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Sammanfattning

Syftet med arbetet är att studera och analysera det offentliga rummet, hur 
möten mellan människor uppstår och vad rummet används till. Kandidatar-
betet belyser begreppet offentligt rum och vad detta har inneburit och vad 
det innebär i nutid. Arbetet belyser även teorier om vad ett offentligt rum 
innehåller för aktiviteter och vad rummet bör innehålla för att locka till sig 
människor. Arbetet resulterar i ett gestaltningsprogram för Deltavägen på 
Backaplan i Göteborg, där fokus ligger på strukturen av gaturummet och de 
offentliga ytorna längs gatan. 

Arbetet baseras på litteraturstudier samt inventeringar av två gator och dess 
offentliga platser i Göteborg. Arbetet inleds med en beskrivning av det of-
fentliga rummet och dess innebörd. Det fortsätter sedan med en beskrivning 
av det offentliga rummets fysiska förutsättningar. Vidare följer en inventering 
av Avenyn och Vasagatan i Göteborg och en analys av dessa gators funktion 
och offentliga rum. Därefter följer en redogörelse för utgångspunkterna för 
gestaltningsprogrammet för Deltavägen och därpå följer själva gestaltning-
sprogrammet. I den avslutande delen förs en diskussion om offentliga rum 
och planering. Att planera ett attraktivt rum där människor vill vistas är en 
komplex uppgift. Det går inte att planera in människor på vissa bestämda stäl-
len i staden, men det går att främja för kontakten mellan människor genom 
att i planeringen se till vissa aspekter och i det fysiska rummet underlätta för 
möten och vistelser.
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1. Inledning

Idag är det vanligt att dela upp stadens funktioner och isolera dessa från 
varandra. Du bor på ett ställe, tar en öl på ett annat och shoppar utanför sta-
den. Externa köpcentrum blir allt vanligare. I denna tematisering av staden 
tappar vi bort mångfalden. Vi tappar bort mötet mellan olika människor av 
olika samhällsklasser och bakgrund.

1.1 Syfte
Syfte med arbetet är att studera och analysera det offentliga rummet, hur 
möten mellan människor uppstår och vad rummet används till. Studier kom-
mer att genomföras av två gator -Avenyn och Vasagatan, som är exempel 
på gator och handelsstråk inom samma stad, men med olika karaktärer och 
förutsättningar. Arbetets syfte är även att utifrån litteraturen och resultatet 
i jämförelsen utforma ett gestaltningsprogram för Deltavägen på Backaplan.

1.2 Problembeskrivning
Det offentliga rummet är ofta föremål för diskussion. Vilka människor exk-
luderas och vilka inkluderas? Hur bör det offentliga rummet utformas och 
vad bör det innehålla för att tillgodose den moderna människans behov och 
göras tillgängligt för alla? 

Backaplan är ett köpcentrumsområde som Göteborgs Stad har planer att 
förtäta med verksamheter och bostäder. Området ligger centralt i Göteborg, 
men anses av kommunen vara en outnyttjad plats och kommunen vill förtäta 
området och göra det till en del av citykärnans handel. Hur ska de offentliga 
platserna utformas för att upplevas tillgängliga när det kommer att införas 
fler verksamheter och bostäder?

1.3 Frågeställning
För att besvara syftet med rapporten har följande frågeställningar valts:

Vad är ett offentligt rum? 

Vad innehåller dagens offentliga rum för funktioner och vad har rummet för 
betydelse?

Hur kan offentliga rum som främjar möten mellan människor kunna utfor-
mas?
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2. Metod, teori och avgränsning

2.1 Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångspunkterna utgår främst från Jane Jacobs och Ali Mad-
anipours teorier om det offentliga rummet. Arbetet utgår således från ett 
västerländskt perspektiv på det offentliga rummet, då begreppet inte har 
samma innebörd i olika världsdelar och kulturer. 

2.2 Inventeringsmetoder
Som inventeringsmetod kommer Kevin Lynch begrepp för hur människan 
upplever staden att användas. Begreppen fungerade ursprungligen som en 
analys av hur en stadsdel fungerade, men jag har använt begreppen efter 
min personliga tolkning och använder dem i stället för att analysera en gata. 
Genom att använda dessa begrepp på gatan går det att dela upp den i mindre 
beståndsdelar och gör den mer hanterbar. Begreppen är; stråk, knutpunkter, 
ytor, gränser och landmärken. Jag har valt att lägga till ett begrepp: fonder,  
inspirerad av boken Nattens Ljus. Dessa begrepp förklaras mer utförligt under 
kapitlet 5. Områdesstudier.

2.3 Analysmetoder
Analysen av Avenyn och Vasagatan sker utefter Lynch och Gehls kriterier om 
vad ett offentligt rum är, vad det bör innehålla och hur aktiviteter i det of-
fentliga rummet uppkommer. En jämförelse  kommer sedan ske av de olika 
gatorna för att se skillnaderna i utformningen av gaturummen och hur män-
niskor rör sig i dem. 

2.4 Avgränsning av uppgiften
Det finns en stor mängd teorier om vad som är ett offentligt rum och vad det 
bör innehålla. Arbetet fokuserar på ett begränsat antal teorier och analysme-
toder. I inventeringen av gatorna har en analys valts av det fysiska rummet 
utifrån Lynch och Gehls teorier, även om det skulle vara intressant med en 
djupare analys av gatornas fysiska förutsättningar och historia.
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2.5 Planeringsförutsättningar
Backaplan är ett köpcentrumsområde beläget på sydöstra Hisingen, ca 2 km 
från Göteborg city. 

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med Älvstranden Utveckling, ett 
kommunalägt bolag som ansvarar för att exploatera områdena längs Göta 
älv, upprättat en Fördjupad översiktsplan. Området består idag av verksam-
heter och handel. Det är lågt exploaterat med stora parkeringsytor och oex-
ploaterad mark. Den fördjupade översiktsplanen säger att handelsytorna ska 
fördubblas och att området ska förvandlas till blandstad med stort inslag av 
bostäder.

Deltavägen är idag en befintlig gata som kommer att förlängas i dess nu-
varande sträckning mot nordost. Den kommer att sträcka sig från den sy-
dvästra delen av området där den möter fyra andra vägar i en rondell mot 
nordöst där den möter Lillhagsvägen. Där vägarna möts finns planer för en 
ny pendeltågsstation. Detta utreds för närvarande av Västtrafik och kommer 
eventuellt att vara aktuellt om ca 20 år. Deltavägen kommer att vara områ-
dets huvudgata där kollektivtrafiken kommer att dras fram. Gatan är även 
tänkt att innehålla gång- och cykelvägar och kommer att bli en gata där män-
niskor i stor utsträckning kommer att vistas och färdas på (Göteborgs Stads-
byggnadskontor, 2009). 
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3. Teori och begrepp om det offentliga rummet

3.1 Inledning
Det offentliga rummet är ett begrepp som ofta används i stadsbyggnadssam-
manhang. Utformningen av det offentliga rummet och hur det ska planeras 
för att alla ska uppleva att de är inkluderade i det är en fråga som ständigt 
diskuteras. Denna delen av arbetet redogör för hur det offentliga rummet 
uppkom, hur det har utvecklats och vilka problem som finns i dagens offen-
tliga rum. 

3.2 Det offentliga rummet
Grundtanken i begreppet offentliga rum är att rummet är själva offent-
ligheten. Det är ett rum som tillhör alla och som alla har rätt till. Det står alltså 
i kontrast till det privata rummet, den privata sfären, dit endast de som har 
tillgång dit har rätt att vara. Som ett exempel bostadshusen (privat rum) som 
omger torget (offentligt rum). Det betyder alltså att diskussionen om det of-
fentliga rummet blir en diskussion om demokrati. Alla, män, kvinnor barn, 
pensionärer, industriarbetare, chefer, uteliggare, lattemammor och cappuc-
cinopappor, alla ska ha rätt att vistas i det som kallas det offentliga rummet. 

Det offentliga rummet kan definieras utifrån tre olika funktioner, det är en 
plats för: kommers, skådespel och nöjen och en (politisk) mötesplats (Thörn 
2006, s. 314). Den första stadsbildningen uppkom på strategiska lägen. Det 
kunde ske vid en vägskäl, där människor lätt kunde mötas för att utbyta varor 
och tjänster, vid en flodmynning, dit man enkelt kunde transportera män-
niskor och varor, eller på en plats där människor samlades för att söka skydd 
från diverse hot där de kunde försvara sig. Gemensamt för dessa platser är 
mötet mellan människorna. Oavsett vilken orsak som gjorde att människorna 
sökte sig till varandra, om det var för handel, för skydd eller för sällskap är 
det mötet mellan dessa som är det relevanta. I det antika Grekland samlades 
invånarna runt agoran och forumet, i de Europeiska städerna samlades in-
vånarna runt kyrkan. Dessa öppna platser användes för att utbyta varor och 
tjänster, för politiska diskussioner och som plats för uppleva möten och ut-
veckla sociala relationer. 

