
Examensarbete Kandidat FM1402 Fysisk planering VT2010 Siri Himmelman 
 

 1 

 

Källa: BIG:s slutleverans inför samrådet, PDF, Bjarke Ingels Group, 31.08.2009 



Examensarbete Kandidat FM1402 Fysisk planering VT2010 Siri Himmelman 
 

 2 

Sammanfattning 
Opaltorget pekades redan i forskningsrapporten Lokala torg från 
2004 ut som en plats i stort behov av förändring. Processen, som 
sedan pågått från att ett behov av en ny detaljplan identifierades 
till att ett planförslag slutligen presenterades på samråd under 
november och december 2009, har varit långdragen och 
komplicerad.   
 
Många av aktörerna som varit engagerade i planarbetet har 
deltagit redan under ett tidigt skede, medan ett par involverades 
först efter det att arkitektfirman BIG tagit fram ett 
gestaltningsförslag och det hunnit bearbetas.  
 
Synpunkterna som aktörerna hade på gestaltningen har i mitt 
arbete jämförts med Jan Gehls, Gordon Cullens och Kevin 
Lynchs principer för gestaltning och rumslig organisation, för att 
se om aktörernas förslag och synpunkter kunde härledas till en 
gemensam grund eller princip. 
 
Dessa tre teoretiker fokuserar på gestaltning av stadsrummet och 
inte så mycket på gestaltningen av själva byggnaderna, vilket 
gjorde att arbetets tyngdpunkt lades på utformningen av de 
offentliga platserna. 
 
Gehl, Cullen och Lynch har dock angripit planeringsfrågorna 
olika. Gehl har definierat de principer som är mest optimala att 
använda för att skapa en vital utomhusmiljö, det vill säga liv 
mellan husen. Cullen har tagit fram koncept som enligt honom 
bör användas för att dramatisera upplevelsen av stadslandskapet, 
samt för att skapa klarhet. Lynch beskriver hur staden och dess 
byggstenar bör samordnas för att skapa tydlighet, logik och 
läsbarhet. 

 
Utifrån jämförelsen drog jag slutsatsen att det till en viss del är 
möjligt att härleda de olika aktörernas bidrag till en gemensam 
grund, men att synpunkterna är så sammanvävda och komplexa 
på grund av kända och okända bakomliggande motiv att det är 
svårt att med ett begrepp eller en princip ge en fullständig bild av 
det som skapat det slutgiltiga förslaget. 
 
Dialogen som fördes mellan aktörerna analyserades i relation till 
det slutgiltiga planförslaget, för att undersöka dialogformens 
betydelse samt hur den påverkar vilka synpunkter som kommer 
till uttryck i resultatet. 
  
Genom att granska planprocessens viktigaste etapper och 
dialogen som fördes under tiden fick jag se exempel på hur 
konflikter kan uppstå då aktörer integreras sent i processen, i 
synnerhet då en plan redan tagits fram. Sådana konflikter kan 
dessutom ofta bidra till förlängt planarbete, framförallt då det 
gäller grundläggande ekonomiska eller funktionella frågor. Det är 
därför oerhört viktigt att alla planprocessens parter är med från 
start. Dialogen kunde alltså ha förts på annat sätt, och 
planförslaget hade därmed kunnat få en annan utformning.  
 
Vilket resultat en annan dialogform skulle ha kunnat ge kan jag 
bara spekulera kring. De nya inslagen hade kanske inte fått en 
lika djärv och storskaligt spekulativ utformning. Miljön hade 
kanske då kunnat anses trygg och mänsklig och samtidigt haft ett 
nytt identitetsskapande formspråk. 
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Förord 
Kursen för Kandidatutbildningens examensarbete har pågått från 
v.3 t.o.m. v.21, och har motsvarat 15 hp. 
 
Jag är väldigt tacksam för det fina bemötande och de utförliga 
svar jag fått från alla personer som ställt upp på mina intervjuer.  
 
Ett speciellt tack skulle jag vilja rikta till planavdelningen på 
Norconsult och framförallt Göran Berg som väglett mig under 
processen, Malin Häggdahl tillsammans med Matilda Svenning 
från Göteborgs stadsbyggnadskontor som lagt mycket arbete på 
att hjälpa mig finna svar på mina frågor och de tjänstemän på 
Tryggare Mänskligare Göteborg och Tynnereds 
Stadsdelsförvaltningen som förklarat mycket av bakgrunden till 
planarbetet och förtydligat den komplexitet som processen 
inneburit.  
 
Jag skulle också vilja tacka Agneta Sundberg som varit min 
handledare under kursen och min kurskamrat Malin Bergström 
som korrekturläst, varit rådgivare och bollplank under mitt 
arbete. 
 
Tack vare alla bidrag med information har arbetet gett mig en 
god inblick i planprocessens olika perspektiv. Det har varit en 
otroligt lärorik och intressant erfarenhet!  
 
 
 
Siri Himmelman 
2010.05.17 
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1. Inledning 
1.1. Ämnesval och problemformulering 
Efter att ha varit med på ett antal samråd och politiska möten 
angående planering fick jag uppfattningen att olika parter eller 
aktörer har en tendens att ibland prata förbi varandra. Jag har 
därför velat undersöka om deras argument möjligtvis går att 
härleda till en gemensam grund, och om dialogen därmed skulle 
kunna gå att utveckla. 
 
Jag har varit ute efter att undersöka komplexiteten i en 
planprocess, och valt ut ett pågående projekt. Valet föll på 
stadsförnyelseprojektet ”Centrum och bostäder vid Opaltorget” 
som pågått under många år och nu snart är framme vid 
utställningsskedet. Rapporten är ett resultat av den analys som 
jag gjort genom att granska den dialog och de gestaltningsfrågor 
som är kopplade till projektet. 
 

 
1.2. Syfte  
Syftet med arbetet är att utreda om det är möjligt att härleda de 
olika aktörernas bidrag till en gemensam grund eller princip. 
Syftet är även att undersöka vilken betydelse som dialogen 
mellan planprocessens aktörer har för förslagets utformning.  
 
 

1.3. Frågeställningar 
• Vilka synpunkter har de olika parterna haft på 

gestaltningen? Vilka principer för gestaltning och rumslig 
organisation representerar de? 

• Hur har dialogen sett ut mellan de olika parterna: 
politiker, tjänstemän, exploatörer? Hur har dialogformen 

påverkat vilka parters synpunkter som kommit till uttryck 
i samrådsförslaget? 

• Kunde dialogen ha förts på ett annat sätt och vad hade det 
i så fall haft för inverkan på gestaltningen? 

 

2. Metod och avgränsning 
2.1. Metod  
För att finna svaren på mina frågeställningar har jag använt mig 
av kvalitativa metoder. De har dels bestått av litteraturstudier för 
att lägga en teoretisk grund kring principerna för gestaltning och 
rumslig organisation, dels av en fallstudie inriktad på 
stadsförnyelseprojektet ”Centrum och bostäder vid Opaltorget”.  
 
Fallstudien har baserats på de planhandlingar och protokoll som 
upprättats under planprocessen samt kortare och längre 
semistrukturerade intervjuer med personer som medverkat i 
framtagandet av planförslaget.  
 
Jag har valt att intervjua exploatörer och tjänstemän som 
medverkat i planprocessen. Intervjupersonerna har fått svara på 
frågor om vilka synpunkter de haft på gestaltningen inom 
planområdet, samt hur och om synpunkterna fått ta uttryck i 
planförslaget. Frågorna som ställdes under djupintervjuerna var 
fler och mer omfattande (se bilaga 1). Vilka principer som den 
danska arkitektfirman BIG använt sig av har jag undersökt 
genom att studera presentationen av deras förslag samt genom 
intervjuer med Stadsbyggnadskontoret och Norconsult.  
 
Utvalda personer till de kortare semistrukturerade intervjuerna: 

• Owe Nilsson, ordförande Fastighetsnämnden, (s) 
• Susanna Haby, vice ordförande i Byggnadsnämnden, (m)  
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• Christian Schiötz, Fastighetskontoret  
• Henrik Petzäll, Trafikkontoret 
• Karin Alsén, Stadsdelsförvaltningen Tynnered 
• Pernilla Rydeving, Miljöförvaltningen 
• Helen Svenstam, Park- och Naturförvaltningen 
• Lars Lilled, Sociala resursförvaltningen, rådmedlem i 

Tryggare Mänskligare Göteborg 
• Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg 
• Wenche Lerme, Lokalsekretariatet 
• Magnus Henricson, Göteborgslokaler 
• Micael Jansson, Familjebostäder 
• Lena Andersson, HSB 
• Olof Olausson, Veidekke 
• Ture Johannisson, AF Projektutveckling AB 

(Aktörerna presenteras i avsnitt 3.3.) 
 
Utvalda personer till de semistrukturella djupintervjuerna:  

• Malin Häggdahl, Stadsbyggnadskontoret Göteborg 
• Matilda Svenning, Stadsbyggnadskontoret Göteborg 
• Göran Berg, Norconsult  

 

2.2. Kritisk granskning av metod 
Fallstudie: Vid en fallstudie av en process blir det på grund av 
processens mångfald av synvinklar svårt att dra entydiga 
slutsatser. En fallstudie följer vanligen en induktiv logik, vilket 
betyder att de empiriska iakttagelserna (egna undersökningar) 
forskaren/doktoranden/studenten gör i just det utvalda fallet 
anses kunna ligga till grund för de generella slutsatserna. Man 
kan inte vara helt säker på att dessa slutsatser är sanna eftersom 
det undersökta empiriska materialet är begränsat och i många fall 
inte ens representativt. Läsaren bör därför vara medveten om att 

det inte finns någon garanti för att resultaten från denna fallstudie 
kan representera andra områden, även om de består av liknande 
parametrar.1 
 
Semistrukturella intervjuer: Kan inte svara på frågeställningar 
som hur mycket? eller hur många?, utan svarar istället på 
frågorna hur? och varför? Denna kvalitativa undersökningsmetod 
används för att mäta det som oftast inte går att kvantifiera såsom 
attityder, värderingar, känslor och beteenden, något som är 
mycket relevant i min analys av synpunkter på planförslagets 
utformning.2 
 
Litteraturstudierna syftar till att ge exempel på välkända 
gestaltningsprinciper, som eventuellt skulle kunna 
överensstämma med aktörernas synpunkter på gestaltningen. 
Läsaren kan därför inte förvänta sig att få en komplett översikt 
över alla existerande gestaltningsprinciper, vilket inte heller varit 
min ambition.3  
 
Kvalitativa metoder, som de ovanstående, kritiseras ofta för att 
ha lägre replikerbarhet (vara svårare att upprepa) och lägre 
reliabilitet (vara mindre pålitliga) än kvantitativ forskning. 
Eftersom motiv och uppfattningar behöver kartläggas i denna 
studie, krävs dock de kvalitativa metoderna. Läsaren bör vara 
medveten om att rapportens resultat inte kan bevisas med 
statistik, utan bygger på tillgängliga planhandlingar, svar från 
utvalda personer samt en strängt avgränsad mängd litteratur.4   

                                                 
1 Ted Valentin, Academicnetwork.se, Google, 20.04.2010, 
<http://www.uppsatsguiden.se/> 
2 ibid. 
3 ibid. 
4 ibid. 
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2.3. Avgränsning av uppgiften 
Uppgiften avgränsas genom syftet och frågeställningen till att 
gälla en enda undersökningsenhet (stadsförnyelseprojektet 
”Centrum och bostäder vid Opaltorget”) och till att besvara de tre 
frågorna kring den gestaltning och dialog som är kopplad till 
planförslaget. Tyngdpunkten har legat på det förslag som just 
varit ute på samråd. 
 
De principer och värderingar som parternas synpunkter kring 
gestaltningen kommer att jämföras med, är sådana som är 
aktuella på utbildningen för fysisk planering idag och dessutom 
har varit aktuella sedan 60- 70- talet. Under denna period räknar 
jag med att parterna som medverkat i planprocessen utbildat sig 
och arbetat inom sina professioner, och därmed eventuellt tagit 
till sig dessa principer. De principer jag syftar på rör gestaltning 
och rumslig organisation och är definierade av Kevin Lynch, 
Gordon Cullen och Jan Gehl.  
 
Jag har varit medveten om att det antagligen inte är alla aktörer 
som har läst dessa teoretikers principer. Om principerna är så 
allmängiltiga som de framhävs och kan appliceras oberoende av 
tid och plats så har jag dock tänkt att dessa aktörer eventuellt 
skulle kunna ha påverkats av dem på annats sätt. 
 
Gehl, Cullen och Lynchs principer är intressanta att använda i 
jämförelsen, dels på grund av den relativt långa period som de 
funnits med i diskussionerna kring urbana frågor, dels på grund 
av att de kan representera tre olika sorters teorier. Cullens 
principer är enligt min tolkning endast ett resultat av empiriskt 

                                                                                                                
 

erhållen kunskap medan Gehl även grundar sina teorier på 
statistiskt material. Lynch grundar sina teorier på forskning. 
 
De tre teoretikerna fokuserar på gestaltning av stadsrummet och 
inte så mycket på gestaltningen av själva byggnaderna. Därför 
har jag endast i viss utsträckning lyft fram kommentarer om 
byggnadernas skala men inte lagt så stort fokus på byggnadernas 
utformning i övrigt. Jag tyckte därför inte heller att det var 
motiverat att intervjua arkitektfirman BIG, som ritat husen. Jag 
tror dessutom att jag har kunnat få tillräcklig information om 
motiven till BIG:s gestaltningsbeslut genom att studera deras 
presentation av sitt förslag, samt genom djupintervjuerna med 
Stadsbyggnadskontoret och Norconsult. 
 
Jag har också valt att inte intervjua arkitektfirmorna White, 
Liljewall och Arkitekturkompaniet, som i parallella uppdrag 
ritade de första gestaltningsförslagen. Anledningen är dels att jag 
som sagt inte lägger så stort fokus på byggnadernas utformning, 
dels att de arkitektkontoren har haft en mindre avgörande roll i 
gestaltningen av det slutliga planförslaget.  
 
De boende inom planområdet har jag inte intervjuat eftersom jag 
upplever att deras synpunkter förts fram av 
Stadsdelsförvaltningen och Tryggare Mänskligare Göteborg.   
 
Jag har inte heller intervjuat alla medverkande politiker, eftersom 
de ansåg det tillräckligt att en av dem representerade och 
sammanfattade deras synpunkter och beslut. Jag blev hänvisad 
till Fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson, samt 
Byggnadsnämndens vice ordförande Susanna Haby som fick 
svara på mina frågor(Se bilaga 1.).  
 



Examensarbete Kandidat FM1402 Fysisk planering VT2010 Siri Himmelman 
 

 9 

3. Bakgrund- Planprocessen 
3.1. Planeringsförutsättningar 
Planområdet är beläget i södra Tynnered, cirka 10 km från 
centrala Göteborg och 1,5 km från Frölunda Torg. Det innefattar 
Opaltorget samt ett område norr om detta. Området avgränsas i 
öster av Rubingatan, i norr av Vättnedalsskolan, i väster av 
bebyggelsen längs Kastanjeallén och i söder av Opalgatan. Även 
delar av Smaragdgatan och Briljantgatan hör till planområdet.5 
 
Stadsdelen Tynnered har cirka 28 000 invånare, och delarna 
Grevegården och Kannebäck har cirka 7000. Större delen av 
planområdets 13 hektar ägs av Göteborgs stad.6 
 
Bebyggelsen uppfördes huvudsakligen under 60- talet vilket gett 
området en tidstypisk utformning (trafik- och 
funktionsseparering). På platån ovanför Opaltorget ligger ett 
antal bostadskvarter upplåtna med bostadsrätt. På andra sidan 
och i samma nivå som torget ligger två bostadsområden upplåtna 
med hyresrätt. Det nordöstra hyresrättsområdet är ombyggt och 
renoverat under 80-talet, medan det sydvästra fått underjordiska 
garage men inte någon renovering. På grund av de skilda 
upplåtelseformerna samt de olika graderna av renovering är 
bostadsområdena socioekonomiskt olika.7  
 
De viktiga mötesplatserna i området är dåligt underhållna 

                                                 
5 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för centrum och bostäder 
vid Opaltorget inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg, 
Planbeskrivning, Samrådshandling, Göteborg, 20.10.2009 
6 ibid. 
7 Göran Berg, Norconsult, telefonintervju 04.03.2010 och intervjumöte 
25.03.2010, handledning mellan v.3 och v.19 
 

och delvis förfallna. Dessutom är befolkningsunderlaget vikande 
och underlaget för service och handel är av flera anledningar 
dåligt.  
 
Området anses dock ha stor potential på grund av sitt havs- och 
centrumnära läge. Det finns redan idag kollektiva förbindelser till 
centrala Göteborg. Både spårvagn 1 och 7 vänder vid Opaltorget, 
som även är en knutpunkt för gång- och cykelstråk. Det flacka 
naturområdet Ängsås och bergspartiet Ulvås ligger mycket nära 
Opaltorget. Inom planområdet, i anslutning till torget, ingår ett 
parkstråk där Kastanjeallén utgör ryggraden. 8  
 

 
Situationskarta, Källa: BIG:s slutleverans inför samrådet, PDF, Bjarke Ingels Group, 
31.08.2009 

                                                 
8 Norconsult, Kvalitetsprogram för den offentliga miljön i detaljplan för centrum och 
bostäder vid Opaltorget, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 20.10.2009 
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Planområdet Källa: Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 
Detaljplan för centrum och bostäder vid Opaltorget inom stadsdelarna 
Tynnered och Önnered i Göteborg, Planbeskrivning, 
Samrådshandling, Göteborg, 20.10.2009 
 

Planområdet Källa: Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 
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Bilder från planområdet. Källa: BIG:s slutleverans inför 
samrådet, PDF, Bjarke Ingels Group, 31.08.2009 
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3.3. Planprocessen fram till 2010 
3.3.1. Program för stadsutveckling i södra 
Tynnered 2004 
På uppdrag av byggnadsnämnden genomförde Göteborgs 
stadsbyggnadskontor i början av 2000-talet ett programarbete för 
södra Tynnered. I september 2004 var ”Program för 
stadsutveckling i Södra Tynnered” sammanställt.9  
 
I programmet hade ett antal förändringsområden pekats ut, och 
åtgärder föreslagits. För området väster om Smaragdgatan- 
Briljantgatan föreslogs ny bebyggelse i form av punkthus eller 
radhus, en upprustning av gatumiljön samt en förstärkning av 
parkstråket i väster.10  
 
Området vid Kastanjeallén, från Vättnedalsskolan till Opaltorget, 
beskrevs i programmet som mycket viktigt eftersom det ger Södra 
Tynnered sin identitet samt har en stor potential till att bli en 
självklar mötesplats. Här rekommenderades en ny vägdragning 
för att göra Opaltorget lättare åtkomligt för all trafik, vilket skulle 
vara en förutsättning för att torget skulle överleva. Torgrummet 
behöver enligt programmet en tydligare stadsmässighet och 
gestaltning, där det finns förutsättningar för varierande 
verksamheter och med tillåtelse att växa åt nordväst. Det 
föreslogs även nya bostäder för studerande och äldre i direkt 
anslutning till torget.11 
 
 

                                                 
9 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Program för stadsutveckling i södra 
Tynnered, Samrådshandling, Göteborg, 28.09.2004 
10 ibid. 
11 ibid.  

 
Förändringsområde: Briljantgatan- Smaragdgatan, Källa: Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret, Program för stadsutveckling i Södra Tynnered, samrådshandling, 
2004.09 
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Förändringsområde: Sydväst om Rubingatan, Källa:  Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret, Program för stadsutveckling i Södra Tynnered, 
samrådshandling, 2004.09 

 
Förändringsområde: Opaltorget- Rubingatan Källa: Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret, Program för stadsutveckling i Södra Tynnered, 
samrådshandling, 2004.09 
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I programmet uttrycktes också behov av en ny förbindelse norrut 
från Opaltorget, en bättre annonsering av torget från 
Grevegårdsvägen, förbättrade omstigningsförhållanden  
mellan spårvagn och buss samt en kvalitetshöjning av friytorna 
kring Kastanjeallén.12  
 
För området mellan Rubingatan och spårvägen föreslogs en 
förtätning för att i kombination med en offentlig hiss eller 
rulltrappa utgöra en länk mellan de högt liggande bostäderna och 
Opaltorget.13  
 
Det fjärde området som enligt programmet är i behov av 
förändring ligger vid korsningen Briljantgatan- Rubingatan- 
Safirgatan. I programmet föreslogs här en ny utformning av 
trafikanläggningarna för att skapa en sammanhållen yta vilket 
skulle möjliggöra ny bostadsbebyggelse.14 
.  
Gångvägen mellan spårvagnshållplatsen Briljantgatan och 
närliggande bostäder rekommenderades få en ny form för att 
skapa bättre tillgänglighet och öka tryggheten. Bebyggelse i 
sluttningen vid hållplatsen ansågs i programmet vara ytterligare 
en god åtgärd för att öka tryggheten.15 
 

3.3.2. Programsamråd 2004 
Den 28 september 2004 beslöt Byggnadsnämnden att genomföra 
samråd för programförslaget. Samrådsskedet pågick mellan 20 

                                                 
12 ibid. 
13 ibid. 
14 ibid. 
15 ibid. 
 

oktober och 15 december, då det ingick ett flertal 
informationstillfällen.16  
 
Efter sammanställandet av yttrandena visade det sig att den 
största tveksamheten hos medborgarna låg i frågorna om 
förtätning och trafik. De var skeptiska till de faktiska 
förutsättningarna för att genomföra förändringarna som gällde 
Opaltorget och trafiksystemet, framförallt när det gällde 
finansieringsfrågan. Men som planchef Hans Ander och 
planarkitekt Olof Sjödal skrev i samrådsredogörelsen så är 
kostnadsnyttan stor då man ser på projektet ur en 
samhällsekonomisk synvinkel. Enligt dem är det 
samhällsekonomiska perspektivet viktigt och motiverat eftersom 
bärkraft, konkurrenskraft och medborgarkraft är nyckelord i 
kommunens översiktsplan.17  
 

3.3.3. Antagande av program 2005 
Den 31 maj 2005 godkändes programmet av Byggnadsnämnden 
som underlag för fortsatt planering.18 I juni 2005 lämnade 
Fastighetskontoret till Byggnadsnämnden en ansökan om 
detaljplaneläggning av de utpekade förändringsområdena, vilket 
ledde fram till uppdraget för detaljplanen som tilldelades 
Stadsbyggnadskontoret den 29 november 2005. Själva 
uppdragshandlingen var det missiv som Stadsbyggnadskontorets 
planarkitekt Olof Sjödahl hade författat och som 

                                                 
16 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Program för stadsutveckling för södra 
Tynnered inom stadsdelen Tynnered i Göteborg, Samrådsredogörelse, Göteborg, 
02.05.2005 
17 ibid. 
18 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förnyelse och utveckling av Opaltorget 
och dess närmaste omgivningar, Program för parallella uppdrag, Göteborg, 
06.2006 
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Byggnadsnämnden antagit. I missivet ställdes krav på 
planprocessens innehåll. Där ingick en förstudie av planområdets 
inre trafikstruktur, en undersökning av en ny vägdragning för att 
öka tillgängligheten till torget samt ett påpekande om att 
planarbetet borde inledas med parallella uppdrag.19  
 

3.3.4. Startmöte 2006 
För att ge de strukturella frågorna kring Opaltorget en bred 
belysning samt få förslag till förnyelse och utveckling av 
Opaltorget beslöt Stadsbyggnadskontoret att handla enligt 
missivet och därmed inleda planarbetet med parallella uppdrag.20 
Detta krävde ett visst förarbete där ett program, som skulle ligga 
till grund för arkitektkontorens skisser, behövde tas fram. 
Programarbetet inleddes med två startmöten; ett den 16 februari 
och ett den 3 mars 2006. Under det första mötet deltog 
kommunala kontor och förvaltningar: 
 
Mats Johansson, SDF Tynnered 
Björn Wadefalk, SDF Tynnered 
Johanna Mäkitaavola, Park- och Naturförvaltningen 
Karin Frykberg, Fastighetskontoret 
Charlotte Olsson, Fastighetskontoret 
Evelina Eriksson, Miljöförvaltningen 
Irén Forsberg, Lantmäteri 
Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret 
Eva Holm, Stadsbyggnadskontoret 
Roland Andersson, Stadsbyggnadskontoret 
Mary Halvordsson, Stadsbyggnadskontoret 

                                                 
19 Malin Häggdahl, Matilda Svenning, Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 
intervjumöte, 09.04.2010 
20Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Program för parallella uppdrag 

Olof Sjödahl, Stadsbyggnadskontoret21 
 
I det andra mötet deltog bland annat de markanvisade 
intressenterna, varav flertalet senare har bytts ut mot dem som är 
markanvisade idag. Även Göteborgslokaler deltog, med uppgift 
att ge expertutlåtande kring frågor om kommersiell verksamhet.22 
Vid mötet närvarade: 
 
Björn Wadefalk, SDF Tynnered 
Jan Madås, Sverigehuset 
Karin Frykberg, Fastighetskontoret 
Charlotte Olsson, Fastighetskontoret 
Gilbert Hammarstrand, Fast. AB Keron 
Thomas Samuelsson, Familjebostäder 
Patric Hultskär, Familjebostäder 
Magnus Ranch, Göteborgslokaler 
Uno Peterson, Göteborgslokaler23 
 

3.3.5. Parallella uppdrag 2006 
Stadsbyggnadskontoret bjöd, i juni 2006, in arkitektkontoren 
Arkitekturkompaniet SI AB, White arkitekter AB samt Liljewall 
arkitekter AB för att delta i det parallella uppdraget. Uppdraget 
beskrevs i ett program, som togs fram med hjälp av Göran Berg, 
planarkitekt på konsultfirman Norconsult. Arkitektkontorens 
arbete pågick under perioden 15 juni till 1 september 2006.24 

                                                 
21Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Startmöte Opaltorget, Deltagare, 
Göteborg, 2006 
22 Häggdahl, Svenning 
23 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Startmöte Opaltorget, 2006 
24 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Program för parallella uppdrag 
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Liljewalls förslag, Källa: Liljewall Arkitekters presentation 
 
 
 

 
Liljewalls förslag, Källa: Liljewall Arkitekters presentation 
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Arkitekturkompaniets förslag, Källa: Arkitekturkompaniets presentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Arkitekturkompaniets förslag, Källa: Arkitekturkompaniets presentation  
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De inlämnade förslagen bedömdes efter dels innehållsmässiga 
aspekter, dels stadsbyggnadsmässiga aspekter.25 
  
De innehållsmässiga aspekterna kunde sammanfattas i följande 
punkter: Funktion, Flexibilitet, Tillgänglighet och trygghet, 
Gestaltning och Genomförbarhet. De stadsbyggnadsmässiga 
aspekterna gällde stadsbilden, anpassning till befintlig bebyggelse 
samt koppling till omgivningarna.26 
 
I oktober 2006 gjorde en bedömningsgrupp en utvärdering av de 
parallella uppdragen.27 Bedömningsgruppen bestod av:  
 
Annelie Hultén (s), ordförande Byggnadsnämnden 
Susanna Haby (m), vice ordförande Byggnadsnämnden 
Owe Nilsson (s), ordförande Fastighetsnämnden 
Kerstin Andersson (v), Stadsdelsnämnden Tynnered 
Micael Ivan, Trafikkontoret (representerade Trafiknämnden) 
Olof Sjödahl, Barbro Sandström, Göteborgs stadsbyggnadskontor 
Peter Junker, Fastighetskontoret 
Göran Berg, Norconsult, sekreterare28 
 
Tre referensgrupper, med inriktning på samhällsfrågor, 
brukarfrågor respektive trafikfrågor, tillförde bedömningsgruppen 
sina synpunkter. Den slutliga bedömningen sammanfattades 
under fyra teman av bedömningsgruppens sekreterare Göran 
Berg.29  
 

                                                 
25 ibid. 
26 ibid. 
27 Bedömningsgruppen, Utvärdering av parallella uppdrag, Göteborg, 10.2006 
28 Berg 
29 Bedömningsgruppen, Utvärdering av parallella uppdrag 

Det första temat gällde innehåll och exploatering. I jämförelsen 
mellan förslagen visade det sig bland annat att alla tre förslag 
innehöll ett högt bostadshus. Arkitekturkompaniet och Liljewall 
hade därutöver bostäder i hus med fyra till fem våningar. 
Bedömningsgruppen fann att ett eller flera höga hus vid torget 
kunde vara motiverat. Arkitekturkompaniet och White föreslog 
markbostäder/radhus i parkstråket öster om Kastanjeallén, vilket 
bedömningsgruppen ansåg positivt eftersom det skulle tillföra 
området nya bostadstyper. White och arkitekturkompaniet 
redovisade en utbyggnad av punkthus på berget vid Rubingatan, 
något som skulle kunna tillföra ett ökat underlag för service på 
Opaltorget under förutsättning att bebyggelsen bidrar till att 
förbättra gångsambanden mellan de båda nivåerna.30  
 
Det andra temat gällde trafik, och här hade samtliga förslag 
betonat behovet av att göra torget tillgängligt genom att skapa 
genomfartsmöjligheter för bil och buss, något som skulle tillföra 
liv och rörelse under större delen av dygnet. Bedömningsgruppen 
föredrog den trafikstruktur som Arkitekturkompaniet hade 
föreslagit, vilket innefattade en sammanlänkning av Opalgatan 
och en tvärgata till Grevegårdsvägen samt en förlängning av 
Smaragdgatan längs med spårvägen.31  
 
Tema nummer tre gällde torgmiljön och gestaltningen. Här 
visade de tre förslagen upp stor variation både i storlek och 
karaktär. Arkitekturkompaniets torg bestod längs med 
butiksfasaderna av hårdgjorda ytor och omslöt delvis en grön  

                                                 
30 ibid. 
31 ibid. 
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parkdel. Torgets norra del bedömdes som något ”obestämd och 
hopplös” men i övrigt ansåg bedömningsgruppen att 
dispositionen var trovärdig. Liljewall föreslog en stor torgyta där 
Opalkyrkans centrala delar låg kvar, och där torget omgavs av 
bostäder på två sidor. Vid spårvagnshållplatsen skulle det enligt 
förslaget finnas ett kulturhus som delvis skulle byggas över 
spåret.32  
 
Bedömningsgruppen ansåg att den bilfria miljön som bildas i 
anslutning till torgets östra delar riskerade att kännas storskalig 
och ödslig. Whites förslag innebar tre nya hus med skilda 
funktioner; ett medborgarhus, ett butikshus och ett bostadshus. 
Torget var omslutet, men öppnade sig mot busshållplatsen och 
vändslingan. Butikshusen vände därmed en tät baksida mot de 
befintliga bostäderna.33 
 
Det sista och fjärde temat handlade om trygghet, där 
bedömningsgruppen ansåg att Arkitekturkompaniet lyckats bäst 
eftersom deras förslag innebar bostäder med utblick över torgets 
olika delar, biltrafik som passerar buss- och spårvagnshållplatsen 
och liv på torget efter affärstid på grund av Kulturhuset och 
Opalkyrkan. Liljewalls förslag förhindrade överblick och skapade 
gömställen vid spårvagnshållplatsen genom den stora 
överbyggnaden. Förbindelsen till Rubingatan skulle kännas 
otrygg med den föreslagna inglasade gångbron och den offentliga 
hissen. Whites förslag ansågs huvudsakligen lyckat ur 
trygghetssynpunkt, med vissa tveksamheter i och med den delvis 
gömda spårvagnshållplatsen, viss avsaknad av naturliga stråk 
som korsar torget samt den begränsade utblicken över torget.34 

                                                 
32 ibid. 
33 ibid. 
34 ibid. 

3.3.6. Politiskt beslut 2006 
Bedömningsgruppens slutsats efter utvärderingen av de parallella 
uppdragen var att inget av de tre förslagen, varken enskilt eller i 
kombination, kunde läggas till grund för ett fortsatt program- 
eller detaljplanearbete. 35 Representanterna från 
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden och 
Stadsdelsnämnden Tynnered, vilka var bedömningsgruppens 
politiker, efterfrågade ”ett nytt formspråk för att skapa identitet 
och markera en positiv förändring”. 36 Susanna Haby, 
Byggnadsnämndens vice ordförande, menade att politikerna var 
eniga om att  något spännande, som skulle kunna locka 
ekonomiskt starka människor, behövde skapas. Det ”slumrande” 
området behövde enligt henne ett lyft och en mer heterogen 
blandning av människor från olika socioekonomiska grupper.37 
 

3.3.7. Ett fjärde parallellt uppdrag 2006 
För att få uppnå det nya, mer spännande formspråk som 
politikerna efterfrågade anlitade Stadsbyggandskontoret och 
Fastighetskontoret i oktober 2006 en ny arkitektfirma, det danska 
Bjarke Ingels Group (BIG), som fick samma underlagsmaterial 
som de tre andra arkitektkontoren. I mars 2007 presenterade BIG 
sitt förslag där själva formidén fick ett starkt genomslag bland 
politikerna.38  
 

                                                 
35 Bedömningsgruppen, Utvärdering av parallella uppdrag. Kommentar till BIG:s 
förslag, Göteborg, 08.2007 
36 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 
37 Susanna Haby (m), vice ordförande, Byggnadsnämnden, telefonintervju, 
22.02.2010 
 
38 Bedömningsgruppen, Kommentar till BIG:s förslag 
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Efter att de första parallella uppdragen hade utvärderats 
upplöstes den tidigare bedömningsgruppen. BIG:s förslag 
bedömdes därmed av nya konstellationer av planprocessens 
aktörer. De bildade en så kallad arbetsgrupp.39 
 
Första versionen av BIG:s förslag var uppbyggd kring 
Kastanjeallén, där utgångspunkten och inspirationskällan var en 
trång, grön dal formad med terrassodlingar. Förslaget syftade till 
att ge området ett kraftigt bebyggelsetillskott samtidigt som dess 
gröna karaktär och rekreationsvärden behölls. Smaragdgatan var 
förlängd för att föra in trafiken i området samt skapa 
förutsättningar för ett vitalt stadsliv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Berg 
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BIG:s gestaltningsförslag, BIG:s slutleverans inför samrådet, 
Bjarke Ingels Group, 31.08.2009 
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och kommersiell service. Förslaget bedömdes spännande men i 
många avseenden obearbetat. För att kunna avgöra dess 
genomförbarhet och jämföra det med de tidigare förslagen krävde 
arbetsgruppen en bearbetning som syftade till att lösa ett antal 
planeringsfrågor: 
 
Att integrera den gamla bostadsbebyggelsen med den nya 
föreslagna, att anpassa de stora terrassytorna till terrängen och 
den befintliga grönskan, att skapa acceptabla 
lägenhetslösningarna, att forma torget till en omslutande, trivsam 
mötesplats och ett självklart stadsdelstorg, att skapa en mer 
lättillgänglig kund- och besöksparkeringen intill torget, att minska 
de överdimensionerade våningsytorna för kommersiella lokaler 
och förvaltningslokaler samt  att bryta ner förslagets olika delar 
för att minska storskaligheten och för att möjliggöra så att 
förnyelsen kan ske stegvis.40 
  
Arbetsgruppen krävde dessutom en omlokalisering av den höga 
byggnaden, som enligt förslaget skulle ligga vid Vättnedalsskolan. 
41 
 
3.3.8. Markanvisning till exploatörer 2007 
Som nämnts tidigare var det i inledningen av de parallella 
uppdragen andra intressenter som var markanvisade, än vad det 
är idag. På grund av det tillkomna politiska kravet om att skapa 
ett nytt formspråk så ändrades förutsättningarna, vilket gjorde att 
det inte längre var självklart att det var de ursprungliga 
intressenterna som var lämpliga för markanvisning.42 

                                                 
40 Bedömningsgruppen, Kommentar till BIG:s förslag 
41 ibid. 
42 Häggdahl, Svenning 

Fastighetsnämnden beslutade därmed den 29 oktober 2007 att 
markanvisa fyra nya byggintressenter, som avsåg att bygga 
bostäder. De fyra byggintressenterna var HSB Göteborg, AF 
Projektutveckling AB, Veidekke Bostad AB och Familjebostäder 
i Göteborg AB. Avsikten med markanvisningen var att 
merparten av bostäderna skulle upplåtas med bostadsrätt. 43 
Exploatörerna har fortsatt att anlita BIG för utveckling av 
förslaget.44 
 

3.3.9. Startmöte 2008 
4 juni 2008 inledde Stadsbyggnadskontoret detaljplanearbetet för 
centrum och bostäder vid Opaltorget med ett startmöte.45 Deltog 
i mötet gjorde:  
 
Björn Wadefalk, SDF Tynnered 
Karin Alsén, SDF Tynnered 
Asbjörn Hanssen, SDF Tynnered 
Inger Skogsberg, LFF 
Frank Engelbrektsson, förvaltare LFF 
Uno Petersson, Göteborgslokaler 
Christer Lindstrand, Göteborgslokaler 
Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg 
Pernilla Rydeving, Miljöförvaltningen (ersättare) 
Karin Nordström, Kulturförvaltningen 
Wenche Lerme, Lokalsekretariatet 
Tomas Liljeblad, Park- och Naturförvaltningen (ersättare) 
Christian Schiötz, Fastighetskontoret 
Anders Alm, Fastighetskontoret 
                                                 
43 Fastighetskontoret, Genomförandebeskrivning, samrådshandling, 
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 06.10.2009 
44 Häggdahl 
45 Häggdahl, Svenning 
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Olof Sjödahl, Stadsbyggnadskontoret 
Matilda Svenning, Stadsbyggnadskontoret 
Under mötet gjordes en ny utvärdering av förslaget, och mål för 
det fortsatta arbetet sattes upp.46 
 

