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D i s k u s s i o n

I diskussionen sammanfattas först generella frågor kring stadsdelscentra. Olika ytterlighets-
scenarier målas upp för Andersberg som vill visa på olika utvecklingsmöjligheter. En
diskussion förs även om problematiken kring organisationen för ett stadsdelscentrum. 

S t a d s d e l s c e n t r u m  

Först och främst måste man inse att framtiden för många stadsdelscentra idag är oviss. Bo-
stadsområdesnära butiker och centrumanläggningar utmålas ofta som de stora förlorarna när
man diskuterar handelns framtid och utveckling. Istället ser stadskärnorna ut att få en re-
nässans samtidigt som nya etableringar och nya koncept i externa områden fortsätter. Även
inom den kommunala sektorn påtvingas besparingskrav och hot om nedläggningar av den
offentliga servicen. Samtidigt lever bilden kvar av det välfungerande förortstorget eller stads-
delscentrumet som ett ideal hur den goda stadsdelen ska vara. Möjligheten att ta sig till sitt
centrum, träffa bekanta och göra sina inköp är viktigt för många, även om de själva inte alltid
stödjer den lokala handeln. Den sviktande troheten till den ”egna” handeln, tillsammans med
en rad faktorer som ändrade familjemönster, ökat bilinnehav och strukturomvandlingar inom
handeln gör det svårt för många stadsdelscentra att behålla dagens service och utbud.

Att samhället har förändrats och kommer att fortsätta att förändras måste vi acceptera liksom
att alla stadsdelscentra och lokala butiker inte kan vara kvar. Samhället är i ständig utveckling
och detta måste även återspeglas och få effekter i det lokala centrumet. Ett stadsdelscentrum
som i Andersberg har inte utvecklats eller förändrats i jämförelse med andra handelsområden.
När upprustningar har gjorts i stadsdelar byggda under efterkrigstiden har satsningar många
gånger koncentrerats till bostadsbeståndet samtidigt som stadsdelscentrumet lämnats åt sitt
öde. Det är först på senare år som man insett vikten med ett 
levande och väl fungerande stadsdelscentrum. 

En nackdel för Andersberg, liksom för många andra stadsdelscentra, är att flexibiliteten är
liten både när det gäller läge, innehåll och utformning. Centrumet har svårt att expandera eller
anpassas till andra förhållanden. Det kommersiella utbudet kräver ofta ett stort kundunderlag
och har därför problem att vara kvar. Om verksamheterna försvinner kan det vara svårt att
fylla lokalerna med andra aktiviteter. Ett centrum med tomma lokaler ger inget trevligt
intryck, vilket förstärker den negativa spiralen.  

Vad är det då som kännetecknar ett bra och väl fungerande stadsdelscentrum? Först och
främst ska den ge en tillfredsställande service, det vill säga den service och det utbud som
efterfrågas av konsumenterna. Centrumet ska även fungera som en bra mötesplats för olika
grupper vilket förutsätter att aktiviteter finns och den fysiska miljön inbjuder till detta. Vidare
ska ett centrum även ha en bra tillgänglighet och ge en bra livsmiljö för de omkringliggande
bostadsområdena. Symbolvärdet i ett stadsdelscentrum är på så sätt viktigt och de boende ska
kunna känna stolthet över sitt centrum. 
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S c e n a r i e r  f ö r  A n d e r s b e r g

Framtidsbilden för Andersbergs centrum kan framställas i olika ytterlighetsscenarier, där man
med olika åtgärder kan förändra centrumet för att vända utvecklingen. Även en utveckling där
åtgärder uteblir är möjlig, vilket leder till en oviss framtid. I alla ytterlighetsscenarier förutom
nollalternativet krävs stora fysiska åtgärder. 

                 avveckla               expandera                        flytta                      förtäta          nollalternativ
Olika ytterlighetsscenarier för Andersbergs centrum

Att ett centrum avvecklas eller tappar sin ursprungliga funktion är inte ovanligt, då samhällets
förändringar även återspeglas i ett stadsdelscentrum. En avveckling av Andersbergs centrum
kan ske om en eller flera viktiga verksamheter flyttar eller tvingas stänga. RIMI kan bli
utkonkurrerad av närliggande affärer eller den offentliga servicen som bibliotek eller fritids-
gård kan tvingas stänga på grund av kommunala besparingskrav. Detta skulle i sin tur leda till
att andra verksamheter tvingas upphöra då centrumet besöks av färre personer. Denna
utveckling är vanlig i många stadsdelscentra runt om i landet. I Andersberg är den dessutom
aktuell då det under våren diskuterat nedläggningar inom den kommunala verksamheten. Om
viktiga institutioner och verksamheter försvinner från Andersberg kan man fråga sig vad som
blir kvar. Ett nästan öde centrum med ett litet utbud av service är knappt någon riktig
mötesplats för stadsdelens invånare. Rivning kan bli aktuell eller att byggnaden får en helt
annan funktion. En avveckling av centrum är en dyster framtidsbild och även ett tecken att
man gett upp.