3.3 Det offentliga rummets förändrade betydelse
Ali Madanipour (2005, s. 11) diskuterar hur betydelsen av det offentliga rum-
met har ändrats genom tiderna. När de från början, relativt små städerna bör-
jade växa, blev det fysiskt omöjligt att en stad skulle kunna servas av ett enda 
centrum. Det började växa fram flera torg runt om i staden som blev centrum 
för den närmsta omgivningen. Detta försvagade det ursprungliga centrumet 
och därmed försvagades även det offentliga rummets ställning. Det fanns 
inte längre en plats dit stadens invånare samlades för att diskutera eller ut-
byta varor utan flera. Madanipour tar det antika Grekland som 
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exempel och han hävdar att den grekiska demokratin inte hade kunnat ut-
vecklas så som den gjorde om inte stadens elit och befolkning hade kunnat 
samlas på en plats och diskuterat stadens politiska utveckling och tillstånd. 
Han menar även på att den fysiska platsens betydelse minskat ytterligare i 
politiska sammanhang då tekniken gått framåt. Nu behöver vi inte befinna 
oss på en specifik plats för att kunna deltaga i politiska processer och diskus-
sioner, vi behöver inte samlas på ett torg i stadens mitt för att ta del av de 
senaste politiska besluten.  Idag kan vi läsa i tidningar eller på internet, 
se på politiska debatter på tv eller lyssna på radio för att veta vad som sagts i 
den senaste partiledardebatten. Det offentliga rummet, menar Madanipour, 
har dock inte tappat sin betydelse helt, då det fortfarande är en plats för dem-
onstrationer och tal, men betydelsen har i mycket frångått den politiska, och 
till stor del övergått i att vara en plats för nöjen och möten.

Även Lars Mikael Raattamaa, arkitekt och författare, menar i sin artikel Sprawl 
nation vs. Metronormativiteten att staden och det urbana mer och mer prä-
glas av kommersialism och nöjesliv: 

På promenad i Lund, lite tidigare, en lördagsförmiddag, så såg jag 
en sak, antagligen sist av alla. I ett konditori satt människor på stolar 
med kaffekoppar och småpratade eller storpratade eller bara slötit-
tade i en eller annan tidning eller på varandra. Några satt på stolar 
i skyltfönstret också. I skyltfönstret? Borde inte konditoriet använda 
den ytan till att ställa ut sina varor? Kakorna och bullarna och tår-
torna? Så fel jag tänkte- numer säljer inte kaféer kakor, de säljer män-
niskor. Möten som det heter på nybuberianska.
(Raattamaa 2005, s. 206)

3.4 Ett rum för alla?
Även den amerikanska forskaren Sharon Zukin behandlar ämnet det offent-
liga rummet och den förändrade betydelsen av det. Zukin menar att det of-
fentliga rummet har i allt större utsträckning kommit att privatiserats, eller 

att rummen upplevs mer privata än tidigare. Hon beskriver hur Bryant Park 
som tidigare ansågs vara en otrygg plats ha kommit att tas över av privata 
aktörer som nu ansvarar för parkens utseende och säkerheten i parken. De 
har hyrt in  vakter för att hålla oönskade besökare borta, till exempel utelig-
gare. Nu är parken istället fylld av människor som jobbar på kontoren och i 
butikerna runt omkring som kommer hit för att äta sin lunch och vila sig i 
gräset. Zukin menar att det finns en tendens till att parker och platser priva-
tiseras för att bli attraktiva, men att detta leder till att vissa grupper av män-
niskor utestängs. 

3.5 Det offentliga rummets förfall.
I sin artikel Diffusa städer skriver stadsplaneraren och forskaren Kristiaan Bor-
ret om det offentliga rummets förfall (Borret 2005, s. 95). Han menar att mån-
ga av de aktuella teorierna om det urbana offentliga rummet är teorier om en 
förlust. Vidare säger han att den ”goda”, äkta och förlorade staden och dess 
offentliga rum romantiseras i kontrast till dagens hybridstad. Han hänvisar till 
ett citat av Bruce Robbins:

För vem var staden en gång mer offentlig än den är nu? Har den 
någonsin varit öppen för majoritetens granskning och deltagande, 
för att inte tala om kontroll? Har det någonsin funnit en tid när in-
tellektuella verkligen har haft befogenhet att tala till folket som hel-
het om hela folkets intressen? Var finns i så fall arbetarna, kvinnorna, 
de lesbiska, bögarna, afroamerikanerna?
(Robbins 1993, se Borret 2005, s. 96)

Det offentliga rummets representativa och demokratiska betydelse är något 
som ofta kommer upp i diskussion. Det finns ett påstående som säger att 
rummet tenderar att bli mer exkluderande, men om vi ser tillbaka i tiden och 
se till de marginaliserade grupperna, har de inte alltid haft en naturlig plats i 
det offentliga. 
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I en artikel av Margareta Lindholm och Arne Nilsson menar författarna att 
berättelsen om staden till stor del är en berättelse om den heterosexuella 
staden. De visar vidare problemen som funnits för homosexuella att vistas 
i det offentliga rummet. Homosexuella män hade det friare än kvinnorna 
och kunde vistas på gatorna även om det inte alltid var helt problemfritt. 
De homosexuella kvinnorna var i princip enbart förvisade till hemmets sfär 
(Lindholm och Nilsson 2004, s 185). Men vi behöver inte se till de ”avvikande” 
grupperna för att upptäcka exkludering av en grupp av människor, det räcker 
med att gå tillbaka till början av förra seklet för att konstatera att ca hälften av 
stadens befolkning var portade från de offentliga rummen. Kvinnor var inte 
förbjudna att vistas ute, men gjorde de det kopplades de inte sällan samman 
med att ”gå på gatan” dvs. vara prostituerad 
(Johansson 2004, s 175).
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4. Det offentliga rummets fysiska uttryck

Hur kan det offentliga rummet se ut, rent konkret och rumsligt. Enligt Sören 
Olsson kan stadens offentliga liv delas upp i fem ytor eller rum:

1. Platser eller torg
Öppning i ett tätare mönster av gator och hus. Ofta en plats för utbyten av 
varor eller tjänster (handelsplats) eller för att fylla en representativ funktion 
(plats utanför rådhus eller kyrka). 

2. Gator
Yta som normalt består av en eller flera körbanor och trottoarer och som 
avgränsas av husväggar och som då får en rumskaraktär. 

3. Överbyggda gator och torg
Detta fenomen kan till exempel ta sig i uttryck i den orientaliska bazaren eller 
i saluhallen. På senare tid även i varuhuset och gallerian.

4. Externa kommersiella konglomerat
Externa köpcentrum. Handelsområden som till exempel börjat som ett var-
uhus som sedan byggts på med fler verksamheter. Idag finns en tendens till 
att större städer förlägger stor del av sin kommers till de externa köpcen-
trumen.  Utanför varuhusen och butikerna är det offentliga livet näst intill 
obefintligt, då dessa ytor mestadels består i parkeringsplatser.

5. Parker och grönområden
Innan 1800-talet byggdes sällan parker i staden, men i och med förtätning 
och expansion av städerna som resulterade i dålig luft och hälsoproblem 
började parker anläggas som stadens lungor. Parker och grönområden är 
idag omtyckta och uppskattade inslag i staden (Olsson 1998, s. 43).

Om man ska se till den centrala stadens offentliga liv menar Olsson att 
stråkens betydelse ökat i förhållande till torg och platser och det menar 
han beror på flera orsaker. Dels har det med bil och biltrafiken att göra, torg 
och platser ligger i regel vid stora gator som ofta blivit genomfartsleder för 
biltrafik. Många torg idag har också kommit att användas till parkering då 
antalet bilar drastiskt ökat.  Han menar även att dagens människan värderar 
rörelse högre och därför uppskattar gatan då denna har en kombination av 
rörelse och stillasittande/stående:

Det är kombinationen av rörelse – folk som rör sig på gatan – och folk 
som vistas-sitter på gatan eller i anslutning till gaturummet som är 
en väsentlig del av attraktiviteten hos stråken. Och som i detta skiljer 
sig från många torg och platser. 
(Olsson 1998, s. 43).
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4.1 Aktiviteter i det offentliga rummet
Jan Gehl menar att det går att dela in människans aktiviteter i det offentliga 
rummet i tre olika kategorier: 

Nödvändiga aktiviteter. Det är aktiviteter som är mer eller mindre obligato-
riska, som att gå till jobbet, till skolan, handla mat. Aktiviteter som måste ske 
oavsett hur det fysiska rummet ser eller vilken årstid eller vilket väder det är. 
Aktiviteter som är mer eller mindre tvingade.

Valbara aktiviteter. Aktiviteter som människan kan välja att göra. Ta en prom-
enad eller sitta och sola. Dessa aktiviteter är inget som måste göras utan som 
väljer att göras om omständigheterna är de rätta. Dessa aktiviteter är mycket 
beroende av att den fysiska miljön är bra utformad och att de yttre omstän-
digheterna är de rätta t ex att vädret är bra. 