3.3.10. S2020 valde ut Opaltorget som 
pilotprojekt 2008 
S2020 är namnet på ett uppdrag som kommunfullmäktige 
tilldelade Sociala resursförvaltningen i slutet av 2007. Namnet 
står för Social hållbar utveckling år 2020, och syftar på att se till 
att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering.47 S2020:s 
råd valde, på inrådan av ledningsgruppens medlem Lars 
Ivarsson, under hösten 2008 ut Opaltorget som pilotprojekt, 
eftersom det enligt forskningsrapporten ”Lokala torg” från 2004 
är Göteborgs kommuns mest ”lessna” torg och har den 
besvärligaste trafikstrukturen.48 
 
Frågor om social hållbarhet var uppmärksammade redan i 
planprocessens inledande skede, framförallt på grund av 
inblandningen av tjänstemän från Tynnereds 
Stadsdelsförvaltning och från Tryggare Mänskligare Göteborg. 
De har vid flera tidpunkter engagerat medborgare, verksamheter 
och förvaltningar i arbetet med att implementera den sociala 
dimensionen, genom att hålla i trygghetsvandringar där 

                                                 
46 Matilda Svenning, Minnesanteckningar. Startmöte för Opaltorget med 
omgivningar, Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 04.06.2008 
47 Göteborgs stad, S2020- socialt hållbar utveckling år 2020, 01.05.2010, 
<www.goteborg.se/s2020> 
48 Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg, telefonintervjuer, 
26.02.2010 och 22.03.2010 

deltagarna fick tänka sig in i bland annat hur olika åldersgrupper 
upplever den offentliga miljön.49 
 
Tryggare Mänskligare Göteborg är ett kommunalt råd som har i 
uppdrag att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor. I den 
S2020- grupp, som bildades för att ge stöd i de sociala frågorna i 
stadsförnyelseprojektet ”Centrum och bostäder vid Opaltorget”, 
fanns Lars Lilled, Gerd Cruse Sondén och Sören Olsson som alla 
arbetar inom Tryggare Mänskligare Göteborg. Karin Alsén och 
Björn Wadefalk från Tynnereds Stadsdelsförvaltning var 
sammankallande till S2020-gruppens möten.50 
 

3.3.11. Göteborgslokalers inträde 2008 
Förvaltnings AB Göteborgslokaler, som är en del av den 
kommunala koncernen Framtiden, deltog i ett arbetsmöte den 24 
oktober 2008, och anmälde då sitt intresse för att delta i 
processen som exploatör.51 Göteborgslokalers uppgift att bidra 
med expertutlåtande när det gällde kommersiell verksamhet 
kvarstod. De var redan från början mycket kritiska till det 
föreslagna torgets utformning, och tror fortfarande inte att det 
kommer att bli ett bärkraftigt torg. Bolaget är en kandidat till att 
äga de butiks- och kontorsfastigheter m.m. som föreslås i 
planförslaget, men har på grund av misstro på förslaget framtid 
inte varit intresserade av ett sådant deltagande.52 
 

 
                                                 
49 ibid. 
50 Lars Lilled, Sociala resursförvaltningen, rådmedlem i Tryggare Mänskligare 
Göteborg, telefonintervju, 26.02.2010 
51 Häggdahl, Svenning 
52 Magnus Henricson, Göteborgslokaler, telefonintervju, 22.02.2010 och 
23.03.2010 
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3.3.12 Krav från Lokalsekretariatet 2008 
Lokalsekretariatet, vars uppgift är att bevaka den kommunala 
servicen lämnade i slutet av 2008 krav om att behovet av en 
förskola skulle tillfredställas genom planförslaget.53  
Enligt Malin Häggdahl, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret, så 
deltog dock Lokalsekretariatets Stellan Sjölander redan hösten 
2006 i en av referensgrupperna i utvärderingen av de parallella 
skisserna.54 
 

3.3.13. Kvalitetsprogram 2009 
På uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor tog konsultfirman 
Norconsults fram ett kvalitetsprogram för att bidra till arbetet 
med att utveckla Opaltorget med omgivningar till ett attraktivt 
och tryggt område av hög kvalitet. Programmet skulle säkra en 
bestämd kvalitetsnivå i det offentliga rummet. Det var färdigställt 
den 20 oktober 2009, och presenterades tillsammans med en 
gestaltningsplan. Endast allmän platsmark behandlades i 
gestaltningsplanen.55  
 
Till grund för arbetet låg BIG:s förslag, vilket gjorde att 
framtagandet av kvalitetsprogrammet och tillhörande 
gestaltningsplan blev en vidarebearbetning eller ett komplement 
till det.56  
 
 
 

                                                 
53 Wenche Lerme, Lokalsekretariatet, telefonintervju, 28.04.2010 
54 Häggdahl 
55Norconsult, Kvalitetsprogram för den offentliga miljön i detaljplan för centrum och 
bostäder vid Opaltorget 
56 Berg 

3.3.14. Samråd 2009 
I oktober 2009 var samrådshandlingarna färdigställda, och 
byggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd för 
detaljplanen. Förutom planhandlingarna (planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser) 
presenterades Program med samrådsredogörelse, 
Illustrationsritning, Kvalitetsprogram, Fastighetsförteckning, 
Förteckning över samrådskrets, Grundkarta, Trafikutredning 
(Trafikkontoret, WSP, 2009.10.20), Bullerberäkning 
(Stadsbyggnadskontoret, 2009.09.10) samt Parkeringsutredning 
(Norconsult AB, 2009.09.17).57 
 
Mellan 4 november och 15 december 2009 pågick samrådsskedet 
för detaljplaneförslaget för Opaltorget. Det hölls två 
informations- och samrådsmöten, ett i november och ett i 
december. 
Vid samrådsmötena presenterades 6 stycken projektmål: 
 
Attraktivt lokalt torg och mötesplatser 
God boendemiljö 
Utveckla befintliga kvaliteter 
God tillgänglighet och kommunikation 
Identitetsskapande utformning 
Hållbar stadsutveckling (S2020)58 
 
Projektmålen är även angivna i planbeskrivningen.59 
 
 
                                                 
57 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 
58 Presentation av detaljplan, Samrådsmöte, PowerPoint, Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret, 16.11.2009 
59 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 
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Under samrådet medverkade: 
Anette Palle, Stadsbyggnadskontoret (moderator) 
Christian Schiötz, Fastighetskontoret 
Beata Löfmarck, Trafikkontoret 
Malin Häggdahl, Birgitta Lööf, Kerstin Lundgren 
Stadsbyggnadskontoret 
Anders Wimby HSB, Micael Jansson Familjebostäder, Ture 
Johannisson AF bygg, Olof Olausson Veidekke, Magnus Henricson 
Göteborgslokaler 
Karin Alsén, Björn Wadefalk Stadsdelsförvaltningen Tynnered 
Göran Berg, Norconsult60 
 
Ställningstagande till yttranden, inkomna under samrådet, pågår i 
nuläget (maj 2010). Göteborgs Stadsbyggnadskontor har beslutat att 
en vidare diskussion, där eventuellt en ytterligare expert bjuds in, 
krävs för att kunna utvärdera förslagets kommersiella lokaler, samt 
för att avgöra om det kommer att vara möjligt att förverkliga 
detaljplanen så som den ser ut idag.61 
 

3.3.15. Utställning/antagande 2010 
Enligt den senaste revideringen av tidplanen kommer 
utställningsbeslut och utställning att ske i oktober/november 2010. 
Antagandet planeras ske under första halvåret 2011.62 

                                                 
60 Presentation av detaljplan 
61 Häggdahl 
62 Häggdahl 
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4. Teoretiska utgångspunkter: 
gestaltningsprinciper 
 
4.1. Jan Gehl: Life Between Buildings Using public 
space 
 
Jan Gehls verk Life Between Buildings finns inte utgiven på svenska 
vilket betyder att beskrivningen av hans principer är min 
personliga tolkning. Jag har valt att använda de engelska titlarna, 
som beskriver de avväganden som måste göras inom stads- och 
rumsplanering, eftersom jag misstänker att det är de som är mest 
allmänt kända. 
 
Inledningsvis kan man säga att Jan Gehl i Life Between 
Buildings har fokuserat på utformningen av stadens offentliga 
rum, och definierat de principer som är mest optimala att 
använda för att skapa en vital utomhusmiljö, liv mellan husen. 63 
 
Stadsmiljön ska locka till och vara funktionell för tre typer av 
utomhusaktiviteter: 
 

• Nödvändiga aktiviteter: gå till skolan, vänta på bussen 
• Valbara aktiviteter: sola, gå promenad för att få frisk luft 
• Sociala aktiviteter: hälsningar, konversationer, men 

framförallt passiv kontakt såsom att se och att höra andra 
människor64 

 

                                                 
63 Jan Gehl, Life Between Buildings, övers. J.Koch, sjätte upplagan, The Danish 
Architectural Press, Köpenhamn, 2006, s.81- 127 
64 ibid. 

I utomhusmiljöer med dålig kvalité pågår endast nödvändiga 
aktiviteter. Ju bättre utomhusmiljön är desto fler frivilliga 
aktiviteter kommer att at plats, och därmed ökar möjligheten till 
spontana sociala aktiviteter. 65 
 
Gehl beskriver fyra avväganden som behöver göras då man 
sysslar med stads- och rumsplanering, samt hur man sedan bör gå 
till väga för att nå det mål som har valts ut.66 
  

4.1.1. To Assemble or Disperse  
Gehl beskriver ett antal beslut inom stadsplanering, som starkt 
påverkar om människor kommer att samlas eller skingras på 
platser i deras utomhusmiljö. Trots att Gehls fokus ligger på 
beslut som gör att människor och aktiviteter samlas, menar han 
att det inte alltid är det som är det eftersträvansvärda. I många 
fall finns det behov av att sprida de sociala aktiviteterna mer jämt 
inom staden. Gehl anser dock att det är svårare att samla 
människorna än att skingra dem, vilket är anledningen till att han 
har fokuserat på den första problematiken. I punkter där 
människor möts kan de individuella aktiviteterna stimulera 
varandra. Deltagarna får dessutom möjlighet att observera och 
delta i andra aktiviteter. 67 
 
En av de viktiga planeringsfrågorna som rör att skapa 
koncentrationer av människor handlar om byggnaders 
utformning samt deras förhållande till de mänskliga 
dimensionerna. Att bygga tätt och lågt behöver inte automatiskt 
skapa en högre koncentration av aktiviteter, utan det är 
entréernas placering i förhållande till gångtrafikanternas vägnät 
                                                 
65 ibid. 
66 ibid. 
67 ibid. 
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som är avgörande i frågan. Människor rör sig helst inte till fots 
längre än 400- 500 meter ifrån bostaden, vilket kan jämföras med 
radien på 20- 100 meter där det är troligast att de stöter på andra 
människor och aktiviteter. Slutsatsen som Gehl drar utav detta är 
att koncentrationen av människor här är oerhört viktig, samt att 
det är nödvändigt att noggrant planera varje meter av fasadlivet 
och fotgängarnas vägnät, både i den större och mindre skalan. 
Det är dessutom en fördel om det istället för att vara flera 
parallella stråk är en kompakt gata, eftersom det skulle öka 
chansen för att sociala möten uppstår.68 
 
Ett gott exempel på stadsplanering som lyckats samla människor 
är den som oftast är kopplad till äldre städer, där de allmänna 
platserna är i fokus och alla andra funktioner är effektivt 
lokaliserade kring dem samt har entréer som vetter mot gatan. De 
enskilda byggnaderna bör vara tätt placerade så att systemet av 
offentliga rum blir så kompakt som möjligt. I de fall aktiviteterna 
är samlade längs en gata så kan de boende genom endast en kort 
promenad avläsa området. 69 
 
 Gator och torg behöver struktureras med en större variation när 
det gäller större planeringsprojekt. Huvudgator, sidogator samt 
torg med primär och sekundär karaktär behöver vara inkluderade 
i planen. I de funktionalistiska planerna har de offentliga 
platserna ofta blivit överdimensionerade, gator har blivit 
motorvägar och torgen har blivit stora, öppna, odefinierbara 
platser som inte lockar till något slags socialt möte. Det är 
resultatet av ett val som gjorts i planeringsskedet. 2-3 meter är ett 
exempel på ett gatumått som skulle tillåta gångtrafik, med en 
storlek på 40- 50 fotgängare per minut. Måttet används vid 
                                                 
68 ibid. 
69 ibid. 

bestämning av avstånd mellan torgstånden på markandsplatsen, 
och är dessutom en vanlig gatubredd i Venedig. Gehl menar att 
det nästan alltid är mer intressant att vistas i de trängre passager, 
där man kan se både en större helhet och detaljerna. 
 
När man som planerare är osäker på hur stor en plats behöver 
vara, så anser Gehl att det är bättre att låta den få en mindre 
storlek, än att överdimensionera för säkerhets skull. Här i 
Nordeuropa är solljus en viktig och efterfrågat faktor, som går att 
tillgodose även om stadsrummen ges en mindre, mänsklig skala. 
En lösning är terrasshus, en annan att är skapa mindre stadsrum 
inuti de större, till exempel med hjälp av trädrader.70 
 
Ett annat grepp som påverkar det sociala livet på en plats är om 
det finns effektivt utformade växlingszoner mellan gatan och 
fasaderna.  Avståndet mellan entréer och övriga funktioner bör 
dessutom vara kort. Gehl sammanfattar denna princip till att 
gälla en kombination av smala utrymmen och många dörrar. 
Verksamheter som behöver stora ytor får ta plats ovanför 
gatulivet, eller döljas bakom mindre enheter, så att det inte bildas 
luckor mellan de effektiva, levande zonerna.71 
 
Att placera aktiviteter på olika nivåer gör deltagande och 
samverkan både fysiskt och psykiskt svårare, även i de fall då 
betraktaren befinner sig på en högre nivå och därmed har en 
överblick över båda stadsrummen. Är målet att samla människor 
och låta deras aktiviteter inspirera varandra så bör aktiviteterna 
alltså vara placerade på samma nivå.72 

 
                                                 
70 ibid. 
71 ibid. 
72 ibid. 
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4.1.2. To Integrate or Segregate 
Med integrering menas då olika grupper och funktioner existerar 
och fungerar sida vid sida, vilket kan exemplifieras med den 
medeltida staden. Att segregera staden är att separera de 
funktioner och grupper som skiljer sig åt, så som varit 
konsekvensen av den funktionalistiska stadsplaneringen.73  
 
De privata hemmens vardagsrum kan enligt Gehl användas som 
en modell för hur aktiviteter bör integreras i både mindre och 
större skalor. I vardagsrummet, likaväl som i stadsrummet, kan 
olika personer vara ockuperade utav olika saker samtidigt, men 
de individuella aktiviteterna kan även fungera tillsammans.74  
 
Genom att integrera olika aktiviteter och funktioner i och runtom 
stadsrummet tillåts deltagarna att inspirera och stimulera 
varandra, samt att skapa en uppfattning om hur samhället är 
uppbyggt och fungerar. Gehl menar att det som planeraren 
primärt behöver beakta för att kunna skapa en intressant 
stadsmiljö är huruvida de människorna som bor och arbetar i de 
olika byggnaderna utnyttjar samma offentliga platser och därmed 
möts i samband med deras dagliga aktiviteter. Sekundärt är hur 
fabriker, bostäder och service placeras i förhållande till 
varandra.75  
 
Vidare menar Gehl att man för att kunna skapa en vital 
stadsmiljö behöver definiera sociala relationer och praktiska 
fördelar, som är kopplade till stadens funktioner. Separering av 
funktionerna bör endast accepteras då nackdelarna med deras 
samspel överväger fördelarna. Ett exempel på det är då bullrande 
                                                 
73 ibid.  
74 ibid.  
75 ibid. 

industriverksamhet är integrerad med bostäder. Det kan vara en 
fördel att i en större skala föra ett konsekvent arbete som syftar 
till att blanda alla de funktioner som inte stör.76  
 
Genom att placera en högskola i eller i nära anslutning till en 
stad så skapas en funktionsintegrering som innebär ett utbyte 
mellan funktionerna. Då ett nytt universitet byggs skapas motiv 
för nybyggnad av bostäder och handel i dess omgivning, vilket 
bildar en kontrast till de angränsande, äldre stadsdelarna. 
Universitets kontakt med staden innebär att de funktioner och det 
liv som finns där blir tillgängligt för dem som är involverade i 
dess verksamhet. Motsatsen till detta exempel är ett fristående 
campus, en fullständigt segregerad funktion, som saknar utbyte 
med stadens offentliga vitalitet och ger knappt upphov till något 
eget liv. En förutsättning för att integrering av olika typer av 
människor och aktiviteter ska kunna ske är att 
planeringsprinciper som förespråkar sådana monofunktionella 
områden förkastas.77 
 
En annan sorts segregering som Gehl beskriver är den som  
trafikseparering orsakar. Han menar dock att det finns flera olika 
vägar att gå för att lösa detta. En princip skulle vara att få en 
mycket större del av de individuella resorna att bli en del av 
kollektivtrafik-, gång- eller cykelsystemet istället för 
biltrafiksystemet. En princip som Venedig ger exempel på är att 
biltrafiken stannar utanför stadsgränsen, alternativt utanför 
bostadsområdet, och därefter fortsätter resorna i en lägre 
hastighet till fots eller med cykel.78 
 
                                                 
76 ibid. 
77 ibid. 
78 ibid. 
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En annan princip, som först introducerades i Holland, går ut på 
att lokaltrafiken integreras i stadsmiljön men på fotgängarnas 
villkor. Oavsett vilka av de nämnda principerna som används så 
är det viktigt att försöka integrera trafiken med 
utomhusaktiviteterna. Då trafiken består av fotgängare eller 
biltrafik som håller en låg hastighet finns det inga argument för 
att separera aktiviteterna från trafikrummet. Eftersom trafiken till 
och från bostäderna är den dominerande utomhusaktiviteten i 
bostadsområdena finns det starka argument för att integrera så 
många aktiviteter som möjligt med trafiken. Gehl menar att 
gränsen mellan utomhusaktiviteter är flexibel och ofta vävs 
samman. Många av dem, till exempel lek eller konversationer, 
uppstår då personerna är involverade i andra aktiviteter.79 
 

4.1.3. To Invite or Repel 
Genom att göra de offentliga platserna lättillgängliga och 
inbjudande så kan människorna lockas från de privata rummen 
till de offentliga. Hur det offentliga rummet förhåller sig till det 
privata är avgörande för om det kommer att upplevas som 
inbjudande eller avvisande. Är gränsdragningen mellan privat 
och offentligt för skarp, som det till exempel ofta är mellan 
bostäderna i ett högt flerbostadshus och gatan utanför, så 
kommer de boendes hämmas att lämna sin privata sfär. Det finns 
därför ett behov av flexibla länkar mellan privat och offentligt, en 
halvprivat zon som underlättar förflyttning av människor och 
aktiviteter mellan ute och inne.80  
 
Att kunna se vad som händer på platsen är något som kan 
upplevas inbjudande, och kan locka betraktaren till att vilja delta 

                                                 
79 ibid. 
80 ibid.  

i de aktiviteter som pågår. Ett exempel på detta fenomen är det 
faktum att ungdomsklubbar och kulturcentrum som har fönster 
längs med gatan har fler medlemmar än de som inte erbjuder 
någon insyn från det offentliga rummet. Även avståndet och hur 
pass hanterlig en sträcka upplevs spelar en stor roll för hur 
inbjudande en aktivitet upplevs.81 
 
I den offentliga miljön söker människorna, medvetet eller 
omedvetet, uppfylla ett antal psykiska behov; behovet av kontakt, 
behovet av kunskap och behovet av stimulering. Avsikten att 
uppfylla dessa behov döljs i fysiska, rationella handlingar, som 
att handla, ta en promenad, ta frisk luft eller tvätta bilen.82 
 
De rationella motiven vävs samman på grund av de 
gemensamma underliggande motiven, vilket samtidigt ställer 
krav på att den offentliga miljön erbjuder lämpliga destinationer 
där människorna kan mötas. Speciella utflyktsmål, utkiksplatser, 
platser där det är vackert att se på solnedgången, affärer och 
kulturcentrum är exempel på sådana lämpliga destinationer. För 
barn är lekplatser en utmärkt destination, vars viktigaste funktion 
är att skapa möten som inspirerar till aktivitet.83 
 
Något annat som kan locka de vuxna att röra sig från sin privata 
sfär till det halvprivata eller offentliga, är att det finns något att 
göra utanför huset, möjligheter att agera och aktiviteter att delta 
i. Här spelar trädgården en stor roll, framförallt om den är 
lokaliserad intill ett stråk där andra människor passerar. I det 
offentliga eller halvprivata rummet bör det alltid finnas möjlighet 

                                                 
81 ibid. 
82 ibid. 
83 ibid. 
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att göra dagliga sysslor. På så sätt kan nyttigheter kombineras 
med angenäma, sociala aktiviteter.84 
 

4.1.4. To Open Up or Close In 
Genom att skapa en kontakt mellan det offentliga rummet och de 
angränsande bostäderna, affärerna, fabrikerna, verkstäderna och 
de kommunala byggnaderna kan ett utbyte ske mellan 
aktiviteterna. Kontakten etableras inte automatiskt för att en 
verksamhet har stora fönster, utan hanteringen av avstånd är 
också en avgörande faktor. Den starkaste kopplingen uppstår då 
de stora fönstren är direkt vid gatan, på en mänsklig nivå.85 
 
Gehl ifrågasätter, det idag mycket vanliga fenomenet, att skärma 
av människor och aktiviteter från den offentliga miljön, oavsett 
om det är en konsekvens av medvetna eller omedvetna val. Han 
förespråkar en planeringsprincip där de olika fallen utvärderas 
individuellt samt där fördelar och nackdelar ställs mot varandra.86 
 
Gehl menar att han upptäckt en trend, som innebär att man 
skapar offentliga platser med privat karaktär. Det kan 
exemplifieras med privata gallerior som korsar urbana stråk, 
vägnät under marknivån samt stora torgliknande platser inuti 
hotell. Konsekvensen av en sådan trend är att människor och 
aktiviteter skärmas av från de offentliga platserna, som därmed 
avfolkas och blir otrygga. 87 
 
En annan påfallande trend är den som omvandlat gångtrafik till 
motortrafik. Gångtrafikantens upplevelse när han rör sig längs 
                                                 
84 ibid.  
85 ibid. 
86 ibid. 
87 ibid. 

med den öde trottoaren blir splittrad och otydlig, eftersom han 
inte kan se dem som är på väg förbi i bilarna. Där det inte finns 
fungerande torg blir vägkorsningen en mötesplats. Den princip 
som planeraren behöver utnyttja för att skapa en öppen trafik, är 
en som innebär att biluppställningsplatserna placeras 100- 200 
meter från bostadsområdet. Detta resulterar i ett vitaliserat 
gaturum, som är stimulerande för de som rör sig i det. I de 
områden där denna princip applicerats har chansen för 
informella möten ökat, och risken för vandalism och kriminalitet 
har minskat.88 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 ibid. 
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4.2. Gordon Cullen: The Concise Townscape 
 
Gordon Cullens verk The Consice Townscape finns inte utgiven på 
svenska vilket betyder att beskrivningen av hans principer är min 
personliga tolkning. Jag har valt att använda de engelska titlarna, 
som beskriver de stads- och rumsplaneringskoncept som Cullen 
förespråkar, eftersom jag misstänker att det är de som är mest 
allmänt kända. 
 
Cullen beskriver alltså koncept som han menar kan användas för 
att dramatisera upplevelsen av stadslandskapet, samt för att 
skapa klarhet för dem som ska röra sig igenom det.89  
 

4.2.1. Serial vision  
Serial vision är en kvalitet som kan upplevas i en stad som 
innehåller variation. Enligt Cullens principer skapas denna 
kvalitet genom att staden delas upp i sekvenser av rum. Tydliga 
kontraster skiljer rummen åt, och de uppenbarar sig vartefter 
människan rör sig genom stadslandskapet. I plan, menar Cullen, 
krävs det endast små variationer för att få en oproportionerligt 
stor effekt i den tredje dimensionen. Det skiftande samspelet 
mellan stadens objekt samt de dramatiska punkter där riktningar 
möts är dock, enligt Cullen, något som endast det öppna, vakna 
ögat kan ta del och uppfyllas av.90  
 

4.2.2. Content 
Cullen delar in landskapet i kategorier: bland annat Metropol, 
stad, park, industri, uppodlad mark och vild natur. Han menar 

                                                 
89 Gordon Cullen, The Concise Townscape, första upplagan, The Architectural 
Press, London, 1961 
90 Cullen, s.17-20 

dock att kategorierna mycket väl kan förändras, försvinna eller 
tillsammans bilda nya varianter. Det enda beständiga är själva 
kategoriserandet. Människan behöver kunna särskilja landskapets 
olika delområden för att kunna orientera sig och förstå dess 
funktioner. Inom och mellan kategorierna finns olika sorters 
relationer som kan dramatiseras genom vissa grepp. Nedan följer 
3 exempel på sådana grepp:91 
 

• Geometry: Cullen beskriver geometri som ett grepp som 
kan jämföras med fenomenet då en byggnad uppfattas 
som en skulptur eller konst. Det geometriskt formade 
landskapet menar han upplevs som en förening av 
himlens vidsträckthet och något som är besläktat med 
Newtons system. Det genomsyrar landskapet med sin 
skala, likgiltighet och enkelhet.92 

 
• Multiple use: Cullen menar att om vi låter segregering och 

zonering dominera vår planering så finns det en stor risk 
att vi går miste om de betydelsefulla kvaliteterna som 
finns i sociala möten. För att bevara eller skapa dessa 
kvaliteter måste vi acceptera fördelarna och nackdelarna 
som uppstår i samband med samexistens, och låta gatan 
betraktas som något som tillhör alla.93 

 
• Scale: Det mest kraftfulla verktyget för att skapa ett 

dramatiskt förhållande mellan två objekt är skalan. Cullen 
menar att skala inte är samma sak som storlek, utan 
snarare det anspråk på storlek som konstruktionen gör hos 
betraktaren. Då två objekt med olika skalor placeras 

                                                 
91 Cullen, 57-59 
92 Cullen, 75-79 
93 ibid.  
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bredvid varandra så förstärks skalorna, vilket enligt Cullen 
ger en mer intensiv upplevelse. Sådana förhållanden kan 
till exempel uppstå i samspelet mellan byggnader, mellan 
byggnader och träd eller mellan byggnaden och 
människan själv. Cullen ger i beskrivningen av skalans 
inverkan även ett exempel på ett fenomen som han kallar 
Recession; att genom manipulering av en byggnads skala 
lura ögat till att uppleva avståndet till byggnaden som 
mindre eller större än vad det i själva verket är.94 

 

4.2.3. Legs and wheels 
Stadens golv fyller många olika funktioner som ska förtydligas 
genom struktur och färg. Det ska dessutom länka samman 
byggnaderna genom att engagera ögat. Mellan funktionerna kan 
dramatiska relationer skapas. Bilsamhällets kraftiga utveckling 
har enligt Cullen förändrat gatulivet på två sätt: 
gatubeläggningens tidigare variation och karaktär har nästintill 
förintats och motorfordonen gör större och större intrång i 
fotgängarreservaten.95 
 
På grund av den monotona gatubeläggningen upplevs 
byggnaderna vara utplacerade på en gemensam yta, som varken 
kopplar dem samman eller beskriver vilket sorts liv som är menat 
uppstå emellan dem. Cullen anser att det finns många olika 
material, som kan användas för att vitalisera stadens golv och 
samtidigt indikera olika användningsområden. Enkelriktade 
gator, parkering och övergångsställen skulle på så sätt kunna 
förtydligas, och en ny sorts funktionell estetik skulle införas i 
gatumiljön.96  
                                                 
94ibid.  
95Cullen, 121-122  
96ibid.  

 
I områden som endast är avsedda för fotgängare föreslår Cullen 
en gatubeläggningen som består av antingen kullersten, gatsten, 
skifferplattor, mosaik, grus eller gräs. Den funktionella estetiken 
ska först och främst skapa ett prioriteringssystem, för att hämma 
och dirigera trafiken, samt förstärka upplevelsen av 
omkringliggande byggnader. Detta måste kombineras med 
konventioner som upprätthåller prioriteringssystemet. På grund 
utryckningsfordonens behov av framkomlighet kan inte de olika 
gatufunktionerna förstärkas med hjälp av fysiska hinder.97  
 
De gator, som motortrafiken har begränsad tillgång till, har en 
mer privat karaktär. Den trafik som rör sig längs dessa gator gör 
det på fotgängarnas villkor. Cullen menar att det är 
gångtrafikanternas nätverk av vägar som binder samman staden 
och skapar ett vitalt mönster. Gångvägarna kan vara anslutna till 
motortrafikens gaturum eller till affärs- och kontorsstråk, men 
nätverket måste vara sammankopplat till en helhet. Det bör 
dessutom koppla samman stad och land.98 
 

4.2.4. Change of level 
Nivåer är en av de mest omtalade aspekterna när det gäller 
människans emotionella upplevelse av sin position. Cullen syftar 
både på de nivåer uppstått på grund av landskapets 
höjdskillnader, och de nivåer som skapats artificiellt. Alla platser 
har ett nollplan, och människan har inbyggt en väldigt stark 
medvetenhet om var hon befinner sig i förhållande till det. På en 
nivå nedanför nollplanet skapas känslor av intimitet, 
underlägsenhet, rumslighet, klaustrofobi och beskydd. På en nivå 

                                                 
97 ibid. 
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ovanför nollplanet skapas däremot känslor av upprymdhet, 
utsikt, överlägsenhet, utsatthet, svindel och privilegium. Nivåer 
som är belägna på var sin sida om ett stup, och har samma 
förhållande till nollplanet, upplevs ha en stark koppling till 
varandra. Fenomenet kan jämföras med den funktionella 
användningen av nivåer för att sammanföra eller separera olika 
sorts trafikanter.99 
 
Nivåer ger alltså tre olika sorters intryck; funktionella, 
visuella/objektiva och psykologiska. Hur nivåskillnaderna 
används kan därför inte enbart motiveras av nyttoaspekter.    
Upplevelsen av nivåerna skiljer sig mycket från upplevelsen av 
andra effekter som stadslandskapet kan erbjuda, till exempel 
upplevelsen av att betrakta ett skimrande väggmaterial. I det 
första fallet är betraktaren engagerad, i det andra fallet mer 
oengagerad. Trots det, menar Cullen, är båda effekterna lika 
viktiga att eftersträva. 100 
 
Ett lutande plan är bättre lämpat än ett horisontellt, när det gäller 
att skapa en känsla av rumslighet. Sluttningens geometri och 
homogenitet kan upplevas som en stor kvalitet, framförallt där 
många människor rör sig, och bör därför inte brytas eller 
avgränsas av staket eller buskar. Cullen menar att vi bör ta vara 
på möjligheten att skapa eleganta övergångar mellan nivåer. Han 
påpekar dock också att marken är en enhet som alltför ofta bryts 
av, och därför är det viktigt att komma ihåg att trots att 
höjdskillnader finns så måste vi inte alltid anpassas oss till dem.101   
 

                                                 
99 Cullen, 175-181 
100 ibid.  
101 bid.  

Hur ett objekt upplevs och vilken betydelse det får är beroende av 
hur det förhåller sig till nivåskillnaderna. Det som ska upplevas 
som en imponerande byggnad placeras därför på toppen av 
backe.102  
 

4.2.5. Here and there  
Människan har av naturen ett behov av att göra anspråk och 
uttrycka ägande. När det gäller den allmänna utomhusmiljön 
uttrycker vi ägande genom att stanna upp, slå oss ned eller röra 
oss längs med ett stråk. Beroende på var vi är eller rör oss och 
vad vi gör ges en viss identitet till aktiviteten, till exempel 
marknad, knutpunkt eller tydligt definierat promenadstråk. På så 
sätt utvecklas det i staden platser med olika identitet. För att 
betraktarens ska kunna uttrycka sitt förhållande till platsen, 
definieras vad, Cullen kallar, ett Here och ett There. Det är 
genom att manipulera relationen mellan Here och There som 
upplevelsen av staden kan dramatiseras. Nedan följer ett par 
exempel på de principer som Cullen menar kan användas för att 
manipulera den beskrivna relationen.103 
 

• Looking into enclosure: Allting som kan ockuperas av 
människan fysiskt eller genom hennes fantasi blir för 
henne väldigt tilldragande, det drar henne utåt. Portiker, 
balkonger och terrasser har den sortens förmåga att 
kommunicera med oss människor.104 

 

                                                 
102 ibid.  
103 Cullen, s. 182-183 
104 Cullen, s.36  
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• Narrows: Genom att låta byggnader tränga ihop sig och 
bilda en smal passage, så kan mer väldefinierade rum i 
staden bildas utan att det hindrar trafikanter att passera.105 

 
• Silhouette: Det platta block- huset skapar en alltför skarp 

uppdelning mellan omgivningen, de jord- bundna 
strukturerna och himmelen. För att konstruera en siluett 
som mjukar upp dessa gränserna krävs ett nätverk, en 
utsmyckning eller ett öppet, upphöjt taköverstycke.106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
105 Cullen, s.45 
106 Cullen, s.40 
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4.3. Kevin Lynch: The Image of the city 
Kevin Lynchs verk The Image of the City finns inte utgiven på 
svenska vilket betyder att beskrivningen av hans principer är min 
personliga tolkning. Jag har valt att använda de engelska titlarna, 
som betecknar stadens element, eftersom jag misstänker att det är 
de begreppen som är mest allmänt kända. 
 
Kevin Lynch menar att de fundamentala funktionerna i en stad 
är cirkulationen, de stora markanvändningarna och de större 
knutpunkterna. Han beskriver hur staden och dess byggstenar bör 
samordnas för att skapa tydlighet, logik och läsbarhet.107  
 
Hans analys, som lagt grunden till ”The Image of the City”, är 
avgränsad till att de effekter som uppkommer på grund av 
stadens fysiska, uppfattbara objekt. Invånarna skapar sig olika 
bilder av staden, varav Lynch har kunnat identifiera 5 stycken 
fysiska element, som återfinns i alla de olika stadsbilderna. 
Elementen benämns som stråk, gränser, områden, noder och 
landmärken. Han beskriver dem som separata objekt, men i 
verkligheten är de starkt relaterade till varandra; distrikten 
struktureras med noder, definieras av gränser, genomskärs av 
stråk, samt beströs av landmärken.108  
 

4.3.1. Paths 
Stråken, som Lynch beskriver, är de riktningar som betraktaren 
vanligtvis, tillfälligtvis eller potentiellt rör sig längs. Det kan vara 
gator, trottoarer, tunnelbanelinjer, kanaler eller järnvägar. Till 
stråken kopplas stadens övriga element. Eftersom människorna 

                                                 
107 Kevin Lynch, The Image of the City, första upplagan, M.I.T. Press, 
Cambridge, Mass., 1960, s. 46- 83 
108 ibid. 

betraktar staden då de rör sig längs dessa stråk, blir det ofta de 
elementen som dominerar deras stadsbild.109 
 
Lynchs analys visade att människornas kännedom om staden var 
avgörande för hur viktiga de ansåg att stråken var. De som hade 
liten kännedom om staden såg den som en sammansättning av 
topografi, stora regioner, generaliserade karaktärsdrag samt 
större kopplingar mellan stadsdelar. De med bättre kännedom 
hade oftast sitt primära fokus på stråken, och kopplingarna 
däremellan. De som kände staden bäst förlitade sig snarare till de 
mindre landmärkena, än till stråken och regionerna.110  
 
Vissa stråk, inte minst motorvägarna, har enligt Lynch en 
tendens att få ett större fokus, till exempel då de ingår i 
invånarnas dagliga rörelsemönster, har en speciell användning 
eller erbjuder en hög koncentration av aktiviteter. Genom att 
förstärka karaktären och de rumsliga kvaliteterna längs ett stråk 
så kan det lyftas fram och bli en mer dominerande del av 
människornas upplevelse av staden. Ytterligheter i utformningen 
av stadsrummet, så som trånga passager eller breda alléer, är 
något som lockar till sig människor. Att röra sig längs 
huvudgatorna är en trygghet som människorna naturligt söker. 
Därför är det viktigt att de kan identifieras, och urskiljas från 
sidogatorna.111  
 
Genom vissa identitetsskapande åtgärder kan en gata vitaliseras. 
Utmärkande utformning av fasader eller större planteringar är 
exempel på sådana åtgärder. Genom att göra ett stråk visuellt 
tillgängligt, eller genom att öppna upp vyer längs med stråket, 
                                                 
109 ibid. 
110 ibid. 
111 ibid. 
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kan dess roll förstärkas. Närheten till särskilda attraktioner, samt 
hur och om stråket korsar andra stråk kan vara avgörande för hur 
dominant ett stråk blir i stadsmiljön. Stråkens identitet är även 
viktig för stadens orienterbarhet, att stråken inte kan förväxlas 
med varandra, samt för att själva stråket ska kännas 
sammanhängande. Detta sammanhang kan förtydligas med hjälp 
av planteringar, fasadutformningar eller genom att använda 
endast en typ av byggnad.112 
 
Förutom att erbjuda identitet och kontinuitet behöver stråket 
påvisa på en riktning, eftersom det först då är möjligt att bedöma 
stråkets skala. Det underlättar dessutom då människorna ska 
bedöma sin position längs med stråket. Denna kvalitet kan 
skapas med hjälp av en gradient, som till exempel kan bestå av 
topografiska skillnader eller kurvor.113  
 
Enligt Lynchs analys bedöms stråkens skala dock oftast med 
hjälp av kända landmärken eller noder. Då definierade regioner 
markerats längs med stråket, kan det också vara till hjälp för att 
bedöma riktning och skala. Det är en stor fördel om riktningen 
kan relateras till ett större system. Samtidigt kan en plötslig 
ändring av riktningen förtydliga den visuella upplevelsen, 
eftersom den begränsar den rumsliga korridoren. En annan 
vanlig variant av stråk är den som är skarpt separerad från alla 
andra omkringliggande element. De är tillägnade motortrafiken, 
och har oftast en svag koppling, både fysiskt och visuellt, till det 
övriga vägnätet. Därför upplevs de vara utanför staden. Även de 
vana bilisterna har svårt att orientera sig längs sådana stråk. 