En motsats till en avveckling är istället en expansion av Andersbergs centrum som då får ett
större utbud av service som då även kan bli en riktig konkurrent till närliggande
stormarknader. På så vis skulle Andersbergs centrum bli en målpunkt inte bara för stadsdelens
invånare utan även för stora delar av Gävle. Nacksta centrum i Sundsvall är ett exempel på
denna utveckling där en kraftig ombyggnation av centrumet lett till många besökare från
övriga stan. Man kan fråga sig om det är möjligt att Andersbergs centrum kan expandera
ordentligt och om det ens är önskvärt? En större etablering kräver stora ytor både för lokaler
och parkeringar. Dessutom talar läget inne i bostadsområdet mot en expansion. Matbutiker
vill idag etableras längs större bilorienterade stråk med bra parkeringsmöjligheter och bra
reklamläge. Men även ett mindre tillskott av nya verksamheter skulle innebära en utveckling
av Andersbergs centrum. Vissa aktiviteter och nya lokaliseringar kan med fördel etableras i
ett stadsdelscentrum som Andersberg. Exempel är nya livsmedelskedjan Lidl och handels-
verksamhet som idag finns i industriområden. Även aktiviteter eller ett utbud som är unikt i
Gävle skulle kunna etableras i centrum som på så sätt blir ett mål att besöka. Exempel på
sådana verksamheter kan vara loppmarknad och butiker med ett unikt utbud, inriktade till
vissa grupper. 

En flytt av centrumanläggningen skulle både vara kostsam och kontroversiell. Men det är inte
en helt främmande tanke. I Västerås revs till exempel Råby centrum och en ny centrum-
byggnad uppfördes strax bredvid, lite närmare vägen. Platsen där det gamla centrumet låg är
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idag omgjord till park. För Andersberg skulle en flytt av centrumkomplexet innebära bättre
konkurrensfördelar för handeln och andra kommersiella verksamheter. 

Det finns egentligen två platser som en
ny centrumanläggning skulle kunna
etableras inom Andersberg vilka skulle
vara bättre ur konkurrenssynpunkt för
handeln. Dels längs Skogmursvägen vid
infarten till Vinddraget och nuvarande
centrum samt dels vid Söderbågen där
det idag finns skogsmark. Ett läge vid
korsningen vid infarten till Skogmurs-
vägen skulle förbättra situationen. Det
var här som centrumanläggningen var
placerad i de första planerna från 1960-
talet. Närheten till både bilisterna vid de
stora stråken och stora delar av bebygg-
elsen i Andersberg, men även i de när-
liggande Höjersdal och Fridhem talade
för en etablering här. Nu blev det inte så.
En av anledningarna var att en placering
centralt i området skulle ge nära avstånd
till de flesta boende i stadsdelen. Två lägen för ett nytt centrum

                        
En flytt av centrumet skulle kunna genomföras i praktiken då stora ytor som idag fungerar
som barriärer eller obrukbara tomter istället skulle få en användning. En alternativ utveckling
är att verksamheter som idag redan finns i Andersberg väljer att etablera sig i redan befintliga
handelsområden som Konsum eller ICA Maxi för att förbättra underlaget. Posten är ett
exempel på en sådan flytt och återfinns idag vid Konsum. 

Med en förtätning av ny bebyggelse i eller kring Andersbergs centrum skulle servicen få ett
större kundunderlag samtidigt som livfullheten skulle öka i stadsdelen. Ny bebyggelse kring
centrum skulle även förbättra tryggheten då fler människor rör sig i området och husen kunde
placeras med fasader mot gatorna. Att förtäta kring ett stadsdelscentrum är ett vanligt
argument för att kunna behålla eller förbättra det lokala kundunderlaget. I Andersberg skulle
det även vara möjligt att ta en del grönytorna i anspråk för ny bebyggelse. Även en påbyggnad
av nuvarande centrum skulle medföra positiva förändringar. Detta underlättas också genom
tredimensionell fastighetsbildning. Med en förtätning av ny bebyggelse skulle även bostads-
beståndet kompletteras med de bostäder som efterfrågas och stadsdelen kan få en mer
variationsrik bebyggelse. 

I bland annat Stockholmsregionen diskuteras hur äldre stadsdelar kan kompletteras med ny
bebyggelse. På detta sätt kan oexploaterad mark sparas, den befintliga strukturen vidbehållas,
servicen får ett bättre kundunderlag och bostadsbristen bekämpas. Staden byggs inåt istället
för en fortsatt spridning utåt. För Gävle och Andersberg är förutsättningarna lite annorlunda.
Gävle har inte samma starka tillväxt och efterfrågan på nya bostäder är begränsad till de mest
attraktiva områdena. Men i ett längre perspektiv blir även frågan hur staden ska utvecklas
viktig för Gävle. Andersberg med befintlig infrastruktur, service och även stora obyggda
marker kan då bli aktuellt.

Konsum

ICA Maxi
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Ett nollalternativ ska ses utifrån dagens situation och att inga åtgärder görs för att utveckla
Andersbergs centrum. Framtiden är redan idag oviss och man har under en tid sett tendensen
som pekar nedåt. En utveckling där inga åtgärder görs kan lätt leda till det förstnämnda
scenariot, det vill säga att centrumet sakta avvecklas. Då många parter har ett stort intresse i
ett bra och väl fungerande centrum i Andersberg är ett nollalternativ ohållbart.  Betydelsen av
ett bra centrum är viktigt både för Gavlegårdarna och Gävle kommun.  