Sociala aktiviteter. Aktiviteter som beror på att det sker andra aktiviteter 
runt omkring och finns andra människor i det offentliga rummet. Det kan till 
exempel vara samtala med, hälsa på och betrakta andra människor. Dessa 
aktiviteter är beroende av att det finns andra där att leka eller prata med Gehl 
2006, s. 9.)

”People come where people are”
(Gehl 2006, s. 25.)

Min tolkning av Gehl är att ett offentligt rum ska vara attraktivt krävs att det 
finns funktioner som kräver närvaron av människor. Det måste finnas ar-
betsplatser, affärer, skolor, sådana funktioner dit människan måste gå. Det 
går att se det som en spiral, om det finns funktioner och institutioner som 
lockar människor kommer fler att välja att göra valbara aktiviteter då det re-
dan finns personer som rör sig i rummet. Detta leder sin tur till att antalet 
sociala aktiviteter ökar, då det finns fler människor att samtala med, leka med 
och titta på.

4.2 Utformningen av det offentliga rummet
Hur ett offentligt rum bör utformas har varit föremål för diskussion under 
en lång tid och olika tidsepoker har sin egen tolkning av hur det bör utfor-
mas och vad det bör innehålla. Funktionalisterna som rådde under stor del 
av 1900-talet fokuserade på människan. Bättre lägenheter och hälsa åt folket 
och detta skulle man lösa genom att bygga höga hus med mycket yta runt 
omkring. Jane Jacobs beskriver i Den amerikanska storstadens uppgång och 
fall vad hon anser vara problemen i den amerikanska storstaden och ger 
exempel vad hon anser att en god stad bygger på. Hon har fyra villkor hon 
anser bör vara uppfyllda för att stadens kvarter och stadsdelar ska upplevas 
som trevliga.

Det första kriteriet är att stadsdelen och dess beståndsdelar måste fylla mer 
än en funktion. Dessa funktioner ska medföra att människor rör sig i rummet 
av olika skäl och på olika tider.

Det andra kriteriet är att de flesta kvarteren ska vara korta. Detta för att få en 
spännande gatubild och en ökad variation i rörelsemönstret. 

Det tredje kriteriet är att stadsdelen ska ha en variation av hus, både vad 
gäller ålder och i skick. 

Det fjärde kriteriet är att en tillräckligt hög koncentration av människor måste 
finnas i området oavsett varför de befinner sig där, om de bor, shoppar eller 
bara passerar där (Jacobs 1961, s.176).

Jacobs anser att gatorna är de viktigaste offentliga platserna i staden. Hon 
menar att gatorna och dess trottoarer är stadens mest vitala organ och att 
det är så man avgör om en stad är intressant eller inte. Intressanta gator gör 
en intressant stad samtidigt som tråkiga gator gör att staden upplevs tråkig. 
Hon menar att ett av problemen med den moderna staden är att rädslan och 
osäkerheten inför främlingar har ökat. Samtidigt som hon menar att alla vet
att en trafikerad gata med mycket rörelse ofta är en trygg gata att vistas 
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på, medan en folktom gata ofta är en riskabel plats. Förutsättningarna för att 
en gata ska vara fungerande och dra till sig människor och därmed vara trygg 
menar Jacobs att det för det första måste det finnas tydliga gränser mellan 
privata och offentliga rum, det får inte finnas en gråzon där emellan där os-
äkerhet råder om vad det är som gäller. För det det andra måste det finnas 
ögon på gatan. Byggnaderna måste vara riktade utåt gatan för att invånarna 
och människorna i byggnaderna ska kunna se vad som sker på gatan. För det 
tredje måste det röra sig en kontinuerlig mängd människor på gatan, och 
detta för att det dels ska finnas en mängd ögon som vistas på gatan och att 
det ska finnas föremål för ögonen i husen att se på (1961, s. 57). 

Hur lockas dessa människor till gatan? Hur får man människor att använ-
da gatan så att det i sig leder till att den blir trygg? Jacobs menar att en av 
grundförutsättningarna är att det ska finnas ett omfattande utbud av butiker, 
verksamheter och andra allmänna inrättningar. Det är viktigt att dessa även 
innehåller företag och verksamheter som används på kvällen och natten för 
att få den kontinuerliga mängden människor som rör sig dygnet runt. Des-
sa verksamheter och inrättningar ger folk en anledning till att vistas där. De 
kommer alltså att vistas på gatan som leder fram till dem och även gatorna 
runt omkring som i sig själva inte har någon dragningskraft.  Jabobs menar 
även att butiksägarna och företagarna själva hjälper till att hålla ordning på 
gatan då de inte vill att deras kunder ska skrämmas bort för att de känner sig 
otrygga eller liknande (1961, s. 59). Hon menar, liksom Gehl att den aktivitet 
som skapas av människor på en viss plats i sin tur lockar dit ännu fler män-
niskor.

Gehl talar mycket om att förutsättningarna ska vara de rätta för att män-
niskor ska lockas ut och vistas på gatan. Ett exempel att det ska finnas bra 
möjligheter för stående och sittande. Han menar att människor gärna vistas 
på gatan för att observera och konversera med andra människor och att detta 
främjas genom goda sittmöjligheter eller möjligheter att luta sig mot något. 
Han menar även att det inte behöver vara just parkbänkar eller andra 
möbler som är utformade just för detta ändamål, utan att det oftast går lika 
bra med en kant till en fontän, en trappa eller en halvhög stolpe. Placerin

gen av sittmöjligheten (kan du se andra människor, är du skyddad från regn, 
blåst osv) är viktigare än att det är en bänk i traditionell bemärkelse (Gehl 
2006, s. 147).  Min tolkning av Gehl är att han menar att man inte alltid kan 
styra var människorna kommer att vistas, men att det går att underlätta för 
sociala möten.

Gehl (Gehl, Gemzøe, Kirknæs och Søndergaard 2006, s.107) visar på tolv 
kvalitetskriterier för att försäkra trygga, bekväma och trivsamma platser i sta-
den. Han räknar upp kriterierna och tar sedan upp vad dessa kan innebära:

Människor vistas gärna i solen

Platser att sitta på är ett uppskattat 
element i staden
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Skydd mot trafik och olyckor- att känna sig säker

skydd för fotgängare
eliminera rädslan för trafik

Skydd mot brott och våld- att känna sig trygg

livliga publika ytor
ögon på gatan
verksamheter och funktioner dygnet runt
bra belysning

Skydd mot obehagliga sinnesupplevelser

vind
regn/snö
kyla/hetta
luftföroreningar
damm, buller, bländande ljus

Möjlighet för promenader

utrymme för promenader
intressanta fasader
inga hinder
bra ytor
tillgänglighet för alla

Möjlighet att stå/vistas

Kanteffekter/attraktiva zoner för stående/vistelse
stöd för stående
faser med intressanta detaljer som bjuder in till vis-
telse

Möjlighet att sitta

utrymmen för sittande
utnyttja tillgångar: utsikt, sol, människor
bra platser att sitta på
bänkar att vila på

Möjlighet att se

rimliga betraktelseavstånd
ohindrad utsikt
intressant utsikt
bra belysning (då det är mörkt)

Möjlighet att prata och lyssna

låg ljudnivå
gatumöbler som bjuder in till samtal

Möjlighet för lek och motion

Fysisk aktivitet, motion
lek och gatuunderhållning
dag som natt
sommar som vinter

Skala

byggnader och ytor dimensionerade för mänskliga 
skalan

Möjlighet att njuta av de positiva aspekterna av 
vädret

sol/skugga
hetta/svalka
skydd från vind

Positiva sinnesupplevelser

bra design och utformning
bra material
vackra vyer
träd, planteringar, vatten
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5. Områdesstudier

5.1 Inledning
Kungsportsavenyn, i vardagligt tal kallat Avenyn, och Vasagatan är gator som 
idag har liknande funktion som Deltavägen planeras  att ha i framtiden.  Det 
vill säga de är gator med blandade funktioner på och runt gatan och de an-
vänds för strövande, sittande och transporterande.  

Deltavägen kommer att vara huvudgatan på Backaplan där kollektivtrafik, 
gång-cykeltrafik, handel  och verksamheter ska samlas och samverka i och 
runt gaturummet. För att få exempel på hur det skulle komma att se ut har 
då dessa gator i Göteborg valts som exempel på hur dessa funktioner kan 
samverka och integreras.
 
Studierna av gatorna bygger på  personliga reflektioner och upplevelser av 
gatan, men även på en studie av Sören Olsson där han inventerat ett antal 
gator i centrala Göteborg, däribland Avenyn och Vasagatan. 

Som inventeringsmetod används Kevin Lynch begrepp för hur människan 
upplever en stads uppbyggnad. Dessa begrepp används för att hantera gatu-
rummet och bryta ner det i olika delar. Inventeringen grundas på dessa be-
grepp, men tolkas enligt egna värderingar. Ett begrepp har lagts till: fond, 
inspirerat av boken Nattens ljus (2005) där detta begrepp används. 