                                                 
112 ibid. 
113 ibid. 

Järnvägens och tunnelbanans nätverk upplevs också vara 
separerade från de övriga stråken.114  
 
För att bedöma vilket stråk som är lämpligast att följa för att nå 
en viss destination, används stråkens korsningar som en 
avgörande faktor. De mest lätthanterliga korsningarna föredras, 
vilket oftast är de där högst fyra vägar möts. Korsningar där fler 
vägar möts kan enligt Lynch göras logiska, till exempel genom 
att en del av systemet höjs upp.115  
 
Stråkets utgångspunkt och destination bör vara tydligtgjorda och 
knutna till karakteristiska element, eftersom det hjälper till att 
stärka stråkets identitet och att knyta samman staden.116 

 
4.3.2. Edges 
Kanter eller gränser är linjära element som betraktaren inte 
upplever som stråk. De är istället vad som skiljer två etapper åt 
eller bryter kontinuitet. Kust, järnvägsskärningar, den yttersta 
zonen av ett bostadsområde, väggar eller murar kan upplevas 
som sådana gränser. Gränserna kan upplevas som mer eller 
mindre genomträngbara barriärer, som avgränsar en region från 
en annan. I andra fall kan de upplevas som fogar, det vill säga 
linjer som regioner är uppbyggda kring och som länkar dem 
samman, till exempel genom att erbjuda olika sorters service.117  
 

                                                 
114 ibid. 
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Gränserna är ofta viktiga på det sättet att de skapar ordning i 
staden, vilket spelar en stor roll framförallt när det gäller att hålla 
samman spridda områden, till exempel i staden utkanter.118  
 
Det finns gränser som också fungerar som stråk, även om de, 
som nämnts tidigare, inte upplevs som det utifrån. Motorvägar är 
exempel på sådana gränser. Det är inte ovanligt att motorvägar 
eller järnvägar är förhöjda. De bildar då gränser ovanför 
marknivån. Alltför många korsningar i en upphöjd nivå kan 
upplevas mycket förvirrande, men samtidigt fungera som en 
karta underifrån.119 
 
Lynch beskriver vad som kan upplevas som en fragmenterad 
gräns. Teoretiskt sett är det en obruten linje, men den är endast 
visuellt tillgänglig i vissa vyer. Kontinuitet och synbarhet är alltså 
avgörande för att skapa en stark, tydlig gräns. Den behöver dock 
inte vara ogenomtränglig.120 
 

4.3.3. Districts 
Distrikt eller områden upplevs, enligt Lynch, ha en 
tvådimensionell spridning, och en individuell karaktär. 
Betraktaren kan träda in i distriktet, och därefter göra en 
identifiering från insidan. I vissa fall kan identifieringen även ske 
utifrån, av en betraktare på väg till eller förbi distriktet. Lynchs 
analys visade att väldefinierade distrikt kan kompensera för 
otydliga stråk.121  
 

                                                 
118 ibid. 
119 ibid. 
120 ibid. 
121 ibid. 

Områden med tydlig karaktär, och avgränsade av kanaler och 
gator, kan skapa en mycket orienterbar stad. De fysiska 
karaktärsdragen som skiljer distrikten åt är ett oändligt antal 
kombinationer av komponenter. Det är en sammansättning av 
olika strukturer, rum, former, detaljer, symboler, typer av 
byggnader, användningar, aktiviteter, invånare, grader av 
deltagande samt topografi. I tätbebyggda städer är fasadernas 
homogenitet, när det gäller material, mönster, utsmyckning, färg, 
kontur och fönsterutformning, ledtrådar för identifiera de större 
distrikten. Vanligtvis kan de typiska dragen kännas igen i de 
tematiska enheter som de olika komponenterna tillsammans 
bildar. För att ge distrikten starkare identiteter, och en fullständig 
tematisk enhet behövs en stor mängd ledtrådar. Lynch menar att 
det ofta finns alldeles för få.122  
 
De flesta människorna strukturerar sin stad så att varken stråken 
eller distrikten blir dominerande element. Det som skiljer 
elementen åt är istället den individuella karaktär de får. 
Distrikten innehåller olika sorters gränser, vissa är skarpa och 
definitiva, vissa är mjuka och oskarpa. Vissa distrikt har inga 
gränser alls.123 
 
Lynch drar slutsatsen att trots att gränserna ger distriktet dess 
fysiska begränsningar, och kan ha en identitetsskapande 
funktion, så är det inte de som utgör dess grund. Gränserna kan i 
vissa fall förstärka fragmentering i en stad, genom att skapa 
barriärer mellan distrikten som förhindrar förflyttning 
däremellan.124 
 
                                                 
122 ibid. 
123ibid.  
124 ibid. 
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Det är inte ovanligt att ett distrikt har en stark kärna, vars 
individuella karaktär avtar gradvis med avståendet från denna. 
Ibland kan en stark nod skapa ett sorts distrikt i en större 
homogen zon, genom att noden skapar en känsla av närhet. 
Sådana distrikt fungerar huvudsakligen som riktmärken, vilka 
kan användas för att organisera staden. De har dock ett mycket 
begränsat uppfattbart innehåll.125 
 
Ett distrikt utan gränser, stråk, noder eller landmärken kommer 
enligt Lynch att upplevas som en kaotisk barriärartad zon. 
Genom att ta vara på stråkens riktningar, topografi samt skapa 
kopplingar till närliggande noder skulle ett sådant distrikt kunna 
få en ny logik.126 
 
Vissa distrikt ligger i en egen, separat zon, medan andra är mer 
lämpade för att vara sammankopplade. Lynch menar att 
kontrasten och närheten mellan områden förstärker deras 
individuella karaktär.127 
 

4.3.4. Nodes 
Noder är strategiskt definierade platser som betraktaren kan träda 
in i, och som är dennes resors start och slutpunkt. Vissa noder är 
viktiga knutpunkter, håll- eller rastplatser längs transportsträckor, 
platser där stråk korsas eller konvergerar, platser där 
strukturskiften sker. Andra noder är koncentrationer av ett antal 
karaktärsdrag eller av människor, till exempel på ett torg eller vid 
ett gathörn. Noderna är relaterade till distrikten i och med att 
vissa av dem fungerar som distriktens kärnpunkter, eller 
polariserade centrum. Noderna kan även relateras till stråken, på 
                                                 
125 ibid. 
126 ibid. 
127 ibid. 

så sätt att de fungerar som händelser på resan. Vissa av stadens 
invånare upplever noderna som det dominerande elementet i 
stadsbilden. I en större skala kan dock hela staden räknas som en 
nod.128 
 
Eftersom noden ofta innebär något slags avbrott i en 
transportsträcka, så upplevs det som en viktig plats där beslut 
måste tas och uppmärksamheten skärpas. Element som är 
lokaliserade kring sådana platser kan enligt Lynch antas få en 
speciell och betydande position.129 
 
Lynchs intervjupersoner menade dessutom att det var då de 
passerade eller stannade upp i de noder som hade en funktion 
som knutpunkt som de kände att hade ankommit någonstans. De 
punkter, där man byter från ett transportsystem till ett annat, 
markerar gränsen mellan två strukturella enheter. Även de noder 
som upplevs som odefinierade och opålitliga spelar en viktig roll i 
staden. Tunnelbanestationer är exempel på strategiska 
knutpunkter eller noder. De flesta sådana stationer är relaterade 
till marknivåns viktigaste platser eller objekt, och många har 
individuella karaktärsdrag. Även de större tågstationerna, samt 
ett fåtal av de stora vägkorsningarna kan räknas som strategiska 
knutpunkter.130 
 
Den andra sortens nod, som uppstod ur tematiska 
koncentrationer, kan exemplifieras av platser med tydlig 
rumslighet, planteringar, aktiviteter, ibland en stor del 
kommersiell verksamhet.131  
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Det finns även noder som är en kombination av en knutpunkt 
och tematiska koncentrationer. Nodernas avgränsningar kan 
variera mellan skarpa och mer diffusa. Noden kan precis som 
distriktet vara antingen introvert eller extrovert.132 
 

4.3.5. Landmarks 
Landmärken är punkter, men av ett annat slag än vad noderna 
är. Den primära skillnaden är att betraktaren inte kan träda in i 
landmärkena. Vanligtvis består de av ett enkelt definierbart 
objekt, till exempel en byggnad, en skylt, en butik eller ett berg. 
Vissa landmärken används för att markera riktlinjer, samt kan ses 
på långt avstånd från många olika vinklar och vyer. Då 
landmärket, till exempel ett avskilt torn, en gyllene kupol eller en 
stor kulle, är placerat på ett längre avstånd utanför stadsgränsen 
kan det fungera som en symbol för en konstant riktning. De 
landmärken som man kan hitta innanför stadsgränsen syns oftast 
endast från vissa punkter eller i vissa vyer. De finns bland annat i 
form av skyltar, reklamfönster, träd och dörrhandtag. De ger 
ledtrådar om områdets identitet och struktur, samt används som 
ledmärken av dem som ofta rör sig genom området.133  
 
Landmärket uppstår som fenomen då ett speciellt element pekas 
ut, samtidigt andra element då hamnar i ett mer sekundärt fokus. 
Eftersom skapandet av landmärken innebär ett utpekande, så är 
det mest utmärkande karaktärsdraget för detta element 
singularitet.134 
 
Genom rumslig organisation kan element i staden göras synliga 
från flera olika platser runtomkring, vilket gör att de sedan 
                                                 
132 ibid. 
133 ibid. 
134 ibid. 

betraktas som landmärken. Ett annat sätt att ge ett objekt en 
funktion som landmärke är att skapa en lokal kontrast med 
närliggande element, till exempel genom att variera med 
indragna partier och höjder. Kontraster gör enligt Lynch att 
landmärket lättare kan identifieras samt att det har större chans 
att betraktas som betydelsefullt. Kontrasterna kan bland annat 
vara landmärkets renhet i förhållande till stadens smuts, eller för 
att det är ett nytt objekt i en mycket äldre miljö. Då objekt 
relateras till en betydelsefull plats, historia, en symbol eller 
mening förstärks dess värde som landmärke ytterligare.135 
 
Landmärken som är synliga från många olika platser, används 
oftast för bestämning av position och huvudsakligen av dem som 
inte är så bekanta med staden. Lokala landmärken används mer 
frekvent. Hur många av stadens element som betraktaren ser som 
landmärken beror dels på hur bekant han är med staden, dels på 
objektet självt. De som är obekanta med staden uppfattar oftast 
endast ett fåtal landmärken.136 
 
Landmärkena kan vara isolerade, enstaka attraktioner som 
saknar yttre aspekter som förstärker deras betydelse. Oftast 
innebär det att de är svaga som riktmärken eftersom de är lätta 
att missa och behöver sökas efter. Undantaget är de objekt som är 
mycket stora och är placerade långt från andra landmärken.137 
 
Då en serie av landmärken följer på varandra, skapar varje detalj 
hos objektet förväntningar inför nästa. De mest utmärkande 
detaljerna kan locka betraktaren att följa ett visst rörelsemönster i 
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staden, ett rörelsemönster som uppträder hos de flesta 
genomresande.138  
 
Kompletterande detaljer hjälper ofta till att skapa en känsla av 
närhet till den slutliga destinationen eller till direkta mål. För 
känslomässig säkerhet och funktionell effektivitet, är det viktigt 
att sådana serier av landmärken är någorlunda kontinuerliga. 
Längre mellanrum kommer enligt Lynch att skapa brister hos 
seriens funktion och kvalitet.139 
 
Serien av efterföljande landmärken underlättar igenkännande och 
memorering. Betraktare som är välbekanta med staden kan 
känna till ett stort antal sådana serier. Om serien kastas om måste 
den dock lära kännas på nytt.140 
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5. Analys/Resultat 
5.1. Vilka synpunkter har de olika parterna haft 
på gestaltningen? Vilka principer för gestaltning 
och rumslig organisation representerar de?  
 
(För intervjuer och intervjufrågor se bilaga 1) 
 

5.1.1. Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, 
Stadsdelsnämnden Tynnered  

Formellt tas besluten i en planprocess i de politiska 
församlingarna, i det här fallet av de politiker som ingick i 
bedömningsgruppen:141  
 
Byggnadsnämndens ordförande Annelie Hultén (s), 
Byggnadsnämndens vice ordförande Susanna Haby (m), 
Fastighetsnämndens ordförande Owe Nilsson (s) och 
Stadsdelsnämnden Tynnereds ordförande Kerstin Andersson 
(v).142 
 
De tog beslut om att slopa de första förslagen, som tillkommit 
genom en arkitekttävling, för att kunna uppfylla behovet av ”ett 
nytt formspråk för att skapa identitet och markera en positiv 
förändring”.143  De ansåg också att man i ett nytt förslag borde 
utreda om det var möjligt att föra in mer bostäder.144  
 

                                                 
141 Owe Nilsson (s), ordförande, Fastighetsnämnden, telefonintervju, 
23.03.2010 
142 Berg 
143 Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 
144 Nilsson 

Då arkitektkontoret BIG sedan, på uppdrag av Göteborgs 
Stadsbyggnadskontor, presenterade sitt förslag bedömde 
politikerna att det uppfyllde deras tidigare ställda krav. De ansåg 
att förslaget efter bearbetning skulle vara möjligt att genomföra. 
Owe Nilsson menar att hans och de övriga politikernas påverkan 
på förslagets gestaltning kan sammanfattas i de höga krav de 
ställde på den arkitektoniska utformningen.145  
 
Fastighetsnämnden har lämnat ett remissvar under samrådet, där 
de har synpunkter på genomförandefrågor. Trafiknämnden har 
lämnat synpunkter kring tillgängligheten mellan Rubingatan och 
torget, finansiering samt spårvägen. Även Stadsdelsnämnden 
Tynnered har lämnat synpunkter på kopplingen mellan 
Rubingatan och torget/parken. De har dessutom efterfrågat en 
stadsbildsanalys av höghuset i förhållande till den mänskliga 
skalan.146  
 
I stort uttryckte politikerna inte några synpunkter som rörde 
gestaltning eller rumslig organisation, vilket har gjort att jag inte 
kunnat dra några paralleller till principerna beskrivna i kapitel 4. 
Stadsdelsnämndens synpunkt om höghusets förhållande till den 
mänskliga skalan skulle dock kunna vara ett undantag. Jag anser 
att den skulle kunna jämföras med en av Gehls principer för att 
skapa koncentrationer av människor. I beskrivningen av 
principen säger han att en av de viktigaste planeringsfrågorna är 
byggnaders förhållande till de mänskliga dimensionerna. Han 
menar dock att det allra viktigaste för att skapa en högre 
koncentration av aktiviteter är att entréerna är placerade i 

                                                 
145ibid.  
146 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för centrum och bostäder vid 
Opaltorget inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg, 
Samrådsredogörelse, Göteborg, 22.01.2010 
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anslutning till gångtrafikanternas vägnät.147 Är det detta resultat 
som den efterfrågade stadsbildsanalysen skulle ge? 
 
 

5.1.2.  Stadsbyggnadskontoret 
Stadsbyggnadskontorets roll är att leda processen för att ta fram 
ett planförslag samt bereda beslutsunderlag till 
byggnadsnämnden.148 
 
Malin Häggdahl, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret, menar att 
Stadsbyggnadskontorets huvudsakliga riktlinjer för gestaltningen 
är att utveckla parkrummet, att öka tryggheten i parken genom 
att öka antalet bostäder runtom, att möjliggöra för trafik att strila 
igenom området samt att lägga tyngdpunkt vid centrum. När det 
gäller centrum, eller torget, så har de viktigaste aspekterna varit 
att det blev en knutpunkt, en plats där människor är och rör sig. 
Därför har Stadsbyggnadskontoret också pekat på behovet av 
tydlig kontakt med buss- och spårvagnshållplatserna, samt 
tillgängligheten för bil och cykel.149  
 
Jag har i samband med detta uttalande dragit paralleller till hur 
Jan Gehl förespråkar att sätta de offentliga miljöerna i fokus, 
samt att koncentrera övriga funktioner runt omkring dem. På så 
sätt ska människor samlas, och sociala möten uppstå.150 
 
Jag anser även att Stadsbyggnadskontorets uttalande kan 
jämföras med det som Kevin Lynch kallar för noder. En nod kan 

                                                 
147 Gehl 
148 Häggdahl 
149 Häggdahl, Svenning 
150 Gehl 

fungera som ett distrikts polariserade centrum, och som en 
knutpunkt där stråk korsas.151  
 
Stadsbyggnadskontorets arkitekter har talat mycket om torgets 
öppning mot hållplatsen, där de har argumenterat för att göra 
den större i förhållande till BIGs förslag. I bearbetningen av 
torgförslagen har de haft synpunkter på att själva torget inte fick 
bli för stort, att det måste innehålla så kallade godsidor, där solen 
kommer åt, samt att det skulle omges av bostäder för att öka 
tryggheten.152 
 
Synpunkterna kring torgets storlek anser jag kan jämföras med 
Gehls uttalande, där han menar att det är bättre att ge en plats en 
mindre storlek än att överdimensionera för säkerhets skull.153  
 
Stadsbyggnadskontoret har velat få ena delen av torget till att 
uppfattas mer som ett storkvarter med bredare huskroppar för att 
öka flexibiliteten. De har även förespråkat åtgärder för att 
integrera de verksamheter som finns i befintliga byggnader i 
förnyelsen, förslagsvis genom att skapa en torggata. De har 
beskrivit greppet att flytta höghuset ned till centrum som en 
tydlig sbk- fråga. Det tillhörde inte heller exploatörernas eller 
BIG:s förslag från början. Deras argument var kvaliteten som 
finns i den direkta kopplingen mellan höghuset, torget och 
hållplatsen, samt höghusets funktion som landmärke.154 
 
Även Lynch talar, som visas i avsnitt 4.3.5., om landmärken, 
vilket har gjort att jag ser en koppling mellan hans principer och 
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Stadsbyggnadskontorets. Han har beskrivit att landmärket kan 
bestå av en byggnad, samt att dess betydelse stärks av att vara 
relaterat till en knutpunkt, precis det som Stadsbyggnadskontoret 
förespråkar.155  
 
Stadsbyggnadskontoret anser att höghuset skulle öka tryggheten 
vid torget genom att erbjuda ett större antal bostäder. Placeringen 
var dessutom den lämpligaste ur skuggningssynpunkt. 
Förhållandet mellan de nya och de befintliga bostäderna samt 
anpassningen till höjdskillnader har varit en viktig fråga för 
Stadsbyggnadskontoret. Det har varit positiva till att lägga lägre 
bebyggelse i slänten för att inte störa utsikten för de bakom.156  
 
Hur byggnader kan förhålla sig till höjdskillnader är även något 
som Gordon Cullen reflekterar över. Förhållandet kan enligt 
honom ge tre olika sorters intryck: funktionella, 
visuella/objektiva och psykologiska.157 Jag funderar över om 
Stadsbyggnadskontorets arkitekter haft alla dessa aspekter i 
åtanke när de resonerade kring förslaget, eller om en eller två 
aspekter fick ett större fokus än de andra. Av det jag kan utläsa 
från intervjuerna tolkar jag det som att både funktionella och 
visuella intryck varit i åtanke. Jag är osäker på om de 
psykologiska intrycken fått något utrymme i diskussionen kring 
förslaget. 
 
Ovanför slänten har de föreslagit bostäder längs med Rubingatan, 
för att öka tryggheten och göra upplevelsen mer intressant. Här 
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156 Häggdahl, Svenning 
157 Cullen 

har de även arbetat för att få till utkiksplatser, som skulle fungera 
som gemensamma punkter där ny och äldre bebyggelse möts.158 
 
Jag har i efterfrågan på utkiksplatser funnit en koppling till Gehls 
principer för att uppfylla människans behov av mötesplatser, 
eftersom han där nämner utkiksplatser som ett gott exempel.159  
 
Risken för storskalighet har varit en viktig fråga, där 
Stadsbyggnadskontoret har förespråkat en större variation i 
parken och i byggnadernas fasader som en lösning. En åtgärd 
som synts i förslaget är de snedställda byggnaderna som stänger 
gårdarna mot kastanjeallén. De framskjutna och tillbakadragna 
delarna av fasaderna bidrar till att skapa olika rum längs med 
parken. Dessa förstärker de i förslaget inarbetade tvärgående 
principerna som Stadsbyggnadskontoret varit positiva till. De 
hoppas att den nya rumsbildningen ska påverka upplevelsen av 
att röra sig längs cykelvägen, som ska gå parallellt med den nya 
gatan.160 
 
Min slutsats är här att Stadsbyggnadskontoret förespråkar en 
kvalitet som Cullens principer syftar till, serial vision eller 
sekvenser av rum.161 Min uppfattning är att målet med den 
rumsliga organisation som Stadsbyggnadskontoret beskriver är 
detsamma som Cullens mål med serial vision.  
 
Greppet anser jag även kan jämföras med Lynchs uttalande, där 
han beskrivit hur en förstärkning av karaktärsdragen och de 
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rumsliga kvaliteterna längs ett stråk gör att sträckan blir ett mer 
dominerande element i staden samt ger ett starkare intryck.162   
 
Eftersom parken och Kastanjeallén upplevs otrygg idag, 
förespråkar Stadsbyggnadskontoret fler bostäder även längs med 
den. Insynen i parken från slänten har också varit en viktig fråga, 
som skulle få en lösning genom de planerade terrasshusen.163  
 
Jag anser att paralleller kan dras mellan Stadsbyggnadskontorets 
fokus på insyn i parken och Gehls princip, som ska samla och 
aktivera människor på en plats. Han menar att det kan göras 
genom att se till så att människor kan se vad som händer på 
platsen.164 Stadsbyggnadskontorets och Gehls motiv för att skapa 
insyn anser jag dock inte överensstämmer.  
 
Koppling mellan parken och slänten, som Stadsbyggnadskontoret 
förespråkar, är endast visuell, eftersom spårvägen fungerar som 
en barriär, något som de försökt hitta en lösning på. De har 
diskuterat att göra spårvägen till en vanlig gata men på grund av 
höjdskillnaden var det inte optimalt. Kopplingar och 
tillgänglighet har överhuvudtaget varit en kärnfråga för 
Stadsbyggnadskontoret.165 
 
Stadsbyggnadskontoret har varit positiva till att använda sig av 
BIG:s mer spektakulära arkitektur, eftersom det skulle upplevas 
som en satsning i området. Men i BIG:s första förslag såg 
stadsbyggnadskontorets arkitekter dock oklarheter, bland annat i 
hur människorna skulle röra sig i området, något som de 

                                                 
162 Lynch 
163Häggdahl, Svenning 
164 Gehl 
165 Häggdahl, Svenning 

tillsammans med övriga parter fått bearbeta vidare. De menar att 
det åtminstone måste finnas två länkar mellan 
bostadsrättsföreningen och torget, att rörelseriktningen längs med 
Kastanjeallén måste fortsätta förbi torget samt att kopplingar till 
spårvagnshållplatserna måste bli tydligare och tryggare. 166 
 
Även Lynch förespråkar tydliggörande av stråken, samt deras 
utgångspunkt och destination.167 På så sätt ska stadens knytas 
samman, vilket jag uppfattar även är Stadsbyggnadskontorets 
syfte.  
 
 

5.1.3. Fastighetskontoret 
Fastighetskontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda 
bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i 
Göteborg.168 De är genomförandeansvariga när det gäller bland 
annat avtalsskrivningar. Deras prioritering har varit att få en så 
hög exploateringsgrad och så många bostäder som möjligt, på 
grund av den dyrbara investering som projektet innebär.169 
Opalkyrkan har varit en viktig fråga för dem, med tyngd på 
ekonomin. Enligt förslaget ska Opalkyrkan rivas, men de har ett 
arrendekontrakt som i så fall måste lösas ut. Fastighetskontoret är 
osäkra på om det blir en lönsam affär, beroende på hur mycket 
det går att sälja marken för och hur mycket bostäder som kan 
byggas där.170 
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Eftersom Fastighetskontorets nyckelfrågor huvudsakligen är 
kopplade till ekonomi, och de inte nämnt några andra aspekter 
som varit viktiga för dem, så har jag inte kunnat se någon direkt 
koppling till de beskrivna principerna för gestaltning och rumslig 
organisation.  
 

5.1.4. Trafikkontoret 
Det är oftast trafikkontoret som förvaltar trafikanläggningarna. 
De har sitt primära fokus på vägnätets funktion, vilken koppling 
det har till omgivningen samt till viss del materialval.171  
 
Henrik Petzäll, som representerade trafikkontoret i 
planprocessen, menar att trafikförslaget påverkade gestaltningen 
genom att skapa vissa begränsningar och vissa möjligheter med 
de bestämda mått och den givna standard som måste uppfyllas. 
Trafikförslaget är på så sätt en av flera parametrar som påverkar 
hur ett område kan utformas.172   
 
I det remissvar som trafikkontoret lämnat angående detaljplanen 
menar de att buss- och spårvagnshållplats bör hänga ihop för att 
förenkla bytet däremellan samt att det skulle underlätta för 
bussen och samtidigt göra området mer tillgängligt om det är blir 
möjligt att köra runt hela torgkvarteret. De skriver även att en ny 
anslutning från Grevegårdsvägen måste studeras, eftersom en 
sådan skulle påverka befintliga bostäder. Också den befintliga 
anslutningen till torget måste utvecklas och förtydligas enligt 
Trafikkontoret.173 
                                                 
171 Henrik Petzäll, Trafikkontoret, telefonintervju, 22.03.2010 
172 ibid. 
 
173 Trafikkontoret, Opaltorget- några synpunkter på förslaget, 2008.10.13 

 
Deras synpunkter kring anslutningen till torget anser jag kan 
jämföras med Lynchs princip som går ut på att stråkens 
utgångspunkt och destination tydliggörs. 174Kopplingen mellan 
synpunkterna och Lynchs princip anser jag dock vara svag, 
eftersom jag upplever att motiven bakom inte helt och hållet 
överensstämmer. Trafikkontorets motiv är av mer praktisk art, 
medan Lynchs handlar identitet. Båda ser dock ut att vara ute 
efter att knyta samman staden.   
 

5.1.5. Stadsdelsförvaltningen Tynnered 
Trygghetsfrågorna har varit Stadsdelsförvaltningens fokus. När 
det kommer till gestaltningen så har de därför uttryckt behovet av 
att spårvagnshållplats och busshållplats är sammankopplade och 
att det finns bostäder ovanpå affärerna runt torget.175  
 
Även Gehl förespråkar en sådan funktionsblandning, som skulle 
uppstå om bostäder integreras med kommersiell verksamhet.176 
Jag upplever därför att paralleller kan dras mellan deras 
uttalanden. Gehls syfte är dock att skapa en plats där människor 
möts, inspirerar och stimulerar varandra. Stadsdelsförvaltningens 
är snarare ute efter tryggheten. Kanske menar de samma sak? 
 
Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget att dra en väg igenom 
parken, parallellt med spårvägen, eftersom det skulle lösa 
problemet som uppstått i och med att gång- och mopedtrafikanter 
måste samsas om kastanjeallén. Vägen skulle vara en 
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175 Karin Alsén, Stadsdelsförvaltningen Tynnered, telefonintervjuer, 
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förutsättning för att vitalisera Opaltorget, genom att göra det 
mycket mer tillgängligt än vad det är idag.177  
 
Stadsdelsförvaltningen har även nämnt efterfrågan på offentlig 
service inom planområdet, och skulle gärna se att både 
vårdcentral och stadsdelsförvaltning får lokaler intill 
Opaltorget.178 De har under samrådsskedet lämnat ett remissvar 
på detaljplanen där de skriver att förslaget att lägga 
parkeringsplatser under marknivå samt att använda hissar för att 
förflytta sig inom området är oklokt, eftersom det skulle bidra till 
att öka känslan av otrygghet.179 
 
Stadsdelsförvaltningen har även uttryckt åsikter om att BIG:s 
förslag är alltför likt ett monument, och inte upplevs som en plats 
där människor ska bo.180 
 
Jag anser att de skulle kunna jämföras med Gehls tankar kring 
byggnaders förhållande till de mänskliga dimensionerna. Han 
menar att det är en av de viktigaste planeringsfrågorna, men att 
det allra viktigaste för att skapa en vital utomhusmiljö är att 
byggnadernas entréer är placerade i anslutning till 
gångtrafikanternas vägnät.181 Gehl har inte uttryckt samma 
negativitet till större byggnadskomplex som 
Stadsdelsförvaltningen har, ändå anser jag att det finns en viss 
koppling i och med att de båda lägger vikt vid frågan. 
 

                                                 
177 Alsén 
178 ibid. 
179 Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Synpunkter från Björn Wadefalk och 
Karin Alsén ang Opaltorgsförslaget, 2008.10.10 
180 ibid. 
181 Gehl 

5.1.6. Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med 
att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs, samt att ge 
råd och information angående miljöfrågor. De genomför uppdrag 
som Miljönämnden fattat beslut om.182 I det remissvar som 
Miljönämnden lämnat under samrådet ber de om fördjupning i 
bullerfrågorna, mer tillgänglighet till angränsande grönområden, 
områden för lek och bollspel samt att planområdet förses med så 
få parkeringsplatser som möjligt.183  
 
Kravet på en lekplats anser jag kan kopplas till Gehls uttalande 
angående lekplatsens funktion som mötesplats för barnen. Enligt 
Gehl är mötesplatser nödvändiga för att uppfylla mänskliga 
psykiska behov.184 Huruvida det är dessa behov som är 
Miljöförvaltningens motiv för att förespråka lekplatser är för mig 
oklart. 
 
Miljöförvaltningen har enligt sin representant Pernilla Rydeving 
endast lämnat synpunkter på den gestaltning som påverkar 
miljöfrågor. De har bland annat förespråkat gröna tak på 
terrasshusen. Inledningsvis var miljöförvaltningen negativ till den 
föreslagna genomfartsvägen, som löper genom kastanjeallén, 
eftersom de ser stora fördelar i trafikfria områden. Eftersom dessa 
synpunkter inte tillgodoseddes förespråkar de nu istället en låg 
hastighet på genomfartsvägen. Miljöförvaltningen har dessutom 
utarbetat en checklista med kompensationsåtgärder som ska 

                                                 
182 Göteborgs stad, Miljöförvaltningen, 08.05.2010, 
<http://www.goteborg.se/wps/portal/miljo> 
183 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för centrum och bostäder vid 
Opaltorget inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg, 
Samrådsredogörelse 
184 Gehl 
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uppfyllas då parkmark tas i anspråk. Där finns bland annat krav 
på att bollplanen måste ersättas.185  
 

5.1.7. Park- och Naturförvaltningen 
Park- och Naturförvaltningens uppdrag inom stadsplaneringen är 
att bevaka natur- och kulturvärden, samt att estetiska och sociala 
värden bevaras.186 De överlät uppdraget att ge förslag på 
gestaltningen av grönområden och ytorna mellan byggnaderna 
till konsultfirman Norconsult. Norconsult fick en rad 
förutsättningar att arbeta utifrån, och utarbetade därefter ett 
förslag som presenterades i ett kvalitetsprogram för den offentliga 
miljön inom planområdet. Park- och Naturförvaltningen 
lämnade sedan ett remissvar på detaljplanen, där Norconsults 
föreslagna utformning av grönområdena ingick.187 I remissvaret 
förespråkade de kvartersmark runt de kvartershus som stänger 
gårdarna längs med parken.188 
 
Eventuellt skulle den sortens kvartersmark som Park- och 
Naturförvaltningen syftar på kunna jämföras med den 
halvprivata zon som Gehl förespråkar. Enligt honom är den 
nödvändig för att de boende inte ska hämmas att lämna sin 
bostad.189 Jag är dock osäker på om Park- och 
Naturförvaltningens motiv är detsamma som Gehls. 
 

                                                 
185 Pernilla Rydeving, Miljöförvaltningen, telefonintervju, 22.03.2010 
Svenstam, Helen, Park- och Naturförvaltningen, telefonintervju, 23.03.2010 
186 http://www.goteborg.se/wps/portal/parkochnatur 
187 Helen Svenstam, Park- och Naturförvaltningen, telefonintervju, 23.03.2010 
188 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för centrum och bostäder vid 
Opaltorget inom stadsdelarna Tynnered och Önnered i Göteborg, 
Samrådsredogörelse 
189 Gehl 

5.1.8. Tryggare Mänskligare Göteborg, S2020  
Tryggare Mänskligare Göteborg och S2020 är ett kommunalt råd 
respektive ett uppdrag i sociala resursförvaltningen som skapats 
för att implementera den sociala dimensionen i planeringen. Som 
nämnts tidigare är ett antal tjänstemän som är involverade i 
Tryggare Mänskligare Göteborg också deltagare i S2020- 
gruppen som bildats för att hantera frågor kring social hållbarhet 
i planförslaget för centrum och bostäder vid Opaltorget.190 
 
S2020s råd valde under hösten 2008 ut Opaltorget som 
pilotprojekt. Fram till dess hade fokus legat på trygghetsfrågorna, 
men efter att S2020 blev en del av planprojektet fick även frågor 
som medborgarinflytande ta plats. Tjänstemännen från Tryggare 
Mänskligare Göteborg och från S2020 har uttryckt behovet av att 
ha bostäder som överblickar torget.191  
 
Deras efterfrågan relaterar jag till ett av Jan Gehls exempel på 
hur människor kan lockas att delta i sociala aktiviteter. Han 
menar att det är eftersträvansvärt att människor kan se vad som 
händer på en plats.192 Gehl beskriver dock inte motivet som en 
trygghetsfråga, vilket gör mig osäker på om S2020s grepp kan 
kallas för en gestaltningsprincip i samma mån som Gehls 
exempel.  
 
Gehl beskriver även den kvalitet som upplevs där olika grupper 
och funktioner kan existera sida vid sida.193 Precis det som 
troligen kommer att ske då bostäder och kommersiell verksamhet 

                                                 
190 Lilled, Lars, Sociala resursförvaltningen, rådmedlem i Tryggare 
Mänskligare Göteborg, telefonintervju, 26.02.2010 
191 Cruse 
192 Gehl 
193 Gehl 
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integreras i torgkvarteret. Om det är den kvaliteten som 
tjänstemännen syftar på, när de förespråkar 
funktionsblandningen, är jag dock tveksam till. 
 
Tryggare Mänskligare Göteborgs tjänstemän har även beskrivit 
ett behov av att torget känns öppet från flera riktningar samt att 
spårvagnshållplatsen och busshållplatsen ligger i anslutning till 
varandra.194 
 
De har haft synpunkter på terrasshusen, som bildar en baksida 
mot den övre platån. Istället för att bilda en koppling mellan 
torget och platån har terrasshusen skapat en barriär. En av 
tjänstemännen menar att detta kan göra att platån utvecklas till 
ett gated community.195  
 
Med trygghetsperspektivet som motiv har tjänstemännen från 
Tryggare Mänskligare Göteborg och S2020 förespråkat en 
gemensam trafikmatning med cykel, gång och bil genom området 
och fram till torget, samt fler bostäder längs med gångvägen som 
leder till hållplatsen Briljantgatan.196  
 
Ännu en gång kan jag dra paralleller till hur Gehl förespråkar en 
kompakt gata, istället för flera parallella stråk.197 Även här skiljer 
sig dock motiven. Tryggare Mänskligare Göteborg fokuserar på 
trygghetsaspekterna medan Gehl är ute efter uppkomsten av 
sociala möten. Frågan jag ställer mig är om de sociala mötena 
skulle kunna ses som en del av trygghetsaspekterna. Risken är 
dock att parallellen blir alltför diffus. 

                                                 
194 Cruse 
195 Cruse 
196 Häggdahl, Svenning 
197 Gehl 

 
Gerd Cruse Sondén från Tryggare Mänskligare Göteborg och 
Sören Olsson från S2020 har i en informell feed-back till 
detaljplanen uttryckt kritik till byggnadernas storskalighet i BIG:s 
förslag samt till de offentliga ytornas storlek.198  
 
Även Gehl är negativ till omotiverat stora offentliga platser. Han 
menar att då det råder osäkerhet kring hur stor en plats ska vara 
så är det bättre att låta den få en mindre storlek än att 
överdimensionera för säkerhets skull. Storskaligheten leder, 
enligt honom, till odefinierade platser som inte kan locka till 
sociala möten.199 Detta, menar jag, visar att Sondéns och Olssons 
principer till en viss del överensstämmer med Gehls.  
 
Sondén och Olsson menade dessutom att ingången till 
livsmedelsbutiken måste vara inifrån torget för att det inte ska 
dräneras på liv, att det måste finnas läiga och soliga sittplatser 
längs med stråken samt att avståndet mellan parkens kvartershus 
och gångstråken bör vara kortare.200   
 
Synpunkten angående placeringen av livsmedelsbutikens ingång 
anser jag kan jämföras med Gehls princip för att samla aktiviteter 
och människor. Han menar att den viktigaste aspekten är att 
byggnadernas entréer är placerade i anslutning till 
gångtrafikanternas vägnät.201 Eftersom torget är kan ses som en 
knutpunkt där gångtrafikanternas vägnät binds samman, anser 

                                                 
198 Cruse Sondén, Gerd, Olsson, Sören, Informell Feed-back till Matilda 
Svenning och Olof Sjödal, SBK ang. förslagsskiss från BIG och det alternativa 
diskussionsunderlaget, 14.10.2008 
199 Gehl 
200 Olsson  
201 Gehl 



Examensarbete Kandidat FM1402 Fysisk planering VT2010 Siri Himmelman 
 

 56 

jag att en stark koppling finns mellan Sondéns och Gehls 
ståndpunkter. 
 