Ytterlighetsscenarier kan även ses till frågan om vilken stad vi vill ha i framtiden. Hur ska
Gävle fortsätta att utveckla och växa? Ska staden glesas ut och nya områden tas i anspråk eller
ska man börja bygga inåt, bygga och förnya oexploaterade områden inom stadens gränser?
Ska vi uppmuntra privatbilism eller förtäta med ny bebyggelse vid knutpunkter och längs
stråk för att på så sätt stärka staden? I Gävles fyra större stadsdelscentra är fortfarande den
offentliga servicen ett viktigt inslag tillsammans med det kommersiella utbudet. Men hur blir
framtiden? Ska Gävle vara en stad med levande stadsdelar, eller ska utbudet koncentreras till
centrum och vissa större handelsområden? Det är viktiga och aktuella frågor. Det handlar inte
bara om dagligvarubutiken ska klara den nuvarande konkurrensen utan även var nya
handelsbutiker etableras och om och i vilket omfång den offentliga servicen får vara kvar. 

Vilket scenario är mest troligt och hur kommer framtiden att bli för Andersbergs centrum? Att
utveckla och förnya centrumet är nödvändigt om Andersberg ska klara den närliggande
konkurrensen och kunna fungera som en bra mötesplats för stadsdelens invånare. Därför ses
nollalternativet som en omöjlighet. Att inte vidta åtgärder leder till fortsatt förslumning och en
fortsatt nedåtgående trend för centrumet. Samtidigt talar läget och de negativa konsekvens-
erna för de boende emot en expansion av centrumet. En förtätning på och kring centrum är
möjlig men kan anses riskfylld då efterfrågan på lägenheter inte är tillräcklig samtidigt som
det kan bli svårt att få finansiärer. En förtätning skulle dock ge många positiva effekter och
bidra till att vända utvecklingen. Alla scenarier är ytterligheter och det troliga är att verklig-
heten hamnar någonstans mitt emellan. En upprustning som öppnar upp centrumet och ger
möjlighet till en framtida förtätning ses alltså som det bästa alternativet. 

O r g a n i s a t i o n e n  i  A n d e r s b e r g  i  f r a m t i d e n

För att Andersbergs centrum ska kunna fungera och kunna utvecklas i framtiden är ett bra
samarbete mellan de berörda parterna avgörande. Ett splittrat ägande och ingen helhetssyn för
olika ansvarsområden kan leda till osäkerhet och skilda utvecklingsinsatser. Ett aktuellt
exempel är under våren 2003 då kommunen hotar verksamheter om nedläggning i Andersberg
samtidigt som fastighetsägarna Gavlegårdarna planerar större ombyggnationer av centrumet.
En långsiktig lösning med gemensamma mål är därför både viktigt och nödvändig. 

För att komma till rätta med problem som dessa kan organisationen och arbetssättet kring
stadsdelscentrumet behöva förändras. Det finns en mängd olika lösningar att forma en
organisation kring centrumanläggningar. GöteborgsLokaler AB arbetar som ett eget
kommunalt bolag kring dessa frågor, men det finns även exempel där fastighetsbolagen själva
bildar en egen division inom företaget. Det gemensamma är att fokusera och lyfta fram
frågorna kring ett stadsdelscentrum samt att hitta ett forum där intressenter och nyttjare lättare
kan samlas. 

Det är inte bara Gavlegårdarna som ser vikten av ett bra centrum. En positiv utveckling för
Andersberg är bra för hela Gävle och ligger således i intresse för kommunen, handlarna och
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de boende. Andersbergs centrum är på grund av sin storlek för litet för ett eget bolag. Men
tillsammans med de övriga större stadsdelcentra i Gävle och med ett samarbete med
kommunen kan man finna en bra organisation. Om frågorna lyfts fram kring Andersbergs
centrum kan det stärka både stadsdelen i sig och staden i helhet. Genom en kunskapsbild av
problemen kan man lättare arbeta fram olika lösningar. 

Man kan även arbeta med företagsföreningar och centrumledare. En centrumledare kan stärka
utvecklingen åt rätt håll. Företagarföreningar behövs för att utbyta erfarenheter och kunna
bygga upp ett nätverk mellan ett centrums intressenter. De boende i stadsdelen har även de en
viktig roll då det är deras centrum och mötesplats det handlar om. Allmänheten måste alltså
vara delaktig i planprocessen. 

A n d e r s b e r g s  c e n t r u m  i  f r a m t i d e n

Att utveckla ett stadsdelscentrum är svårt då problemen är mångbottnade och många parter är
inblandade. Andersbergs centrum påverkas idag och kommer även påverkas i framtiden av en
rad utomstående faktorer som både direkt och indirekt berör utvecklingen för stadsdels-
centrumet. Exempel på detta kan vara förändringar i bostadsbeståndet runt omkring i stads-
delen, konsumenternas förändrade inköpsvanor och önskemål, den offentliga servicens
existens, antalet eldsjälar i stadsdelen och förändrade livsmönster i samhället. Andra faktorer
som spelar in är att det måste finnas rätt sorts utbud som svarar till konsumenternas
efterfrågan. För att veta detta måste studier och undersökningar göras för att få en bild av vad
invånarna önskar av sitt centrum, vilket utbud och vilka aktiviteter som de önskar.1 Att ha en
aktuell kunskapsbild av ett centrum och dess omgivande bebyggelse blir således viktig för att
kunna utveckla och förbättra ett centrum. Det är även viktigt att dessa butiker har rätt ägare
som kan utveckla verksamheterna i rätt riktning.  