5.1.2 Begreppsbeskrivning
Kort beskrivning av begreppen:

Stråk. En länk som binder samman två punkter där människan rör sig. Kan till 
exempel vara en gågata eller en gångväg längs kajen.

Knutpunkter. Punkter där människor möts eller byter färdsätt. Spårvagnshåll-
platsen, övergångsstället.

Ytor. Öppen plats som har en viss betydelse. Torget, platsen framför den of-
fentliga byggnaden eller institutionen.

Gränser. En linje som skiljer och definierar olika platser från varandra till ex-
empel en järnväg eller en trafikled. Behöver inte ha en negativ innebörd, en 
gräns kan även förena olika delar av staden, till exempel en kanal.
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Landmärken. Något som skiljer sig från omgivningen och som går att orien-
tera sig efter och känna igen. Kan vara en byggnad som en kyrka eller ett 
högt kontorshus, men kan även vara en naturformation som ett träd eller en 
kulle.

Fonder. Fonder är begreppet som att lagts till då jag anser att det är ett an-
vändbart begrepp för att analysera stadens rum. Fonder är en vertikal yta 
som kan definiera ytor och stadsrum eller för att lyfta fram till exempel byg-
gnader. En fond kan till exempel vara ett monument i slutet av gatan eller ett 
berg som ligger som en bakgrund till husen framför.
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5.2 Gata A, Avenyn

5.2.1 Beskrivning av gatan
Avenyn började att bebyggas 1870- talet. Runt om i Europa och Amerika in-
spirerades städer av Baron Haussmans omvandling av Paris, och även för Ave-
nyn hade dessa planeringsideal stor del i utformningen för den nya paradga-
tan. Det fanns flera motiv för att bygga dessa breda pampiga gator, det var 
dels för att kunna effektivisera transporter i de mer och mer industrialiserade 
städerna.  Det var även för att få en ökad militär kontroll över staden då dessa 
gator gick snabbt och lätt att förflytta sig på. Det sista motivet var för att öka 
borgerlighetens representativitet. De borgerliga ville visa även i den den fy-
siska miljön hur stor makt och inflytande de hade, så dessa gator planerades 
som utstrålade kapital och makt och där borgerligheten kunde visa upp sig 
(Olsson, 1998, s. 53). 

Avenyns syfte var att vara en gata för just representation. Gatan är ca 50 meter 
bred och var till en början kantad av trädgårdar som markerade gränsen mel-
lan den offentliga gatan och de privata bostadshusen.  I början av 1930- talet 
kommer strukturen att ändras. Gatan förvandlas successivt till en affärsgata 
där de befintliga husen köps upp av företag som gör om bottenvåningarna 
till affärslokaler och de hus som byggs nya kommer att innehålla affärslokaler 
i första våningen, sedan kontor och högst upp bostäder.  På 1960- talet sker 
en omvandling som gör Avenyn till den gatan den är idag. 
Staden köper upp den privata förgårdsmarken och gör alltså hela gaturum-
met offentligt. Detta är orsaken till gatulivet som finns idag, den breda gatan 
med plats för flanerande och uteserveringar (Olsson, 1998, s. 57).

Biltrafiken har reglerats kraftigt. Längs avenys finns cykelbanor och trottoar-
erna har plats både för uteserveringar och fotgängare. 
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5.2.2 Gatans struktur
Gaturummet är ca 50 meter brett. I mitten av gatan går ett kollektivtrafikfält 
som servar både spårvagnar och bussar. Längs vissa sträckor kan bilar köra 
på vardera sida om kollektivtrafikfältet medan den ytan på vissa sträckor är 
reserverad för cyklister.  På de sträckorna även bilar för köra får de samsas 
med cyklisterna.  Fotgängarna håller främst till på den breda trottoaren och 
samsas där med uteserveringar. Hållplatserna står på trottoaren därför måste 
kollektivtrafikresenärerna korsa cykelbanan för att komma på fordonet. 

5.2.3 Gatan som upplevelse
Det är inte mycket gröna områden längs gatan. Det som finns är en park i 
början av gatan och trädplanteringar längs med hela gatan. Det finns inga 
torg längs gatan och i princip inga öppningar förutom vid korsningen En-
gelbrektsgatan- Avenys, där Grillköket Jonsborg ligger. Gatan har en liten 
lutning uppåt från norr till söder vilket innebär att då jag går mot norr från 
Kungsportsplatsen till Götaplatsen ser jag Göteborgs konstmuseum på en 
höjd i slutet av gatan. När jag vänder håll och i stället går norrut mot från 
Götaplatsen mot Kungsportsplatsen har jag området inom vallgravarna i en 
svag nedåtlutning. 
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Götaplatsen omgärdas av kulturinstutionerna Konstmuseet, Konserthuset, 
Teatern och mitt på Götaplatsen står Poseidon. Från Götaplatsen har man en 
fin vy över Avenyn och området inom vallgravarna.

Gränser 
Spårvagnsfältet i mitten på Avenyn är att betrakta som en gräns. Längs gatan 
rör man sig i en syd-nordlig riktning eller en nord-sydlig, det är sällan man rör 
sig i en öst-västlig eller väst-östlig riktning. Jag drar mig lite för att gå över ga-
tan, då jag vet att det kan dyka upp en spårvagn eller en buss när som helst.

Landmärken 
Det finns inte några tydliga landmärken längs Avenyn, de flesta husen är i 
samma storlek och i från i princip samma tid, vilket gör att det inte är något 
som bryter av och sticker ut. Jag skulle dock vilja säga att Poseidon är ett 
slags landmärke. Även om statyn inte är så hög att den sticker ut, så syns den 
uppe på Götaplatsen.

Fonder
Då jag går söder ut från Kungsportsplatsen mot Götaplatsen har jag ständigt 
Konstmuseet som en fond i slutet av gatan. Byggnaden avslutar både Avenyn 
och Götaplatsen och jag det går inte att gå söder på gatan utan att lägga 
märke till Konstmuseet som tornar upp sig i slutet.

Stråk 
Eftersom Avenyn i sig skulle kunna betraktas som ett stråk är det svårt att 
använda sig av begreppet här, men jag tänkte beskriva var upplevelsen av 
stråket var extra starkt. Känslan av att befinna sig på ett stråk är olika stark 
beroende på var på Avenyn jag befinner mig. Som starkast upplever jag den 
känslan i början av Avenyn, mot Kungsportsplatsen, där det finns många bar-
er och caféer med uteserveringar. Här befinner sig mycket människor, på väg 
för att ta en kaffe eller en öl, på väg in i någon av affärerna lite längre upp på 
gatan eller så strövar de runt, bara för att se på folk. Lite längre upp på Avenyn 
ligger inte uteserveringarna lika tätt utan här ligger hotell och instutionsbyg-
gnader som Göteborgs stadsbibliotek, Konstmuseet, Konserthuset, Teatern. 
Här befinner sig inte lika mycket människor som planlöst strövar, utan här 
går de som har ett ärende hit upp, alltså upplever jag inte denna sträckan av 
gatan lika starkt som ett stråk.

Knutpunkter 
I korsningen Vasagatan-Avenyn ligger många hållplatser för både spårvag-
nar och bussar. Här befinner sig mycket människor som ska byta till en ny 
linje eller ska gå på eller av vagnen. Då linjerna som möts här kommer från 
olika delar av staden är det ett bra ställe att ses på om man ska träffas runt 
Avenyn eller Vasagatan.

Ytor 
Längs Avenyn finns inte många öppna platser eller torg. De finns dock, enligt 
mig, tre tydliga ytor. Grillköket Jonsborg , som är en liten öppning i omkring-
liggande bebyggelse. Korsningen Vasagatan-Avenyn, korsningen fanns med 
som en knutpunkt men jag räknar även in den under ytor, då bebyggelsen 
lättar här och det bildas en öppen plats. Den tredje ytan är Götaplatsen som 
avslutar Avenyn i söder. 
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Cykelbanan skiljer hållplatsen från spårvagnen, vilket gör att 
ouppmärksamma kollektivtrafikresenärer kan bli påkörda av 
cyklister

Det finns sittmöjligheter längs hela Avenyn. Här är bänkarna 
vända från gatan, mot trottoaren och människorna

Götaplatsen med Göteborgs Konstmuseeum som en fond i 
slutet av gatan  

Gatan används för flera publika evenemang, här Cortegen på 
Valborgsmässoafton 
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5.2.4 Analys av gaturummet
Avenyn är en av de populäraste gatorna i Göteborg, alla vet vilken gata det 
är och även de som kommer som turister till Göteborg känner till gatan. På 
sommaren är Avenyn full av människor som flanerar, äter middag eller bara 
tar en öl. Nattetid som dagtid. Avenyns bredd anser jag vara både en styrka 
och en svaghet för gatan. Styrkan är givetvis att det ryms så mycket liv och 
aktiviteter. Fotgängarna kommer inte i konflikt med vare sig kollektivtrafiken 
eller cyklister. Gångtrafikanterna som bara färdas längs avenyn och använ-
der gatan som en transportsträcka behöver inte trängas med flanörerna då 
trottoaren är tillräckligt bred för att rymma båda grupper. De som sitter på 
uteserveringarna kan i lugn och ro betrakta de som shoppar. Bredden och 
öppenheten gör även att gatan får karaktären av en lång yta, det finns inte 
direkt några tydliga barriärer, förutom kollektivtrafikfältet. Detta är dock en 
horisontal yta längs marken och skärmar inte av på samma sätt som en ver-
tikal yta, tex en trädrad. Jag ser därför tydligt vad som sker på den motsatta 
sidan av gatan.