Gehl menar att avståndet och hur pass hanterlig en sträcka 
upplevs spelar en stor roll för hur inbjudande en aktivitet 
känns.202 Från detta anser jag att paralleller kan dras till Sondéns 
och Olssons efterfrågan om ett kortare avstånd mellan parkens 
kvartershus och gångstråken. För att de boende ska välja att röra 
sig längs gångstråken, och därmed bidra till en vital offentlig 
miljö, måste stråken vara lättillgängliga. 
 

5.1.9. Lokalsekretariatet 
Lokalsekretariatets uppgift är säkerställa tillgången till lokaler för 
kommunal verksamhet och se till att de utnyttjas effektivt.203 
Deras synpunkter har i det här projektet har kretsat kring behovet 
av en förskola. De har varit negativa till att integrera 
verksamheten med bostäder, men ser det som gångbart så länge 
behovet av en tillhörande gård för lek och utomhusvistelse 
uppfylls.204 Gestaltning av bostäder samt utformning av 
planområdet som helhet har Lokalsekretariatet inte mycket 
åsikter om, så länge det inte stör kommunal service. De kom in i 
processen först efter att BIG:s förslag presenterats och bearbetats, 
och kom utifrån det fram till att den bästa placeringen för 
förskolan skulle vara i en av parkhusets utstickande delar.205  
 
Lokalsekretariatets synpunkter har inte mycket 
överensstämmelse med de tidigare beskrivna 

                                                 
202 Gehl 
203 Lokalsekretariatet, Välkommen till Lokalsekretariatet!, Göteborgs stad, 
14.04.2010, <http://www5.goteborg.se/prod/lokalsekr/dalis/dalis2.nsf> 
204 Berg 
205 Lerme 

gestaltningsprinciperna, huvudsakligen på grund av att 
synpunkterna främst har varit av praktisk art och inte rört 
gestaltningen. Synpunkterna kring integrering av verksamheter 
med bostäder kan dock ställas i relation till Jan Gehls principer, 
som bland annat säger att separering av funktioner endast bör 
accepteras då nackdelarna med deras samspel överväger 
fördelarna. 206 
 

5.1.10.Förvaltnings AB Göteborgslokaler 
Bolaget ägnar sig åt förvaltning av kommersiella lokaler vid 
Göteborgs stadsdelstorg och är en kandidat till att äga de butiks- 
och kontorsfastigheter m.m. som föreslås i planförslaget. 
Göteborgslokaler har bidragit med expertutlåtande när det gäller 
de kommersiella lokalerna som föreslås i planförslaget.207 
 
Göteborgslokaler integrerades i planprocessen först under julen 
2008, vilket var relativt sent eftersom arkitektkontoret BIG då 
redan presenterat sitt gestaltningsförslag för Norconsult och 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Göteborgslokaler har sedan 
de introducerades i planprocessen varit skeptiska till torgets 
utformning, så som den ser ut enligt BIG:s förslag. De tror inte 
att Opaltorget kommer att ha någon kommersiell bärighet, 
huvudsakligen på grund av att de stora ytorna som i förslaget är 
tänkt för den kommersiella verksamheten, funktionsblandningen 
samt närheten till Frölunda torg.208 De menar att kommersiell 
verksamhet har ett stort behov av flexibilitet, framförallt när det 
gäller eventuell framtida expansion.209 
 
                                                 
206 Gehl 
207 Henricson 
208 ibid. 
209 Berg 
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Eftersom de åsikter som Göteborgslokaler uttryckt i intervjun är 
grundade på rent funktionella frågor, och inte på 
gestaltningsfrågor, så har jag inte kunnat dra några paralleller till 
de beskrivna gestaltningsprinciperna. 
 

5.1.11.HSB, Familjebostäder, Veidekke, AF 
Projektutveckling AB 
De fyra exploatörerna introducerades i planprocessen under 
2007, då BIG:s förslag redan var framställt. De har alla enligt 
egen utsago stått bakom BIG:s förslag under hela sin medverkan. 
De har dock förespråkat ett höghus vid torget, vilket nu 
förverkligats i det planförslag som var ute på samråd. Skälen de 
hade för att bygga ett höghus var rent vinstmässiga.210 
Exploatörerna skulle föredra att utesluta bostäder ur 
centrumkvarteret, där de anser att det endast borde vara 
kommersiell verksamhet.211  
 
Istället för att finna synpunkter som överensstämmer med de 
beskrivna principerna anser jag istället att exploatörerna syftar till 
att motverka det som Gehl förespråkar när han talar om 
funktionsintegrering. Enligt Gehl bör separering av funktionerna 
endast ske då nackdelarna med deras samspel överväger 
fördelarna.212 Kanske anser exploatörerna att nackdelarna är av 
en sådan hög grad. 
 

                                                 
210 Olof Olausson, Veidekke, telefonintervju, 18.03.2010, Micael Jansson, 
Familjebostäder, telefonintervju, 18.03.2010, Ture Johannisson, AF 
Projektutveckling AB, telefonintervju, 22.03.2010, Lena Andersson, HSB, 
telefonintervju, 18.03.2010 
211 Häggdahl, Svenning 
212 Gehl 

Exploatörerna har även haft synpunkter på bredden hos 
bostadsbyggnaderna i BIG:s förslag, där de kräver en utökning 
för att kunna skapa bra bostäder.213 Familjebostäder, som äger de 
bostadsgårdar som vetter ut mot parken, har haft synpunkter på 
hur tillbyggnaden på dem skulle se ut. Deras hyresgäster har 
uttryckt önskemål om att ha en sluten bostadsgård, vilket är 
anledningen till att Familjebostäder har drivit den frågan.214 
 

5.1.12.BIG 
BIG:s gestaltningsförslag har inspirerats av och formgetts som en 
kombination av en grön dal och en risodling.(visa referensbilder) 
De har fört in nya bostadstypologier (terrass- och kvartershus), 
vilka utnyttjar terrängens kvaliteter på olika sätt.215 
 
Jag har dragit paralleller mellan BIG:s terrasshus och de som 
Gehl nämner. Gehl menar att sådana bostäder uppfyller 
människornas behov av solljus.216 Eventuellt har det även varit ett 
av BIG:s motiv, men för mig är det oklart.   
 
Bostäder och kommersiell verksamhet är i förslaget integrerade i 
det som BIG kallar en urban park, där rekreativa kvaliteter 
förstärkts genom nya användningar. På den högsta punkten har 
de föreslagit att höghuset skulle placeras.217 
 
Som nämnts i kapitel 4 menar Cullen att byggnader som ska 
upplevas imponerande gärna placeras på en höjd, eftersom 
förhållandet mellan byggnaden och omkringliggande 

                                                 
213 Häggdahl, Svenning 
214 Jansson 
215 BIG:s slutleverans inför samrådet, PDF, Bjarke Ingels Group, 31.08.2009 
216 Gehl 
217 BIG:s slutleverans inför samrådet 
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nivåskillnader påverkar hur den upplevs.218 Jag spekulerar i om 
det är detta som är BIG:s syfte av placeringen.  
 
Genom att låta höghuset sträcka sig över spårvägen pekar BIG på 
att området kring trafikknutpunkten förtätas.219 
 
Jag anser att detta grepp har en koppling till Lynchs princip som 
säger att ett landmärke stärks av att vara relaterat till en 
knutpunkt.220 Höghuset menar jag i det här fallet är landmärket. 
 
BIG har i sitt slutförslag skapat ett väldefinierat torg, som öppnar 
upp sig mot busshållplatsen och spårvägen i nordöst. Det 
föreslagna centrumkvarteret, som omringar torget, sluttar ner 
mot mitten för att möjliggöra förbindelsen mellan den befintliga 
bebyggelsen, höghuset och den infrastrukturella knutpunkten.221  
 
Parkhuset, som i förslaget är placerat i den nordligaste delen av 
planförslaget, är vänt mot solen och sluttar ner mot parken för att 
bilda en jämnare övergång. 222   
 
En sådan övergång anser jag kan jämföras med Cullens principer 
kring sluttningars geometri och homogenitet. Han menar att 
sluttningen inte bör brytas av eller avgränsas, samt att vi bör ta 
vara på möjligheten att skapa eleganta övergångar mellan 
nivåer.223  
 

                                                 
218 Cullen 
219 BIG:s slutleverans inför samrådet 
220 Lynch 
221 BIG:s slutleverans inför samrådet 
222 ibid. 
223 Cullen 

Enligt BIG:s slutgiltiga förslag ska kvartershusen, som avslutar de 
befintliga kvarteren längs parken, vika av på olika sätt så att det 
längs kastanjeallén bildas varierande rum.224  
 
En sådan serie av rum anser jag kan kopplas till den kvalitet som 
Cullen kallar Serial vision. Även den går ut på att staden delas in 
i sekvenser av rum.225  
 
 

5.1.13.Norconsult 
Norconsult har under planprocessen bistått 
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret samt Park-och 
Naturförvaltningen med konsulthjälp i samband med 
framtagandet av kvalitetsprogrammet för centrum och bostäder 
vid Opaltorget, Programmet för parallella uppdrag och 
bedömnings- och arbetsgruppens diskussioner och utlåtanden. 
Göran Berg, Planarkitekt på Norconsult, menar att grunden i 
framtagandet av en detaljplan är att se uppgiften som ett 
lagarbetet, och resultatet likaså. Det är en process som många 
kan känna sig delaktiga i. Därför ser han det som näst intill 
omöjligt att peka ut vad han själv åstadkommit i processen, i sin 
roll som planarkitekt och konsult. Han har dock kunnat peka på 
synpunkter som han haft kring vissa specifika frågor.226  
 
En viktig fråga, som bearbetats genom intensiva diskussioner 
mellan Norconsults och Stadsbyggnadskontorets arkitekter, är 
utformningen av centrumkvarteret. Här skulle BIG:s 
gestaltningsidéer och  

                                                 
224 BIG:s slutleverans inför samrådet 
225 Cullen 
226 Berg 
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Göteborgslokalers fomulerade krav på flexibilitet hos de 
kommersiella lokalerna föras samman, samt uppfylla funktions- 
och trygghetsbehov.227  
 
Göran Berg har i sin roll som Stadsbyggnadskontorets konsult 
försökt styra gestaltningen så att de formulerade torgkvaliteterna 
uppfylls. Han menar att centrumkvarteret med sina stora 
dimensioner stänger ute bostadskvarteren bakom, och tillåter 
dem därmed inte att vara delaktiga i den nybyggda miljön. Det är 
något som Berg anser borde diskuteras vidare.228  
 
Det utestängande som Berg kritiserar är vad jag upplever något 
som även Gehl ifrågasätter, och menar har blivit en vanlig 
företeelse.229  
 
Berg menar att det även behövs en vidare diskussion angående de 
huskroppar som bygger för de u-formade gårdarna längs med 
Kastanjeallén. Han anser att ett övervägande borde ske huruvida 
det är rätt grepp att skapa stängda bostadsgårdar, eller om 
nybyggnationen eventuellt istället kunde bestå av en högre 
byggnad som står i änden på u-et. Kvaliteten som försvinner om 
gårdarna byggs för är de boendes utblickar mot parken.230  
 
Berg ifrågasätter även det faktum att det föreslagna höghuset 
saknar bostadsmiljö på marken. De boende har därigenom sin 
utgång direkt till en offentlig miljö, vilket är en kontrast till övriga 
bostäder i området som alla är kopplade till halvprivata 
bostadsgårdar. Berg menar att det behövs en diskussion kring hur 

                                                 
227 ibid. 
228 ibid. 
229 Gehl 
230 Berg 

viktigt det är med en övergång mellan den privata bostaden och 
den offentliga miljön, något som även tagits upp i yttranden som 
inkom under samrådet.231  
 
Den övergång som Berg talar om anser jag kan jämföras med den 
halvprivata zon som Gehl förespråkar. Enligt Gehl är den 
nödvändig för att de boende inte ska hämmas att lämna sitt 
hem.232  
 
Även terrasshusen saknar traditionella bostadsgårdar. Här menar 
Berg dock att han själv och de övriga inblandade parterna kanske 
måste pröva sitt förhållningssätt till de traditionella kvaliteterna. 
Terrasshusen erbjuder andra kvaliteter, som kanske är lika 
värdefulla. Ett exempel är de stora uteplatserna som hör till varje 
lägenhet.233 
 
I diskussionen kring terrasshusen anser jag att Gehls principer 
hör hemma. De går ut på att uppfylla det nordeuropeiska behovet 
av solljus, där terrasshus är en möjlig lösning.234  
 
När det gäller trafikseparering så menar Berg att den måste brytas 
med hjälp av den föreslagna gatan som skulle gå parallellt med 
spårvägen.235 
 
Från den negativitet till trafiksepareringen som Berg visar på kan 
dras paralleller till den som Gehl uttrycker. Enligt Gehl är 
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separeringen något som orsakar tristess. Han menar dessutom att 
det finns många alternativa sätt att lösa detta.236  
 
Kundparkering på torget tror Berg är en förutsättning för att 
butikerna ska etablera sig där, i varje fall om butiken endast har 
entré åt det hållet. När det gäller grönområden pekar Göran Berg 
först och främst ut Kastanjeallén, på grund av kvaliteten som 
finns i dess fysiska form samt dess funktion som varumärke för 
området. Han anser dock att den borde laddas med en högre 
koncentration av kvalitativt innehåll, så att den upplevs mer som 
en innerstadspark.237 
 
Strävan efter innerstadskänslan, som jag upplever att Berg visar 
tecken på, anser jag kan jämföras med det kategoriserande som 
Cullen beskriver. Cullen menar att människan använder 
kategoriserandet för att kunna särskilja landskapets delområden 
och därmed kunna orientera sig och förstå dess funktioner.238 Om 
det är kategoriserandet Berg är ute efter kan diskuteras, men 
paralleller anser jag kan dras. 
 
Två av Norconsults landskapsarkitekter, Åsa Erkman och Lena 
Seipel, har i samband med framtagandet av Kvalitetsprogrammet 
för centrum och bostäder vid Opaltorget gjort ett 
gestaltningsförslag för parken, som ingick i samrådsförslaget. I 
gestaltningsförslaget löper en röd tråd genom parken som 
gestaltningsmässigt och funktionsmässigt ska skapa en 
sammanhängande park samt bidra till att skapa rum. Rummen 
ska innehålla olika sorters aktiviteter, och till en varierande grad 

                                                 
236 Gehl 
237 Berg 
238 Cullen 

vara flexibla i sin funktion. Mönstret som bildas i uppdelningen i 
de olika rummen bryter den starka linjen i nordsydlig riktning. 239  
 
Rumsindelningen, som Norconsults landskapsarkiteketer har 
föreslagit, anser jag kan jämföras med det som Cullen kallar för 
Serial vision, något som nämnts ett par gånger i tidigare 
jämförelser. Cullen menar att den variation som skapas genom 
rumsindelningen kan upplevas som en kvalitet.240  
 
Även Lynch förespråkar att förstärka de rumsliga kvaliteterna 
längs ett stråk, vilket gör att jag anser att paralleller även kan dras 
mellan Norconsults förslag och hans principer. Lynch syftar till 
att lyfta fram stråket som en mer dominerande del av staden.241 
Huruvida det även varit Norconsults avsikt anser jag kan 
diskuteras. 
 
I Norconsults gestaltningsförslag för parken föreslås även en 
variation i ytskiktsmaterial, för att markera de olika rummen 
längs med allén samt att förändra möjligheterna att cykla snabbt 
därigenom.242  
 
Att utnyttja ytmaterial för att markera funktioner är något som 
kan jämföras med Cullens uttalande angående stadens golv. Han 
menar att funktioner bör förtydligas i markytan genom variation i 
struktur och färg.243 
 
 

                                                 
239 Berg 
240 Cullen 
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242 Intervju 
243 Cullen 
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5.2. Hur har dialogen sett ut mellan de olika 
parterna: politiker, tjänstemän, exploatörer? Hur 
har dialogformen påverkat vilka parters 
synpunkter som kommit till uttryck i 
samrådsförslaget?  
 
Dialogen har huvudsakligen skett genom arbetsgruppsmöten med 
förvaltningar och exploatörer, avstämningsmöten med 
förvaltningar samt genom bedömningsgruppens möten (där 
Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsdelnämnden 
Tynnered, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och 
Trafikkontoret ingick). Bedömningsgruppen var dock endast 
aktiv under de första parallella uppdragen.244  
 
Dialogen som förts mellan politikerna under 
bedömningsgruppens möten anser Göran Berg, planarkitekt på 
Norconsult, som agerat sekreterare under arbetsgruppens och 
bedömningsgruppens möten, varit öppen, och inte på något sätt 
färgad av partipolitik. Han menar att det varit ett bra samarbete, 
som drivits med mycket intresse och kunskap kring 
planeringsfrågorna.245 Besluten som kring målsättning och 
antaganden av detaljplan sker formellt i de politiska 
församlingarna.246  
 
Berg menar att samarbetet mellan de flesta medverkande parter 
varit så tätt att det är svårt att urskilja källan till en viss synpunkt 
och en viss åtgärd. Han menar att grunden i planarbetet är att det 

                                                 
244 Göran Berg, Protokoll och minnesanteckningar 
245 Berg 
246 Nilsson 

sker i resonemang och dialog mellan uppdragsgivaren, i det här 
fallet stadsbyggnadskontoret, och övriga inblandade aktörer.247  
 
Även Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och AFbygg 
har pekat på hur framtagandet av planen skett genom ett 
lagarbete, samt att resultatet också blivit ett sådant. I vissa 
specifika frågor är det dock möjligt att se vem som är avsändaren, 
och i diskussionerna däromkring kan parterna dra åt olika håll. 
248 
 
När BIG presenterade sitt förslag i mars 2007 upplevdes det av 
arkitekterna som ett ofärdigt förslag med en socialt undermålig 
miljö, men eftersom det fanns en stark politisk vilja att 
genomföra förslaget så inriktade de sig på att lösa uppgiften. Berg 
menar att diskussionen som sedan fördes med BIG inte kunde 
kallas konflikt, men att den innebar en tröghet på grund av en 
bristfällig dialog.249 Både Berg och arkitekterna på 
Stadsbyggnadskontoret upplevde det som att BIG till en början 
inte lyssnade på deras synpunkter. Däremot hade de 
avstämningar med exploatörerna, som är de som finansierat 
BIG:s arbete.250 Som en av Stadsbyggnadskontorets tjänstemän 
beskriver det höll BIG på gott och ont fast vid sina principer. 
Berg menar att BIG därmed känner sig nöjda med utloppet av 
diskussionen, eftersom de inte har behövt förändra sitt koncept.251  
 

                                                 
247 Berg 
248 Häggdahl, Svenning, 
     Christian Schiötz, Fastighetskontoret, telefonintervju, 27.04. 2010 
      Johannisson 
249 Berg 
250 Häggdahl, Svenning 
251 Berg 
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Gerd Cruse Sondén menar att den dialog som Malin Häggdahl 
fört angående sociala dimensioner tillsammans med 
arbetsgruppen har varit ett bra steg på vägen mot integrering av 
de sociala frågorna. Hon har dock upplevt att BIG inte varit 
mottaglig för den sortens synpunkter.252 
 
Då S2020 valde ut Opaltorget som ett pilotprojekt fördjupades 
diskussionen kring den sociala hållbarheten i förhållande till 
BIG:s förslag. Berg uppfattade det som att 
Stadsbyggnadskontoret tog ett visst avstånd till S2020 
synpunkter, eftersom de innebar en tidsmässig konflikt. Samtidigt 
hade politikerna beslutat att S2020s arbete skulle vara en 
prioriterad del av projektet.253 Matilda Svenning, arkitekt på 
Stadsbyggnadskontoret, menar att Tryggare Mänskligare 
Göteborg och S2020 har fått vissa av sina synpunkter 
tillgodosedda. Malin Häggdahl, också arkitekt på 
Stadsbyggnadskontoret, beskriver dock hur S2020s tjänstemän, 
lite försent, har insett att de inte riktigt kan stå för det här 
projektet. 254 
 
Gerd Cruse Sondén, som arbetar inom Tryggare Mänskligare 
Göteborg och S2020, intygar att det ur ett socialt perspektiv 
fortfarande finns stora brister i planförslaget.255 
 
Under hösten 2008 höll Stadsbyggnadskontorets tjänstemän ett 
antal avstämningsmöten med förvaltningarna, för att deras frågor 
inte skulle bli försummade i gestaltningsprocessen. Under dessa 

                                                 
252 Cruse 
253 Berg 
254 Häggdahl, Svenning 
255 Cruse 

möten deltog även Tryggare Mänskligare Göteborg. Matilda 
Svenning menar att det där fördes en givande dialog.256 
 
Lokalsekretariatet menade att det fanns ett behov av en förskola 
inom planområdet, och att den behövde placeras i en separat 
byggnad. Att integrera verksamheten med bostäder såg de som 
en konflikt. Eftersom BIG:s förslag då redan lagts fram fanns 
inget utrymme för en separat byggnad, vilket också stred mot 
målet att skapa en tät bebyggelse.257 Lokalsekretariatets 
tjänstemän pekade då istället ut parkhuset som den lämpligaste 
platsen för förskolan. Eftersom en förskola kräver en viss uteyta, 
uppstod konflikter om markanvändningen, vilket ännu inte är 
löst. Enligt Wenche Lerme uppstår sådana konflikter ofta inom 
planarbeten av den anledningen att frågorna uppmärksammas i 
ett alltför sent skede. Hon uppfattar det dock som de i detta fall 
har fått en stor del av sina synpunkter tillgodosedda och att 
staden har förståelse för att frågorna måste lösas.258 
 
Under samma del av processen introducerades Göteborgslokaler 
som experter på kommersiell verksamhet, vilket enligt en av 
deras tjänstemän, Magnus Henricson, redan initialt innebar en 
konflikt eftersom ställningstaganden redan var gjorda. 
Göteborgslokaler ansåg att ytorna för den kommersiella 
verksamheten var överdimensionerade, vilket Henricson menar 
hade kunnat undvikas om sådana siffror grundligt granskats i ett 
tidigare skede.259  
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Göran Berg beskriver det som att Göteborgslokalers synpunkter 
var frågor av programkaraktär, som borde ha uppmärksammats 
mycket tidigare än vad de gjorde. Enligt både 
Stadsbyggnadskontorets och Norconsults tjänstemän är det inom 
dialogen med Göteborgslokaler som det funnits mest 
motsättningar. Enligt Stadsbyggnadskontoret har ett stort 
problem varit att Göteborgslokaler inte tillräckligt tydligt uttryckt 
vad de har velat eller varför. De har inte heller varit beredda på 
att diskutera några kompromisser.260  
 
Gerd Cruse Sondén menade att ett av Göteborgslokalers 
outtalade motiv för att inte tro på torgets bärighet var 
kombinationen av kommersiell verksamhet och bostäder.261 
  
När det gäller exploatörerna anser Göran Berg att de varit 
påfallande passiva under utvecklingen av planförslaget. Han har 
därför inte fått någon riktig uppfattning om hur de egentligen ser 
på förslaget, dess krav på avancerad teknik och höga kostnader.262 
Exploatörerna har själva uttryckt en positiv inställning till 
projektet. De menar att de deltagit i dialogen inom 
arbetsgruppen, och där ställt sig bakom BIG:s förslag och 
förespråkat ett höghus.263 Lena Andersson från HSB anser att 
politikernas höga ambitioner varit mycket positivt, och att det 
varit en stor fördel att de som exploatörer bjöds in att delta i 
dialogen i ett så pass tidigt skede.264 
 
 

                                                 
260 Häggdahl, Svenning 
261 Cruse 
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263 Andersson, Jansson, Johannisson, Olausson Intervju  
264 Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbete Kandidat FM1402 Fysisk planering VT2010 Siri Himmelman 
 

 65 

6. Slutsats 
6.1. Relevansen hos principerna för gestaltning 
och rumslig organisation 
 
Slutsatsen jag kan dra utifrån jämförelsen i avsnitt 5.1. är att det 
är möjligt att finna synpunkter som syftar på gestaltningsgrepp 
och rumslig organisation som liknar de utformningsprinciper 
som Gehl, Cullen och Lynch beskriver. Motiven överensstämmer 
dock i vissa fall inte med de motiv som dessa författare beskrivit. 
Detta gäller framförallt de synpunkter som kommer från 
exploatörerna, Park- och Naturförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Lokalsekretariatet, Tryggare Mänskligare Göteborg och 
Fastighetskontoret.  
 
De flesta aktörer har haft svårt att peka ut specifika 
gestaltningsfrågor som sina egna. Detta kan vara en anledning till 
att vissa parter anser att de kunnat påverka förslagets utformning, 
utan att jag med hjälp av deras intervjuer kunnat analysera på 
vilket sätt de skulle gjort detta. Andra parter har helt enkelt inte 
sitt fokus på gestaltningen och den rumsliga organisationen. Jag 
drar därmed slutsatsen att det inte är möjligt att härleda principer 
till alla synpunkter, eftersom det ofta finns många andra 
bakomliggande faktorer än de som direkt rör gestaltning.  
 
Mellan de principer som arkitekterna på Stadsbyggnadskontoret 
och Norconsult beskrivit och de som Gehl, Cullen och Lynch 
förespråkar hittar jag en tydligare koppling, även om den i 
diskussionerna under arbetsgruppsmötena är outtalad.  
 
Jag menar att dessa principer, trots att de formulerades 40 -50 år 
sedan, har spelat en viktig roll i denna övergripande planprocess.   
 

Kanske skulle man kunna säga att de övriga aktörerna omedvetet 
efterfrågar principerna. Jag uppfattar det som att medvetenheten 
om principerna, och deras koppling till faktorerna som inte är 
direkta gestaltningsfrågor, behöver förstärkas genom diskussioner 
mellan olika aktörer. På så sätt skulle principerna uppdateras och 
därmed kanske kunna användas mer effektivt och övergripande. 
Aktörernas arbete skulle dessutom ytterligare kunna integreras 
med varandra. 
 
Varken Gehl, Cullen eller Lynch har beskrivit någon koppling 
mellan gestaltning/rumslig organisation och 
medborgarinflytande. Det sociala perspektivet och 
medborgarinflytande har varit en väldigt viktig och prioriterad 
fråga under planprocessen. I det här fallet verkar 
Stadsdelsnämnden och Tryggare Mänskligare Göteborg ha fått 
föra medborgarnas talan. Synpunkterna som de fört fram har 
kunnat kopplas till vissa principer. Frågan är om det är 
medborgarnas synpunkter principerna då härletts till, eller om det 
är tjänstemännen som tolkat deras synpunkter och format dem 
till koncept som överensstämmer med Gehl, Cullen och Lynchs. 
Jag tror att det snarare är det sistnämnda som har skett, eftersom 
tjänstemännen innehar en viss kunskap som de inte kan bortse 
ifrån utan istället utnyttjar.  
 
Barnperspektivet är i princip obefintligt i Gehl, Cullen och 
Lynchs principer. Stadsdelsförvaltningen har som nämnts i 
avsnitt 3.3.10. tillsammans med Tryggare Mänskligare Göteborg 
gjort trygghetsvandringar där boende, verksamheter och 
förvaltningar fått tänka sig in i hur olika åldersgrupper skulle 
uppleva den offentliga miljön. Miljöförvaltningen har dessutom 
utarbetat en checklista med kompensationsåtgärder som ska 
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uppfyllas då parkmark tas i anspråk, där bland annat krav på 
vissa aktiviteter för barn och ungdom finns med .  
 
Jag upplever att det är ett stort fokus på planeraren i Gehl, Cullen 
och Lynchs koncept, medan andra kunskaper eller synpunkter 
verkar oviktiga eller sekundära. De tre teoretikernas principer ser 
visserligen enligt min analys ut att vara någorlunda aktuella och 
användbara, men frågan är om de vitala stadsrummen verkligen 
kan skapas utan inverkan av andra perspektiv. Finns det 
verkligen koncept som alltid är rätt, som kan läras utantill och 
appliceras på vilket område som helst, när som helst? Jag tror 
inte det, utan jag menar att deras principer måste kombineras och 
kompletteras med andra principer som tillkommer efterhand i 
samband med att förutsättningar i samhället ändras.  
 
Slutligen har jag alltså kommit fram till att det till en viss del är 
möjligt att härleda de olika aktörers bidrag till en gemensam 
grund, men att synpunkterna är så sammanvävda och komplexa 
på grund av kända och okända bakomliggande motiv att det är 
svårt att med ett begrepp eller en princip ge en fullständig bild av 
det som skapat det slutgiltiga förslaget.  
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6.2. Dialogens betydelse - Kunde dialogen ha 
förts på annat sätt?  
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Slutsatsen som kan dras utifrån informationen i avsnitt 5.2. samt 
tidigare avsnitt är att dialogen mellan aktörerna utgör grunden i 
planprocessen. Aktörerna bör vara klara på vilka kompromisser 
som kan göras, som får göras och som bör göras genom hela 
planarbetet. I vissa fall kan parterna tillsammans komma överens 
om åtgärder, medan det i andra fall är den aktör, som av någon 
anledning äger frågan, som tar beslutet. 
 
Politikerna i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, 
Trafiknämnden och den berörda Stadsdelsnämnden tar beslut 
kring vilken målbild som ska sättas upp för planprojektet, samt 
huruvida den föreslagna planen kan antas eller ej. De sätter på så 
vis ramarna för projektet. 
 
Exploatörernas åsikter har i den arkitektoniska frågan stor tyngd, 
eftersom de finansierar arkitektuppdraget och senare uppförandet 
av byggnaderna. Men eftersom Trafikkontoret har ansvar för 
genomförandefrågorna, och politikerna beslutar om antagande av 
planen så är det viktigt att övriga parter kan föra en öppen 
diskussion med dem, och visa förståelse för den uppsatta 
målbilden. 
 
De kommunala förvaltningarna är viktiga på så sätt att de till 
diskussionen bidrar med expertkunskap och erfarenhet inom sina 
ämnesområden. 
 
Konflikter kan uppstå då aktörer integreras sent i processen, i 
synnerhet då en plan redan framtagits. Flera exempel på detta 
har visats i Opaltorgets planprocess. Sådana konflikter kan ofta 
bidra till förlängt planarbete, framförallt då det gäller 
grundläggande, ekonomiska eller funktionella frågor. Det är 

därför oerhört viktigt att alla planprocessens parter är med från 
start. Frågan är varför de inte var det. 
 
Att S2020 blev en viktig del i planarbetet så sent kan jag tänka 
mig berodde på att det var ett förhållandevis nystartat uppdrag, 
som inte fick in fokus på Opaltorget förrän i slutet av 2008. Å 
andra sidan var trygghetsfrågorna redan från planprocessens start 
en del av arbetet i och med samarbetet med stadsdelförvaltningen 
i Tynnered och Tryggare Mänskligare Göteborg.  
 
Hur kommer det sig då att trygghetsarbetet av vissa av processens 
deltagande tjänstemän anses icke fullbordat? Kanske har kravet 
på det starka arkitektoniska uttrycket varit viktigare i det här 
skedet av processen. Frågan är om de båda aspekterna i 
slutändan kommer att kunna tillgodoses? Går det att kombinera 
trygghet och spännande/djärv arkitektur?   
 
Även i detta fall handlar det om kommunikation, en fungerande 
dialog och antagligen även kompromisser, men som sagt även att 
kommunikationen startar i ett tidigt skede. Gerd Cruse Sondén 
från Tryggare Mänskligare Göteborg menar att diskussionen 
kring den sociala dimensionen varit givande och ett bra steg på 
vägen, men hittills har det inte varit tillräckligt för att nå ända 
fram. 
 
Göteborgslokaler har, som nämnts tidigare, själva beskrivit hur 
motsättningen, som uppstått på grund av åsiktsskillnader mellan 
dem och de aktörer som förespråkar BIG:s förslag, redan fanns 
initialt när de introducerades i planprocessen eftersom 
ställningstaganden redan var gjorda. Vad som bör påpekas, och 
som kan hänvisas till kapitel 3, är dock att Göteborgslokaler 
närvarade vid ett mycket tidigare tillfälle(startmötet 2006), också 
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då som expert på kommersiell verksamhet. Frågan är vad som 
lämnades för synpunkter vid det tillfället och hur de behandlades. 
Det här ser jag ändå som ett försök till få in expertkunskap i ett 
tidigt skede, men av någon anledning fullföljdes det inte. I det här 
fallet verkar det även som att dialogen i vissa avseenden haft 
brister.  
 
Stadsbyggnadskontoret upplever att Göteborgslokaler inte haft 
något utrymme för kompromisser. Göteborgslokaler upplever 
själva att de fått vissa synpunkter tillgodosedda, men inte till den 
grad att deras tro på torgets kommersiella bärighet ökat. Gerd 
Cruse Sondén menade att Göteborgslokalers grundläggande, 
men eventuellt inte uttalade, motiv för att inte tro på torgets 
bärighet var kombinationen av kommersiell verksamhet och 
bostäder, vilket är något som många andra parter efterfrågat. Det 
är ett exempel på motstridiga viljor, som jag tror till och med 
skulle vara svåra att lösa genom kompromisser. Frågan är vem 
som i detta fall skulle kompromissa. Det är trots allt 
Göteborgslokaler som har erfarenhet av torgverksamheter, men 
samtidigt står det mot andra grundläggande intressen, som till 
exempel trygghet.  
 
Vidare kan konflikter uppstå då en synpunkt eller efterfrågan 
strider mot målbilden, som i fallet där Lokalsekretariatet 
efterfrågade en förskola i separat byggnad. Detta stred mot målet 
om tät bebyggelse, vilket Lokalsekretariatet blev informerade om. 
Jag upplever det som att Lokalsekretariatet accepterat och haft 
förståelse för den förklaringen, vilket antyder att alla 
efterfrågningar inte måste tillgodoses så länge det finns goda skäl 
och en fungerande kommunikation. 
 

Jag anser även att det visar på att en planarkitekts uppgift inte 
bara är att samla in alla parters synpunkter (utnyttja all 
nödvändig kompetens) och göra avvägningar mot politiska 
intressen och kommunens mål. Uppgiften är också att få de 
involverade parterna att känna att de haft möjlighet att påverka, 
och att deras synpunkter haft betydelse.  
 
Efter att ha medverkat på flera av S2020 seminarierna har jag fått 
se exempel på planprocesser där medborgarna haft stor 
delaktighet genom bl.a. medborgargrupper, och dessutom fått de 
flesta av sina synpunkter tillgodosedda, men ändå inte känt att de 
blivit hörda. Jag har även sett exempel där medborgarna haft 
mindre delaktighet, men ändå känt att de varit nöjda med 
tjänstemännens lyhördhet till deras synpunkter. Det tyder ännu 
en gång på hur viktigt det är att det finns en fungerande dialog 
där skäl till besluten är tydligt presenterade.  
 
Lokalsekretariatets krav på en förskolan med anslutande uteytor 
kom upp sent på agendan, vilket enligt Wenche Lerme var 
orsaken till att konflikterna om markanvändningen uppstod. Hon 
pekade, som nämnts, även på att sådana konflikter ofta uppstår 
under planarbetet av den anledningen. Varför är det ett så 
konsekvent problem och hur kommer det sig att inte all 
information och kunskap hos de kommunala förvaltningarna 
samlas in i ett tidigare skede, innan planläggning? Är det 
överhuvudtaget möjligt att tidigarelägga 
informationsinsamlingen med tanke på tidsmässiga och 
samordnande aspekter? Jag anser att det är nödvändigt, eftersom 
kunskapsinsamlingen behövs för att kunna uppfylla alla de behov 
som finns i området. Kommer informationen in för sent är det 
naturligtvis en stor risk att behoven inte till fullo tillgodoses, eller 
att processen förlängs. En återkommande slutsats.   
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Som ett sista exempel på hur viktig dialogen mellan aktörerna är 
finns BIG:s förslag och agerande under planprocessen. Jag anser 
att BIG:s förslag i vissa avseenden stred mot politikernas krav på 
att lägga vikt vid det sociala perspektivet. BIG:s prioritet var vad 
jag upplever det, och utifrån intervjuer med tjänstemän på 
Stadsbyggnadskontoret och Norconsult, mer inriktade på att 
behålla själva formidéns styrka än att genom dialog och 
kompromisser skapa ett förslag som också övriga aktörer kunde 
anse funktionellt och gångbart. Som Stadsbyggnadskontorets 
tjänstemän har beskrivit så kunde planprocessen blivit både 
kortare och smidigare om kommunikationen med BIG varit 
öppnare, och om BIG haft större lyhördhet gentemot 
tjänstemännens efterfrågningar.      
 
Utifrån min tidigare diskussion och mina slutsatser har jag fått ett 
svar på min sista frågeställning. Dialogen som pågått under 
planprocessen för stadsförnyelseprojektet ”Centrum och bostäder 
vid Opaltorget” kunde ha förts på annat sätt. Samarbetet med 
Göteborgslokaler hade kunnat starta tidigare och 
Lokalsekretariatet synpunkter hade eventuellt kunnat framförts 
och uppmärksammats innan BIG anlitades, vilket antagligen 
hade förenklat och förkortat processen.. Om Göteborgslokaler 
hade introducerats tidigare hade de antagligen varit mer 
mottagliga för en öppen dialog, kompromisslösningar samt 
förklaringarna till de övriga tjänstemännens beslut. 
 
BIG hade i ett tidigt skede kunnat få riktlinjer om inriktningen på 
social hållbarhet. På så sätt hade det starka arkitektoniska greppet 
smidigare kunnat integreras med principer för att skapa en trygg 
och social miljö.  
 