I många stadsdelscentra är matbutiken det primära. Man pratar ibland om ankarbutik, det vill
säga den butik som håller andra verksamheter vid liv. Men Andersberg är ingen självklar
handelsplats, mycket på grund av sitt läge. Troligtvis kommer det alltid att finnas behov av
någon sorts matbutik då stadsdelen har många invånare. En rätt utveckling för den befintliga
handeln kan göra Andersbergs centrum till en viktigare handelsplats än vad den är idag. Men
förutom handeln fungerar Andersberg i lika stor grad som ett centrum för offentlig service
samt som mötesplats för stadsdelens invånare. Kombinationen av handelsplats, mötesplats
samt centrum för offentlig service skiljer ut Andersberg från närliggande handelsetableringar.
Det är också Andersbergs styrka. 

Andersbergs centrum behöver en fysisk upprustning. Centrumanläggningen är sliten och
motsvarar inte de förväntningar kunderna har till ett välfungerande centrum. Den mörka och
innestängda miljön välkomnar inte besökarna. Förutom fysiska åtgärder behövs ett bra
samspel mellan olika aktörer. Dessutom krävs att byggnaderna fylls med aktiviteter som
lockar att besöka platsen. Dessa faktorer är avgörande för att ett stadsdelscentrum ska fungera.
Den fysiska planeringen kan bara ge förutsättningar för dem, men planeringen är inte sig själv
nog.   

                                                          
1 En sådan undersökning har inte ingått i denna studie.
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P l a n f ö r s l a g

Nedan presenteras planförslaget och dess huvudtankar. Därefter följer en diskussion kring
förslaget utifrån ledorden stadsbild, utbud och sociala aspekter. 

T a n k a r  k r i n g  p l a n f ö r s l a g e t

   genomströmning               förtätning           offentligt rum        

Några av de huvudtankar som finns i förslaget är att skapa ett tydligare stråk genom centrum
för att på så sätt skapa en genomströmning i stadsdelen och samtidigt koncentrera och rikta
utbudet mot torget. Den offentliga platsen får en viktigare funktion och kopplas samman med
det centrala grönområdet. En förtätning med plats för verksamheter och nya bostäder föreslås
ovanpå Andersbergs centrum. 

P l a n f ö r s l a g e t  i  k o r t h e t

Knutpunkt för Offentlig plats i form Skolområdet avgräns- Träd och vattenränna
kollektivtrafikens av ett utomhustorg as mot centrumet. visar riktning och
två busslinjer. Utbudet av butiker Norra entrén stängs sammanbinder torget

riktas ut mot platsen. och byggnaden öpp- med parkområdet.
nas mot skolgården

Med en förskjuten in- En öppning i byggnad- Idrottshallen byggs ut Parken rustas upp och
Fart skapas fler park- en skapar ett tydligare och inrymmer även blir tillgänglig och mer
eringar närmast Rimi. Centrum och fler väg- fritidsgård. Uppglasade attraktiv.

alternativ. fönsterpartier mot
parken.



__________________________________________________________________________________________
ANDERSBERG – att utveckla ett stadsdelscentrum

82

S t a d s b i l d

Själva centrumanläggningen sluter sig inåt med stängda fasader och anonyma entréer. I
förslaget har byggnaden öppnats upp med ett större stråk i öst- västlig riktning. På detta sätt
möjliggörs en genomströmning av människor under hela dygnet och förbättrar även
kommunikationerna inom stadsdelen. Idag utgör centrumet en barriär för cyklister men även
för gående under den tid byggnaden är stängd. Ett gång- och cykelstråk genom byggnaden
skulle även förtydliga centrumet och skapa en bättre orienterbarhet i stadsdelen. 

Att öppna upp byggnaden skulle bidra till ett tydligare centrum och ge ökad livfullhet i stadsdelen. 

Vidare skulle en öppning av byggnaden förbättra ett annat problem, nämligen centrumets
otydliga entréer. Idag är det endast mot Vinddraget som byggnaden markerar sin funktion
som offentlig byggnad. Övriga entréer utgörs av mer eller mindre otydliga hål i fasaden vilket
nästan kräver lokalkunskaper för att förstå att byggnaden innehåller ett utbud av kommersiell
och offentlig service. Samtidigt stängs den norra och södra entrén till centrumet. Förklaringen
är byggnadens idag långsmala form vilket skapar mörka och långa korridorer som leder fram
till inomhustorget. Den norra delen av byggnaden utgörs till största del av lokaler för skol-
verksamhet som matsal och slöjdsalar. Genom att stänga av entrén och öppna upp denna del
av byggnaden mot skolgården ökar kontakten mellan skolverksamheterna samtidigt som en
önskan att avskilja skolan från övriga centrum uppfylls. En trevligare skolmiljö kan skapas på
gården mellan byggnaderna. Även den södra entrén stängs. Här finns viss verksamhet som
öppna förskolan och lokaler till matbutiken.

Mot stråket och torget samlas mycket av det utbud som finns i Andersberg. Centrumanlägg-
ningen ligger i fonden av Vinddraget och ”omfamnar” besökaren. Men byggnaden är knappt
synlig från Skogmursvägen. Efter stadsbildsanalysen kan man konstatera att Andersberg
saknar ett landmärke. Centrumet och skivhusen längs Vinddraget står ofta som symbol för
stadsdelen Andersberg. Centrumbyggnaden tar upp både färg och form från skivhusen.
Eftersom centrumet har en unik funktion i stadsdelen skulle den med fördel få ett eget
arkitektoniskt uttryck. Detta också för att höja kvalitén på centrumområdet. 
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Bilden visar en gatusektion över den nya passagen genom centrum (A-A), skala 1:100.     