Baksidan av Avenyns bredd blir är att den kan kännas lite ödslig, den är gjord 
för att vara representativ alltså pampig och ståtlig vilket kan resultera  att 
den på vissa tider på dygnet eller vissa årstider upplevs som lite tom. Då 
det inte är säsong för uteserveringar minskas antalet människor drastiskt, 
vilket är samma sak för alla gator med uteserveringar. Skillnaden blir dock 
att på grund av Avenyns bredd och stora ytor blir det mer påtagligt. Även om 
uteserveringarna försvinner finns affärerna kvar, men de drar inte så mycket 
folk att det väger upp. Handelsgator som ligger närmare citykärnan är sma-
lare och därför upplever jag att de inte känns lika ödsliga på vinterhalvåret. 
Avenys ursprungliga funktion, som en paradgata, märks även idag. Pampig 
och ståtlig, men med resultatet att den känns lite bred och opersonlig.
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5.3 Gata B, Vasagatan

5.3.1 Beskrivning av gatan
Vasagatan är från samma epok som Avenyn och var i princip färdigbyggd 
före 1910, med undantag för ett par byggnader som rivits och tillkommit, 
vilket gör att Vasagatan har en samlad byggnadskaraktär. Gatan var liksom 
Avenyn tänkt att vara en representativ bostadsgata, även om Avenyn var 
snäppet mer exklusiv. Längs Vasagatan lades även en del institutioner som 
Göteborgs Universitetsbibliotek, tekniska skolor, museum (på senare tid även 
Handelshögskolan). 

Vasagatan har en stillsammare karaktär än Avenyn och har inte alltid varit en 
populär gata men det har hänt en del förändringar som enligt Olsson kom att 
ändra Vasagatans status:

Den största förändringen är att avenyns betydelse och status i staden har ökat 
och detta har resulterat i en ”spill over”- effekt på Vasagatan. Båda sidorna av 
Vasagatan närmast Avenyn har fått fler restauranger och caféer. Vasagatan 
har även blivit en viktig transportled för cyklister och fotgängare som ska ta 
sig till Avenyn.

Vasagatan och det omkringliggande området har kommit att dra till sig en 
stor mängd studenter och anställda. Handelshögskolan som även tidigare 
hade en del av verksamheten här har idag i stort sett flyttat hit hela verk-
samheten och 1992 flyttade en stor del av den övriga samhällsvetenskapliga 
fakulteten hit. 1998 läste totalt 7-8000 studenter och det var 8-9000 anställda 
här. Detta har resulterat i att trafiken på gatan har ökat och fler människor rör 
sig här, vilket i sin tur leder till att det finns ett större underlag för matställen 
och caféer.

Biltrafiken har reglerats, vilket gör att det är behagligt att vistas på gatan. Tidi-
gare var biltrafiken granska kraftig, vilket den fortfarande är på vissa ställen, 
men på flera ställen är den begränsad eller förbjuden. Detta i kombination 
med ett bra gång-cykelstråk i mitten gör att det har blivit lugnare och beha-
gligare att vistas på gatan (Olsson 1998, s. 63).
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5.3.2 Gatans struktur
Gaturummet är ca 40 meter brett. I mitten av gatan går en allé med separe-
rade banor för gång och cykeltrafik. På var sida om allén ligger ett vägfält där 
bilar och kollektivtrafiken samsas om utrymme. Längs husen ligger en trot-
toar där fotgängare vistas och där det på vissa ställen ligger uteserveringar. 
Hållplatserna ligger på trottoaren längs vägen.

5.3.2 Gatan som upplevelse
Även om Vasagatan inte har mycket grönska i anslutning så upplever jag ga-
tan relativt grön. Det beror på att träden som kantar gång/cykelvägen i mit-
ten av gatan är gamla och uppväxta och ger därför ett grönt uttryck. 
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Landmärken 
Vasagatan har inga tydliga landmärken, åtminstone inga som upplevs som 
tydliga. Längs gatan ligger stora byggnader och institutioner, men inga som 
sticker ut i vare sig höjd eller bredd. Då gatans upplägg ser ut som det gör, 
med den trädkantade allén i mitten är det svårt att få syn på någon av de 
stora byggnaderna då de överskuggas av träd. Gatans svänga form gör även 
att det är svårt att få syn på något tydligt landmärke. Den enda byggnad som 
skulle kunna upplevas som ett landmärke är Handelsbyggnaden som är en 
hög byggnad som sticker över trädtopparna. Den är dock svår att skymta in-
nan man kommer fram till slutet av gatan, då trädraden och den svängda 
strukturen täcker den. 

Fonder 
Den tydligaste fonden jag upplever är Göteborgs Universitet som bildar en 
fond till platsen bakom Vasaplatsens hållplats. 

Stråk 
Vasagatan är ett stråk i sig, precis som Avenyn är ett stråk i sig, men Vasaga-
tan är ännu svårare att dela upp i mindre, tydligare stråk. Jag upplever att 
då människor färdas på Vasagatan är det längs hela gatan, eller delar av det, 
givetvis beroende på var de ska. Möjligtvis kan sträckan mellan hållplatsen 
Vasaplatsen och slutet på Vasagatan, vid Handelshögskolan upplevas som 
ett tydligare stråk då många studenter rör dig där.

Knutpunkter 
Korsningen Vasagatan-Avenyn är en tydlig knutpunkt, se avsnitt 5.2.3 Mina 
reflektioner, Knutpunkter. Hållplatsen Vasaplatsen är även den en tydlig knut-
punkt där många spårvagnslinjer och busslinjer har ett stopp. 

Ytor 
Vid Vasaplatsen ligger Göteborgs universitets huvudbyggnad, framför  byg-
gnaden finns en stor öppen yta. Norr om hållplatsen finns en yta med gräs 
och träd. Jag upplever inte ytan som en mindre park, utan mer som en grön 
yta. I slutet av Vasagatan ligger Handelshögskolan, KTB (Kurs- och tidnings-
biblioteket) och ytterligare en byggnad som tillhör Göteborgs universitet, 
dessa institutioner omgärdar en öppen plats. Platsens funktion upplever jag 
vara cykelparkering och möten. Många studenter vistas runt och i dessa byg-
gnader och ytan utanför upplevs som en plats för dem att stämma träff och 
mötas på.

Gränser 
Min upplevelse av Vasagatan är att den är indelad i olika funktioner och 
därmed finns det en del gränser. Den starkaste gränsen är allén i mitten av 
gatan. Den fyller en viktig funktion då fotgängare och cyklister färdas gent 
(smidigt och obehindrat) och enkelt där, men blir till en barriär då jag inte 
enkelt ser över till vad som händer på andra sidan. Mentalt upplever jag allén 
som en barriär även för att ta sig över till andra sidan, det finns mycket hinder 
på vägen. 
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Göteborgs Universitet fungerar som en fond längs Vasagatan Uteservering längs gatan

Esplanaden i mitten för gång- och cykeltrafik. Ett gent sätt att 
färdas, men kontakten med gaturummet runt omkring minskar

Vasagrillen vid hållplatsen Vasa- Viktoriagatan. En knutpunkt för 
de som färdas kollektivt
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5.3.3 Analys av gaturummet
Vasagatan är inte en känd gata på samma sätt som Avenyn, men det är en 
gata där mycket människor färdas. Jag upplever Vasagatan som en gata som 
är behaglig att vistas på. Den är ca tio meter smalare än Avenyn och i mitten 
av gatan är dragen en allén för gång/cykeltrafiken och dessa båda faktorer 
gör att jag upplever den som mer småskalig och behagligare än Avenyn. Det 
visuella  gaturummet bryts upp i mindre delar. Vasagatan är även behaglig 
att vistas och färdas på som fotgängare eller cyklist, då det inte blir någon 
konkurrens med andra trafikslag. 

Faktumet att gaturummet bryts upp i olika delar blir även till en nackdel, då 
allén ligger som ett visuellt och fysiskt hinder då jag ska över till andra sidan 
gatan. Jag måste se mig om efter först spårvagnar och bilar, sedan fotgän-
gare och cyklister, sedan återigen spårvagnar och bilar innan jag till slut är 
över på andra sidan. 