Vilket resultat skulle då en annan dialog ha kunnat ge? Om det 
kan jag bara spekulera. De nya inslagen hade kanske inte fått en 
lika djärv och storskaligt spekulativ utformning. En del av parken 
hade kanske varit tillägnad förskolan och samtidigt erbjudit en 
alternativ användning vid andra tider på dygnet. Torglokalerna 
hade kanske haft en annan storlek och eventuellt annan 
gruppering, samt varit mer anpassade till det som anses vara 
kommersiellt gångbart. Miljön som förslaget skulle ge upphov till 
hade kanske ansetts trygg och mänsklig och samtidigt haft ett 
nytt identitetsskapande formspråk. 
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Bilaga 1 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
 
Ordagrant återgivna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utvalda personer till de kortare semistrukturerade intervjuerna: 

• Owe Nilsson, ordförande Fastighetsnämnden, (s) 
• Susanna Haby, vice ordförande i Byggnadsnämnden, (m)  
• Malin Häggdahl, Stadsbyggnadskontoret Göteborg 
• Christian Schiötz, Fastighetskontoret  
• Henrik Petzäll, Trafikkontoret 
• Karin Alsén, Stadsdelsförvaltningen Tynnered 
• Pernilla Rydeving, Miljöförvaltningen 
• Helen Svenstam, Park- och Naturförvaltningen 
• Lars Lilled, Sociala resursförvaltningen, rådmedlem i 

Tryggare Mänskligare Göteborg 
• Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg 
• Wenche Lerme, Lokalsekretariatet 
• Magnus Henricson, Göteborgslokaler 
• Micael Jansson, Familjebostäder 
• Lena Andersson, HSB 
• Olof Olausson, Veidekke 
• Ture Johannisson, AF Projektutveckling AB 
• Göran Berg, Norconsult  

 
 
Utvalda personer till de semistrukturerade djupintervjuerna:  

• Malin Häggdahl, Stadsbyggnadskontoret Göteborg 
• Matilda Svenning, Stadsbyggnadskontoret Göteborg 
• Göran Berg, Norconsult  
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Intervju: Owe Nilsson (s),  ordförande Fastighetsnämnden, 

2010.03.23 
 
Siri: Hur är politikernas och fastighetsnämndens syn på 
gestaltningen? Vilka beslut har ni bidragit till? 
 
Owe: Vi hade ju först en arkitekttävling, det var fyra, fem bidrag 
från arkitekter som vi tittade på i bedömningsgruppen och det såg 
ut som vanligt traditionellt bostadsbyggande. Det var inte 
speciellt upphetsande. Och då sa vi så här att för det första kan vi 
titta på om vi kan få in mer bostäder, och för det andra kan man 
inte göra något som ser ut som det gör i Tynnered, ska man inte 
göra något som blir lite mer uppseendeväckande som blir lite 
roligare. Och då gick man tillbaka ifrån stadsbyggnadskontoret 
och engagerade ett par danska arkitekter. Och då hade vi två eller 
tre förslag att titta på och ta ställning till efteråt och så föll vi för 
det här förslaget och sa att det här låter intressant, det kan säkert 
omarbetas och bearbetas men det här ser ju väldigt, väldigt 
trevligt ut. Så det här var besluten i bedömningsgruppen och där 
ingick ju både Stadsbyggnadskontoret, Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden och Trafiknämnden och stadsdelsnämnden 
där ute i Tynnered också.   
 
Siri: Men det var ni som politiker som tog själva besluten? 
 
Owe: Jajamensan, det var vi. 
 
Siri: Och det var du och ditt beslut som representerade 
Fastighetsnämnden? 
 

Owe: Ja, så var det. Men vi var ju ganska överens i 
bedömningsgruppen tillsammans med tjänstemännen. Formellt 
så tas ju besluten i de politiska församlingarna.  
 
Siri: Hur har ni styrt gestaltningen? Vad har ni haft för 
synpunkter? 
 
Owe: Vi hade ju synpunkter från början när det såg ganska 
tråkigt ut, så att hade vi accepterat något av de första förslagen 
som kom, då hade det blivit så. Men det sa vi att nej det tycker vi 
inte. Vi vill se något annat som ser lite roligare ut, så på det sättet 
har vi ju naturligtvis varit med och påverkat gestaltningen. Och 
bett att tjänstemännen skulle ta fram ett par nya förslag som dom 
gjorde då. 
 
Siri: Men mer specifikt när det gäller gestaltningen, har ni 
bidragit till något där? 
 
Owe: Nej, det gör vi ju inte, det är ju yrkesfolket som gör det. Vi 
är ju inga arkitekter, utan dom ritar och så får vi utifrån våran 
lekmannakunskap bedöma vilket vi ser trevligast och bäst ut.  
 
Siri: Vad har ni till exempel haft för synpunkter på höghuset? 
 
Owe: Ja vi hade nog inga synpunkter på det. Vi tyckte nog att 
det var ganska bra att markera ett centrum vid Opaltorget och 
likadant husen som klättrar utefter berget, det tyckte vi såg 
väldigt, väldigt spännande ut. Så där får vi ju se, nu är dom väl 
nästan framme vid vad som är realistiskt att genomföra, det är ju 
en kostnadsfråga det här med.    
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Siri: Är det något annat som du tycker att jag borde veta om 
processen? 
 
Owe: Ja, den har varit lite annorlunda på det sättet att det har 
varit många politiker involverade från början, både från lokal 
nivå och från central nivå. Det är inte alltid i såna här processer 
att det är så många inblandade redan från början.  
 
Siri: Sen BIG:s förslag så har ni ställt er bakom det? 
 
Owe: Ja, sen har det behandlats i byggnadsnämnden som är en 
av nämnderna som har varit med i det här, så det ligger i den 
vanliga processen med programarbete och detaljplaner och sånt.  
 
Siri: Har du koll på vad byggnadsnämnden har haft för 
synpunkter? 
 
Owe: Jo. Vi har ju själva, Fastighetnämnden, haft det på remiss 
där vi har uttalat oss. Så jag är väl något så när uppdaterad när 
det gäller hur förslaget kommer att se ut. Så nu kommer det nog 
inte dröja så länge innan planen är framme vid antagandet. 
Stadsbyggnadskontoret har remissvaret.   
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Intervju: Susanna Haby 2010.02.22 

 
Siri: Kan du definiera de viktigaste vägskäl eller konfliktpunkter i 
processen, där planeringsarkitekterna varit tvungna att göra 
tydliga vägval? 
 
Susanna: Det första är hur man analyserar det som finns och hur 
man ska kombinera det med det som läggs till. Det är en väldigt 
viktigt del, tycker jag, att tänka på. Sen, nr. två, att det blir ett 
innehåll som blir efterfrågat på marknaden. Det är nästan det 
allra viktigaste. För att får vi inte dit folk som kan betala, för det 
är en ganska stor investering detta, då blir det ingenting. Det blir 
inget bra så att säga. Vi ska försöka blanda upp stället lite mer, 
med lite ekonomiskt starka människor som kanske behöver 
tillföras till just detta området. Det tycker jag är dom kritiska 
punkterna att få till. Sen kan jag bara se att allt detta är pluspoäng 
för att det som är där idag är lite tråkigt bostadsmiljö och ingen 
riktig energi och fack där och så. Det är ett ganska ett ganska så 
slumrande område. 
 
Siri: Hur skulle du beskriva din roll i planprocessen? 
 
Susanna: Jag har varit involverad väldigt länge fast det var nog 
för att jag var stadsdelnämndspolitiker i Tynnered åtta år och 
redan då pratade vi om opaltorget och vidden av att göra något 
nytt. Sen har jag deltagit i den diskussionen även när jag 
hamnade i kommunstyrelsen. Sen var jag också med i 
byggnadsnämnden, först hade vi en omgång när vi gjorde ett 
program för området med egen personal. Sen bestämde vi att vi 
nog får gå utanför Sveriges gränser för att hitta lite nya 
spännande idéer, det var då vi fick det här danska arkitektbolaget 
som gjorde det här. Sen har jag engagerat mig i det här under 

resans gång i dels stadsdelsnämnden, och fått exploatörer som 
också har engagerat sig i detta, och i byggnadsnämnden där jag 
har följt det här arbetet hela tiden. 
 
Man kan säga att jag har följt det från ax till limpa. Eller det är 
inte limpa än men det är inne i ugnen nu i alla fall.   
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Intervju: Malin Häggdahl, Planarkitekt, Göteborgs 

stadsbyggnadskontor 2010.02.23 
 
Malin: Det var en följd av programmet, att man beslutade sig för 
att fortsätta med Opaltorget och att man satsade på att 
Opaltorget skulle vara ett stadsdelstorg, ett lokalt torg, och det är 
väl egentligen det som vi ifrågasätter nu, är det verkligen så. Men 
det beslutet fattade man ju då. Och så fick vi uppdrag att göra en 
detaljplan med bostäder och stadsdelstorg. Så att det är väl ett 
beslut. Ett annat beslut är att man skulle satsa ordentligt när det 
gällde utformningen, och att man efter de parallella uppdragen 
som vi hade kom fram till att man ville något ytterligare. Det är 
väl egentligen det. Sen har vi med utgångspunkt ifrån det gjort ett 
samrådsförslag och nu står vi inför valet; ska vi fortsätta på den 
här linjen eller ska vi några av dom här höga ambitionerna som 
man ändå har bestämt sig för att ha. Det är väl i korta drag dom 
beslut som har varit avgörande.  
 
Och nu har vi just haft en information för vår byggnadsnämnds 
presidium där vi har talat om att nu måste vi analysera läget igen, 
så att vi kommer inte att komma med någon utställningshandling 
enligt den tidigare tidplanen  utan vi behöver våren på oss att ta 
reda på hur det ser ut egentligen nu när vi har fått in de här 
yttrandena. 
 
Siri: Kommer ni att ha någon mer kontakt med de boende? 
 
Malin: O ja, det kommer vi naturligtvis att ha, men på vilket sätt 
det kan jag inte riktigt svara på nu. För nu har vi ju haft detta 
samrådsskedet och sen får man ju ha nån slags dialog till vad 
man kommer fram till och sen blir det ju en formell utställning 
och då blir det ju också att den kommer ut på samråd så att säga. 

 
Siri: Och stadsbyggnadskontoret har hela tiden varit 
uppdragsgivare för det här projektet? 
 
Malin: Nej det är byggnadsnämnden och fastighetsnämnden. 
Det är kommunen som är huvudman och äger marken och har 
då uppdrag av stadsbyggnadskontoret att göra en plan. 
Fastighetsnämnden ger uppdrag åt fastighetskontoret att ge 
markanvisningar till några exploatörer. Så vi har ju fyra 
exploatörer som är med.  
 
Det är ju dom uppdragen vi har, men de politiska besluten som 
har fattats är ju dels  uppdraget från början och sen att satsa på 
torget o få ett uppdrag att göra en detaljplan på det sättet. Så var 
det också ett politiskt ställningstagande att satsa så mycket på 
utformningen och sen var det ett politiskt ställningstagande att gå 
ut på samråd med det förslaget som vi hade då. Och därefter 
skulle ju då följa att vi skulle redovisa det som har kommit in och 
göra en utställningshandling. 
 
Det här har kommit in och nu måste vi tänka ett varv till så nu 
förväntar dom sig att vi kommer tillbaka med ett förslag på hur vi 
ska fortsätta och sen får vi ha ett politiskt beslut att fortsätta på 
det ena eller andra sättet. Det har inte varit så många mer 
avgöranden egentligen. 
Sen kan man väl också säga att en följd av programmet var att 
satsa på förslaget att ha ett gata fram. 
 
Siri: Vad är det ni aktivt har gjort på stadsbyggnadskontoret? 
 
Malin: Stadsbyggnadskontoret gör planförslagen och gör 
beslutsunderlag för byggnadsnämnden, det är 
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stadsbyggnadskontorets roll. Byggnadsnämndens politiker är de 
som äger frågorna kan man säga. Medan Stadsbyggnadskontoret 
är byggnadsnämndens kontor, som jobbar fram beslutsunderlag 
för dom. Så att vad vi gör är ju att peka på hur man kan göra och 
sen får dom bestämma. Dom tyckte ju inte att det var tillräckligt 
bra det vi kom fram till genom de parallella uppdragen, så då 
säger dom att ni får gå vidare och så vidare. Så vår roll är att göra 
beslutsunderlag och politikerna roll är att bestämma vad som ska 
göras. 
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Intervju: Christian Schiötz, Fastighetskontoret 2010.04.27 

 
Siri: Har ni stått bakom förslaget? 
 

Christian: Ja visst, vi har ju tagit fram det. Det är ju ett 
samarbete mellan dom här bolagen som är markanvisade till 
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Så alla dom 
parterna har varit med och tagit fram det.   
 

 
Siri: Så du skulle mer se det som ett samarbete? 
 
Christian: Ja. Det är ju inte så att en tar fram det och vi andra 
säger bu eller bä, utan vi har ju varit med och tagit fram det 
allihop. 
 
Siri: Har det varit någon speciell synpunkt som ni tyckte var 
viktig och förde fram? Något som var viktigt när det gällde 
gestaltningen? 
 

Christian: Ja, i och för sig. Våran roll är ju mycket att bevaka 
ekonomi, och då är det viktigt att det blir tillräckligt mycket 
byggrätt så att det kan finnas den inkomst som behövs, den 
balansen. Och de här byggherrarna som fått markanvisningen är 
ju dom som har varit hårdast drivande när det gäller den här lite 
spejsiga utformningen. Där dom hävdar att detta behövs för att 
kunna vända den negativa trenden på Opaltorget. Då får det lov 
att vara lite fräckare helt enkelt.  
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Intervju: Henrik Petzäll, Trafikkontoret, 2010.03.22 

 
Henrik: Man kan väl säga att trafikförslaget påverkade 
gestaltningen efter som det finns vissa mått och viss given 
standard som ska följas, och sen bli det som en av flera 
parametrar på hur själva gestaltningen kan utformas i ett sånt 
område. Så visst, trafiksystemet som finns i ett sånt område 
påverkar gestaltningen i sin helhet , visst är det så. 
 
Siri: Men era synpunkter ligger inte direkt kring gestaltningen? 
 
Henrik: Det är primärt vilken funktion vägarna ska ha och vilken 
koppling de ska ha till omgivningen, och inte gestaltningen i sig. 
Möjligtvis den lilla gestaltning som handlar om vilka materialval 
man har och hur materialvalet används och så. Utan det är oftast 
trafikkontoret som förvaltar en del av anläggningarna som 
kommer genomföras.  
 
Siri: Ni hade lämnat en checklista till stadsbyggnadskontoret 
också? 
 
Henrik: Det finns en arbetslista där man jobbar med olika frågor 
och där man går igenom massa olika frågeställningar och 
diskuterar i den här arbetsgruppen som vi haft när vi jobbat med 
det här projektet, så att det finns ett antal delar som är med i den 
planeringen och det arbetet som har gjorts. 
 
Det är mer funktionen som vårt primära arbete ligger i.  
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Intervju: Karin Alsén, Tynnereds stadsdelsförvaltning (SDF 

Tynnered) 2010.02.22 

 
Siri: Kan du definiera de viktigaste vägskäl eller konfliktpunkter i 
processen, där planeringsarkitekterna varit tvungna att göra 
tydliga vägval? 
 
Karin: Det har ju inte varit några planeringsarkitekter ute hos oss 
som jobbar med frågan, men däremot så har jag och min kollega 
varit inblandade i den här processen för det har ju varit en positiv 
fråga från våran nämnd i många, många år, att det ska hända 
något med Opaltorget. Att man skulle bygga om det. Så det har 
ju alla varit överens om, och sen har stadsbyggnadskontoret fått i 
uppdrag att ta fram olika förslag och det sista förslaget är ju det 
som BIG har tagit fram, som har varit ute som detaljplan. Sen 
har ju folk synpunkter på en detaljplan, om den är bra eller inte 
så att säga. 
 
Siri: Anser ni att det som ni haft synpunkter på i ert remissvar är 
de viktigaste frågorna i förslaget? 
 
Karin: Det är ju olika vad man ser som viktiga frågor. Alla är ju 
överens om att det finns bostäder… Det är ju själva 
torgplaceringen som är problemet. Svårigheten är ju att få ett 
bärande torg med både en kommersiell och en offentlig struktur. 
Det är ju andra som räknar på det. Som man ser i detaljplanen 
och som har varit frågeställningar när vi har varit ute och pratat 
med boende och med våra verksamheter så är det ju det här 
punkthuset, om det ska vara så högt eller inte, och 
torgbyggnaden med 10 våningar om det kanske också är för högt. 
Men att det har varit några direkta konflikter det kan jag ju inte 
säga så, det är ju att man har haft olika synpunkter. 

Göteborgslokaler t.ex. är ju oroliga att det inte kan ha bärighet 
som ett kommersiellt torg eftersom Frölunda torg ligger så nära. 
Det är ju helt naturligt. Vi skulle ju gärna se att det blir både 
vårdcentral och stadsdelkontor och förvaltning där, men det är ju 
frågan nu när vi står inför en så stor förändring med att slå ihop 
stadsdelsförvaltningar och VG Primärvård. Det blir det ju många 
tankar och funderar kring det, men politiskt tror jag att man 
gärna skulle vilja att det blir både stadsdelskontor och vårdcentral 
och allting så att det blir ett levande torg.   
 
Nu har vi ju jobbat mycket med att få in verksamhetsperspektivet 
S2020 processen och det har ju varit extra spännande i och med 
att vi har suttit hela tiden i en arbetsgrupp med Sociala 
resursförvaltningen och där planarkitekten på 
stadsbyggandskontoret, Malin Häggdal, har varit ansvarig. 
Jättespännande! Och vi har haft med Göteborgslokaler och alla i 
den här processen för att diskutera alla dessa frågor så att det blir 
en samverkan och inte ett problem på nåt annat sätt. Sen har ju 
folk synpunkter när det är byggt men det är ju de ekonomiska 
intressena som styr och det är ju samma med den här vägen tvärs 
igenom som jag tror är jätteviktig och som förvaltningen också 
tycker är viktig för att det ska bli mer tillgängligt. Boende har ju 
synpunkter på det, man tror ju att det ska bli så mycket bilar i 
området och så. Så är det väl med alla planförslag kan jag tänka 
mig men jag tror att det finns en väldigt stark politisk intention 
att det måste hända något med själva torget. För det är ju ett av 
de tråkigaste torgen i gbg.  
 
Siri: Hur skulle du beskriva din roll i planprocessen? 
 
Karin: Våran roll är ju nu att vi får vara delaktiga som 
stadsdelsförvaltning på ett mycket bättre sätt i och med att vi 
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dragit igång det här med S2020. Det är ju det som vi jobbar med i 
hela det här 2020 just att få in stadsdelsförvaltningarnas 
perspektiv på ett annat i planprocesserna än vad vi har haft 
tidigare. Och det är jätteviktigt för då får man in verksamheter, 
vad de betyder för vård, skola, omsorg, förändring i antal 
bostäder och hur vill man att ett område ska se ut framöver. 
Jättebra tycker jag! Vi har försökt plocka fram ett lokalt 
utvecklingsprogram i samband med Opaltorgsprocessen, som 
inte är färdigt, men det är ju ett sätt att försöka komma in mer i 
det arbetssättet och det är ju väldigt bra tycker jag. Och roligt 
också. 
 
Om du vill veta mer om dom frågorna kan du kontakta Lars 
Lilled på Sociala Resursförvaltningen, om hur man planerar för 
stan för att få in folk mer i planprocessen. Det är precis det vi 
håller på med just nu och går en utbildning, vi från 
stadsdelsförvaltningarna. 
 
 
 
Intervju: Karin Alsén, Tynnereds stadsdelsförvaltning (SDF 

Tynnered) 2010.03.22 
 
Karin: Jo det har ju varit en lång historia … just av olika 
anledningar att man har velat ha det levande.  
 
Det har också varit en angelägen fråga för politiken under många 
år och man har varit eniga i våran nämnd. Men jag tror att om 
man ska se till det planarbetet som man har gjort nu så började 
det när man skulle titta på det här mera tydligt med 
trygghetsfrågor, det var ju som jag berättade för dig så att Gerd 
Cruse och Sören Olsson gjorde en studie om lokala torg så var 

Opaltorget ett av dom torget som man tittade på. Det var år 
2000. Då kunde man se att det Opaltorget var, av dom torgen 
som dom undersökte, det som dom tyckte var sämst eller 
tråkigast, eller hade mest negativa kommentarer omkring, som 
lokalt torg. Och sen utifrån det så började vi med såna här 
trygghetsvandringar i stadsdelen och då var ju ett sätt att få 
boende och även tjänstemän, som tillhör park- och natur eller 
polis eller stadsdelsägarna, att få en gemensam bild av vad som 
behövde göras. Det var ju mycket frågor om Opaltorget. Då var 
det först mycket kring den fysiska gestaltningen, att man saknade 
belysning och det var otryggt omkring spårvagnshållplatserna, 
och allt det där. Man kan säga att det var där som fokus var först, 
och innan har det också varit fokus på att man skulle, man rev ett 
garage där som fanns förut, ett sånt här garage i närheten av 
torget, man skulle göra en jättefin gård. Man har gjort en ganska 
bra gård där i närheten av torget, som har blivit en uteplats och så 
också. Så det har funnits frågor kopplade till detta och likadant 
när man i samband med detta, 2001,  skulle ha dubbla 
spårvagnslinjer hit ut till Tynnered och då fick man lägga om den 
här spårvagnslinjen vid själva spårvagnshållplatsen så då var ju 
också frågan uppe med dom aktörerna och ständigt har ju 
frågorna kring trygghet och hur man känner sig, att det känns 
ödsligt, och att torget inte riktigt är bra. Så på så vis har vi försökt 
som stadsdelsförvaltning då med våran rätt att påverka, eftersom 
vi inte äger frågan, så genom att vi har knutit ihop aktörer i det 
här arbetet så har vi försökt att belysa, och bjudit in andra både 
boende och tjänstemän att se med samma ögon vad det är som 
man tycker inte har varit så bra. En sak har ju varit det här med 
kommunikationer, att spårvagnshållplats och busshållplats ligger 
åtskilda och att torget har känts ödsligt eftersom det är bara 
affärer i bottenvåningarna och det är inga lägenheter ovanpå så 
att man ville ha mer ögon, så att säga, som såg. Så där kan man 
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väl säga att det har funnits med oss och då har ju det funnits med 
dom här funderingarna som vi har haft om dels gestaltningen 
som man har tagit till sig sen på stadsbyggnadskontoret. Så att 
allt det här finns ju med som underlag. Och om boende, och 
skolor, och behov så att allt det har ju vi kunnat lämna ifrån oss 
lite grann, och speciellt trygghetsfrågorna. Trygghetsfrågor är ju 
också lite subtilt, vad menar man med trygghet och si och så.     
 
Siri: Har ni påverkan trafiksystemet i förslaget också? 
 
Karin: Där kan man säga så här att den nuvarande kastanjeallén, 
den smalnade av för ett antal år sedan, kanske 15 år sedan, man 
byggde in den, den är ju fin i sig men vad som folk har klagat 
över det är ju till exempel det här med den här mopedtrafiken. 
Och då tycker ju jag i förslaget att, vi var ju inte med, men vi 
stöder det här förslaget att dra en väg igenom parallellt med 
spårvägen så då skulle kastanjeallén faktiskt kunna bli en allé 
som skulle gå lite slingrigt och så skulle mopeder och andra 
kunna åka på den här vägen vid sidan om. Då skulle man 
förhoppningsvis få bort det problemet som man har idag. Men 
det var ju också ett gestaltande, när stadsbyggnadskontoret såg 
att det här var en förutsättning för att få ett levande torg och där 
har vi också tyckt att det är ganska otillgängligt och det har ju 
också stadsbyggnadskontoret påpekat gång på gång och där kan 
vi ju också se att det är otillgängligt. Man måste åka runt för att 
komma till torget, det sitter liksom lite off så. Men i stort kan 
man ju säga det att vi på olika sätt har försökt säga saker om 
området där man skulle kunna göra förbättringar även om inte vi 
direkt gör själva utformningen eller gestaltningen utav hur stora 
hus eller små hus men mera ett önskemål om ett torg som är 
levande, och där det också skulle finnas service, alltså där vi ser 

att våran offentliga service, stadsdelsförvaltning och kanske även 
våran primärvård skulle finnas för dom boende i Tynnered.  
 
Siri: Ni hade lämnat synpunkter på det nuvarande förslaget? 
 
Karin: Ja och där står ju ganska väl vad vi är positiva till. 
 
Siri: Känner ni att ni har kunnat påverka hur förslaget har 
utformats? 
 
Karin: Ja, i den utsträckningen som vi har kunnat. Men det kan 
man ju tycka att nu när man är med i S2020 så har det blivit 
mycket bättre, att man också ser att man försöker få med 
medborgarna och framförallt våra verksamheter. För generellt, i 
såna här planförslag tidigare, så har dom synpunkterna varit 
ganska i skymundan och man har inte haft den kunskapen 
kanske hur man skulle påverka heller. Och det har ju blivit mera 
synliggjort att dom måste komma med i mycket större 
utsträckning. Och jag tycker, till viss del, att vi har kommit med 
även om man kom med sent i processen då.                          
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Intervju: Pernilla Rydeving, Miljöförvaltningen, 2010.03.22 

 
Siri: Har ni haft någon inverkan på gestaltningen av det här 
planförslaget? 
 
Pernilla: Vi har fått vara med i arbetsgruppen när man tittade på 
parallella uppdrag så det kom in lite olika förslag och då har vi 
varit med o lämnat synpunkter på det, men då handlar det ju 
främst om synpunkter i miljösynpunkt, inte stadsmässigt eller hur 
det ser ut. 
 
Vi har ju varit positiva till gröna tak, sådana saker har vi försökt 
trycka på. 
 
Siri: Vilka byggnader gällde det? 
 
Pernilla: Det var en byggnad som där taket skulle gå ända ner till 
marken. 
 
Siri: Hade ni några synpunkter på förändringar i parken, och den 
nya genomfartsvägen o.s.v.? 
 
Pernilla: Ja, inledningsvis så tyckte vi ju inte att man inte skulle 
ha genomfartstrafik men där blev det ju lite så att de flesta ville 
ha trafiklösningen på det viset och man bestämde sig för att gå på 
den linjen.  Det var ju så ganska från början, men i inledningen 
tyckte vi inte det utan det är ett område som är trafikfritt och det 
tycker vi är positivt. Men nu blev det så. Och då var det väl tänkt 
att man i alla fall skulle utforma den till en gata som inte har så 
hög hastighet. sen så har man ju tagit en hel del park i anspråk, 
och vi har ju utarbetat en sådan här där man ska jobba med 
kompensationsåtgärder om man tar rekreativa värden i anspråk. 

Och då har vi ju gått igenom den checklistan där. Och då var det 
väl några bitar som man skulle ersätta, bollplan och några såna 
saker. Så man kommer väl göra en mindre park fast med fler rum 
eller så.  
 
Siri: Så nu har haft ungefär samma synpunkter som park- och 
naturförvaltningen? 
 
Pernilla: Jag kan inte dom utantill, men det skulle jag kunna 
tänka mig. 
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Intervju: Helen Svenstam, Park- och Naturförvaltningen, 

2010.03.23 

 
Helen: Vi deltar ju i mötena på Stadsbyggnadskontoret, så det är 
ju genom det som vi har möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Vad det gäller grönområden och ytorna emellan byggnaderna så 
hade vi ju möjligheten att rita på det. Vi hade inte tid att göra det, 
annars hade vi kunnat rita det. För det var ju inte BIG som 
gjorde det. Det var en annan svensk firma, Norconsult, som 
stadsbyggnadskontoret anlitade eftersom vi inte kunde göra 
arbetet.  
 
Siri: Så ni hade inte så mycket synpunkter på gestaltningen? Eller 
lämnade ni det till Norconsult? 
 
Helen: Norconsult fick ju en rad förutsättningar från oss att 
arbeta utifrån, sen går ju detta vidare sen då. Sen svarade vi ju på 
detaljplanen, tyvärr stod det nog inte så jättemycket där. Sen får 
vi ju se om det blir vi som ritar vidare på det sen, fortsätter 
projektera. 
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Intervju: Lars Lilled, Sociala Resursförvaltningen 2010.02.26 
 
Siri: Kan du definiera de viktigaste vägskäl eller konfliktpunkter i 
processen, där planeringsarkitekterna varit tvungna att göra tydliga 
vägval? 
 
Lars: För mig är ju det ett vägskäl när vi bildade S2020 gruppen för 
att vara stödjande kring den sociala dimensionen, för det är ju det 
som är mitt uppdrag. Och då är det inte vi som är sammankallande i 
den, utan det är ju Björn Wadefalk och Karin Ahlsén. 
 
Mitt uppdrag är att hålla ihop och leda arbetet. Det kanske är ett sånt 
vägskäl, för det blev en mer konsultativ instans till stadsdelen, för 
det är i första hand den som vi arbetar gentemot, och det var väl 
mycket Gerd Cruse och Sören Olsson, som arbetar för S2020 som 
arkitekt respektive professor, som blev stödet till Karin och Björn i 
arbetet med nåt som ändå skulle kunna betraktas som ett fördjupat 
remissvar. Man får ju säga att S2020 kom ju in väldigt sent i den 
processen och det visste vi hela tiden. Utan det handlade ju mer om 
det som fortfarande gick att påverka. Vi har några andra sådana 
pilotområden där vi kommit in mycket tidigare. 
 
Siri: Upplever ni att ni har kunnat påverka? 
 
Lars: Jag får  tro på stadsdelens representant mest då. Björn och 
Karin har ju gjort sånt här arbete förut och dels har vi ju försökt 
utveckla olika metoder som handlar om olika workshopsmodeller för 
att få in mera kunskap i processen både från verksamheter och 
boende och intressegrupper i området. Och det andra handlar om att 
det har inneburit mer kunskap och ett lite mer fördjupat remissvar 
från stadsdelen där man har kunnat lägga mer fokus och känt sig 
bättre rustad kring de frågorna som har med den sociala dimensionen 

att göra. Det tror jag absolut även om man inte ska blåsa upp det till 
nåt, utan bara se det att det att det har bildats en liten sammansatt 
grupp, så som Karin säkert beskrev, en lite osannolik konstellation 
ändå. Framförallt har det inneburit saker för oss för vi har lärt oss 
jättemycket om planeringen framsidor och baksidors. Så det är ju ett 
ömsesidigt lärande. S2020 är väldigt mycket ett kompetensarbete där 
vi försöker berika arbetet och ibland tycker jag att man ska ha 
rimliga förväntningar på det snabba utfallet. Men vi tar  med oss 
kunskaper från den planeringsprocess och in i nästa och det är ju så 
det blir bättre och bättre. 
 
Vet du att vi har en doktorand som arbetar med samma ämne? För 
du kan få en mailadress. Hon har samma tidsperspektiv som du. Sen 
vet du ju att du kan gå in och titta på stadens hemsida för allmän 
information om S2020. 
 
Siri: Men ni kommer att fortsätta jobba med detta? 
 
Lars: Nu är vi  inne i det som är samrådsprocessen. Vi är egentligen 
bara i starten på nåt, och vi vet ju att jättemycket utformas i någon 
slags löpande verksamhet. Vi har planer på om det finns möjlighet 
att förlägga något slags processkontor till platsen för att fortsätta 
kommunikationen och själva implementeringen av projektet . Så jag 
hoppas att vi hela tiden ska kunna pröva att hitta nya inslag i 
planeringsmodellen.  
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Intervju: Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare Göteborg 

2010.02.26 

 
Siri: Kan du definiera de viktigaste vägskäl eller konfliktpunkter i 
processen, där planeringsarkitekterna varit tvungna att göra 
tydliga vägval? Avgörande frågor? 
 
Gerd: Jag har på sätt och vis följt det och på sätt och vis inte, sen 
2004. Jag var ju samtalspartner till Olof Sjödal, den tidigare 
planarkitekten, kring det här med sociala frågor och 
trygghetsfrågor och så, för att utreda de här tre första förslagen.  
Och jag fick en känsla av att vägvalen faktiskt gjordes av 
politikerna, att dom då fattade beslutet att nej, vi kan inte ha 
någon av dom här för att det är för tråkigt, för fyrkantigt och det 
är för vanligt. Sen var det ju sådan otur att Olof slutade och 
Matilda Svenning, en ung, ambitiös arkitekt som inte var riktigt 
insatt fick ta över det här jättepaketet. Samtidigt hade vi beslutat 
att nu ska vi koppla in BIG för att göra någonting roligare, 
eftersom politikerna ville ha något roligare. Jag har haft den 
känslan av att planarkitekterna inte har varit så starka, utan att 
det är politikerna som har gjort vägvalen. Och att planerarna har 
fått göra så gott de har kunnat av situationen. Fastän de 
egentligen kände sig ganska tveksamma, också till BIG- 
konceptet. 
 
Siri: Finns det något som du anser att planeringsarkitekterna 
tagit initiativ till?  
 
Gerd: En viktig sak var ju det här med att det absolut ska vara 
bostäder, i ett skede där när BIG hade gjort sitt förslag och man 
pratade om att just i den torgdelen ska det inte vara bostäder. Det 

var en av anledningar till att Göteborgslokaler har sagt nej, att 
dom inte tror på torget. Det var en sån viktig fråga.  
 
Siri: Hur skulle du beskriva din roll i planprocessen? 
 
Gerd: Jag jobbar ju på det här Tryggare Mänskligare Göteborg 
med trygghetsfrågor så att min roll har ju varit att försöka 
implementerat trygghetsfrågorna starkare på 
Stadsbyggnadskontoret. Opaltorget var ju ett av dom projekten 
där jag fanns med och försökte gå igenom med hjälp av Olof 
Sjödal men så småningom för fyra år sen så började det gå över 
till att man inte kan se trygghetsfrågorna separat, utan det ligger i 
hela det här sociala hållbarhetspaketet och då kom ju S2020 
igång och då började ju jag finnas med där i det som handlar om 
hela den sociala hållbarheten. Min roll hade väldig betydelse för 
att det blev Opaltorget som blev pilotprojektet för att testa S2020 
tankarna. 
 
Lars Ivarsson, stadsbyggandsdirektören, kom upp till Tryggare 
Mänskligare Göteborg, som han har gjort ibland. Så pratade vi 
om S2020 och så sa han att vi måste ha något konkret att jobba 
med för S2020, han sitter med i ledningsgruppen. Och då drog 
han några exempel och ett av dom var Opaltorget. Och då sa jag 
Ja! Vi tar Opaltorget! Det var ju ett forskningsprojekt som heter 
Lokala torg som gjordes i slutet på 90- talet där Opaltorget var ett 
av torgen som vi studerade. Så vi hade ju opaltorget nära hjärtat. 
Jag har ju haft kontakt med stadsdelsförvaltningen och Karin 
Ahlsén och vi har gjort trygghetsvandringar under hela tiden, så 
jag har följt Opaltorget. När Lars Ivarsson slängde ur sig det här 
då nappade jag ju direkt att Ja visst, vi tar Opaltorget som 
pilotprojekt för att testa den sociala dimensionen. 
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Siri: Hade du någon speciell anledningen till att du tyckte att 
Opaltorget passade som pilotprojekt? 
 
Gerd: För att jag har följt det och vi i vår forskning kom fram till 
att Opaltorget var det lessnaste av alla torgen, med de 
besvärligaste strukturerna. 
 
Siri: Tycker du att det har gått åt rätt håll? 
 
Gerd: Nej, det tycker jag inte. Såg du det här svaret som Sören 
Olsson, Vanja Larberg och jag skrev? Det var ju ett konstigt sätt 
att bete sig när man är inne i en process och så skriva ett svar så. 
Men det berodde ju på att det hade funnits en grupp för att få 
med den sociala dimensionen och medborgarna har varit med 
och så men så var det ändå väldiga glapp när det handlade om 
den sociala dimensionen. Jag ordande en kulturvandring när 
förslaget gick ut på samråd i november där. Då var det ett gäng 
medborgare, 20,30 stycken som vi hade ordnat in i grupper och 
de fick utgå från olika perspektiv och vandra i den här modellen 
och tänka sig in i hur blir det om man är 6 år och bor i närheten 
eller om man är pensionär . Så jag var med och anordnade den. 
Sen hade ju alla förvaltningar, alla verksamheter och 
Stadsdelsförvaltningen har också varit med och gjort en sån här 
modellvandring, så det var ju mycket input förutom den sociala 
dimensionen, men ändå så vi kände ju vi att det var stora glapp. 
Så vi kände att vi är tvungna att skriva ett svar. 
 
Men om du ser på vårt svar så ser du nog vad vi tycker. 
 
Siri: För det svaret står ni fast vid? 
 

Gerd: Det är en väldig modellestetik, och det är snyggt och så 
när det lyser i modellen men det finns en storskalig kylighet som 
jag tror kan vara ganska farligt. För min känsla när jag var ute 
och forskade där är att man längtar efter något som är mysigt, 
man längtar snarare efter något småskaligt, lite vrår där man kan 
sitta i solen och så. Så känner jag verkligen. Det är ju jättebra om 
det bli någonting, det är såklart bättre än att ingenting görs. Men 
jag har en känsla av att det snart vänder. Vi är på något sätt i 
slutet på den här nymoderna, storskaliga, kyliga epoken. Det 
skulle vara så synd om Opaltorget behövde hamna där då, det är 
min personliga åsikt. Sen tycker jag att själva samtalet som förts 
om sociala dimensioner i den här gruppen och som Malin 
Häggdahl har fört och så har ändå varit ett bra steg på vägen. 
Jätteintressant!  
Ett sätt att pröva metoder och ett sätt att ha ett bra samtal. Jag 
har ju inte själv varit i kontakt med BIG men jag har fått känslan 
att dom har fått kämpa ganska mycket med BIG. Dom är ju så 
himla stora på nåt sätt. Dom har inte direkt velat föra samtal om 
det här på nåt vis, dom är ju konstnärer och ?. Så dom har inte 
haft det så lätt dom här planarkitekterna. 
 