Att förtäta centrumet med ny bebyggelse i form av verksamheter och bostäder kan ses som
dyrbart på grund av de höga kostnaderna och en relativ liten efterfrågan på bostäder. Men en
förtätning skulle ge många positiva effekter genom ett bättre kundunderlag för butiker och
framväxten av blandade funktioner i centrum som i sin tur skulle kunna bidra till livfullhet
och trygghet. I förslaget har centrumbyggnaderna byggts på med några våningar med både
verksamheter och bostäder. Det offentliga torget får en mer rumslig karaktär. Tredimensionell
fastighetsbildning gör det möjligt med olika ägare.

Bilden visar en axionometri med påbyggnader på centrumbyggnaden

0                                 15 m
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Mot stråket och torget koncentreras mycket av den kommersiella och offentliga servicen i
Andersberg. Centrumet ska fungera som stadsdelens gemensamma offentliga plats. I förslaget
ersätts inomhustorget med ett utomhustorg. Därför försvinner även de kvaliteter som ett
inomhustorg har, som en plats för aktiviteter skyddat från väder och vind. Men ett inomhus-
torg saknar också en viktig egenskap i jämförelse med ett utomhustorg, nämligen tillgänglig-
heten. En offentlig plats är till sin karaktär öppen. Då centrumet idag öppnar och stänger vid
bestämda tider minskar det allmänhetens möjligheter att vistas på platsen. Att öppna upp
centrumet skulle även innebära flera alternativa vägar inom stadsdelen. 

Antal våningar kring centrum.

I förslaget bildas en torgplats omsluten av husfasader åt norr, söder och delvis mot öster,
vilket skapar en tydligare rumslighet. Mot väster och Vinddraget finns fortfarande busshåll-
plasten kvar som en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Byggnaderna kring torget ligger
fortfarande som en fond sett från Skogmursvägen, men då våningar har byggts på blir den mer
synlig och fungerar mer som ett landmärke än förut. 

Koncentrationen av verksamheter medför stora möjligheter till rörlighet av människor. Cen-
trumtorgets funktion ska vara en plats man både besöker, stannar till eller bara passerar. Här
måste goda sittmöjligheter finnas och när vädret tillåter kan vissa aktiviteter som ett café eller
en restaurang delvis flytta utomhus. Torget i Andersberg bör vara flexibelt. Med det menas att
platsen ska kunna användas för olika aktiviteter och arrangemang. Här ska man kunna både
röra sig, vila, leka eller bara sitta ner. Det ska även finnas plats för olika aktiviteter som
valmöten eller marknader.

Det norska exemplet nedan visar en offentlig plats som kan användas för både lek och vila,
samtidigt som de fungerar som en utsmyckning i staden. Grönska och vatten tillför mjuka
element och bidrar till livfullhet. I Trondheim bidrar den gröna mjuka ytan till en effektfull
kontrast till den annars hårda miljön.

I
I
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Inspiration: Nedre Elvehavn, Trondheim                       

I förslaget rustas det stora centrala grönområdet upp och förbinds med torgplatsen genom en
vattenränna och grönska. Vattenrännan tar hand om det lokala dagvattnet och rinner från
centrumtorget ner till parken. En viss cirkulation av vatten bör ske för att inte rännorna ska
torka ut. Träden och vattnet förstärker riktningen mot centrumet från den östra delen av
Andersberg och förbättrar även orienterbarheten i stadsdelen. Vattenrännan är inte djup men
finns för att tillsammans med träden och grönskan ge livfullhet till centrumområdet som
annars till mesta del består av hårdgjorda ytor. 

Schematisk skiss: Vattenrännan går från torgplasten till parkområdet öster om centrum.

Det stora grönområdet som finns i centrala delen av Andersberg är den gemensamma
markytan som knyter ihop stadsdelens olika bostadsenklaver och områden. Det är här som
gång och cykelstråken löper som även är de huvudsakliga förbindelsemöjligheterna inom
Andersberg. Men idag saknar detta stora grönområde kvalitéer. Stora täta skogsområden,
skyddande invallningar och svårigheter att överblicka bidrar till en otrygg känsla. Genom att
rusta upp området kan parken bli en viktig och populär del av förnyelsen av Andersbergs
centrum. Det är också viktigt då grönområdet för många är förbindelselänken mellan bostad
och centrum. 

Inspirationsbilder från Lyon och Freiburg2 samt och befintlig grönska i Andersberg.
                                                          
2 Från Gehl (2001)
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Vattnet som rinner från centrumet bildar i förslaget en bäck och en eller flera dammar i
parkområdet. Vattnet bidrar till livfullheten men blir även en attraktion i sig. Det fanns
tidigare en bäck i området som kuverterades när Andersberg byggdes. Det finns i dagsläget
tankar inom kommunen att se över möjligheten att återskapa bäcken och bilda dammar för
lokalt omhändertagande av dagvatten i Andersberg. Parkområdet är även viktigt ur rek-
reationssynpunkt samt för skolor och daghem inom området. I den södra delen av parken
finns redan idag flera möjligheter för sportaktiviteter. I förslaget får dessa en tydligare
koppling till den utbyggda idrottshallen. Öster om skolan finns grönområde som nyttjas av
skolans personal och elever. 