Om man ser till Gehls teorier om vad som lockar människor till ett visst rum 
går det att applicera detta på Vasagatans utveckling. Gatan var från början inte 
en populär gata, men intresset växte. Detta går att förstå om man använder 
Gehls teorier. Som Sören Olsson beskrev växte intresset för Avenyn och detta 
intresset spillde över på Vasagatan. Det kom även att förläggas fler verksam-
heter och institutioner längs gatan vilket gjorde att fler fick sin arbetsplats 
och skola här (fler nödvändiga aktiviteter). Det i sin tur ökade underlaget för 
service som resulterade i att fler caféer och restauranger öppnade och gång 
och cykelstråket rustades upp (de valbara aktiviteterna ökade). Då fler män-
niskor åt och färdades på gatan lockades fler hit för att flanera och se på män-
niskor (sociala aktiviteterna ökade). 
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5.4 Sammanfattande reflektioner
Jag anser att Vasagatans sätt att hantera de olika färdmedlen och trafiken har 
sina fördelar. Att det finns ett stråk i mitten av gatan som är till för cyklister 
och fotgångare upplever jag som mycket positivt av flera anledningar.  Dels 
kan cyklister och fotgängare ta sig fram på en enkelt och gent sätt. De be-
höver inte se upp för bilar och spårvagnar i samma körfält. Vasagatan är en 
smidig gata att förflytta sig på. Dels upplevs gaturummet mycket mindre och 
intimare då det bryts upp och delas in i mindre delar tack vare allén i mitten.   
Nackdelar med Vasagatans struktur är att människorna som färdas i mitten 
blir avskärmade från det som händer på gatan runt omkring. Då det finns en 
gent enkelt sätt att förflytta sig är det lätt att fokuset ligger på själva förflytt-
ningen och inte på aktiviteterna som sker runt omkring. I Vasagatans fall finns 
det både en trädrad och en väg mellan fotgängarna och cyklisterna i mitten 
av vägen, och trottoaren och husen där många aktiviteter sker. Ett cykelfält 
som ligger parallellt med trottoaren eller på trottoaren har mer kontakt med 
det som sker i och längs husen och fasaden. Om det sker något intressant är 
det lättare att stanna till och se på eller delta om man bara kan svänga av.

Avenyn har en stark fördel i det faktumet att det finns mycket utrymme i ga-
trummet för möten och aktiviteter. Att färdas snabbt och gent går däremot 
inte lika enkelt som längs Vasagatan då det inte finns någon separat zon för 
fotgängare och cyklister. Cykelbanan som går längs Avenyn övergår ibland 
till en bredare bana som även innehåller biltrafik och då måste cyklisterna 
vara uppmärksamma på ytterligare ett trafikslag. Vid hållplatserna måste 
cyklisterna även vara uppmärksamma på att det kan kliva ut någon som ska 
på spårvagnen eller bussen på andra sidan cykelbanan.

Gatorna enligt Gehls teorier
Om man ser till Gehls teorier om vad som lockar människor till ett visst rum 
går det att applicera detta på både Avenyn och Vasagatans utveckling. 
Avenyn byggdes mycket för att vara en gata för representation och flane-
rande, alltså för valbara aktiviteter. På 30-talet ändrades strukturen och verk-
samheter kom att förläggas i husens bottenvåningar samtidigt som kontor 
kom att förläggas på de övre planen tillsammans med lägenheter. Förläggan-
det av verksamheter och arbetsplatser (nödvändiga aktiviteter) i kombination 
med att gatan köptes upp av staden och gjordes helt offentlig (vilket gjorde 
att möjligheten att ha uteserveringar etc ökade) gjorde att fler människor 
lockades dit för att fönstershoppa och äta (valbara aktiviteter).  Som ett resul-
tat av det kom de sociala aktiviteterna att öka, då det fanns fler människor att 
se på och att prata med.

Vasagatan var från början inte en populär gata, men intresset för gatan kom 
successivt att öka. Som Sören Olsson beskrev växte intresset för Avenyn och 
detta intresset spillde över på Vasagatan. Det kom även att förläggas fler verk-
samheter och institutioner längs gatan vilket gjorde att fler fick sin arbetsplats 
och skola här (fler nödvändiga aktiviteter). Det i sin tur ökade underlaget för 
service som resulterade i att fler caféer och restauranger öppnade och gång 
och cykelstråket rustades upp (de valbara aktiviteterna ökade). Då fler män-
niskor åt och färdades på gatan lockades fler hit för att flanera och se på män-
niskor (sociala aktiviteterna ökade). 
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6. Utgångspunkter för gestaltningsprogram

6.1 Vägledande principer
Följande avsnitt redogör för de underliggande utgångspunkterna för gestalt-
ningsprogrammet för Deltavägen och för de vägledande principer som ledde 
till programmet. Avsnittet bygger på litteraturen och inventeringarna, men 
redogör för mina tankar om hur dessa aspekter skulle kunna konkretiseras i 
ett förslag. 

Jacbos fyra kriterier för att få en aktiv stad och en blomstrande mångfald är 
relevanta att se till då en ny stadsdel ska utformas. 

Jacobs första kriterie att en stadsdel måste fylla mer än primär funktion går 
att konkret planera för. På Deltavägen planeras kollektivtrafik att dras fram, 
vilket innebär att människor kommer att vistas på och runt gatan då de ska 
åka eller har åkt kollektivt. Gatan är även tänkt att innehålla huvudled för 
gång- och cykelbana, vilket innebär att även fotgängare och cyklister kom-
mer att vistas på gatan. Det innebär att funktionen för förflyttning är uppfylld. 
Att önska att det i området ska finnas verksamheter, caféer, restauranger och 
affärer är lätt, men i praktiken är det svårt att veta att det kommer att uppfyl-
las. Det som går att göra är dock att planera för lokaler i bottenvåningen, eller 
att vissa fastigheter enbart för användas för handel. Det går inte genom plan-
eringen bestämma att handel kommer att etableras, men det går att i planen 
underlätta och möjliggöra för det (genom bestämmelser i detaljplanen). 

Ytterligare en möjlighet för att få blandade funktioner hör ihop med Jacobs 
tredje villkor, att området ska bestå av en variation av hus i ålder och skick. 
Att spara några eller flera av de husen som finns på Backaplan idag, har flera 
fördelar. En fördel är att de företag som idag är etablerade i området idag 
redan är kända. Företagen har sin kundkrets och dessa kommer att fortsätta 
besöka affärer om de ligger kvar som de gjorde tidigare.  Det faktumet att det 
finns äldre byggnader kvar, gör att hyresnivån i de äldre byggnaderna kom-
mer att ligga lägre än i de nybyggda fastigheterna, då byggnadskostnaden 
måste täckas och det görs genom höga hyror. Detta resulterar i att verksam-
heter som redan är etablerade, men kanske inte har samma ekonomiska 
förutsättningar som stora kedjor har råd att ligga kvar. Verksamheterna kom-
mer då att bli blandade i större utsträckning än om bara ekonomiskt starka 
företag och verksamheter har råd att etablerar sig. 

Jacobs kriterier att kvarter måste vara korta, är svårt att följa om det är ett 
område som ska förtätas och gatustrukturen redan finns, men är det ett om-
råde med obebyggd mark eller som ska rivas och planeras från början kan 
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och bör, hänsyn tas till detta kriterium. Att vistas på en gata med långa och 
obrutna kvarter kan uppfattas monotont. Små kvarter med många tvärgator 
ger mer variation och en spännande stadsbild med mer möjligheter att röra 
dig som du själv vill. Om du har vistats på en lång gata utan sidogator som 
bryter av, vet du efter ett par vistelser där hur rummet ser ut. Om det istäl-
let har tvärgator tar det dig längre tid att utforska området och du lockas 
att återvända för att upptäcka mer. Deltavägen har idag inte ett fullständigt 
gaturum och då ny bebyggelse ska planeras borde kvarteren vara korta.

Jacobs fjärde kriterium att det ska finnas en tillräcklig koncentration av män-
niskor är svårt att uppfylla genom konkret planering, men om de tre tidigare 
kriterierna uppfylls borde det i förlängningen leda till det fjärde kriteriet up-
pfylls. Blandning av verksamheter, funktioner och byggnader gör förhoppn-
ingsvis att gatan lockar till sig människor på olika tider av dygnet och med 
olika ärenden att uträtta. 

Gaturummet
Slutsaten efter att ha inventerat Avenyn och Vasagatan och jämfört de två oli-
ka uppläggen på gatorna att Avenyns struktur är den som skulle passa bäst 
på Deltavägen. Med Avenyns struktur avses:

byggnad – gång – cykel – biltrafik – kollektivtrafikfält – biltrafik – cykel – gång – byggnad

Vasagatans struktur, med en esplanad i mitten av gatan där fotgängare och 
cyklister vistas är effektiv och bekvämt för dessa trafikanter, men det tender-
ar att avskärma dessa från de intilliggande trottoarerna och verksamheterna 
som finns längs dessa. Att utforma ett bra och effektivt gång- och cykelnät 
är viktigt för människors val av färdmedel. Om trottoraren och cykelbanan 
är breda och väl utformade lockas fler att färdas på så sätt vilket gör att fler 
vistas ute. Detta går att hänvisa till vad både Gehl och Jacobs 
menar. Människor drar människor, därför bör gång- och cykelbanan inte vara 
avskärmad i mitten av gatan utan ligga i anknytning till byggnaderna. 
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För att konflikter mellan biltrafikanter och resenärer med kollektivtrafik ska 
undvikas föreslås hållplatserna att förläggas i direkt anslutning till kollek-
tivtrafikstråket. Bilvägen kommer alltså att göra en sväng runt hållplatserna 
för att inte skärma av hållplats och kollektivtrafik från varandra. 