När man diskuterar med medborgare och verksamheter ute i 
stadsdelen om de här frågorna så ofta handlar synpunkterna om 
detaljplanenivån. Så det kan också vara något att fundera på. Hur 
integrerar man den sociala dimensionen på detaljplanenivå på ett 
vettigt sätt. Vi håller ju på med en utvärdering nu av det här 
projektet, vi är mitt inne i den. Så jag ska försöka skriva nu om 
hur dom sociala konsekvenserna beskrevs och hur de togs de 
tillvara och så. Den blir klar nu i vår. Min känsla är att när den 
sociala konsekvensen ska beskrivas i en plan så är det ju antingen 
planarkitekten som gör det eller så anlitar man konsulter. I båda 
dom fallen så blir det ju oftast ett rättfärdigande av planförslaget. 
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Så jag känner att vi egentligen skulle behöva ett kritiskt 
utifrånöga när de sociala konsekvenserna ska beskrivas. För det 
här är ju inte som när man beskriver andra miljökonsekvenser. 
Det är ju mer oexakt, man kan inte sätta siffror och procent på 
den sociala dimensionen. Och då blir det lätt att man formulerar 
väldigt mycket vackra ord, om hur trevligt och socialt hållbart det 
ska bli för det vill ju politikerna och byggnadsnämnden höra. Så 
vi har ju egentligen behov ett sånt kritiskt öga men jag vet inte 
riktigt var man ska få det ifrån. Konsulter kan ju inte göra det 
direkt heller egentligen. Dom vill ju ha jobb och då kan man ju 
inte vara så kritisk. Om man är för kritisk mot planerna så kanske 
man inte får nåt jobb nästa gång. 
 
Det är ju ingenting som är färdigtänkt heller, men det är ju en bit 
på väg. Man får tänka på ett annat sätt för att få med den sociala 
dimensionen. 
 
 
 
 
Intervju del 2: Gerd Cruse Sondén, Tryggare Mänskligare 

Göteborg 2010.03.22 

 
Siri: Hur har ni påverkat gestaltningen?  
 
Gerd: Jag tycker inte att vi har påverkat så hemskt mycket, men i 
vissa delar så tror jag nog att vi har påverkat. Om vi ser på BIG:s 
förslag nu då det som gick ut på samråd, det var värre innan 
tycker jag då. Till exempel så blev ju torgdelen lite mer öppnad 
än vad den var innan, den var lite mer sluten, det tror ju jag var 
att vi tjatade en del.  Och sen tror jag också det här att det faktiskt 
har blivit bostäder på torget, i vissa skeden var det ju tänkt att det 

inte skulle vara några bostäder alls i själva torgbyggnaderna, som 
skulle titta ner över torget. 
 
Siri: Menar du i BIG:s förslag, eller menar du de tidigare 
förslagen? 
 
Gerd: Nej nu tänker jag på BIG, att det till slut blev bostäder på 
torget, jag tror att det har haft betydelse att vi har tjatat om det. 
Så det tror jag kanske har varit den viktigaste delen. 
 
Siri: Är det några andra delar som ni har påverkat? 
 
Gerd: Jag känner så här att det här med tankarna kring trygghet 
som har varit, om man läser planförslaget så är det ju väldigt 
mycket som handlar om trygghet och just att man har haft de här 
tankarna med sig, och funderat kring trygghetsfrågorna när man 
har gjort förslaget, jag tror att jag har haft betydelse för det. 
 
Siri: Är det några principer som ni har använt för att få in 
trygghet i området, förutom att ha ett mer öppet torg? 
 
Gerd: När jag läser planhandlingen så står det ju väldigt mycket 
om trygghet, tycker jag, och det kanske inte alltid är så 
välgrundat när man tittar på förslaget, utan att man har nog velat 
mer än vad man lyckats trycka in i förlaget, för det finns ju en del 
knasiga delar tycker jag, i det här planförslaget, som inte har 
jättebra förhållande till trygghetsfrågorna. Det är ju lite konstig 
miljö bakom höghuset och terrasshusen har ingen koppling över 
till andra sidan utan det blir lite som en egen värld där, kanske 
nästan lite som ett gated community skulle man kunna tänka sig 
att den världen skulle kunna bli. Jag skulle kunna tänka mig att 
dom vill låsa till lite, dom som bor där, även om man inte direkt 
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ser det i förslaget så man kanske har velat mer med tryggheten än 
vad man har lyckats med. Men jag tror i alla fall att det har 
betydelse att man i alla fall har velat mer, och att det har haft 
betydelse att vi har tjatat om det.  
 
Siri: Men det är framförallt det här med bostäderna, som konkret 
har kommit in i förslaget? 
 
Gerd: Ja, och det öppna torget. Och möjligtvis också det här med 
att det var viktigt busshållplatsen och spårvagnshållplatsen låg 
ihop, det kan ha varit en sådan, vi har på nåt sätt tillfört 
diskussionen de här otrygghetsaspekterna som finns vid 
Opaltorget nu och det här att när man rör sig från busshållplatsen 
till spårvagnshållplatsen så får man gå in i den här glipan 
emellan. Så vi kan ha en liten del i det, men det är svårt att säga 
vad som är vad. 
 
I remissvaren så svarade ju Framtiden och Göteborgslokaler, det 
kommunala och torgbolaget, att dom inte vill vara med, dom tror 
inte på det här förslaget. Dom hade ett eget förslag i nåt skede 
och i det egna förslaget som dom hade för just själva 
torgbyggnaderna så hade dom inte med några bostäder alls. Så 
jag tror att en anledning till att de inte vill vara med det är att det 
är bostäder. Dom vill inte ha lokaler ihop med bostäder. Det är 
bara en sådan misstanke som jag har. Skulle man fråga dom så 
skulle dom säkert inte säga att det var så. Dom skulle antagligen 
säga att det handlar mer om det kommersiella. Men i något skede 
här i somras så hade dom ett eget förslag ju, och det var ju helt 
vansinnigt, ett upphöjt parkeringsdäck som var upphöjt en halv 
våning. Det var ett helt vansinnigt förslag! Så i det skedet, 
eftersom dom gjorde ett förslag, så måste dom ju ändå ha trott på 
att det kunde bli ett torg.          
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Intervju: Wenche Lerme, Lokalsekretariatet 2010.04.28 
Jag skickade ett mail med tre frågor före intervjun: 
1. Hur har lokalsekretariatet påverkat gestaltningen av 
planområdet? (torg, bostäder, trafik, grönytor) 
  
2. Vad har lokalsekretariatet haft för synpunkter på de 
gestaltningsförslag som framförts? Har synpunkterna tillgodsetts? 
  
3. Vad har varit lokalsekretariatets roll i processen? Hur och när 
har ni medverkat? 
 
Wenche: När det gäller planeringen av området i stort så har vi 
inte påverkat något, eftersom vi kom in först när BIG redan gjort 
sitt förslag. Vi har varit med på planmöten där vi meddelade att 
området behöver en förskola. Det bästa läget för förskolan anser 
vi är i parkhuset, i en av huskropparna som sticker ut. Men det 
som fortfarande är problematiskt är uteytorna. Det kvarstår 
frågor kring hur mycket av bostadsgårdens ytor som kan 
integreras med förskolan och om parken också kan användas. 
 
Förskolan behöver en egen utedel, som är rumsligt avgränsad för 
att skapa trygghet för de anställda och för barnens föräldrar. En 
avgränsning innebär frihet för barnen.  
 
Våra frågor är att bevaka den kommunala servicen. Huruvida 
stadsdelskontoret ska flytta till Opaltorget är en sådan fråga. Hur 
man gestaltar bostäderna har vi inte mycket åsikter om, så länge 
man inte stör kommunal service. Vår fråga i det här 
planeringsprojektet har varit var man säkert och tryggt kan 
placera förskolan. I början hade man inte med förskolan, utan det 
har vi fått med. 
 

Vår roll är att bevaka att det finns rum för den kommunala 
servicen. Vi har varit med på startmötet, en del arbetsmöten och 
haft diskussioner med stadsdelsförvaltningen. Men man behöver 
komma in tidigare i sådana här frågor, jämfört med vad man 
gjorde i det här fallet. Det är på grund av att frågorna kom in så 
sent som det blir konflikter om markanvändningen. Men så ser 
det ofta ut. 
 
Vi har till stor del fått våra synpunkter tillgodosedda. Staden 
förstår att frågorna måste lösas.  Eftersom det krävs 
1000kvm/avdelning så blir den sammanlagda ytan väldigt stor i 
den här miljön. Man måste samverka och dela på ytor. Det är ju 
en folkhälsofråga för barnen, och påverkar deras utveckling. Om 
uteytorna ligger längre bort så krävs det mer personal, vilket 
förhindrar spontanitet. Närhet till toalett är dessutom lagstadgat.    
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Intervju: Magnus Henricson, Förvaltnings AB 

Göteborgslokaler 2010.02.22 

 
Siri: Kan du definiera de viktigaste vägskäl eller konfliktpunkter i 
processen, där planeringsarkitekterna varit tvungna att göra 
tydliga vägval? 
 
Magnus: Processen var ju långt framme när vi klev in i det, så på 
ett sätt var ju ställningstagandet redan gjort då, att så här och så 
här ska det bli förhoppningsvis. När vi gick in i detta ställde vi till 
det vi till det lite kan man väl säga. Vi hade lite andra åsikter och 
synpunkter, vi tog bland annat fram grunden till ett annat förslag, 
men då pratar vi bara om det kommersiella. Egentligen så var väl 
den konflikten du säger, den fanns ju initialt eftersom 
ställningstagandet redan var gjort, som jag ser det. Så när då 
arkitekterna i sin tur hade tagit ställning till vilken väg dom skulle 
gå, det vet ju inte jag, det hade dom ju gjort tidigare i processen. 
Så upplevde ju jag det. 
 
När det gäller bostäder och dom sakerna så har vi ju aldrig haft 
några egentliga åsikter alls. Dom här terrasshusen och 
punkthuset, det ser ju hur fint ut som helst. Utan att veta vad det 
kostar så tror jag att det kan bli attraktivt på alla sätt och vis. Där 
har vi ju inga synpunkter. Där är det bara att hålla tummarna att 
det blir av. Det är ju jättefräckt. 
 
Siri: Skulle du säga att man se det som en slags konflikt att ni 
kom in sent processen? 
 
Magnus: Nej, jag vill inte säga så heller. I remissvaret som är 
inskickat, som du har läst, är det ju väldigt tydligt framräknat hur 
framtiden ser ut. De hade ju en enklare variant av den här 

framräkning, då talar vi köpkraft. Där visade vi att det inte går 
med de här ytorna. Det är ju det handlar om. Det handlar om att 
ingen kan göra något som man inte tror på. Lägger man ihop vad 
det finns för köpkraft och dom här sakerna så måste man ju vara 
realist. Vi kanske har haft olika synsätt och tänkt på det på olika 
sett, men därifrån till konflik, nä, jag kan nog inte bidra till din 
konfliktfrågeställning direkt. Det har ju varit två olika synsätt 
 
Det är ju alltid lätt att vara klok i efterhand men en sak som hade 
varit bra är om man tidigt i processen verkligen grottat ner sig i 
de här siffrorna och fått fram, att så här ser det ut och detta kan vi 
tro på och detta kan vi inte tro på. Som det var nu så var det ju 
lite stort från början. 
 
Vi har ju också varit överens om ytorna och BIG har ju reviderat 
delvis från sin grund. 
 
Siri: Hur skulle du beskriva din roll i planprocessen? 
 
Magnus: Vi var ju med för att skapa ett torg. Vi är med eller var 
med, eller hur det nu blir. Det är ju det vi sysslar, det är ju det vi 
kan. 
 
 
Intervju del 2: Magnus Henricson, Förvaltnings AB 

Göteborgslokaler 2010.03.23 

 
Siri: Hur har ni påverkat förslaget så som det ser ut idag? 
 
Magnus: En sak som vi har påverkat i alla fall är att från början, 
initialt var det ganska många mer kvadratmeter kommersiellt, 
som drogs ner, men det är ju i och för sig ingenting som du ser 
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utifrån så att säga. För gestaltningen som sådan har vi väl inte 
varit med och påverkat på BIGs förslag. Det ser väl ut ungefär 
som det har gjort en tid. 
 
Siri: Förutom synpunkterna om ytorna, har ni haft några andra 
synpunkter på förslaget? 
 
Magnus: Ja förutom att vi kom med ett annat förslag, ja. Ja vi 
tog ju fram ett annat förslag i samråd med stadsbyggnadskontoret 
för dom undrade hur vi tänkte och funderade och det var ju 
därför vi tog fram det förslaget. Sen om det finns delar i det 
förslaget som eventuellt på sikt kommer att nyttjas i det andra 
förslaget, det vet jag inte i dagsläget.  
 
Siri: Vet du när Göteborgslokaler anlitades? 
 
Magnus: Om jag minns det rätt så var vi med första gången 
årsskiftet 08/09, men jag kommer inte ihåg månad. Sen så var ju 
vi tydligen inne i detta för ett antal år sedan också, men den 
historiken känner inte jag, jag vet bara att vi var med på något 
eller några möten, varför eller så vet jag inte, men sen var vi inte 
med på ett antal år då. Det är vad jag har hört här, men det är 
inget jag har grottat ner mig i. Dom kanske bara var med initialt 
på något möte för att lämna någon synpunkt eller så, jag vet 
faktiskt inte. 
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Intervju: Micael Jansson, Familjebostäder, 2010.03.18 

 
Siri: Jag skulle vilja veta om du har sett något specifikt vägskäl 
där man har behövt göra ett tydligt vägval? Där projektet har 
tagit en vändning eller där ni har påverkat gestaltningen på något 
sätt? 
 
Micael: Byggnadsnämnden gav parallella arkitektuppdrag 
avseende Opaltorgets utformning till fyra stycken arkitekter i 
Göteborg. När sedan förslagen inkommit ansåg 
byggnadsnämnden att inte något av förslagen var tillräckligt 
spännande för att ge Opaltorget den nystart som behövs. Nästa 
steg var att man bjöd in Bjarke Ingels Group BIG, eftersom man 
hade sett en del av deras referensobjekt, som var arkitektoniskt 
spännande.  
Man ville alltså, vad jag förstått, från byggnadsnämndens sida 
låta det här torget sticka ut, ur designsynpunkt. Så det var väl 
egentligen det största vägvalet om man ser ur ett 
designperspektiv, att man helt enkelt gick ifrån etablerade 
arkitektkontor i Göteborg och tog in en ”dark horse”, ett danskt 
arkitektkontor.  
 
Siri: Har ni påverkat några av vägvalen? 
 
Micael: Vi är ju med för att vi äger ett stort antal hus med runt 
torget, och för att vi vill få ett bättre fungerande torg för våra 
hyresgäster. De andra deltagarna i planprocessen har fått 
markanvisning av fastighetskontoret för att kunna bygga 
bostadsrätter.  
 
Siri: Det trodde jag att ni också hade fått? 
 

Micael: Ja det kan man väl säga att gruppen har fått, och vi har 
ju lite mark själva och eftersom vi äger 1600 hyreslägenheter runt 
torget så finns det ju möjligheter för oss. De lägenheter som är 
mest troliga för vår del är dom som ansluter till våra befintliga 
hus, som ligger vid kastanjeallén och som sluter gårdarna.  
Exploatörerna dvs. Veidekke, HSB, AF och vi har en positiv syn 
på valet av arkitekter, vi tycker att det är ett spännande projekt.  
De andra exploatörerna ser ju det här som en möjlighet rent 
kommersiellt, att man bygger något som sticker ut, så det är ju en 
designfråga. Det blir ju också ett torg som är mera attraktivt att 
besöka och med mera boende runtomkring så ger det ett säkrare 
torg och en säkrare miljö. 
 
Siri: Har ni haft några synpunkter på hur förslaget ser ut nu? 
 
Micael: Ja, det har ju bearbetats under tiden, framförallt 
centrumhuset som är ritat som två hästskoformade enheter som 
står mittemot varandra, där har gruppen krävt att man måste 
kunna bygga ut i etapper och ändå få fungerande enheter under 
en längre period.  
Från början så hade arkitekten ritat de hus som ansluter till våra 
byggnader på ett annat sätt. Arkitekten hade inte slutit gårdarna, 
utan han hade slutit parkeringsdelarna eftersom han ansåg att 
alla bostäder som finns inne gården skulle få kontakt med 
kastanjeallén. Vi vet att våra hyresgäster hellre vill ha en sluten 
gård, så vi har påverkat delar av utformningen.  
Vi har inte tagit bort så mycket av de grundläggande idéer som 
BIG har haft, vissa saker har givetvis bearbetats.  
Med hänsyn till omgivande byggnader har 
stadsbyggnadskontoret genomfört solstudier och tittat mycket på 
skuggning. Initialt hade man det högsta huset längst bak, längst 
bort från torget, denna placering var olycklig ur 
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skuggningssynpunkt.  Enligt det senaste förslaget har man flyttat 
ner det, så att det skuggar mindre för de bakomvarande husen.    
 
Siri: Var ni delaktiga i att välja BIG som arkitektfirma? 
 
Micael: Det kan inte jag svara på faktiskt. Jag vet inte om vi var 
med och valde eller om BIG kom från annat håll.  
 
Det finns ett ganska intressant projekt som BIG har gjort och 
som vi har varit och tittat på. Du kan kolla på det på 
www.8tallet.dk                
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Intervju: Lena Andersson, HSB 2010.03.18 
 
Siri: Jag skulle vilja veta om du har sett något specifikt vägskäl där 
man har behövt göra ett tydligt vägval? Där projektet har tagit en 
vändning eller där ni har påverkat gestaltningen på något sätt? 
 
Lena: Det som vi har sagt är att om det blir Opaltorget så måste man 
göra någonting rejält, och då ska det vara något som har en stark, 
robust gestaltning eller har sådan kvalité i gestaltningen så att det är 
ett riktigt grepp som man tar. Att inte kompromissa bort felsaker är 
viktigt. Finns en stark idé är det viktigt att följa den och se till så att 
rätt väl görs på vägen. Sedan så finns det väl ett vägskäl som vi är i 
nu, där vi tycker att om man nu ska göra det här greppet och det är 
den här gestaltningen som gäller så måste man se till att man har en 
plan för hur man lyfter detta området. För om man som person ska 
flytta dit så gör man inte det nu, med den typbilden. Utan statusen 
och köpviljan är för låg nu. Man måste ha en handlingsplan för att 
arbeta upp den, genom att arbeta upp attraktiviteten i området, och 
då gäller det att se till så att man gör rätt saker. Till exempel att 
handels och verksamhetsdelarna kanske ska gå först, så att man 
etablerar området, det finns ju väldigt stark köpkraft runtomkring, 
det är ju fina områden som ligger runtomkring med väldigt höga 
priser, att dom som bor där känner att ja vi åker till opaltorget för där 
finns den bästa parmaskinkan eller något på det sättet. Och då får 
Opaltorget en bättre klang, och sedan så kommer kanske kontor och 
lite andra saker och så börjar man med bostäderna då också. Men för 
att lyckas med det så måste man ha en handlingsplan för att lyfta ett 
område och det är det vi har efterfrågat nu, och det är det vägskälet 
vi står i nu.  
 
Siri: Har ni påverkat att det blev BIG som anlitades, och hur BIG:s 
förslag har utvecklats? 

 
Lena: Nej, vi har inte påverkat att det blev BIG som kom med och 
fick göra det första förslaget. På andra frågan: ja vi har varit med och 
påverkat. Och då har vi nog påverkat på så sätt att vi har värnat 
förslaget. Vi har inte velat att man går in och kompromissar och 
förändrar och ansar så att man tappar själva greppet. Vi har bidragit 
med byggherrekompetens, gett en bild av vilken prisbild som är 
gångbar på marknaden och vilka konsekvenser de förutsättningar 
som kommunen anger får.Det är alla fall vår uppfattning om vad vi 
har gjort. 
  
Det var ju väldigt tydligt när vi kom in, att man sa att det hade tagits 
fram bra kvalitet i olika förslag, men att de var för tråkiga helt 
enkelt. Man ville ha någonting som satte Opaltorget på kartan. Och 
då upplevde jag att det var Fastighetskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret som var väldigt tydliga med det. Och det var 
ju oerhört positivt kan man ju säga. Vi tyckte att det var bra med en 
tydlig ambition och att FK så tydligt tagit ett iniativ, att man har en 
vilja och man har en ambition och att man bjöd in oss tidigt för att 
lyssna av om detta är möjligt att göra, förutsättningarna för det här. 
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Intervju: Olof Olausson, Veidekke, 2010.03.18 
  
Siri: Jag skulle vilja veta om du har sett något specifikt vägskäl 
där man har behövt göra ett tydligt vägval? Där projektet har 
tagit en vändning eller där ni har påverkat gestaltningen på något 
sätt? 
  
Olof: Vi fick frågan om vi ville delta i projektet när kommunen 
hade haft de första parallella uppdragen och efter det plockat in 
BIG eftersom man inte var riktigt nöjd med gestaltningen i de 
första arkitektförslagen. Därefter fick vi se modellen som Big 
hade tagit fram och fick frågan om det var något som vi trodde på 
om det var någonting som vi ville vara med och delta i . Det var 
vi och vi skrev till Fastighetskontoret något i stil med att BIGs 
grundtankar och idéer är spännande och möjliga att utveckla till 
något som är genomförbart. Sen när vi väl fick markanvisningen 
och hade ett uppfartsmöte så tror jag att alla var överens.  Att 
jobba med någon annan än Big i det inledande skedet kändes inte 
som ett alternativ. Dom hade goda idéer och politikerna gillade 
deras angreppssätt. Alla i projektgruppen, inklusive oss 
exploatörer har varit överens om att det behövs något extra för 
att få det lyftet som området behöver. I detta fall så är det 
framförallt arkitekturen som står för det. 
  
Siri: Var det ni som valde att det blev just BIG, och inte någon 
annan? 
  
Olof: Nä de var ju kommunen som plockade in BIG för att göra 
det här, ett extra uppdrag efter det parallella uppdraget, sen var 
det väl underförstått att vi skulle jobba vidare med dom. Vi tyckte 
ju att det var ett spännande förslag som de hade. 
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Intervju: Ture Johannisson, AF Projektutveckling AB, 

2010.03.22 

 
Siri: Hur har ni påverkat gestaltningen inom planområdet? 
 
Ture: Vi har ju påverkat på det viset att vi har varit med i en 
projektgrupp som har tagit fram det här gestaltningsprogrammet. 
Det är dessutom vi som har betalat arkitekten BIG för att ta fram 
det underlaget som finns utställt nu. Så att på det viset, under det 
1.5 året som det har tagit att ta fram det här materialet, så har vi 
varit med på en mängd möten och fått lämna våra synpunkter på 
hur det ska se ut.  
 
Siri: Har ni varit med och valt BIG? 
 
Ture: Nej, Göteborgs kommun hade valt BIG för att göra en 
idéskiss, och vi byggherrar valde att fortsätta arbeta med BIG. 
Teoretiskt hade vi säkert kunnat byta ut arkitekten när vi startade 
projektet men det gjorde vi inte för vi tyckte att de hade gjort ett 
bra arbete.  
 
Siri: Hur har AF påverkat BIG:s förslag? 
 
Ture: Vi är ju en av flera som har varit med och tyckt och jag har 
varit med på väldigt många möten och fått lämna mina 
synpunkter och jag tycker att väldigt mycket har jag fått gehör 
för. Så jag känner att vi har påverkat en hel del. 
 
Siri: Vilka synpunkter har ni haft? 
 
Ture: Vi har haft dom synpunkterna att det som ritas och det 
förslaget som har kommit fram nu ska se ut ungefär som det gör 

idag. Man har flera gånger försökt att rita in något annat som har 
varit mer traditionellt, men jag har den uppfattningen att även 
om det ser väldigt exklusivt och svårt ut att bygga så är det ju 
säkert fullt möjligt på sikt att åstadkomma detta. 
 
Siri: Så ni har inte försökt ändra så mycket? 
 
Ture: Nej, vi har inte försökt ändra på så mycket, men däremot 
har jag protesterat när man har försökt ändra. Det har ju under 
den här perioden kommit fram andra förslag och idéer på 
gestaltning och sätt att lösa torgbildningen och då har jag varit 
med och röstat fram det som blev det slutgiltiga förslaget. Sen har 
ju höghusets placering och vara eller icke vara varit en stor fråga 
där jag har fått vara med och tycka till och vi tycker att det har 
placerats utmärkt bra och är en viktig del i projektet,  
 
Siri: Har ni varit eniga med de andra exploatörerna? 
 
Ture: Ja, det uppfattar jag att vi har varit. 
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Intervju: Göran Berg, Planarkitekt, Norconsult, 2010.03.04 

 
Siri: Har du sett några vägskäl i planprocessen där ni har varit 
tvungna att ta tydliga vägval? 
 
Göran: Vägval som handlar om gestaltning nä ska vi börja, ska 
vi börja i de tre första skisserna, för det var ju en bedömning som 
gick ganska så metodiskt till i alla de första parallellskisserna. 
Och där kan man ju säga att politikerna och dom diskussionerna 
där var vägledande för valet. Och försökte göra en akademisk 
stringens så försökte vi ändå vara metodisk i jämförelsen av de tre 
förslagen för att få ett bra diskussionsunderlag. 
Resultatet blev ju som sagt då att man fick tacka så mycket för 
hjälpen men sa att vi inte skulle gå vidare med något utav dom 
Så den stora valsituationen eller den stora frågan för oss som 
planerare den uppstod ju när BIG kom med förslag på den fjärde 
skissen. Då var jag inte med men ändå så skrev jag tillsammans 
med Olof Sjödahl på stadsbyggnadskontoret en jämförande 
utveckling av den fjärde skissen för vi ville ha en rättvis värdering 
av den också. 
Och där blev ju resultatet att vi fick ett väldigt stort problem  
 
En oerhört stark gestaltningsidé men som inte alls var på en 
realistisk nivå bearbetad och sen kan vi säga det att hela 
processen med arbetet att få BIG att omdana sitt projekt har ju 
varit det att blanda på en realistisk genomförbar nivå där vi 
försökt jobba med kvaliteter som inte fanns med från början. 
 
Sen när det gäller enskilda gestaltningsfrågor så kan man väl säga 
att det här med höghuset har ju varit en sådan, skulle vi acceptera 
det eller inte, det har ju kommit in nämligen som en faktor senare 
i processen, det var ju inte med i BIG:s första skiss till exempel 

och när den idén dök upp så pekad vi på en del av 
centrumkvarteret som ett tänkbart läge för där skulle man inte 
åsamka omgivningen skuggor och dessutom skulle det tillföra 
torget både social och ekonomisk energi. Men efter bearbetning 
och bollande fram och tillbaka så hamnade vi tillslut då som vi 
gjorde i förslaget. Så där tycker jag ju att vi utifrån funktioner och 
gestaltningsfrågor hamnat i ett läge där vi kände att ja ett sånt 
läge för ett höghus det kan vi försvara.  
 
Han dök in när vi var så långt framme att vi skulle ta fram 
samrådshandlingarna 
 
Sedan gestaltningsmässigt; frågor som vi har haft och som vi 
bollat lite grann det har ju varit att det nya som man tillför 
stadsdelen har ju en väldigt stark egen karaktär som avviker ifrån 
allt annat. Gårdarna längs Grevegårdsvägen som man bygger för 
enligt förslaget.   
 
Man kan säga att den befintlig bostadsbebyggelse där nere i dalen 
på ett sätt kan man säga att den utestängs ju den tas inte med den 
tas in i omdaningen på ett sätt som gör att man bjuder man 
förnyar genom att göra nya tillägg hela tiden och det kan man ju 
på ett sätt känna är lite besvärande och vi har diskuterat det. 
Förslaget ser ut som det gör trots allt alltså att de här gårdarna till 
exempel är förbyggda i förslaget men i diskussionen så har vi ju 
sagt det att så kanske det inte ska se ut utan att man kanske 
bygger ett nytt hus i en del och att man kanske inte sluter 
gårdarna helt och hållet utan att man får en koppling mellan 
bostadsgårdarna och parken i alla fall. Å andra sidan har vi sagt 
det att det har ju visat sig att folk trivs med att sluta till sina 
gårdar för det har de ju gjort med plank och redskapsbodar och 
vad det nu är. Att ändå har skilt bostadsgården från parkstråket. 
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Man vill ha den skillnaden, men det är ju ändå en skilland mot 
att bygga ett hus som är 4-5 våningar som täpper till. 
 
Dt är ju svårt att särskilja gestaltningsfrågor från andra frågor för 
de hänger ju alltid samman med andra kvaliteter. Man kan säga 
att det här med Opalkyrkans flytt eller ska den ligga kvar på ett 
sätt är en gestaltningsfråga värdet av att ha kvar saker som man 
känner igen kontra att sopa rent och bygga ett nytt centrum att 
förhålla sig till. Det har vi väl diskuterat. Men utgångspunkten 
som har varit att skapa har varit så starkt att vi har sagt att om vi 
kan hitta ett nytt läge  för Opalkyrkan, som har en viktig roll med 
sin sociala verksamhet, så...  
 
Det har ju inte varit konflikter utan vi har bollat fram och 
tillbaka. Vi var ju väldigt kritiska till BIGs förslag från början 
samtidigt så vet vi ju att det fanns en väldigt stark politisk vilja att 
faktiskt det här skulle dras vidare till ett planförslag, i den 
situationen då inriktar man ju sig på att lösa uppgiften så att man 
tillslut kan lägga fram ett samrådsförslag som man kan stå för. 
Även om ett resultat av det möjliga alltid kommer att vara 
kompromisser från olika håll. Men eftersom utgångspunkten var 
att byggnadsnämnden och politikerna efterfrågade en omdaning 
med egen stark arkitektonisk prägel så höjde vi ju den uppgiften 
och jobbade utifrån det och då kunde vi ju inte säga att BIG:s 
förslag är så orealistiskt att det är ingen idé att jobba med. Utan 
vi tog dom här stegen och jag tycker det att vi fick respons också 
hos BIG och exploatörerna så att det slutliga förslaget skiljer sig 
ju väldigt mycket från det ursprungliga. De terrasshusen som 
finns kvar men med en helt annan lösning, i början så skulle man 
köra in med bil bakom dom in i berget mycket knepiga, underliga 
och otrygga lösningar, och oerhört dyra. 
 

Men vi har inte känt konflikter, vi har känt en tröghet när det 
gäller att ibland få arkitekten att förstå våra synpunkter och 
lyssna på oss men med tiden tycker jag att dom har gjort det. Det 
kanske var språkförbristning i början men jag tror också att dom 
känner sig nöjda med förslaget att dom inte har behövt pruta på 
sin gestaltningssamvete. Dom är nöjda. 
 
Jag tänker på dom huvudfrågor vi har haft. En av dom olösta 
frågor vi har haft är centrumkvarterets innehåll och tron och 
möjligheten kring centrums innehåll, dess kommersiella styrka. 
Det är ju en fråga som är olöst och som man kommer att jobba 
med på stadsbyggnadskontoret . Om detta är en möjlighet eller 
om man måste skala ner det här projektet på ett högst väsentligt 
sätt, och vilka följverkningar det får det vet vi ju inte alls. Det kan 
bli som ett korthus som faller, för att faller den kommersiella 
delen, då faller kanske möjligheten att sälja de ganska dyra 
lägenheterna, då minskar intäkterna och då vill inte kommunen 
bygga den här förbindelsegatan som skulle göra centrum 
tillgängligt för den som slinker förbi några bra affärer och köper 
något gott på hemvägen, eller vad det är för bild man har i 
skallen. Och då kanske höghuset försvinner. Man vet inte vad 
som finns kvar då, alls. Det kan bli en tunnel utav det hela. Detta 
är en stor fråga, men den är ju kommersiell och ekonomisk i 
grunden. Och det är väl också ett uttryck för att den politiska 
viljan att göra något radikalt här den är stark, men den måste 
också bygga på det som inblandade parter uppfattar som en 
ekonomisk realitet. Och det är inte säkert att så är fallet och då 
får man jobba med helt andra och mindre åtgärder och det kan ju 
också vara bra men det blir ju ett helt annat projekt. 
 
Siri: De vägskäl som de andra parterna har pratat om, och då 
gäller det både gestaltningsmässigt och icke gestaltningsmässigt, 
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är dels då BIG:s förslag presenterades eftersom det har krävt 
många ställningstaganden. Då S2020 valde Opaltorget som 
pilotprojekt blev ju ett annat vägskäl i förhållande till BIGs 
förslag eftersom det inte gick enligt deras principer.  
  
 
Göran: Ja precis det kan man säga. En av de spontana 
invändningarna överhuvudtaget emot BIG:s första förslag är ju 
att detta är en socialt undermålig miljö. S2020 valde då 
Opaltorget som ett pilotprojekt medan stadsbyggnadskontoret, 
jag var inte inblandad för jag var stadsbyggnadskontorets konsult, 
men stadsbyggnadskontoret höll S2020 på armlängds avstånd 
eftersom de såg detta lite granna som en komplikation. Så 
uppfattade jag det, att oj nu kommer ytterligare en faktor att ta 
hänsyn till och samtidigt så säger politikern att detta är ett 
prioriterat projekt, det måste fram, det ska fram fort och det ska 
hända något. Och så gav dom ju stadsbyggnadskontoret 
åtminstone en tidsmässig konflikt i det att hur ska vi hinna detta 
om vi nu ska älta det under ytterligare möten. 
 
Siri: Ett annat vägskäl som jag sett är när Göteborgslokaler 
plockades in i processen, och det var ju också egentligen delvis en 
gestaltningsfråga eftersom dom gjorde ett eget gestaltningsförslag. 
 
Göran: Ja men det kan man ju säga att det var mer än kuriosa så 
här i efterhand. Men det var ingen av oss inblandade 
planarkitekter som kunde ta dom förslagen på riktigt allvar, och 
av artighet så var man tvungen att ta med det men det blev 
alltmer galet, tyckte jag. Och det var synd för om man hade haft 
en annan arkitekt som hade kommit med mer ogestaltade, mer 
pragmatiska lösningar och tankesätt så hade man ju kunnat 
kanske applicera in detta i projektet som ju faktiskt redan var 

format fysiskt till dom yttre delarna. Det var ju mer fråga om hur 
ska vi åstadkomma det här centrumkvarteret, går det att bygga i 
etapper kan man få mer markparkering och så. Men 
Göteborgslokalers arkitekt tog ju egna gestaltningsambitioner 
som sin huvuduppgift istället och det blev ju helt galet. 
 
Siri: Så du skulle nog inte säga att det var en gestaltningsfråga, 
överhuvudtaget?   
 
Göran: Vi var ju tvungna att ta ställning till den, och avfärda 
den, och det gjorde ju även Göteborgslokaler sedan. Dom sa det 
att, nä det var inte bra. Det var ett försök från deras sida, och det 
ska dom ha all heder för, att komma fram till en bra lösning, dom 
trodde helt enkelt att dom skulle med en arkitekt som dom kände 
och som kände deras sätt att arbeta och deras bekymmer med 
andra torg så skulle dom kunna tillföra kunskap och det tyckte ju 
vi var väldigt bra, men det var bara det att utfallet blev ju inte alls 
lyckat. Och det var synd. 
 
Siri: Jag tänker på den kommersiella verksamheten, den har ju 
också inverkan på gestaltningen, och också om man skulle bygga 
den här genomfartsvägen. Den kritiken har väl också gjort at 
man fått tänka lite extra? 
 
Göran: Man kan ju säga det att också där är pressen och 
förväntningarna från politikerna är ju att här ska vi göra 
någonting riktigt bra, att det får gärna vara stort och så. men när 
man får in någon som säger att nä det här tror vi inte på, den 
åsikten kom ju in ganska sent eftersom vi inte hade med i 
projektet från början någon part som var kunnig på detta med 
kommersiella lokaler. Så man kan tyvärr säga att det här var ett 
vägskäl eller en fråga av programkaraktär som kom in senare än 
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den borde. Och därför ligger den kvar och därför ska den utredas 
ytterligare ett varav så stadsbyggnadskontoret får ytterligare en 
åsikt om det här kring den kommersiella bärigheten. 
 
Siri: Och sen så tänkte jag att jag också skulle titta lite närmare 
på vilka gestaltningsprinciper som fanns med i beställningen som 
ni gjorde till white och liljewall och så.  
 
Göran: Den finns i programmet. 
 
Siri: Men beställningen som gjordes till BIG, finns den också i ett 
program? 
 
Göran: Den har jag inte, för jag var ju inte med och beställde. 
Men det kan hända att Malin Häggdahl kan fixa fram en sådan. 
Det kan ju vara så att BIG fick samma program som de andra. 
Eftersom i efterhand så försökte vi ju bedöma BIG:s förslag 
jämförande på samma premisser som de tre första. Men hör med 
Malin om detta.  
 
Siri: Nu hade jag inga fler frågor, men jag tänkte beskriva 
upplägget för mitt arbete, så kan du ge synpunkter. Jag kommer 
som bakgrund att göra en tidsaxel för processen, och sen tänker 
jag titta på de viktiga vägskälen ur gestaltningssynpunkt, men det 
kan ju gälla frågor som inte är rent gestaltningsmässiga men jag 
kommer ju att titta på det som gäller gestaltning. 
Sen tänkte ja titta på vart i de olika nivåerna, politiskt, hos 
stadsbyggnadskontoret, hos er som konsulter och hos BIG, som 
man har fattat tydliga gestaltningsbeslut, och om man har fattat 
tydliga gestaltningsbeslut. Och också hur man har kommunicerat 
mellan de olika nivåerna. Sen tänker jag jämföra detta med 
gestaltningsprinciper som finns. 