De flesta kunder till RIMI-butiken och andra verksamheter i Andersbergs centrum är gående
och cyklister. Parkeringsbehovet för Andersbergs centrum är egentligen tillräckligt, mycket
tack vare det stora parkeringsgaraget. Men på grund av utformningen av parkeringsytan söder
om Vinddraget samt att många undviker att åka ner i garaget för att parkera, uppfattas att det
finns få parkeringsplaster kring centrum. En omstrukturering av vägar och parkeringsplatser
skulle bidra till en psykologisk effekt att antalet parkeringsplatser i centrum är fler. Entrén till
själva parkeringsområdet kommer tidigare vilket skapar fler parkeringsplatser närmare cent-
rumbyggnaden. Detta skulle i sin tur kunna leda till att centrumet besöks av allt fler bilburna
kunder.

Exempel på två lösningar för den södra parkeringsplatsen.

För att bättre utnyttja parkeringsgaraget föreslås stora delar bli privat parkering som går att
hyra för de boende. Denna form har redan idag provats i viss utsträckning i Andersberg och
blivit populärt. En sådan lösning skulle få bort mycket av den osäkerhet som idag råder då
människor känner sig otrygga i miljön. En del av parkeringsgaraget skulle även kunna
omvandlas och användas för fritidsgårdens verksamheter. 

Andersberg måste även ses i ett sammanhang med övriga Gävle. Kommunikationerna mellan
stadsdelen och närliggande bostadsområden är idag begränsade både för bilburna, gångare
och cyklister. Fler möjligheter att ta sig in och ut i stadsdelen skulle leda till fler människor i
rörelse och fler alternativa vägar. För gångare och cyklister är det särskilt viktigt att alternativ-
en blir fler då dagens situation kan leda till stora omvägar. Bland annat behövs en gen och bra
gång- och cykelväg mellan Andersberg och Konsum Krysset vilket skulle förbättra trafik-
situationen, samtidigt som det finns ett stort behov att på ett enkelt och tryggt sätt nå Konsum
Krysset där bland annat posten är inhyst idag. 
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Svårigheten att hitta till Andersbergs centrum utifrån gör att en tydlig skyltning till centrumet
är viktigt. Den tidigare skylten som fanns blåste ned vid en storm och sattes aldrig upp igen.
En tydlig skylt vid infarten till Vinddraget ska välkomna besökaren och informera vilket
utbud som finns i Andersberg. GöteborgsLokaler AB har arbetat mycket med skyltning.
Företaget har samtidigt gett varje stadsdelstorg en egen symbol, som skapar en samlande
identitet åt stadsdelstorget. 

Den nya passagen genom centrum

U t b u d  

I förslaget koncentreras det mesta av utbudet till området kring centrum. Entréerna till
verksamheterna riktar sig mot det nya stråket och till torgplasten, invånarnas gemensamma
mötesplats. Att synliggöra och koncentrera utbudet ger positiv effekter då det visar det stora
utbud som finns, samtidigt som det samlar människor med olika ärenden till en plats.  

Dagligvarubutiken ses ofta som det primära i ett stadsdelscentrum. RIMI-butiken i Anders-
berg är utsatt för flera hot. Konkurrensen kommer till stor del från närliggande butiker som
alla ligger i bilorienterade stråk. Andersbergs läge mitt inne i bostadsområdet är en kon-
kurrensnackdel. Därför måste Andersbergs centrum erbjuda något annat utöver en dagligvaru
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butik. I dagsläget har Andersberg en rad verksamheter och ett brett serviceutbud som saknas i
de närliggande handelsområdena. Viktiga mötesplatser som biblioteket, öppna förskolan och
fritidsgården är idag något mycket positivt för Andersberg och dessutom väl fungerande
verksamheter. Även annan offentlig service som apotek och hälsocentral tillför stadsdelen.
Alla dessa verksamheter bidrar till att kunder kan nyttja ett stort utbud samtidigt.

I äldre stadsdelar som Brynäs finns flera mindre butiker och verksamheter längs gatorna.
Denna form av utbud saknas i Sätra och Andersberg som planerades och uppfördes under en
kort tid. Här är utbudet koncentrerat till stadsdelarnas centrum. Traditionen och Brynäs läge i
närheten av Gävle centrum kan bidra till att stadsdelen fortfarande har denna form av utbud.
Men även faktorer som att stadsdelen har ett tydligare rutnätsmönster som skapar större grad
av genomströmning spelar in. 

Schematiska kartor som visar centrumanläggningen före och efter en ombyggnad.

Att samla ett utbud till ett centrum som i Andersberg ger fler möjligheter att uträtta fler
ärenden samtidigt och även möjlighet att uppleva andra händelser omkring. Som stadsdelens
nod finns det många fördelar att samla utbudet till en tydligt markerad plats. Idag är inte hela
utbudet koncentrerat till centrumbyggnaden som det var från början. Under 1980-talet
uppfördes en hälsocentral med apotek. Då dessa verksamheter inte ligger i centrumbyggnaden
har de inte en lika självklar tillgänglighet även om byggnaden ligger i närheten. Att synliggöra
och koncentrera utbudet kan ge positiva effekter då det visar det stora utbudet av service som
faktiskt finns. 

