ser när man 
närmar sig en plats eller rör sig längs ett stråk. Alla vyer kan vara 
likadana om man rör sig i ett område som är arkitektoniskt eller 
planeringsmässigt enahanda, medan de kan variera enormt på andra 
platser. Alla avsteg från den raka linjen har stor effekt på hur man ser 
platsen, t.ex. om man går runt ett hörn eller förflyttar sig i höjdled. 
Sekvensanalysen får en karta att bli mer levande och gör det enklare 
för läsaren att föreställa sig en plats och känna hur platsen upplevs då 
man närmar sig den från olika håll.
Med sekvensanalysen vill jag förmedla känslan när man närmar sig 
Jättestenstorget. Vad man ser längs vägen och om man förstår vad 
man är på väg till. 

Den brittiske arkitekten Gordon Cullen (författare till boken The 
Concise Townscape) skriver att vi i första hand upplever vår omgiv-
ning genom det vi ser, men han delar upp intrycken i seende, plats 
och innehåll. (Texten nedan är fritt tolkad ur Cullens text och översatt 
av författaren)

Seende
När en fotgängare förflyttar sig genom staden så uppenbarar sig staden 
i serier av bilder och avslöjanden. En lång rak gata har liten påverkan 
på oss för den upplevs snart som monoton för det mänskliga sinnet 
reagerar på kontraster. (Cullen, 2002, sid 7-9)

4

3

2

1

Serial vision. Personen rör sig framåt och svänger sedan vänster.Varje siffra motsvarar 
en bild.
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Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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Plats
Vi reagerar starkt på var vi befinner oss. Står man mitt på ett torg  
upplever man det på ett sätt medan man om man står längst in i en 
grotta har en helt annan upplevelse. Eftersom det är en instinkt att 
relatera till sin omgivning så är den inget vi kan bortse från. I en van-
lig stad finns kanske inte så stora nivåskillnader som i en alpby, men 
man reagerar ändå på ett sätt om man är över marknivå och ett när 
man är under. 
Om man designar staden efter en person i rörelse, oavsett transportme-
del, så är det lätt att se att hela staden är som ett bildspel (serial vision); 
en resa genom smala prång, öppenhet, begränsningar och lättnad. 

Om vi lämnar den känslan av relationen med omgivningen att man 
är ”här” dvs. i eller på en plats, så upptäcker man att ett här inte kan 
finnas utan ett där. De största effekterna i stadsbilden är skapade av 
en skicklig sammanvävning av här och där. (Cullen, 2002, sid 9-11) 
Det här är samma tanke som Bill Hillier är inne på med sina space 
syntaxanalyser (se sid 36). 

Innehåll
Med innehåll menar Cullen t.ex. stadens material, färg, skala, stil och 
karaktär. De flesta städer har en lång historia men man kan se spår av 
olika arkitektoniska stilar. Skillnaderna kan ses både på hus arkitekturen 
och på hela strukturer. Innehållet är allt man kan se i bildspelet. Att 
planera för likartat med likadana hus och gaturum gör en plats tråkig, 
men att medvetet skapa konstgjorda skillnader kan bli ännu värre. 
(Cullen, 2002, sid 11-12)



�0

Hållplatsen ligger precis som 
de flesta spårvagnshållplatser i 
Göteborg ganska avskilt.

En gångtunnel i var ände tar 
en upp till marknivå, på den 
norra sidan kan man dock välja 
att ta trappor.

Jag har aldrig upplevt plat-
sen som otrygg trots att jag 
gått på/av här alla tider på 
dygnet.

Här syns cykelparkeringen. 
Cyklar stjäls ofta härifrån, 
särskilt de som lämnas över 
natten.

Det övergångsställe som man 
automatiskt kommer till från 
gångtunneln är borttaget, som 
synes på bilden längst till hö-
ger. Ett ljusbevakat övergång-
ställe finns om man går ca 20 
m åt vänster.

Gångväg från Eketrägatans hållplats till torget

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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Detta är den enda entrén till 
Jättesten där torget skyltar 
med sin verksamhet. Stenen 
symboliserar Jättestenen som 
gett området sitt namn.

En stenlagd gång leder en in 
på en gård.

Väl inne på gården passerar 
man ett återvinningsrum, väl 
upplyst och med glasfasad 
mot gångvägen, samt en 
fontän.

Trots att gångvägen genom 
grönområdet är genare för 
mig så tar jag hellre denna 
vägen till och från spårvagnen 
för den känns trevligare.

Bild 5 Bild 6

Bild 7 Bild 8



��

Nu ser man tegelgaveln och 
skorstenen på den östra cen-
trumbyggnaden.

Framför entréerna till flerbo-
stadshusen och där gångvä-
gen delar sig, som här, är det 
annorlunda markbeläggning.

Det första man ser av torget 
är sprucken asfalt och en ga-
ragelänga. 

Hade varit roligt att mötas av 
någonting mer välkomnande, 
något som drog ögat in på 
torget.

Bild 9 Bild 10

Bild 11 Bild 12



��

Om man kommer med bil  
kör man istället rakt fram 
förbi skylten om torget, och 
stenen.

Man tar första avtagsvägen 
till höger och är på Jättes-
tensgatan.

Efter högersvängen ser man 
torget direkt. 

Bild 6:2 Fortsättning bilvägen från bild 5 på sidan 49 Bild 7:2

Bild 8:2 Bild 9:2



��

Gångväg från det nya bostadsområdet till torget

Detta är vägen från det nya 
bostadsområdet mot torget. 
De nya bostäderna bygges 
snett bakom fotografen.

När man kommer från detta 
hållet ser man direkt centrum-
byggnaden, men man vet inte 
att den är en centrumbygg-
nad. 

Redan vid övergångsstället 
borde det finnas en skylt som 
väcker intresse att besöka 
torget.

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4



��

Nästan framme vid torget 
stoppas man av dessa fartsän-
kande räcken.
Dom känns mest irriterande 
tycker jag, tyvärr stoppar dom 
inte bara mopeder utan krång-
lar till det även för cyklister 
och gående.

Här kör man av från Lång-
strömsgatan in på Sunner-
viksgatan via en rondell.

På höger sida har man först 
GAIK-kullen och sen direkt 
efter den, Jättestensskolan.

Den nordligaste infarten till torget

Bild 5 Bild 6

Bild 1 Bild 2



��

Området här börjar med två 
rader villor innan radhusom-
rådet tar vid. här håller man 
vänster.

I fyrvägskorsningen mellan 
villorna och radhusen  är 
en fartbula och här tar man 
vänster.

Efter något tiotal meter så ser 
man torget.

Bild 3 Bild 4

Bild 5 Bild 6