Göran: Det svåra är att renodla gestaltningsfrågorna, men annars 
är det väldigt intressant att beskriva detta. 
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Intervju: Malin Häggdahl och Matilda Svenning, Arkitekter, 

Göteborgs stadsbyggnadskontor 09.04.2010 

 
Siri: Var politikerna som satt i bedömningsgruppen ansvariga för 
de politiska beslut som togs? Om inte, vilka politiker och vilken 
instans tog beslutet att de tre första förslagen inte dög? Återkom 
de rubriker som använts i "Utvärdering av parallella uppdrag" i 
beslutet? Om inte, hur motiverades beslutet? Vilket datum togs 
beslutet? 
 
Matilda: Detta är ju före min inblandning så att säga, så vi är 
inte riktigt säkra på detta. Vi försökte få tag i våran chef då, som 
var med under den perioden. Men som jag tror, eftersom det satt 
politiker i bedömningsgruppen så var det i den instansen, tror jag, 
som detta avgjordes. 
 
Malin: Nämen, det tror jag också. Dom politikerna som satt i 
bedömningsgruppen det var ju presidierna, och det är ju dom 
som är ansvariga. Så att om de tog dom under ett sådant 
bedömningsgruppsmöte eller ett annat möte så är det ju de 
ansvariga politikerna.   
 
Matilda: Så det är ju alltså presidierna, ordförande och vice 
ordförande, i byggnadsnämnden, fastighetsnämnden. Var det 
någon mer?  
 
Malin: Jag vet inte om trafiknämnden var med. 
 
Matilda: Men det vet ju Göran Berg annars, vilka som var med i 
den här bedömningsgruppen.  
  

Malin: Nä men det är ansvariga politiker, för det här ärendet det 
ligger alltså på byggnadsnämnd och fastighetsnämnd. 
Planärendet ligger på Byggnadsnämnden, medan då 
markanvisningsbeslut och så vidare ligger på Fastighetsnämnden. 
Så att det behöver inte gå upp till kommunstyrelsen för att göra 
det, utan dom besluten finns där i dom nämnderna.  
 
Matilda: Däremot hur de här besluten togs, det vet inte vi nu då. 
Utan det måste vi kolla med Birgitta Löv. 
 
Siri: Vet ni hur det här beslutet motiverades? 
 
Matilda: Eftersom vi inte var med då, så är det ingen idé att vi 
går in i det.  
 
Malin: Ingen av oss var med i bedömningsgruppen, men Birgitta 
var med så att vi ska tala med henne om det. Men det var ju ett 
beslut att man ville gå vidare med ett mer expektakulärt förslag, 
det kommer jag ihåg.  
 
Matilda: Men om det var skriftligt i nån beslutspunkt eller om 
det sammanfattades i nån skrivelse från dom olika mötena det… 
 
Malin: …det finns ju en sån skrivelse där man sammanfattar, 
som Göran har skrivit, en sammanfattning av bedömningen, och 
där står det som slutkläm någonting om gestaltningen, man ville 
ha en mer tydlig gestaltning. Men sen var det kom, det vet jag 
inte riktigt, men det finns med i det pappret. Och det pappret har 
du säkert. Men vi frågar Birgitta om detta då.   
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Siri: Godkände byggnadsnämnden programmet och gav uppdrag 
att starta planläggningen vid samma möte? Om inte, när gavs 
uppdraget att starta planläggningen? Vilka krav ställdes? 
 
Matilda: Nej. Programmet godkändes 05.05.31. Sen kom 
Fastighetskontorets ansökan om detaljplaneläggning i juni 2005, 
och uppdrag för detaljplanen kom 05.11.29.  
 
Siri: Sen undrade jag vilka krav som ställdes? 
 
Matilda: Det är egentligen det missiv som handläggaren eller 
som sbk har skrivit, som då byggnadsnämnden har tagit. Och då 
blir det ju deras egna ord så att säga. Och då är det egentligen de 
krav då att man dels ska titta på den inre trafikstrukturen, den här 
vägen emellan, och att det bör sedan kunna inledas med 
parallella uppdrag.    
  
Siri: Då var det alltså byggandsnämnden som beslöt om 
parallella uppdrag? 
 
Matilda: Ja dom beslöt på det viset att det skulle kunna vara ett 
sätt, sen måste det inte alltid formellt upp till nämnden för att det 
ska beslutas eller så utan då har stadsbyggnadskontoret möjlighet 
att jobba på det sättet eftersom det står med där.  
 
Siri: Men det var ni som tog beslutet om parallella uppdrag då?   
 
Matilda: Ja. 
 
Siri: Vilket datum var det? 
 

Matilda: Det sker ju under en process. Vi har ju fått det 
(missivet) med oss, och sen så jobbar man utifrån det. Att nu ska 
man göra parallella uppdrag, och göra inbjudan så att det är väl 
inget speciellt datum. Däremot så skickades ju inbjudan ut nåt 
visst datum. Inbjudan gick ut i juni 2006. Men man behöver inte, 
upp till nämnden nu ska det beslutas så.  
 
Malin: Nej, vi har ju det där, inriktningen på planarbetets 
upplägg har vi där. (missivet)  
 
Matilda: Ja, och då räcker det att vi själva gör den processen.  
  
Siri: Vem tog beslutet att anlita Norconsult? När? 
 
Matilda: Det gjorde vi. 
 
Malin: Ihop med Fastighetskontoret eftersom vi hade honom 
som en gemensam konsult. 
 
Matilda: Pratar du om parallella uppdragen? För då vet inte vi. 
Alltså det var ju Olof Sjödal som var handläggare då. Så just hur 
den processen gick till 2006 när Norconsult blev sekreterare i 
bedömningsgruppen, den har jag inte koll på. Däremot var det ju 
en upphandling 2008, och då hade vi en direktupphandling och 
jag sammanställde vad det skulle innehålla alltså när vi skulle ha 
en plankonsult och sen gjorde vi en utvärdering kring det, och så 
valde vi Norconsult.  
 
Malin: Men det här med att fråga Göran Berg om att vara 
sekretare så att säga, det var ett beslut som fattades på kontoret. 
Då var ju jag planchef, men det var ju Birgitta som hade hand om 
det här men vi diskuterade i alla fall vad är det för personer vi 
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kan tänka oss här och så. Så jag tror inte att det gick ut till flera. 
Men det var att man valde ut honom som person. Men det kan vi 
också utveckla med Birgitta.        
  
Siri: Vem tog beslutet att anlita Göteborgslokaler? 
 
Matilda: Dom var med vid startmötet 4 juni 08, det var då jag 
var handläggare för detta. Och då tog vi med dom som experter 
kan man väl säga, precis som man tar med miljöförvaltningen 
som miljöexperter och så vidare. Och då visade dom inte något 
intresse att vara med som exploatör eller intressent. Och sen 
under arbetets gång så hade vi ju frågan aktuell hela tiden. Är det 
någon utav dom markanvisade exploatörerna som kan ha 
torgfrågorna med sig eller ska dom ta in en konsult för detta, för 
dom är ju ändå exploatörer för torget. Eller ska vi leta efter nån 
ny, så att det var ju hela tiden med men dom frågorna som man 
jobbade mest med var ju hur förslaget skulle se ut i stort. Så 
därför blev det egentligen inte skarpt läge förrän HSB hade 
kontakt med Framtiden AB. Så på deras initiativ frågade HSB 
om inte Göteborgslokaler skulle kunna vara intressent. Vi frågade 
ju inte eftersom dom inte var intresserade. Och då visade det sig 
att det kanske dom var i alla fall då. Och sen hade vi ett 
gemensamt möte exploatörerna, Stadsdelskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret 24 oktober 08 med Göteborgslokaler och 
dom sa att vi kanske i alla fall är intresserade då, intressenter. Sen 
så fortsatte de mötena. Så efter det komman överens om 
exploatörerna, sbk, fk att vi tyckte att det verkade bra. Men 
Göteborgslokaler själva ville inte bli markanvisade och jag vet 
inte om dom fortfarande är det för dom vill väl liksom kanske bli 
intressenter. För dom har varit med i arbetet men vill fortfarande 
inte bli markanvisade. Och det har legat på deras bord, det har 
inte varit Fastighetsnämnden som inte vill markanvisa dom. Men 

Göteborgslokaler var också med långt tidigare. Då var dom med 
vid startmötet 3 mars 2006 och då var det andra intressenter med 
än dom aktuella. För då var andra markanvisade. Och man kan 
väl säga så här att efter den perioden med parallella uppdrag och 
så vidare så hade den här markanvisningen tagit slut med de här 
första intressenterna och eftersom det var politiskt krav att nu ska 
vi gå in med nåt exceptionellt förslag och så vidare så blev det 
helt nya förutsättningar så då var det inte självklart att det var 
dom intressenterna som var med från början som skulle ha det. 
Men då fanns Göteborgslokaler med och jag vet inte om dom var 
intressenter vid det tillfället eller om dom på samma sätt som vid 
startmötet 2008, som var ett nystartmöte, var så att säga experter. 
Men eftersom jag inte var med då 2006 vid det mötet så vet inte 
jag det. Men det vet dom kanske själva.        
 
Siri: Vad hände/ vilka beslut togs mellan det att BIG 
presenterade sitt förslag och fastighetsnämnden beslutade om 
markanvisning? (datum?) 
 
Matilda: Då skedde ju en utvärdering på tjänstemannanivå och 
som jag har uppfattat det, men det är samma sak här att Birgitta 
kanske vet mer exakt vad som hände, men det har varit ett antal 
chefsmöten och möten i bedömningsgruppen. Och sen så blev det 
då en markanvisning i slutet av 2008 och det datumet har inte 
jag. 
 
Malin: Nej, men det har nog Christian 
  
Siri: Sen skulle jag vilja veta vad ni har för utbildningsbakgrund, 
bara för att kunna veta vad ni har för koppling till 
gestaltningsprinciperna? 
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Malin: Vi är arkitekter båda två. Jag gick på Chalmers 67 till 71, 
och vi läste Gehl och Lynch läste vi också.  
 
Matilda: Vi läste dom och vi läste Cullen också.  
 
Malin: Cullen också ja. Javisst. Ja jag läste alla dom under den 
tiden, och vi hade Gehl på besök också på Chalmers då nån gång 
68-69 skulle jag tro. 
 
Matilda: Och jag gick mellan 96 och 2002. Och uppdaterad Gehl 
har vi ju haft på kontoret nu förra våren, kring deras nyaste 
arbeten så att säga.  
 
Malin: Sen har jag gått på Mejan (?) också ett år, på 
konsthögskolans arkitektskola och där höll vi på väldigt med 
staden och stadsmiljö, det var ju temat helt och hållet under ett 
år. Så vi är nog rätt så uppdaterade på dom frågorna.    
 
 
Siri: Vad har Stadsbyggnadskontoret haft för synpunkter på 
gestaltningen under planprocessen? (från program till utställning) 
Åt vilket håll har ni försökt styra gestaltningen när det gäller: 
 

• Torget 
• Bostäder 
• Trafik 
• Parkering 
• Grönområden/Kastanjeallén 

 
 
Matilda: Det kan man ju svara länge kring. Men man kan väl 
säga i stort då, alltså från program till idag. Alltså man ser ju en 

del i de första parallella uppdragen, ingången i dom. Där står det 
ju vad vi ser för vikt. Sen har det ju varit, under processen med 
BIG då kan man också se i utvärderingen av BIG:s förslag, ser 
man ganska tydligt vad sbk vill. Och sen då aktivt under 
processen med BIG kan jag ju svara för den första delen. Då 
handlade torget om att det inte får bli för åsidosatt så att säga. 
Där folk är och rör sig är det viktigt att torget finns, kontakt med 
hållplatsen, kontakt med bil och cykel, alltså där folk rör sig. Och 
att det inte ska vara för stort och att det ska vara godsidor, alltså 
där solen kommer åt. 
 
Malin: Att det ska vara bostäder på. 
 
Matilda: Att det måste vara bostäder intill ja. Eller på, vid torget, 
för trygghet och för rörelse så att säga. Att vi har velat få med den 
sidan av befintliga byggnader som har lite verksamheter, att få 
någon slags torggata eller nåt sånt där där. Så där har vi ju pratat 
mycket om öppningen och kopplingen till hållplatsen. 
 
Malin: Öppningen till hållplatsen har varit en bearbetning hela 
tiden kan man säga. Och också att få ner höghuset ner mot 
hållplatsen, det var en jättestor sak. Och att göra höghuset så att 
det så lite som möjligt skulle störa bostadsrättsföreningen på 
berget. 
 
Matilda: Nu är du inne på bostäder här. 
 
Malin: Ja det kan vi väl vara.  
 
Siri: Förespråkade ni höghuset?  
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Matilda: Ja vi tyckte att det kunde fungera på den platsen. Men 
däremot så var ju en process innan det landade ner på torgnivån, 
för vi var inne på att det kunde få vara ett högre hus vid torget. 
Vid torget. Just för att få den precis direkta kopplingen till torget.  
 
Malin: Men en bearbetning var ju också att den högre delen kom 
precis mot torget och inte uppe i backen som dom hade från 
början. 
 
Matilda: Ja från början stod ju hela höghuset uppe på berget och 
det var ju okej för oss. 
 
Malin: Vi drog ner det till torget. 
 
Matilda: Men annars så har vi tyckt att landskapet och torget ska 
vara ett högre landmärke. Men framförallt med skuggningen då, 
det var en fråga för oss där vi tyckte att det kunde prövas vid 
torget. 
 
Malin: Och sen har vi också haft ambitionen att få in relativt 
mycket bostäder, många bostäder nära torget, så att det blir en 
verklig koncentration kring torget. Det har med trygghetsfrågor 
och alla möjliga frågor att göra.  
 
Matilda: I övrigt, gestaltningen kring bostäderna, då har vi tyckt 
att mer spektakulär arkitektur kan fungera som en satsning i 
området och så där. Även om inte det har varit 
stadsbyggnadskontorets krav från början så har vi tyckt att det 
hade kunnat vara en bra idé. När bedömningsgruppen ville gå 
vidare med ett spektakulärt förslag, så har vi tyckt att det absolut 
skulle vara spännande att försöka med det. 
 

Malin: Men vi har ju också med detaljer så att vi får det mer 
realistiskt för vi insåg ju att deras förslag inte var riktigt 
realistiskt. Alltså det var svårt att se hur man rörde sig i området, 
hur parkeringar fungerade. Rent funktionsmässigt har vi 
bearbetat det rätt rejält får man säga både terasshuset och husen. 
Tillgängligheten är ju en svår fråga som vi har jobbat med och är 
inte riktigt klara med ännu heller.  
 
Matilda: Och skalan, risken för storskalighet har vi pratat om 
jättemycket gentemot exploatörerna och arkitekterna  
 
Malin: Och förhållandet till de befintliga bostäderna, höjder, 
dom här kvarteren som finns, att det blir ju gårdar fortfarande 
och inte nåt slags… 
 
Matilda: Ja det har varit olika varianter där. Annars har vi tyckt 
att det har varit ett spännande förslag det här med att lägga lägre 
bebyggelse i slänten och inte störa sikten för dom bakom. Men 
däremot så har vi ju velat att det ska bli bostäder längs den gatan 
som går där uppe på berget. Arkitekten var inte lika inne på det.  
 
Siri: Handlade det om trygghet?  
 
Matilda: Ja, och upplevelsen av gatan, att gå längs en gata och 
ha bostäder och så vidare. Dom kanske har mer varit att man ska 
fly undan så att säga, att det inte riktigt har varit deras ingång. 
 
Malin: Nämen, just det att bygga ett högt hus här vid Opaltorget 
som på nåt sätt markerar troget har vi inte varit främmande för, 
sen att det är 28 våningar har väl inte precis varit så att vi sagt att 
vi exakt vill ha det. Men ett högt hus här har vi inte tyckt varit 
fel.  



Examensarbete Kandidat FM1402 Fysisk planering VT2010 Siri Himmelman 
 

 111 

Matilda: Sen trafiken, då har det varit i princip en förutsättning 
för torget redan i programskedet, att om vi nu ska satsa på ett 
Opaltorg här så finns det bäst möjligheter om det går att komma 
till Opaltorget på mer än ett sätt. Och det har ju Göteborgslokaler 
sagt att dom tycker att det är en förutsättning för att ett torg ska 
fungera på sikt. Vi har tyckt att man ska kunna parkera på torget 
och i centrumkvarteret. Vid ett sånt här torg som inte är absoluta 
city är det viktigt att man kan stanna till bilen. Vi har 
kantstensparkering runt centrumkvarteret, det tycker vi är en bra 
princip för att det ska kunna bli mer stadsmässig karaktär. 
 
Malin: Däremot hade BIG parkeringar inne här, och det har vi 
tagit bort för det tyckte vi inte var bra.      
 
Matilda: Då har det varit lite olika. 
 
Malin: Vi har tyckt att det har varit bra att koppla det till torget 
men att torgets soliga ställen är ju mycket här (pekar på mitten av 
torget). Men det finns en hel del att gå vidare med, det är ju inte 
färdigt. 
 
Matilda: Men flertalet parkeringar ligger under torget. 
Grönområden/kastanjeallén, där har det varit viktigt för 
identiteten att bevara den här allén. 
 
Malin: Det har däremot inte Park- och Natur tyckt. 
 
Matilda: Nä, dom tycker att det är inte så vikigt med den. Men 
det tycker vi, och det tycker också Tynneredsborna. Jag tänker 
mig att vi hade säkert kunna titta på en annan utformning av 
parken om det inte var så att den är väldigt identitetsskapande i 
området. Det har ju varit hela tiden en avvägning, hur mycket 

ska vi bebygga av parken. För det är samtidigt det som är tänkt 
ska vara stadsdelspark och en stor, stor fördel i området är den 
här parken kan ha stor potential. Men samtidigt då så har vi velat 
få bostäder längs med eftersom parken har varit också otrygg på 
kvällarna. Så att vi har haft diskussioner med Park- och Natur 
om hur stor eller liten parken kan göras. 
 
Malin: Och vi har ju också diskuterat hur kan man få mera insyn 
i parken från andra hållet, men här har vi en spårväg som går 
som inte går att gör mycket åt. Vi har diskuterat att kunna en 
vanlig gata av den men höjdmässigt och annat så fungerar inte 
det så bra. Så den ligger kvar.  
 
Siri: Men terrasshusen kommer också ge en viss översyn? 
 
Malin: Jo dom kan ju titta ner men det är ju ändå en barriär kan 
man ju säga att spårvägen är för att man inte gå över spåren. 
 
Matilda: Det har ju varit en stark önskan att få ha den 
kopplingen. 
 
Malin: Där har vi ju ett hinder så att säga och det har ju att göra 
med att när spårvägen går på detta viset så vill man inte backa 
och göra den mer trafikosäker, utan den ligger kvar.  
 
Siri: Min nästa fråga är hur ni resonerade kring de synpunkter 
som stadsbyggnadskontoret hade angående gestaltning och hur 
kom ni fram till hur gestaltningen borde se ut. Är det något ni vill 
tillägga om det? 
 
Malin: Alltså gestaltningen har ju utgått från att det är ett 
parkrum, att vi vill bygga i kanterna för att göra den tryggare och 
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att vi vill ha en tyngdpunkt vid centrum. Det är väl egentligen 
det, och en trafik som strilar igenom.     
                
 
Siri: Hur upplever ni att era/ Stadsbyggnadskontorets 
synpunkter syns i planförslaget som var ute på samråd? 
 
Malin: Det kan man väl säga att det kanske vid första anblicken 
ser rätt så likt ut som det har varit men det är ganska mycket 
knådande ändå att få till det här och få ner det här (höghuset). I 
det sista här tycker jag att BIG var rätt så följsamma. Vi fick ju 
ändå acceptera deras formspråk och så vidare men sen är det väl 
några oklara punkter som vi inte tycker är lösta riktigt. Hur 
fungerar det i verkligheten här när man kommer ner med tak, ska 
man kunna gå upp på taken, hur blir det egentligen detta. Så att 
det är några frågor som vi känner att vi måste gå vidare med. 
Och sen är det den här tillgänglighetsfrågan upp på berget genom 
detta huset och här ifrån terasshusen ner till torget som är, själva 
dom husen kommer ju till torget men att få med 
bostadsrättsföreningen på Rubingatan är ju en utmaning. 
 
Matilda: Några delar som vi arbetat in då, det är ju dels att det 
uppe vid Rubingatan ska vara utsiktsplatser och inte bara 
trafikparkering för att också möta befintlig bebyggelse, att det 
finns gemensamma punkter. Det har varit väldigt viktigt för sbk 
under tidigare arbete. Och torget då, att få upp det här kvarteret 
med så pass stor öppning. Det har varit väldigt liten öppning och 
det har tagit lång tid, alltså öppningen mot hållplatsen. Att få ner 
höghuset till samma plan som torget, har varit en tydlig sbk 
fråga, inte alls exploatörernas eller BIG:s förslag från början. Och 
sen att få ena delen av torget till mer av ett storkvarter som 
kanske kan vara lite mer flexibelt. Det har vi också drivit, det har 

vari väldigt smala byggnader som vi har trott kanske inte är så 
flexibla. Och hur dom här kvarteren här uppe som sluter 
befintliga gårdar, har också varit tydligt sbk förslag från början 
och under en period så var ett förslag från BIG att göra det till en 
enda lång orm så att säga. Och det var väldigt tydligt från oss att 
det inte var aktuellt. Sen det här kvarteret (norra) har haft olika 
former men…  
 
Malin: …men där har vi lite kvar att göra med kontakten med 
parken och en förskolas gård ska kunna integreras. Det är inte 
riktigt löst. 
 
Matilda: Men där har det ju varit kring att det ska ligga längs 
med den här gångvägen, att det ska kunna vara som ett litet torg 
här (bortom det norra kvarteret, i anslutning till kastanjeallén) 
eller en lekplats eller så. Kopplingen här över (över spårvägen 
upp till den norra delen av bostadsrättsföreningen bostäder) har 
varit väldigt mycket från vår sida. På två håll åtminstone ska man 
komma ner så att man har så nära torget som möjligt. Annars 
skulle man ju kunna fortsätta och bara köra ut enligt befintlig 
Rubingata ner mot Smaragdgatan.  
 
Malin: Det vill dom inte, folk. Dom tittar lite noggrannare nu på 
den punkten här, trafikarna. 
Matilda: Och det har ju varit, i alla fall under min tid här, väldigt 
viktigt för oss. Att man har flera kopplingar. För annars så är ju 
kopplingen ner till torget väldigt liten, om man kör ut här borta. 
(rondellen på höjden) Och kopplingen till spårvagnshållplatsen. 
 
Malin: Hållplatserna byggs ju om, det hör ju till också, för att 
göra det tryggare. Och också det här att när man går från 
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hållplatsen här, att det blir lite mera ögon som tittar. Det är en 
jätteviktig fråga. Så här händer mycket.  
     
 
Siri: Hur upplever du att övriga parters synpunkter på 
gestaltningen syns i planförslaget som var ute på samråd? 
 
HSB 
Familjebostäder 
Veidekke 
AF Projektutveckling AB 
Göteborgslokaler 
Lokalsekretariatet 
Stadsdelsförvaltningen Tynnered 
Tryggare Mänskligare Göteborg 
S2020 
Norconsult 
Trafikkontoret 
Fastighetskontoret 
Park- och Naturförvaltningen 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Trafiknämnden 
Stadsdelsnämnden Tynnered 
Miljöförvaltningen 
 
Matilda: Om man säger exploatörerna, som har försökt att jobba 
som en då har vi hela tiden, i alla fall när jag var med, har vi 
försökt höra med, vad är det ni vill och vad tycker ni om detta 
och nästan det enda som dom har sagt då är dels att höghuset är 
för litet, att dom helst inte vill ha bostäder vid torget, utan dom 
vill helst ha rena bostadskvarter och det har dom ju inte fått 

igenom. Sen i olika förslag har BIG haft väldigt smala figurer så 
här och då har exploatörerna sagt att det blir inte bra bostäder, 
liksom vi har sagt det då. Så att det här har breddat det här 
kvarteret.  
 
Malin: Jag känner att vi har varit samstämmiga med dom. Det 
har inte varit så att vi och exploatörerna har haft olika 
uppfattning utan dom frågor som vi har lyft fram som behövs 
bearbetats det har dom hållit med om. 
 
Matilda: Samtidigt har dom låtit BIG föra fram projektet som 
deras förslag så på det sättet så har dom ju också hållit med BIG.  
 
Malin: Dom har ju stött BIG i det här men dom har förstått våra 
synpunkter på bearbetningarna och jag känner att vi har haft en 
väldigt konstruktiv dialog under den tiden som jag har varit 
inblandad, det sista halvåret då, före samrådshandlingen var klar. 
 
Sen har dom väl också uttryckt till exempel en sån där idé om att 
gå från taket och ända ner till backen och det är svårt 
uthyrningsmässigt, vad man gör med den där triangeln. Så att där 
är det ju fortfarande ett frågetecken från egentligen både sbk och 
exploatörerna. 
 
Malin: Och Göteborgslokaler dom vill inte blanda med bostäder, 
dom vill bara ha ett renodlat bedriftskvarter, och det har vi inte 
gått på. Dom vill också att det här kvarteret ska vara så att man 
kan ha kvar den gamla parkeringsanläggningen under och det 
medger inte det här förslaget riktigt heller. Dom har vi inte 
kunnat tillmötesgå riktigt.  
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Matilda: Lokalsekretariatet, då handlar det väl om förskolan 
egentligen… 
 
Malin: …och deras synpunkter är ju att man måste detaljstudera 
den här gården för förskolan, och sen är det väl lite grann med 
angöringen till förskolan också. Men annars är dom positiva till 
att ha en förskola. Dom vill ha en förskola här och dom tycker att 
det är okej att blanda den i ett hus om man kan få till det här med 
gården. 
 
Matilda: Min bild av Lokalsekretariatet i början av projektet var 
att dom helst ville ha en egen tomt. Så är det ju generellt, inte 
bara här.  
 
Malin: Men vi tycker att det skulle ta för stor del av parken om vi 
skulle göra det så att därför så vill vi inte göra det.  
 
Matilda: Stadsdelsförvaltningen Tynnered… 
 
Malin: Ja dom är väldigt positiva till arbetet här och dom har ju 
varit väldigt engagerade. Mycket, mycket engagerade, och vi har 
ju haft olika workshops och sådant kring det här förslaget och så 
vidare. Dom har ju också lämnat ganska många synpunkter och 
väldigt om det här kring tillgängligheten som dom är noga med, 
och det sociala livet, och hur kyrkans verksamhet ska kunna tas 
tillvara och så vidare. Men du har dom yttrandena? För dom ha 
skrivit riktigt mycket. och det handlar ju mycket om vad dom vill 
ha in i torget. Och dom önskar sig ju att sitta där, och det vet vi 
inte. Det är mycket svårare fråga nu när vi inte vet hur den nya 
stadsdelsförvaltningen ska fungera. Det blir ju en 
sammanslagning av både öarna och Älvsborg och Tynnered. 
 

Matilda: Tryggare Mänskligare och S2020… 
 
Malin: Ja vi har ju haft med dom hela tiden också och vi haft 
olika avstämningar med dom men jag tror att dom insåg lite sent 
att dom faktiskt inte kände för att stå för det här riktigt. Dom har 
ju varit med i arbetsgrupp och vi har haft särskilda möten. Sen 
valde dom som personer att skriva ett yttrande. 
 
Matilda: Men det som vi har fått med oss från Tryggare 
Mänskligare och S2020 arbetet är ju till exempel är ju att ha en 
sån här, också i trygghetsaspekt, en gemensam trafikmatning 
med cykel, gång och bil genom området och fram till torget, att 
man gärna vill gå där bilarna kör ur trygghetshänseende… 

 
Malin: …och cykla på kvällen. Att man inte vill cykla ensam i 
mörkret. 
 
Matilda: Och bostäder mot hållplatsen har varit en sån grej. Att 
ha bostäder mot parken har dom också tyckt. Att ha bostäder 
längs gångvägen till hållplatsen Briljantgatan har också varit 
något som dom tycker. Så det har varit några såna saker som vi 
har kunnat stötta oss på, när vi har drivit vissa frågor. Norconsult 
har vi väl varit ganska samstämmiga med. 
 
Malin: Ja, dom är ju våra konsulter så att säga.  
 
Matilda: Ja, men i diskussioner är man ju med som kompetens. 
 
Malin: Ja, men det är inte så att dom har drivit nån särskild fråga 
som inte vi har tyckt att vi har ställt upp på utan vi har ju 
resonerat oss fram till lösningar. 
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Matilda: Trafikkontoret, ja i tidigt skede hade vi uppe ett annat 
förslag ja det ser man egentligen i den här trafikutredningen. Då 
har det ju varit olika förslag, och då har trafikkontoret synpunkter 
eller snarare kanske olika regler kring hur man får korsa 
spårvägen hit och dit. Det har ju gjort att detta förslaget inte ser 
ut som man kanske tänkte från början. Nu minns jag inte riktigt 
hur det var bara för det. Jo, jag tror att vi ville ha den här 
underfarten, i plan. Och man får inte göra en korsning mer 
osäker än vad den är. För om vi hade kunnat få det i plan så hade 
vi kunnat bygga här uppe också, och det är väl inte helt omöjligt. 
Man kanske kan tänka sig bygga någonting. 
 
Siri: Men det stod någonting om det i programmet?     
 
Matilda: Ja, det tror jag säkert. I annat fall så pratade dom ju 
mycket att man måste visa hur man löser parkering och så, och 
det finns ju kanske kvar att titta på. 
 
Malin: Ja, det är lite men parkeringsfrågan tror jag att vi har rätt 
så bar koll på.  
 
Matilda: Men annars var ju det en sån synpunkt inför samrådet, 
att dom ville se hur det skulle fungera. 
 
Malin: Däremot, hur detta hänger ihop med de olika stråken 
vidare här är inte riktigt löst kanske. Men det är inte precis 
Trafikkontoret som har sagt det. Sen har vi har haft mycket 
diskussioner med trafikkontoret om spårvagnsslingan… 
 
Matilda:…och även utformningen av hållplatsen och där har 
vissa saker varit väldigt viktiga för oss, att inte bredda 
hållplatserna för mycket och kanske ha dom på samma sida. 

Malin: Till exempel kan man ha parkering här inne (inuti 
spårvägens vändslinga), kan man få lov att köra över här 
(vändslingans räls). Och det har dom sagt ja till, och sen har det 
varit tal om att man ville ha extraslingor här för att kunna ställa 
upp extravagnar och så, men det har vi också lyckats köra vidare 
till samma ställe. Dom har velat lite mer än vi, vi har hållit emot 
lite där.  
 
Matilda: Fastighetskontoret, det har varit ett bra samarbete där. 
Dom önskar sig så många bostäder som möjligt. 
 
Malin: Dom är måna om exploateringen eftersom det är ganska 
dyrbara investeringar här. 
 
Matilda: Annars har dom inte haft några direkta synpunkter där 
vi tyckt olika. Park- och Naturförvaltningen, där har det ju varit 
kring parken helt enkelt. Dom har ju varit med när vi har tittat på 
den skissen. Så länge det är en sammanhållen parkyta, sen har vi 
diskuterat under hand hur stor eller liten den kan göras.  
 
Malin: Men dom har ju tyckt att det varit ok att gå in i parken, 
dom vill ju inte nödvändigtvis ha kvar hela parkytan. Det är ju 
mer hur man utformar. 
 
Matilda: Byggnadsnämnden… 
 
Siri: Det är alla politikerna som står här sist i listan. 
 
Malin: Dom har varit okej med detta, dom har tyckt att det har 
varit intressant och bra, det vi gick ut med på samråd. Dom hade 
inga särskilda synpunkter där. Fastighetsnämnden har väl också 
ställt sig bakom. I Trafiknämnden var det ju lite diskussioner, hur 
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var det nu, jag vet att det var några som var emot det här med 
höghus och själva gestaltningen, det är ju inte deras fråga men, 
det var viceordförande där som gick loss ordentligt. Men det är 
väl en parentes, man kanske inte ska tala om vad som försegår på 
mötena. Men i sitt yttrande har dom ju mer skrivet om 
tillgängligheten, tillgängligheten är ju en fråga som verkligen har 
kommit upp i Trafiknämnden också. Och en riskbedömning för 
en spårvagn under huset där.  
 
Matilda: Stadsdelsnämnden… 
 
Malin:…dom har vi ju fortlöpande kontakt med och dom är ju 
väldigt måna om att vi har information här nu om vad som 
händer i mellantiden. Dom har ju många olika grupper. Jag har 
varit och talat i väldigt olika sammanhang i stadsdelsnämnden, 
både för workshops och för unga och för äldre och för dom olika 
verksamhetscheferna i hela Tynnered. Och så har vi haft 
workshops ihop med dom och sådär, om vad dom vill. Men det 
handlar ju mer om vilka verksamheter vill man ha här och så 
vidare. Men det har också handlat om gestaltningen och vilka 
platser som är otrygga och var man kan tänka sig och bo och vad 
gör ungdomar. Det är väldigt mycket med ungdomar, och 
verksamheter kring både kyrkan och det finns ju ett kulturhus 
här, en samlingslokal som inte kan vara kvar enligt det här 
förslaget. Så man pratar väldigt mycket om hur man ska kunna 
fortsätta med dom där verksamheterna, både under byggtiden 
och efteråt. Dom är väldigt engagerade. Och sen är dom ju 
väldigt oroliga nu också då över hur det ska bli här, kan det bli en 
vårdcentral här, kan det bli ett stadsdelsförvaltningskontor, kan 
det bli butiker, hur blir det egentligen här. Det är många frågor 
som är så osäkra just nu.  
 

Matilda: Miljöförvaltningen… 
 
Malin: Dom har inte haft så mycket synpunkter heller faktiskt på 
det hela. Vi har ju haft en sån här genomgång om vilken 
eventuell påverkan det har varit på natur och miljö och gått 
igenom om vi skulle behöva göra några kompensationsåtgärder 
och såna saker. Och då har dom varit med… 
 
Matilda: Annars är det ju kring bullerfrågan och så. 
 
Malin: Ja, och hur löser man bullerfrågan här, från spårvägen. 
För spårvagnarna bullrar ju väldigt mycket, särskilt när dom 
vänder och gnisslar. 
 
Siri: Har man tagit ställning till bullerfrågan hittills? 
 
Matilda: Ja, man har i utformningen av det här på berget tittar 
man ju på i vilken nivå kommer de här bostäderna, jo men dom 
har också fått igenom. Ett tag så var ju dom här bostäderna över 
spårvägen och det tyckte inte dom verkade så bra ur 
riskhänseende och vibrationshänseende. Så man har tittat på 
sektioner där man ser att terrängen gör att det kanske inte blir så 
farligt med bullerfrågan.  
 
Malin: Sen har vi ju gjort en bullerutredning, och vi kan ju 
konstatera att dom här klarar riktlinjerna. Det är dom lägre 
lägenheterna här som vi har lite problem med, men i övrigt så är 
det inte några bullerproblem för bostäderna. 
 
Matilda: Här kanske det blir det, men där finns det tyst sida (de 
stängda gårdarna).  
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Malin: Ja, så det är faktiskt helt okej. Det kan bli nåt med 
bussarna som går runt här (centrumkvarteret), kan påverka lite, 
men det får vi titta lite noggrannare på också.                 
 
Siri: Hur upplever du att dialogen har fungerat mellan de olika 
aktörerna? 
 
Matilda: Under hösten 08 blir det väl, när jag var handläggare, 
så försökte vi lägga upp det så tillvida under processens gång att 
när gestaltningen höll på att formas så hade vi några 
avstämningsmöten kan man väl säga, med förvaltningarna. Just 
för att försöka få med oss deras frågor i gestaltningsprocessen. Så 
att man inte kör allting och sen får förvaltningarna komma in. Så 
att vi liksom inte gick alltför fel i nåt. Och då var ju tryggare 
mänskligare med där också, för trygghetsfrågorna. Och det tyckte 
jag fungerade ganska bra, att ha med sig det. Och sen har det väl 
varit lite olika med parters synpunkter på gestaltningen, för BIG 
är ju en jättestor aktör egentligen som arkitekt i gestaltningen. Så 
om man säger att det är ju egentligen exploatörernas arkitekt, 
men där har det varit vid vissa tillfällen när jag var handläggare i 
alla fall, där stadsbyggnadskontoret har haft ganska tydliga 
synpunkter och BIG då inte har tagit till sig det. Och det hade 
nog blivit en snabbare process om dom hade gjort det. Så på det 
sättet är dom ju på gott och ont ett stort arkitektkontor som 
faktiskt håller fast vid vissa av sina egna principer. Sen stämmer 
ju dom alltid av det med exploatörerna naturligtvis. 
 
Siri: Vad är det som har varit deras viktigaste principer i det här 
förslaget? 
 

Malin: Dom har ju satt form före funktion i vissa lägen, där vi 
har kanske varit lite petigt tråkiga. Men det måste vara ett 
fungerande förslag. Vi ser ju att det inte blir bra bostäder. 
 