Även om det finns närliggande konkurrenter till RIMI-butiken i Andersberg och denna
konkurrens har stärkts på senare år kommer det troligtvis även i framtiden att finnas ett behov
av en viss form av lokal butik i Andersbergs centrum, då stadsdelen har ett relativt högt
invånartal. Men dagligvarubutiken måste kunna erbjuda det utbud som efterfrågas av

övrigt

handel

skola

kultur

N

N
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kunderna. Framtiden är fortfarande oviss i Andersberg vilken typ av butik som kommer när
RIMI-butiken ska läggas ned och ersattas med någon form av ICA butik. En lågprisbutik i
Andersbergs centrum skulle även fungera i framtiden. RIMI-butiken är idag ensam om sitt
lågpriskoncept i denna del av Gävle och många i stadsdelen uppskattar valmöjligheterna
mellan Konsum, ICA Maxi och RIMI. En lågprisbutik skulle komplettera utbudet och finna
sin nisch och på så sätt kunna locka till sig kunder att ta sig till Andersberg. Hur som helst är
det viktigt att butiken känns fräsch och attraktiv och kan erbjuda bra varor trots
lågpriskonceptet. Det krävs således en driftig handlare som långsiktigt kan satsa på
verksamheten i Andersbergs centrum. En lågprisbutik i Andersbergs centrum är även positivt
utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Då stadsdelen har en större del invånare med lägre
inkomster och med ett mindre bilinnehav jämfört med närliggande områden. Av detta skäl bör
Gavlegårdarna AB överväga en lämplig hyressättning så att en etablering blir attraktiv för en
handlare.

Det finns flera exempel på stadsdelscentra vilka förlorat sin egentliga funktion som stadsdels-
centrum men istället fått nya verksamheter med en annan inriktning. Ett exempel i Gävle är
Stigslunds centrum som tidigare hade flera butiker som betjänade stadsdelen. Idag ryms
istället för matbutik bland annat en sportaffär och möbelbutik som lockar kunder från hela
Gävle. Sådana verksamheter är möjligt även i Andersberg. Även vissa handelsetableringar
som ligger för sig själv eller i ett industriområde klan med fördel etableras i ett stadsdels-
centrum.  

Biblioteket och fritidsgården Helge i Andersberg är exempel på viktiga mötesplaster och som
i framtiden även kan expandera sin verksamhet. Här handlar det inte om vilja eller bristande
idéer utan om ekonomiska resurser. Den osäkra framtiden gör det svårt att planera långsiktigt.
De kommunala verksamheterna är generellt ofta hårt ekonomiskt pressade och är under
ständiga besparingskrav. Om någon eller några av dessa funktioner skulle försvinna från
centrumet skulle det vara ett svårt slag mot Andersberg. För även om en dagligvarubutik utgör
det primära i ett stadsdelscentrum är det just för Andersbergs del jätteviktigt att den
kommunala och offentliga servicen finns och fungerar. Kombinationen av handelsplats och
centrum för offentlig service är viktig för Andersberg. 

I förslaget har idrottshallen byggts ut. Sport och idrott har stor betydelse för många och skapar
aktivitet under en stor del av dygnet, även när butikerna har stängt. Idag är dessutom den
nuvarande idrottshallen sliten och i behov av upprustning. Idrottsverksamhet är även ett
exempel på aktiviteter som kan locka människor utanför Andersberg att ta sig till stadsdelen.
Samtidigt blir idrottshallen en viktig byggnad som visar centrumet om man kommer öster
ifrån. 

I frågan om parkeringsgaraget kan en del av ytan användas för fritidsgårdens verksamheter.
Det finns bland annat behov av platser för skateboard i Gävle. Många unga idag väljer att resa
så långt som till Falun, en timmes resa bort. Även andra idrottsaktiviteter skulle kunna
etableras i parkeringsgaraget. Ljusschakt och trappanordningar skulle skapa en trevligare och
ljusare miljö.  

Kan Andersberg kompletteras med nya verksamheter eller någon ny typ av aktivitet?
Kommersiella verksamheter kräver vinstintresse och det kan vara svårt att locka nya företag
eller verksamheter att etablera sig i Andersbergs centrum. Men i och med en upprustning och
en gemensam satsning på Andersberg kan nya etableringar komma i fråga. I ett
stadsdelscentrum brukar det finnas ett café eller en blomsteraffär. Ingen av dessa finns
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representerat i Andersbergs centrum, men skulle säkert fylla en funktion i framtiden. Speciellt
ett café är önskvärt av många Andersbergsbor. Olika former av samarbete skulle underlätta
nya etableringar. Ett café skulle med fördel kunna samordnas med biblioteket, datorer och
tidningshörna och bilda en samlad informations- och mötesplats. Denna form av samordning
fungerar redan på huvudbiblioteket i centrala Gävle. Andra exempel på samarbetsformer är
post i butik.   

Loppmarknad har flera nämnt som önskvärt i Gävle. Det är även en aktivitet som skulle
kunna återkomma vid bestämda tidpunkter och bli en attraktion vilket skulle locka människor
från resten av Gävle. Andersbergs centrum skulle på så vis bli en plats som människor utifrån
besöker i större utsträckning. 