Öppna platser
Att öppningar i kvartersstrukturen lockar till sig människor går att se om man 
ser sig omkring i staden. Det beror självklart på hur dess öppningar är utfor-
made, men utan någon öppning i byggnaderna finns ingen naturlig samling-
splats. Därför är det viktigt att planera in ytor för torg och samlingsplatser.

Byggnader och fasader
Då det i enlighet med Jacobs, är viktigt för tryggheten i en stad att det finns 
ögon som ser vad som händer på gatan och inte vänder den ryggen föreslår 
gestaltningsprogrammet ett förslag angående balkonger och dess utformn-
ing. Deltavägen kan komma att bli en relativt trafikerad gata, med mycket 
fordon och ljud. Jag anser ändå att det är viktigt för de boende i husen att de 
kan ha kontakt med gatan utanför. Dels för deras egen skull och dels för att 
de som vistas på gatan kan känna att det finns människor runt omkring som 
kan se och höra dig.

Tidiga principskisser över Deltavägens tänkta 
gatustruktur och utformning



6.2 Kommunens fördjupade översiktsplan för Backaplan
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat en 
Fördjupad Översiktsplan för Backaplansområdet. Planen förväntas antas un-
der 2010. 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att studera hur
Backaplansområdet kan rustas upp och omvandlas till blandstad och 
samtidigt ta tillvara områdets centrala läge i staden, att studera hur 
området bor användas i framtiden och att föreslå en hållbar struktur 
för framtida utbyggnadsetapper.
(Göteborgs Stadsbyggnadskontor, 2009)

I den fördjupade översiktsplanen har Deltavägen utsetts som en av gatorna 
i huvudnätet. 

Inom planområdet utvecklas ett huvudgatunat utifrån några befint-
liga, strategiskt belägna gator; Swedenborgsgatan, Backavagen och 
Deltavagen. Dessa tre tillsammans med en tvärförbindelse i öst-väst-
lig riktning genom området, bidrar till att skapa en indelning i ”stork-
varter” som har möjlighet att trafikförsörjas på ett rimligt sätt och så 
att en fördelning av trafiken sker. Det överordnade
gatunätet knyter samman området med omgivande stadsdelar och
förbättrar orienterbarhet för både fotgängare, cyklister och bilister. 
Gatunätet utgår från befintliga gator och tar även hänsyn till omgi-
vande landmärken som berg och markanta byggnader.
(Göteborgs Stadsbyggnadskontor, 2009)

Den fördjupade översiktsplanen föreslår att befintliga gatan kommer att för-
längas och i norr anslutas till Lundbyleden. 
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Kollektivtrafik
Kommunens översiktsplan från 2009 redovisar en spårvagnssträckning till 
Backa längs Deltavägen vidare mot Brunnsbo. Spårvagnstrafiken föreslås att 
dras från Hjalmar Brantingsgatan in på Deltavägen och sedan anknyta till 
Lunbyleden via Backavägen.

Gång- och cykeltrafik
Den fördjupade översiktsplanen föreslår att de omkringliggande stadsdelar-
nas gångstråk ska knytas samman  med tydliga gångstråk längs huvudga-
tunätet. Längs Deltavägan planeras gång- och cykelvägar dras fram. 



7. GESTALTNINGSPROGRAM FÖR DELTAVÄGEN

7.1 Beskrivning av platsen

Planområdet ligger ca 2 km norr om Gustaf Adolfs Torg och avgränsas i norr 
av Minelundsgatan, i öster av Lillhagsvagen/Bohusbanan, i söder av Lundb-
yleden/Hjalmar Brantingsgatan och i väster av Fjärdingsgatan/Gustaf Dahl-
ensgatan. 

Backaplans läge i relation till området 
innanför vallgraven
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Deltavägens nuvarande sträckning 
(nedtonat orange) och dess framtida



 

Idag används området till handel, småindustri, lager, föreningslokaler och 
restauranger. Det främsta användningsområdet är dock handel. Området 
består  av mycket hårdgjorda ytor för upplag och parkering vilket gör att det 
kan upplevas tråkigt och ödsligt.

Butikerna och verksamheterna ligger spridda över området vilket gör det 
svårt att orientera sig för besökarna . Det finns ingen tydlig gatustruktur, eller 
tydliga gång- och cykelvägar. Då det inte finns någon tydlig gatustruktur 
finns det inte heller några tydliga rumsbildningar eller ytor som kan defini-
eras som torg.

Deltavägens nuvarande sträckning går från en rondell i mitten av Backaplan-
sområdet norrut, för att sedan ansluta till Norra Deltavägen och slutligen 
Minelundsvägen. I söder är gatan omgiven av parkeringar på båda sidor. Län-
gre norrut på gatans västra sidan ligger fastigheter som idag innehåller han-
del, medan gatan på östra sidan gränsar till ett idag instängslat grönområde.  
Efter handelsfastigheterna svänger gatan åt väster för att efter ca 200 meter 
återigen svänga norr ut. Längs denna sträcka ligger idag ett bussgarage.
 
Området har idag ingen sammanhängande bebyggelsetyp och struktur. Byg-
gnaderna är av varierande material och karaktär, från plåtskjul till glasfasader. 
Hushöjden varierar mellan en till två våningar. 

Parkering framför nuvarande Coop

Swedenborgsgatan

Fasad mot Swdenborgsgatan
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Deltavägen mot nordost, med Brunnsboberget som fond i 
slutet av gatan

Deltavägen mot sydväst, med Ramberget som fond i slutet av 
gatan

En av de få befintliga bygganderna längs Deltavägen Obebyggd yta
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20050 100 150

Be�ntlig bebyggelse

Ny bebyggelse, 3-4 vån

Ny bebyggelse, 4-6 vån

Bebyggelsestruktur

7.2 Förslag till framtida gestaltning

7.2.1 Bebyggelsevolym och bebyggelsekaraktär 
Bebyggelsen längs Deltavägen föreslås ha ett våningsantal mellan 3 till 6 vån-
ingar, beroende på byggnadens användning. Bebyggelsen på södra sidan av 
gatan vid torget vid hållplatsen och bebyggelsen mitt emot den öppna plats-
en efter den andra rondellen föreslås vara  något lägre 3 till 4 våningar, för att 
släppa ner sol och dagsljus på gatan. Byggnaden som idag rymmer bla SIBA  
och byggnaden som rymmer bla CHILI kommer att bevaras.

7.2.2 Balkonger
För att binda ihop byggnaderna och gatan och för att skapa en känsla av 
kontakt mellan de som vistas i byggnaderna och de utanför, bör balkonger 
uppföras på fasaderna. Deltavägen kan tidvis vara relativt trafikerad, men 
balkonger kan utformas på flera sätt än de traditionella öppna balkongerna. 
Det finns inglasade balkonger och franska balkonger som inte skjuter ut ur 
fasaden.

Exempel på möjlig utformning av 
balkonger
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7.2.3 Offentliga ytor

Gatan
Trottoaren och gatan är en viktig offentlig yta, även om den inte alltid räknas 
som en uppenbar del av det offentliga rummet då fokus ofta ligger på torg 
och parker. För att underlätta för det sociala livet på gatan och för att skapa 
ett attraktivt  och trivsamt gaturum föreslås trottoaren vara relativt bred för 
att yta ska finnas för uteserveringar eller stånd för varor utanför verksam-
heterna.

Uteserveringar och varustånd längs gatan skapar ett mer levande gaturum 
då det bidrar till fler människor vistas och rör sig på gatan

  

Platser och torg
På platser och torg samlas människor för att träffas, vila, leka, betrakta an-
dra människor och så vidare. Längs Deltavägen föreslås ytor avsättas för flera 
platser och torg. Dessa kan ta sig i olika uttryck, vissa kan vara utformade 
som torg, vissa som platser där människor kan samlas och för att samtala och 
vila.

50 100 150 200

Torg och öppna ytor

A

A

B

B

Ett grönsaksstånd utanför en affär, 
från Danska vägen, Göteborg.

Ett blomsterstånd någonstans i Paris.

35  



Vid rondellerna föreslås husens hörn vara något indragna, för att bilda en yta 
framför. Detta markerar rondellen ytterligare då den får en torgbildning runt 
omkring. Dessa ytor kan användas för uteserveringar eller bara som en yta 
för sittmöjligheter. 