Matilda: Formen på torgkvarteret har varit jätteviktigt, att det 
går ner till backen, att det ser likadant ut i norra delen. Där vi har 
velat se alternativ. Och det har vi inte sett. Utan torget har hela 
tiden funnits här på insidan, och det vet vi ju fortfarande inte om 
det är optimalt att ha det på insidan. Så vissa såna saker har varit 
väldigt viktigt, där vi gärna hade sett lite olika alternativ och 
delvis tagit fram egna principer som dom skulle jobba vidare på 
för tanken är ju ändå att det ska vara deras formspråk och så. Sen 
har det varit väldigt viktigt längs med Rubingatan att ha det så 
här lågt för BIG, där vi i alla fall tidigare gärna prövade lite högre 
bebyggelse där terrängen viker av neråt och där man närmar sig 
den här hållplatsen. Det har varit viktigt i trygghetshänseende 
och hur mycket bostäder också så hade vi gärna sett förslag på 
lite högre, bara nån våning eller ett par, här (nordligaste delen av 
terasshuslängan) kanske fler stycken. För att få fler bostäder, men 
också få fler ögon längs med Rubingatan. För eftersom dom 
ligger på höjden så är det inte så känsligt. Så det har varit viktigt, 
och där tror jag att exploatörerna har tyckt att BIG:s koncept 
stämmer. Så där har inte dom velat ha fler våningar för att få ut 
fler bostäder eller få takvåningar eller så. 
 
Malin: Men jag tror att nu när vi bearbetar så måste vi minska 
exploateringen på vissa ställen och öka den på andra, så tror jag 
det blir. Men vi får se.  
 
Matilda: Men i övrigt har vi med dom flesta haft bra 
diskussioner. 
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Malin: Där det har gnisslat mest fram tills samrådshandlingen är 
ju med Göteborgslokaler och Framtiden där inte har kunnat 
enas. Och dom har inte kunnat säga riktigt vad dom vill heller, 
eller varför. Dom har ju sagt vad dom vill men dom har inte varit 
beredda att på allvar diskutera några kompromisser.  
 
Matilda: Så torget är fortfarande den stor knäckfrågan.  
 
Siri: Nu hade jag inga fler frågor, men är det något annat ni vill 
tillägga som ni tycker att jag borde veta? 
 
Matilda: Det som man har jobbat med en del det är ju parkens 
utformning, om man nu pratar om principer kring Cullen 
promenader och så vidare så är det ju vad händer sen och var går 
man, variation längs med gatan och gatan. Och där har ju det 
varit viktigt med de här tvärsgående principerna, att inte allting 
ska gå norr-sydlig riktning, utan att man stannar upp vid olika 
rumsbildningar utefter, och det har vi ju hoppats kan påverka 
cykelvägen längs med den nya gatan, hur det ser ut i parken. För 
det har också varit en tidig fråga, alltså vad är det man möter så 
att man inte bara åker längs med en jättelång gata, och att den 
här gatan ska se ut som en gata och inte en landsväg. Men också 
dom här knäckarna på dom här husen, att man formar dom 
olika, så att dom går ut och går in och skapar rumslighet. 
Variationen, alltså hur ser dom här bostäderna ut, och hur blir 
det när man lägger ut alla nya på en och samma gång. Det har ju 
varit en jätteviktigt fråga, att det inte ska upplevas för storskaligt 
helt enkelt. 
 
Malin: Men det är ju ett rätt så storskaligt rum det här, det är en 
storskalig miljö överhuvudtaget. 
 

Matilda: På den lilla nivån menar du, så när man går så vill man 
ju inte att det ska bli storskaligt. 
 
Malin: Men sen är det den här utmaningen vi också har att 
skillnaden mellan det gamla och det nya och de som kommer att 
bo i det nya och de som kommer att bo i det gamla, hur detta 
kommer att uppfattas. Det är en annan fråga än bara en 
gestaltningsfråga. 
 
Matilda: Ja, och det som man säger i gestaltningen, hur det har 
kommit in har ju varit att som i vissa fall bygga på det gamla. 
Men kanske också dom kopplingar, som vi har försökt att titta på 
hela tiden. Att det kanske kan vara okej att bygga helt nytt på 
många ställen men här cyklar folk och så ska man kunna komma 
över här. 
 
Malin: Och detta är en punkt som vi inte har ägnat tillräckligt 
mycket uppmärksamhet åt heller.  
 
Matilda: Det är ju tänkt att man kommer här från Kastanjeallén 
och så kommer man in på torget, och hur kan man sen koppla 
detta vidare även om detta är privata bostadsgårdar där så att 
säga, för det finns ju mycket bostäder här och här, men här tycker 
vi ändå att vi har någon slags koppling. 
 
Siri: Men i utställningsförslaget ska det finnas någon slags 
lösning på det? 
 
Malin: Ja, vi ska jobba vidare med detta nu. Så att det kommer 
inte se exakt likadant ut, det tror jag inte.  
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 Intervju: Göran Berg, Planarkitekt, Norconsult, 2010.03.25 
 
Siri: Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 
Göran: Arkitekt, Chalmers, 1971. Och det är den utbildningen 
jag har, sen har jag jobbat då utifrån samhällsplanerarperspektiv, 
kan man säga, med den sortens uppgifter, under alla år. Ja, även 
med husprojektering, men i betydligt mindre del. Och när det 
gäller planering kan man också säga att jag trampat in på 
traditionellt sett landskapsarkitekternas område, nämligen gator 
och torg, som en gemensam stadsbyggnadsuppgift är ju 
egentligen offentliga miljöer i tätorter. Så kan man väl 
sammanfatta det. 
 
Siri: Vad har Norconsult haft för synpunkter på gestaltningen 
under planprocessen? (från program till utställning) Åt vilket håll 
har ni försökt styra gestaltningen när det gäller: 
 

• Torget 
• Bostäder 
• Trafik 
• Parkering 
• Grönområden/Kastanjeallén 

 
Göran: Man jobbar ju inte själv, och det är ju verkligen grunden i 
detta för att man är inte en isolerad ö som sitter och gestaltar och 
vill på nåt sätt förverkliga sina egna idéer utan det är hela tiden i 
resonemang som arbetet sker och i dialog då med 
uppdragsgivare, i det här fallet stadsbyggnadskontoret, och dom 
inblandade i processen då. Så rent generellt kan man säga att det 
är väldigt svårt att i den formen av arbete, och det tycker jag är 
ingen som helst nackdel, att kunna extrahera ut vad är det som 

vad är det som jag eller vi har åstadkommit och vad är det som 
någon annan har åstadkommit. Och det kan man säkert göra i 
vissa specifika frågor, när man drar åt lite olika håll och så där, 
men som helhet betraktat så är det ett lagarbete, och resultatet 
också ett sådant. Som många kan känna sig delaktiga i. Det 
tycker jag är grunden i det hela. Och sen hur man har dragit, ja 
utifrån att det finns ett underlag, det finns ju formulerade 
värderingar i programmet för de parallella uppdragen i början då, 
vad det var man ville åstadkomma och så försökte, även om det 
är några år sedan nu så förutsätter jag att vi var någorlunda 
metodiska i att försöka analysera hur dom efterfrågade 
kvalitéerna, hur dom uppfylldes i dom olika förslagen. Och 
utifrån det så gjorde vi värderingar vad som var bra och dåligt 
och hur lyckas man med trygghetsfrågorna, bekväma byten i 
kollektivtrafiken och så vidare. Underlag för kommersiell service 
och allt, allt, allt. Egentligen är det det som är ledstjärnan hela 
tiden, när det sedan fortsätter i ett fjärde förslag, som så att säga 
BIG:s förslag som köptes in efteråt. Stadsbyggnadskontoret 
upplevde att politikerna blev väldigt förtjusta i förslaget, att 
någonting i den här vägen var det man eftersökte, nämligen 
någonting som stack ut betydligt mer. Dom andra, dom var 
lågmälda förslag och dom var trevliga på många olika sätt, men 
detta, ja så ville man ha det. Grovt uttryckt, så såg vi som 
yrkesmänniskor då att det här är inte bra, ur många synpunkter 
är detta inte bra. Ur andra synpunkter, gestaltningsmässigt och 
idémässigt så fanns det positiva bitar, det är inte tu tal om annat. 
Det var djärvt men det var så många grundläggande frågor som 
var riktigt dåligt lösta, till exempel önskan att skapa ett torg, finns 
inte i det ursprungliga BIG- förslaget. Det är en stor vägkorsning. 
Man skapade i den formen av terasshusen, som man föreslog 
skulle finnas, väldigt stora mörka ytor i bottenvåningarna, väldigt 
stora kommersiella ytor som det definitivt inte fanns underlag 
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för, underliga trafikmiljöer med bakifrån- matning med 
biltrafiken i slänten med terasshus och så vidare. Massor utav 
otrygga miljöer, samtidigt som terasshusen och så hade stora 
värden. Så att påverkan från vår, eller jag kan inte renodla 
Norconsults eller min egen, utan det har hela tiden varit ett 
intensivt diskuterande med Stadsbyggandskontoret, Matilda och 
Olof först och sedan Malin, så har vi försökt hjälpa varandra 
fram att formulera för BIG hur dom ska jobba vidare så att vi 
lyfter fram det här förslaget så att det blir användbart, och så att 
politikerna kan känna att dom har fått vad dom vill och vi kan 
känna att vi kan stå för det. Det är ju det det handlar om. Och då 
är det utformningen av centrumkvarteret, det är väl den största 
frågan som har legat och malt hela tiden och där vi inte har hittat 
formen. Och det handlar ju om BIG:s gestaltningsidéer, om detta 
med de kommersiella lokalernas krav på flexibilitet i alla fall i 
Göteborgslokalers formulerade krav så att säga, så har vi inte 
hittat fram till en lösning tycker jag för centrumkvarteret som vi 
är nöjda med. Så kan jag känna, jag är inte nöjd nu för jag tycker 
att fastän torget är ett omslutande torg så saknar det andra 
kvaliteter. Det finns ögon som tittar ner på det och så vidare, 
men det öppnar sig inte riktigt åt kollektivtrafiksidan och och den 
där soliga hörnan, ja det finns en massa detaljer som man skulle 
vilja ha. Men det är också viktigt varför man inte gick längre, det 
var det att nu hade vi en bollningsprocess mellan projektgruppen 
och BIG, hade bollat synpunkter, bearbetning, synpunkter, 
bearbetning tills vi kände att nu har vi kramat ur det som 
exploatörerna orkar med ekonomiskt. BIG är inte alldeles gratis. 
Och det som vi tyckte vi kunde få ut ifrån BIG, och så hade vi 
kommit så långt fram med projektet så vi tyckte att men nu kan 
vi ställa ut det och få synpunkter, vi vet att det finns frågor som 
inte är lösta men det skapar en tillräckligt bra fråga för att få in 
synpunkter på. 

Siri: Är ”vi” bedömningsgruppen? 
 
Göran: Ja, det är ju arbetsgruppen kan man säga, 
stadsbyggnadskontorets handläggare och exploatörerna, det är ju 
den arbetsgrupp som har jobbat med detta. Christian på 
Fastighetskontoret är också med, för det är ju Fastighetskontoret 
som lämnar ut exploateringsuppdraget och lämnar över det till 
exploatörerna och ber dom komma med ett förslag. Så dom är ju 
viktiga.  
Men vilket håll har vi försökt styra gestaltningen? Ja men det är 
ju att få dom formulerade torgkvaliteterna, för dom finns 
formulerade i olika pm och dokument som finns med här, jag 
kan dom inte nu rakt uppochner men om du har tittat på dom 
och läst dom så finns det ganska mycket skrivet om torgets 
kvaliteter. Och om bostäderna kan man väl säga att det beror på 
hur man ser det där, vad är det man i planskedet påverkar ifråga 
om bostäderna, att tillföra nya sorter, både upplåtelsemässigt, 
alltså att försöka skapa en blandning och så men det är inte 
primärt en ren fysisk utformningsfråga. Men hade hitta nya 
sorters lägenheter, bostäder ungefär terrasshusen det är ju nåt 
nytt som tillförs här, ungefär som om man skulle byggt in lite 
radhus här bara för att det hittills är hundra procent lägenheter, 
flerbostadshus. Så tyckte vi att det var väl viktigt att man får in 
nya kvaliteter, kanske terrasserna i de utskurna, sneda taken, 
terasslägenheter på olika sätt och så. Så det var väl viktigt och det 
tyckte vi väl var positivt. Sen har vi diskuterat det här att de nya 
projekten, de nya bostäderna, på ett sätt till exempel längs den 
här allén så kan man säga att man bygger för bostäderna som 
ligger bakom, och centrumkvarteret, ja men det är stort och 
maffigt och rätt så högt, ja riktigt högt i vissa delar och också 
stänger ute kvarteren bakom så dom egentligen inte blir delaktiga 
i miljön utan lite granna undanskuffade. Så kan man se det och 
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det tycker jag att där är man inte riktigt framme heller kanske. 
Även om vi har sagt så här att dom där husen som bygger för de 
u-formade gårdarna längs kastanjeallén, dom kanske inte 
nödvändigtvis måste göra det utan dom kan vara kortare, ett 
högre hus som står i ändan på u-et och så har man en utblick i 
alla fall. Så det har jag väl känt att det kan man väl bearbeta 
vidare till nästa skede i så fall. Så att det är också en sån där sak 
som är tillräckligt bra för att gå ut på ett samråd med. Parkhuset 
som ligger längst i norr det känns väldigt ofärdigt i många 
stycken, alltså med tillgängligheten, hur kommer man till, hur 
kommer man ned till parkering, hur är det med entrén om det nu 
ska ligga en förskola i botten, får förskolan plats, får den plats på 
marken så att det blir någon plats över till de boendes gård och så 
vidare. Det finns mycket som är ofärdigt där, men också det, ett 
bostadshus i det läget, det är riktigt, det prövar vi. Och 
bostädernas kvaliteter i övrigt, ja man kan säga att höghuset är 
väldigt speciellt på så sätt, inte bara att det är högt, men vi har ju 
faktiskt ingen bostadsmiljö på marken. Alltså det finns ju ingen 
bostadsgård, av halvprivat karaktär, som alla andra gårdar där 
ute har. Utan där bor man med utgång direkt till en offentlig 
miljö, och det kan man ju fundera över om det är bra. Det har vi 
inte i de inkomna synpunkterna från samrådet heller tagit fasta 
på. Men det tycker jag  är en lite ofärdig del av förslaget. 
Terasshusen dom har väl någon form av såna små gemensamma 
ytor mot spåren kanske eller lite terrasser uppe på i anslutning till 
dom där snedhissarna, men de är inte heller bostadsgårdar utav 
det traditionella slaget. Men å andra sidan är det inte ett 
traditionellt förslag, så att då kanske man får pröva sitt 
förhållningssätt till dom traditionella kvaliteterna också. Man 
kanske får andra kvaliteter istället. Rejäla uteplatser till varje 
lägenhet till exempel. Så det finns en mängd småfrågor kring 
bostäderna och så, men jag tycker att dels så är ju många 

bostadskvaliteter av den skalan att de kommer i nästa skede och i 
projekteringsskedet. Men dom här lite större bostadsfrågorna, 
delaktigheten eller om man skuffas ut till exempel, för 
omgivningen, den är ju viktig. Man kan ju också säga det att 
grönytorna som en omgivande kvalitet för bostäder att 
kastanjeallén och parken omkring blir mycket mindre, å andra 
sidan höjer man kvaliteten på dom ytorna som finns. Idag finns 
det ganska stora ytor men stora delar av det är oskött eller 
impediment. Det är alltså överblivna ytor, det är ingen park. Så 
att det är jag inte särskilt oroad för egentligen, utan av det tror jag 
att man skulle kunna skapa en jättebra park, även om förslaget 
sammantaget visar ett väldigt tätt bostadsområde. Det är väldigt 
tät bebyggelse. Trafiken, ja där tycker jag att den här idén att dra 
igenom en ny lokalgata är jättebra och avgörande för om 
Opaltorget ska kunna nå en annan nivå än vad det har idag. Då 
är den helt avgörande. Den trafiken som kan söka sig förbi torget 
den skulle kunna skapa underlag, sen kan dom som gör 
handelsutredningar och så dom kan förstå detta bättre och 
kvantifiera. Men var och en kan förstå att det skulle skapa ett liv 
härinne, som inte finns idag. Och ett liv förbi buss- och 
spårvagnshållplatsen också. Det Bli en stadsmiljö på ett annat 
sätt, folk rör sig. Parken bli också en stadspark på det sättet att 
det också rör sig bilar, cyklar på ett annat sätt. Idag är det 
verkligen en sådan trafikseparerad miljö från 60-talet, som lider 
ut av det upplägget. Jag tycker att den där trafiklösningen är 
nödvändig för att bryta det, så långt man nu kan bryta det 
naturligtvis. Miljön är ju väldigt storskalig fortfarande. Parkering, 
ja ska man ha ett torg och ett kommersiellt utbud så att folk söker 
sig dit då måste nog, i alla fall så som det fungerar idag, du vet 
handlarna etablerar sig inte förrän folk kommer innanför dörren 
och ibland så tycker vi som planerare att dom övervärderar 
parkeringsplatser alldeles utanför dörren och så blir det ett tjafs 
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om detta. Men det är klart att man måste vara attraktiv för att 
folk ska söka sig dit. Småbutiker är en sak, stora butiker måste ha 
det där med kundvagnsförhållandet mellan bilen och butiken. 
Det är ju så det fungerar, det kan man ju tycka vad man vill om. 
Men man ser väldigt få människor gå med matkassar från 
butiken och hem. Naturligtvis förekommer det men det är sällan. 
I andra städer i Europa, vi var i Barcelona för precis ett år sedan, 
den staden är ju en blandning utav verksamheter, butiker, kontor, 
bostäder. Kvarteren är ungefär likadana inne i centrala 
Barcelona, men folk bor överallt och arbetar överallt, butiker 
finns överallt och även matbutiker finns på en massa ställen. Jag 
såg där att där hade man ett system, där hade man såna 
värmeisolerade vagnar så att man kunde ta hem kylvaror även 
när var vinter, med två hjul på så att man kunde ställa upp dom 
så där, dramaten- vagnar, fast mycket större än de som vi ser 
pensionärerna gå omkring med här. Och så gick man upp på 
spårvagnen med den där och så åkte man kanske några 
hållplatser eller så. Och egentligen så tänkte jag det, att vad 
sjutton, det skulle man kunna ha i såna här lägen. Men det är en 
vana man har där nere då, medan vi är helt och hållet bilfixerade. 
Så att parkering är ju en vital diskussion, om det här med 
parkeringsnormer. Normer kan man ju ha, men om människor 
beter sig på ett annat sätt, det är ju inte normerna som styr utan 
det är ju vanorna som styr, eller priserna som styr hur man 
använder bilen och var man kan tänka sig parkera och så. Nej, 
jag har egentligen ingen riktig synpunkt på detta. Men det har 
kommit kritik på att det har funnits en butiksparkering på torget i 
förslaget, att torget ska vara enbart för oskyddade trafikanter. Det 
ska vara en bilfri miljö, men jag kan inte, i den utformningen som 
finns nu i det förslaget som inte är idealiskt på nåt sätt, så tycker 
jag att den är välmotiverad i det läget den ligger, för ska man ha 
en butik på torget och en entré där, och det är den enda entrén till 

butiken så undrar jag om det inte måste finnas en kundparkering 
där. Annars får man inte dit butiken. Vi lever ju i ett system som 
man kan önska att man kan förändra men, ja. Grönområden/ 
Kastanjeallén, det var lite det jag sa förut att Kastanjeallén är ju 
naturligtvis värdefull. Den är karaktärsskapande, det är ju lite 
grann ett varumärke där ut. Den är ju lite mindre tätväxt nu, man 
har ju stammat upp den lite granna och det är möjligt att man 
skulle göra det ännu mera nästan. Delvis såga ner vartannat träd 
till exempel. Kastanjer är inga bra alléträd, faktiskt är det fel sort 
tycker jag att använda. Men dom står ju där och dom har växt till 
sig så att den ska man naturligtvis bevara eller jag menar den 
finns ju och den ska ju finnas. Men det är som ett komplement. 
När man då lägger den här gatan bredvid, då skulle Kastanjeallén 
kunna bli riktigt fin. Den har ju kvaliteter redan idag men det är 
mopedåkning och annat som gör att folk känner sig otrygga där, 
dålig belysning och så, och kanske gäng som tar över där på 
kvällarna. Men den fysiska formen, och att den finns det är en 
kvalitet. Och att parken skulle kunna laddas med ett kvalitativt 
innehåll på ett annat sätt så att den blir mer som en 
innerstadspark, liten och intensiv. Det tycker jag skulle vara 
jättespännande. Vi har gjort ett förslag, våra landskapsarkitekter 
har gjort ett förslag, och det tycker jag att det är väldigt bra. Det 
tar upp såna möjligheter till en slags meander som går in och i 
dom här ytorna som bildas så skulle man då kunna lägga in olika 
former utav parkinslag, lite boll och lite boul och lite gräs och vad 
det nu är. Hundrastgård och sånt där. Men det var liksom ett 
enkelt tema som var lätt att utveckla. 
 
Siri: Vet du hur dom resonerade kring den utformningen? 
 
Göran: Det finns ju i deras kvalitetsprogram, där ju den skissen 
är en del, så har dom motiverat utformningen på ett väldigt bra 
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sätt. Så att där finns argumenten, motiveringen till varför det ser 
ut som det gör. Och där tycker jag att det gjorde dom jättebra. 
 
Siri: Hur resonerade du kring de synpunkter som du/Norconsult 
hade angående gestaltning? Hur kom du fram till hur 
gestaltningen borde se ut? 
 
Göran: Det är ju det att vi påverkar ett förslag som finns, inte att 
vi gör ett förslag.                                           
 
 
Siri: Hur upplever du att dina/ Norconsults synpunkter syns i 
planförslaget som var ute på samråd? 
 
Göran: Man kan säga att vi har haft en väldigt stor inverkan på 
det, om man jämför med var vi startade. Men att säga vad precis 
vi har åstadkommit och vad Stadsbyggnadskontoret har 
åstadkommit eller Fastighetskontoret eller så, egentligen så känns 
det meningslöst att fundera över det, eftersom man ingår i ett 
team som diskuterar dom här sakerna och kommer fram till hur 
man vill ha det. Och det är klart att man naturligtvis kan säga så 
att arkitekterna på Stadsbyggnadskontoret och vi här har 
naturligtvis lätt att komma överens och ibland så kan man tycka, 
på vanligt schablonsätt, att dom som håller på med trafik är 
väldigt så, och det tar så stor plats, men så är det inte riktigt utan 
jag tycker att har man en bra dialog så har man också förståelse 
för varandras argument. Och om man inte tycker samma sak så 
kan man ändå gå ut i ett samrådsförslag och få in synpunkter, så 
att man också inse att det är lite granna planeringen det möjligas 
konst. Det kommer krav från en väldig massa håll och det gäller 
att göra bästa möjliga utav detta. Och vissa matcher inser man att 
det är ingen idé att ta dom för att om du har åsikten till exempel 

att parkeringsnormen den borde vi väl kunna skära ner till 
hälften, då inser man samtidigt att det är en annan match att ta 
och det kan man inte göra in ramen för det här, utan det får man 
försöka påverka på nåt annat sätt. 
 
Siri: Hur syns Norconsults synpunkter på gestaltningen i de 
politiska besluten? 
 
Göran: Det är en lite konstig fråga för att ett planförslag det tas 
ju upp till politiskt beslut, så att jag har ju inte påverkan dom 
politiska besluten på annat sätt än att jag har påverkat planen. 
Och det är ju planarkitektens uppdrag, att formulera eller forma 
planer som de politiska instanserna tycker att det är bra, så att de 
godkänner dom, att de beslutar kring dom, tar upp dom. Men jag 
kan inte… 
 
Siri: Jag menade kanske de politiska beslut som togs i 
bedömningsgruppen. 
 
Göran: Ja, men i bedömningsgruppen bara för att det satt 
politiker i den ursprungliga bedömningsgruppen, för att dom har 
inte varit med, jag har aldrig träffat den bedömningsgruppen i 
samband med BIG:s förslag utan det var bara i samband med de 
tre första skisserna. Och arbetet i den bedömningsgruppen 
uppfattade jag inte alls om partipolitiskt drivet på nåt sätt utan 
det var människor som är politiker men som jobbar bra ihop och 
har bra dialog fastän dom kommer från olika partier och så. Dom 
var intresserade och kunniga lekmän som politiker ska vara, 
tycker jag.  
 
Siri: Men du känner inte att någon påverkade de politiska 
besluten som gällde att man valde bort de första förslagen? 
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Göran: Nej, det tycker jag inte. Det var deras eget, 
gemensamma, politiska beslut. Jag tycker att vi la fram förslagen 
och bedömningen till dom på ett sånt sätt så att situationen var 
väldigt klar. Dom hade lika gärna kunnat säga det att ja, ja, okej 
då kör vi på det och så tar vi lite av det andra och så blir det bra. 
Men lite så var det ju då att man, och även senare, och det har ju 
blivit lite raljerande i tidningsartiklar, att politikerna var lite trötta 
på att se arkitektförslag som såg likadana ut. Dom hade suttit i 
många möten, med många projekt, och kanske sedan parallella 
uppdrag och så, och sett att jaha, så var det såna hus och så var 
det såna hus. Så det fanns nog ett uppdämt behov av att få se nåt 
nytt nån gång. Och redan innan man gick ut med de parallella 
uppdragen så hade man säkert snackat ihop sig om att nu ska vi 
göra något utöver det vanliga. Och det är min tolkning, sen när 
man fick in förslagen så såg man att det var det vanliga i alla fall. 
Då blev det nog en liten trött suck sådär. Och så hade dom varit 
på lite studieresor och så och sett att man minsann kunde bygga 
på helt andra sätt i andra delar av Europa och då vore det väl 
sjutton om inte vi kunde få nåt till Göteborg som var lite mera 
vågat.  
 
Siri: Varför trodde de att det just i det här fallet skulle bli 
speciellt? 
 
Göran: Nej inte trodde, det var deras beställning till 
stadsbyggnadskontoret helt enkelt, att det tjocka programmet, 
alltså programmet för detaljplan för södra Tynnered pekade ju på 
att här fanns det viktiga förändrings och förnyelsebehov att ta tag 
i och då såg man det som ett viktigt projekt helt enkelt. Man har 
ju jobbat med Biskopsgården på det sättet och vi har gjort många 
projekt i Angered och här i Tynnered så var det också ett sånt 
område som man hade identifierat problem som kunde lösas och 

nu skulle man göra det och det skulle bli bra. Kanske tyckte man 
att om det nu är så att vi har ett område med problem som ligger 
i sydvästra delen av staden som är det köpstarka väderstrecket, då 
vore det väl fasen om man inte kunde lyckas där. Samma projekt 
i Angered skulle naturligtvis vara väldigt mycket svårare. Men att 
sälja dyra lägenheter där, och kunna vända ett områdes status det 
borde man lyckas med och det kan ha varit utgångspunkten. Det 
kan ha varit bidragen till att man också la ribban högt och sa att 
här ska bli någonting som syns. Så att det kan jag tolka som den 
politiska bakgrunden så att säga, till att de sa att nej, inget av de 
här vardagsförslagen.   
      
Siri: Hur upplever du att övriga parters synpunkter på 
gestaltningen syns i planförslaget som var ute på samråd? 
 
HSB 
Familjebostäder 
Veidekke 
AF Projektutveckling AB 
Göteborgslokaler 
Lokalsekretariatet 
Stadsdelsförvaltningen Tynnered 
Tryggare Mänskligare Göteborg 
S2020 
Stadsbyggnadskontoret 
Trafikkontoret 
Fastighetskontoret 
Park- och Naturförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Trafiknämnden 
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Stadsdelsnämnden Tynnered 
 
Göran: Då kan man säga det att när det gäller exploatörerna så 
har dom ju varit drivande när det gäller det höga huset. Dom ser 
att dom kan få in pengar där, där kan dom få en köpstark publik 
att köpa dyra lägenheter, att stötta torgets utveckling och så 
vidare. Och att vara med och finansiera detta helt enkelt. Så att 
det är deras, för att i BIG:s ursprungliga förslag fanns inget högt 
hus. Och det har varit en match, och det kan du se i dom 
minnesanteckningar, dom här bolla-fram-och-tillbaka 
dokumenten som du kan få fram, vilken diskussion det har rört 
sig om. Annars har exploatörerna varit påfallande passiva i 
processen. Vi har ibland undrat så här att varför, tror dom att 
dom kan bygga det här eller, det här är ju rätt avancerade hus, 
fattar dom hur dyrt det är med så här mycket terassbjälklag och 
så vidare. Och då har vi varit lite undrande, varför ställer dom 
inte såna kluriga frågor till BIG och säger att det helt enkelt är 
förenat med väldigt höga kostnader, kan man bygga de här 
terasshusen till rimliga kostnader, med är så mycket svåra 
tekniska lösningar som är inne i det. Men dom har inte sett dom 
frågorna, och dom har varit med. Jag kan inte riktigt tolka deras 
tystnad, samtidigt så har dom varit med ända in i mål här och, 
uppfattar jag det som, varit entusiastiska i slutändan. Men jag är 
fortfarande osäker, jag vet inte riktigt var jag har dom, om dom 
tänker så här att äsch det är ingen idé att formulera såna. Alltså 
när man är inne i ett projekt så måste man ju visa sig positiv men 
om man ändå innerst inne tänker så här att det här kommer 
aldrig att gå men det är viktigt att man visar en positiv attityd i 
alla fall. Ja, jag vet inte. Men jag hade inte förväntat mig att de 
skulle vara så passiva.  
 

Göteborgslokaler, dom har ju haft bestämda synpunkter om detta 
med de kommersiella lokalerna och de förutsättningarna och 
behovet av flexibilitet, att kunna bygga en butik som behövs och 
går bra, och när den går bra så ska man kunna bygga ut den. Det 
har varit en av deras käpphästar, och då har vi slagit ifrån oss och 
sagt att herregud vi kan inte ha en grusplan här som vi bygger en 
låda på, då kan vi behålla de husen vi har och så, och så har dom 
kommit med sina sprängförslag att kan vi inte göra så här behålla 
parkeringsgaraget under och jobba i små steg och på ett annat 
sätt. Men vi tyckte inte att de lösningarna som kom fram då var 
acceptabla helt enkelt. 
 
Siri: Men är det inga av deras synpunkter som syns i 
planförslaget? 
 
Göran: Jodå, hur man skulle kunna bygga ut centrumkvarteret 
till exempel, att man skulle kunna ta det i sektioner. Dom har 
varit emot att blanda kommersiella lokaler med bostäder på 
övervåningen, för dom tycker att dom har såna erfarenheter från 
andra torg, att den ena verksamheten stör den andra, och det är 
ju begripligt. Men samtidigt är det en blandstad vi vill ha här så 
det är på nåt sätt motstridiga önskemål där, och det har vi inte 
löst. Och det är ju kärnfrågan nu idag då, hur man går vidare 
med den delen, det är faktiskt den stora haken.  
 
Lokalsekretariatet, dom har varit med nån gång och ställt 
underliga krav på att om det ska ligga en förskola här så ska den 
ligga i egen byggnad, och inte några bostäder på övervåningarna, 
för det är ju på samma sätt, det är ett problem. Men då har vi sagt 
att nu bygger vi en tät stad här och då är det så. 
 
Siri: Varför ser dom det som ett problem? 
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Göran: Därför att dom tycker att det blir konflikter med boende, 
men det är deras, eller om det är enskilda tjänstemän, det vet jag 
inte. Det är en oavslutad dialog där kan man säga som man 
måste lösa i fortsättningen, samtidigt är det en fråga där man 
inser att det löser man på nåt sätt. Så att den har inte varit så 
avgörande här nu, men när man säger att man ska ha in en 
förskola i det norra bostadskvarteret, som det nu ser ut så ser det 
väldigt trångt ut. Det är inte riktigt löst, och deras synpunkter har 
inte blivit tillgodosedda.  
 
Stadsdelsförvaltningen, dom är ju jättepositiva på alla sätt, men 
dom kan ju inte styra riktigt om dom har råd att gå in här och 
hyra lokaler, så dom kan inte stå som garant i genomförandet på 
något sätt utan dom kan ju hoppas att dom kan flytta in här, och 
vara en del utav de serviceinrättningar som finns i 
centrummiljön. 
 
Tryggare Mänskligare Göteborg, jag vet inte om dom skrev några 
yttranden kring de tre första skisserna eller inte, det har gått så 
lång tid att jag har glömt det. Men i alla fall så har dom skrivit 
synpunkter på BIG:s förslag, det första. För då kände vi en så 
stor oro, vi kände det att det här med torgmiljön som var 
efterfrågat i själva uppdraget från politikernas sida, det finns inte 
här och då ville vi ha lite mer auktoritet bakom det. Så då vet jag 
att Olof Sjödal och Matilda efterlyste yttranden ifrån dom, så det 
finns. I ett sent skede då Göteborgslokaler kom med 
alternativskisser på centrumkvarter så bad vi Gerd och Sören att i 
det, och det var väl egentligen bara för att vi ville att dom också 
skulle säga att detta inte var en bra miljö ur de boendes eller 
trygghets, social synpunkt. För det var några underliga lösningar 
med halvplan., har du sett dom? Och invändningarna var inte så 
svåra att formulera där tycke jag för det var inte bra. 

S2020, dom har inte jag haft kontakt med riktigt, jag var med på 
ett enda möte och Matilda var med och det var säkert Malin 
också. Men för att inte göra processen ännu tyngre så har vi 
hållits utanför det, alltså Norconsult, vi som plankonsulter. Utan 
det har Matilda skött på dom mötena hon tyckte var nödvändiga. 
 
Siri: Har Tryggare Mänskligare och S2020 fått sina synpunkter 
tillgodosedda? 
 
Göran: Vi har inte jobbat med det så, man kan inte jobba så att 
man bockar av synpunkter. Nämen när det gäller torget så kan 
man säga så att vi är inte själva nöjda med den miljön, men 
beslutet att säga det att nu har vi kommit så långt vi kan i den här 
delen av processen, nu går vi ut på samråd, med vetskapen om 
att alla såna frågor inte är lösta. Det har vi ju gjort med öppna 
ögon, så ur den synunkten kan man ju säga det att nä, deras 
önskemål, liksom våra önskemål är inte tillgodosedda i sin 
helhet. Jag tycker inte att vi har hittat en idealisk lösning. Och 
sen arbetskopplingen mellan S2020 och Opaltorget, som S2020:s 
pilotprojekt kan jag inte yttra mig över för jag har inte varit med i 
den delen utav jobbet. Utan vi har haft uppdraget att ta fram 
samrådsmaterialet. 
 
Trafikkontoret har varit med här och bidragit på det sättet som 
dom brukar göra i den här sortens projekt, jag har inga 
synpunkter egentligen. Jag tycker att vi i huvudsak har haft 
ungefär samma synsätt. Och jag tycker att bredden på deras gång- 
och cykelvägar är överdriven. 4,5 meter, det är inte klokt. När 
man lägger det bredvid en bilväg så vet man inte var man ska 
köra bil och var man ska köra moppe någonstans, eller cykel. 
Men det är en sån detalj, så att det är en match som man kan ta i 
nästa skede eller nästnästa skede kanske.  
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Fastighetskontoret, dom har ju varit med som en viktig part hela 
tiden i och med att dom är genomförandeansvariga när det gäller 
avtalsskrivningar och sånt, så dom har varit väldigt bra tycker 
jag. Dom är en sån tung part så har dom någon väldigt viktig 
synpunkt så får man nog se till att tillgodose den, annars riskerar 
det att inte bli någonting. 
 
Siri: Har dom haft några avvikande synpunkter?          
 
Göran: Opalkyrkan har varit en stor, det är det med 
genomförandefrågor, det kostar mycket, ska vi riva Opalkyrkan, 
dom har ett arrendekontrakt, och den sortens frågor. Och det är 
ju egentligen tummen på ekonomin. Vad kan det här kosta, vilka 
intäkter kan man få, hur mycket bostäder, hur mycket kan man 
få för marken. För det är kommunen som äger marken, och som 
säljer marken till exploatörerna. Det är så det går det, och så ska 
man med dom pengarna bygga gator och allmänna platser och 
sådär. Och det påverkar ju alltid, jag kan inte komma på några 
särskilda såna frågor nu utan det är en verklig inarbetad del i 
förslaget. 
 
Park- och Natur, jag upplever det som att dom har varit överens 
med stadsbyggnadskontoret kring vårt förslag på parken och så. 
Jag kommer inte på något särskilt som dom har tillfört. 
 
Siri: Dom säger att det dom har gjort är att ge Norconsult 
restriktioner när ni skulle ta fram kvalitetsprogrammet. 
 
Göran: Ja det stämmer säkert, och det kan i så fall Lena och Åsa 
mer om, vad det mer specifikt var för frågor.  
 

Miljöförvaltningen, dom har inte varit med i arbetsgruppen så ja 
kan inte säga att dom heller har påverkat på nåt speciellt sätt. I 
synnerhet inte i gestaltningsfrågor.  
      
Byggnadsnämnden, där har jag sagt egentligen hur politikerna 
har varit med och format. 
 
Siri: Dom sista fyra här är ju politikerna. 
 
Göran: Ja, och politikerna, som en grupp, det är ju just att dom 
har valt den här vägen för projektet. För det är ju dom som har 
gjort det. Så att visst har dom en stor påverkan på att förslagen 
ser ut som det gör. Och det är ju spännande att dom tog ett sånt 
tag, att dom sa att här ska vi gör något mer, det här är ett väldigt 
prioriterat projekt, vad det nu innebär. Betyder det att dom ställer 
upp med mer pengar än normalt, det vet jag inte. Det vet nog 
Matilda och Malin mer om.  
 
Siri: Den sista frågan är hur du upplever att övriga parters 
synpunkter på gestaltningen syns i de politiska besluten. 
 
Göran: Det var svårt. Jag kan inte se att dom har gjort det. Jag 
kan inte svara på den frågan. Om det finns påverkan från nåt 
speciellt håll på politikerna, jag kan inte se var det finns 
någonstans i så fall.  