Jan Gehl diskuterar de tre olika typerna av aktiviteter: nödvändiga, valfria och sociala.3 I
Andersberg finns många verksamheter som kan räknas till gruppen som människor måste
göra, till exempel att gå och handla. Det finns också verksamheter dit många väljer att gå som
biblioteket. Men om själva stadsdelstorget skall fungera som en plats dit man söker sig för att
träffas, prata eller bara tar en paus måste den fysiska miljön inbjuda till detta. Med valfria och
sociala aktiviteter menar han de aktiviteter som människan gör frivilligt, sitta på en bänk,
iaktta, prata, leka. Dessa aktiviteter förutsätter att den fysiska miljön gör det möjligt. Den
offentliga platsen i Andersberg fungerar inte idag som en offentlig plats där spontana och
frivilliga aktiviteter sker, utan mer som en plats där människor är på väg till någon aktivitet.

S o c i a l a  a s p e k t e r  

Andersberg är, vilket redovisades i stadsbildsanalysen, tydligt uppdelat i mindre områden.
Denna struktur ger kvalitéer i området. Kring återvändsgator grupperar sig husen som är in-
bäddade i grönska. Strukturen ger en lugn och trafiksäker miljö. Denna form av boende både
uppskattas och eftersträvas av många. 

Andersbergs trafikseparerade struktur medför både kvalitéer och problem. Stora ytor inom
stadsdelen är bilfria vilket gör det säkert att röra sig inom området. Det huvudsakliga vägnätet
består av ett finmaskigt gång- och cykelvägnät som mestadels går genom det stora
grönområdet. Men strukturen gör det också svårare att få en överblick och kunna orientera sig
då de flesta hus är väl dolda av grönska och trädgårdar. Möten mellan människor och olika
trafikslag har minimerats, liksom genomströmmande trafik. Detta kan medföra en känsla av
osäkerhet, speciellt under dygnets mörka timmar. Även den faktor att stadsdelen är planerad
för att ”utesluta” människor att röra sig genom området gör att misstänksamheten mot det
okända tilltar. Tankarna om en trygg och säker trafikmiljö har istället utvecklats till en annan
sorts otrygghet, att röra sig i det offentliga rummet. 

Trygghetsaspekterna är något viktigt och som många prioriterar när det gäller val av bostad.
Många känner en rädsla när de rör sig utomhus, speciellt under kvällstid. En förtätning av nya
bostäder kring centrum skulle kunna medföra ökad trygghet, till exempel att ge de ”ögon” mot
den offentliga plasten som Jane Jacobs lyfter fram i sin bok. Idag har stora delar av centrala
områden i Anderbergs en avsaknad av människor kvälls- och nattetid. Samtidigt är det få hus
som vänder fasaden mot gatorna eller vägarna där människorna rör sig. 

                                                          
3 Gehl, J (1996)
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Även aktiviteterna i centrum och att synliggöra utbudet i centrumet skapar i sig trygghet.
Idrottshallens utbud och andra aktiviteter som kvällskurser påverkar människornas rörelser.
Det kan då kännas tryggt även då butikerna har stängt. Men trygghet för människan att få ett
öppet och ljust centrum innebär samtidigt en otrygghet för butiksinnehavaren. Idag vänder sig
butikerna i Andersberg ut mot innetorget som är stängt under kvällen och natten vilket ger en
trygghet för butiksinnehavarna att skyddas från skadegörelse. Aktuell statistik över
skadegörelse för Andersberg visar att den är koncentrerad till centrumanläggningen. 

Det är inte bara tryggheten kring och ovanpå centrumanläggningen som är viktig utan även att
man tryggt och säkert kan ta sig till centrumet. För de som bor i området kan man ta sig till
centrumet skyddad från biltrafik. Men en hel del åtgärder kan göras för att förbättra det stora
grönområdet centralt i området. Idag ger parken ett splittrat intryck, svårt att få en överblick
och invallningar som saknar betydelse ger en otrygg känsla. För att skapa en överblickbarhet
bör invallningarna tas bort. Parken blir istället en inbjudande och trevlig stadsdelspark för alla
invånare i Andersberg. Även belysningen är viktig då stora delar av Andersberg består av
grönska och saknar direkt kontakt med omkringliggande hus.

Andersbergs centrum, med sitt läge centralt i bostadsområdet och genom sin tradition är det
en viktig mötesplats. För att möta framtiden och utveckla centrumet ska de ursprungliga
tankarna om social samvaro och gemenskap tas tillvara samtidigt som centrumet möter
dagens krav och förändringar i samhället. Verksamheter som fritidsgård och bibliotek är
ovärderliga för Andersberg i framtiden. Det finns ett stort socialt behov att träffa andra.
Behovet kan ses ännu starkare i Andersberg än närliggande stadsdelar då stadsdelen har en
mer blandad befolkning. När Andersbergs centrum var nybyggt fanns en centrumvärdinna,
anställd av dåvarande Hyresbostäder. Hon hade en viktig social roll och fick svara på alla
möjliga frågor. Idag finns det ingen man kan vända sig till då det gäller allmänna frågor,
bokningar, eller tillgång till lokaler. Det finns alltså ett behov av en central punkt i
Andersbergs centrum som även tar ett socialt ansvar.  Mitt förslag är att försöka hitta en
samordning mellan de berörda parterna. Kanske även här caféet kan bli den samlande
mötespunkt som många Andersbergsbor vill och hoppas ska finnas i deras centrum. 
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