I kvarteret på den norra sidan, på mitten av Deltavägen föreslås byggnaderna 
placeras något indraget från vägen. Den norra sidan av Deltavägen har ett 
bra solläge så en platsbildning där med bra solläge och i lä skulle bli en at-
traktiv plats för människorna som bor, jobbar och vistas på gatan.

Ytan mellan de bevarade byggnaderna används idag för parkering och lager. 
Denna yta föreslås behållas öppen, men kommer att omgestaltas till ett torg. 
Torget får en förlängning på andra sidan gatan, där två ytor på båda sidan av 
gatan lämnas öppna.  Kvillebäcken rinner väster om gatan och tanken är att 
binda ihop Deltavägen med bäcken. Dels genom att binda ihop bäcken och 
gatan genom en gångväg, men Kvillebäckens grönska och vattenspegel ska 
även sätta prägel på Deltavägen.

5 10

Sektion B-B

I Paris är hörnbyggnaderna ofta indragna 
och det bildas en plats framför som gärna 
används för uteserveringar.

För att gatans ska upplevas spännande 
behövs det en förändring och variation i 
gaturummet, Kungälvsgatan i Göteborg. 
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7.2.4 Vegetation och grönytor 
Då områden förtätas och byggs om är det viktigt att ta med den ekologiska 
aspekten i planeringen. Färre hårdgjorda ytor och mer grönska underlättar 
för dagvattenhanteringen. Kollektivtrafikfältet föreslås att beläggas med en 
grön yta, alternativt armerat gräs för att dagvattnet lättare ska kunna tränga 
ner i marken. I samband med kantparkering föreslås plantering av träd. Pro-
grammat föreslår ett träd mellan varje parkering för att gaturummet ge en 
upplevelse av grönska och för att träden ska bidra till att underlätta dagvat-
tenhanteringen och rena luften. En vattenspegel föreslås vid torgbildningen 
vid de bevarade byggnaderna. Vattenspegeln syftar till att knyta an till Kville-
bäcken och dess vatten.

Skiss över hur platsen vid de indragna byggnaderna skulle kunna utfor-
mas. Norr om den korsade gatan föreslås att anläggas ett torg med sten-
belagd yta. Detta för att underlätta för eventuella uteserveringar på tor-
get, men även för att tex rullstolsburna ska kunna få god tillgänglighet 
till platsen. Söder om den korsade gatan föreslås en park/lekpark med 
planteringar och gräsmatta.  

Gräsbelagt spår. Skånegatan Göteborg Innergård. Västa Hamnen Malmö
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7.3 Utformning av gator och trafikytor
    
7.3.1 Gator och trafiksystem 
Deltavägen föreslås binda samman gator med mycket trafik och kommer i 
söder att möta Swedenborgsgatan och Färgfabriksgatan i en rondell och i 
norr Minelundsvägen. Programmet föreslår ett kollektivtrafikfält i mitten av 
Deltavägen, bredden kommer att utformas med hänsyn till den framtida 
eventuella spårvagnstrafiken, vidare föreslås ett körfält för biltrafik på båda  
sidor om kollektivtrafikfältet. Verksamheter och handel föreslås på respektive 
sida på gatan, det är då viktigt att det för fotgängare och cyklister enkelt går 
att röra sig över gatan, inte enbart längs den. 

7.3.2 Gång- och cykeltrafik 
Programmet föreslår gång- och cykelvägar  på båda sidor av Deltavägen. Det 
är viktigt att dessa utformas med hänsyn till framkomlighet och säkerhet. Då 
Deltavägen föreslås bli en av huvudgatorna med målpunkter för gång- och 
cykeltrafikanter som verksamheter och hållplatser för kollektivtrafik det vik-
tigt att gång- och cykelvägarna är breda och gena.  För att markera skillnaden 
mellan trottoar och cykelväg bör markbeläggningen att skilja i material och 
utformning. 

50 100 150 200

Bil- och kollektivtra�k

Kollektivtra�k

Biltra�k

Hållplats kollektivtra�k

50 100 150 200

Gång- och cykeltra�k

Gång- och cykeltra�k
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7.3.3 Parkering 
För att tillgodose de framtida verksamheternas krav på parkering föreslås 
kantparkering  anläggas längs gatan. Kantparkeringen skulle främst vara till 
för dem som ska uträtta ärenden i någon av de verksamheter som finns längs 
gatan eller för de som ska släppa av någon vid en hållplats. Parkering för de 
som bor längs gatan bör lösas genom exempelvis parkering under husen. 

7.3.4 Gatukaraktär
Gatans föreslås att få en karaktär av en stadsgata. För att miljön längs gatan 
ska bli god, med avseende på buller och hastighet rekommenderas åtgärder 
som tyst asfalt och åtgärder som minskar hastigheten. 

För att förhindra olyckor vid hållplatserna då fotgängare korsar bilvägen bör 
vissa säkerhetsåtgärder vidtas. Bilvägen bör väja runt hållplatserna och ga-
tan bör höjas vid övergången för att ligga i nivå med trottoar och hållplats. 
Detta för att underlätta för gångtrafikanterna att förflytta sig från trottoar till 
hållplats och även för att  underlätta för cyklister och rullstolsburna då de 
slipper avbrott och gupp i deras färdväg. Dessa åtgärder skulle även bidra till 
att hastigheten på bilvägen hålls nere.  Trots gatans raka sträckning skulle re-
sultatet bli att bilvägen svänger då den väjer vid hållplatsen, detta skulle leda 
till att gatan inte blir en ända raksträcka som ofta leder till högre hastigheter 
än vad som är tillåtet. Även förhöjningen av vägen vid hållplatserna skulle 
bidra till att hålla nere hastigheten.

Bilarna får väja för spårvagnshåll-
platsen. Redbergsvägen, Göteborg

Gatan ska ha en stadsgatas kara-
ktär med blandade funktioner.
Danska vägen, Göteborg
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8. Avslutande diskussion

Definitionen av begreppet offentligt rum är inte helt entydigt men grund-
tanken med rummet är att det är just offentligt. Det offentliga i kontrast till 
privata. I det privata rummet får de som har tillträde vistas medan det offen-
tliga ska vara tillgängligt för alla. Offentliga rum var förr platser för utbyte av 
varor och tjänster, för representation och för diskussion. Det var till för män-
niskor att utbyta åsikter och umgås. 

Det finns idag en tendens som tyder på att gaturummet har utvecklas till 
att bli mer av en scen, där de som vistas är aktörer. Butiker har genom tiderna 
ofta haft stora skyltfönster för att locka in potentiella kunder genom att visa 
upp sina varor. Cafélokaler har en tendens att utformas med stora fönster 
mot gatan där de ofta placerar sittgrupper för att de som sitter där kan ta del 
av stadspulsen och rörelsen ute på gatan medan de njuter att sitt kaffe. Men 
personerna som sitter i fönsterna betraktas även de. De som vistas ute på ga-
tan och passerar förbi dessa stora fönster tar del av den teatern som utspelar 
sig innanför. De fikande människorna blir till levande reklam för varorna 
och atmosfären som finns bakom fönsterrutan. Samma fenomen gäller för 
uteserveringar, de är till för att gästerna ska kunna dricka sin kaffe i solen, 
samtidigt som de lockar folk. Det är detta mötet som människan strävar efter 
och vill få ut av att vistas i det offentliga rummet. Ett offentligt rum bör in-
nehålla platser för öppenhet och kontakt. Det som gör en plats trygg och 
attraktiv att vistas på är andra människor. Det är därför  viktigt att planera för 
blandade funktioner och verksamheter i ett område. En gata med en blandn-
ing av funktioner och verksamheter drar en bredare krets människor än en 
som bara innehåller en funktion. 

Backaplan är i dag ett handelsområde med visst inslag av småindustri. I om-
rådet vistas de som ska handla i någon av de stora butiksbyggnaderna, eller 
de som jobbar där. Ingen kommer dit bara för att flanera runt och njuta av 
miljön. Deltavägen är idag en väg kantad av två butiksbyggnader, parkering 
och ett inhägnat gräsområde. Då Backaplan planeras att förtätas finns planer 
för att Deltavägen ska bli en av huvudgatorna där kollektivtrafiken kommer 
att dras fram. Om planerna blir verklighet har Deltavägen förutsättningar 
att bli en gata där mycket människor rör sig; kollektivtrafiken dras längs ga-
tan; närheten till Hjalmar Brantingsplatsen som är en stor trafikknutpunkt; 
närheten till övriga Backaplan med dess affärer och närheten till vattendrag-
et Kvillebäcken. 
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Att planera och utforma en gata är en sak, att den sedan i verkligheten blir 
attraktiv är en annan. Som planerare går det inte att planera in människan på 
platsen. Det som däremot är möjligt att utforma ett gaturum som underlättar 
och främjar mötet mellan människor och som kan locka till att människor vill 
vistas på platsen. 

Utformningen av ett tryggt och gent gång- och cykelnät är viktigt för att 
människor ska välja att utnyttja det vilket leder till personer vistas på och 
längs med gatan. 

Trottoarbredden bör utformas så att det kan vara möjligt att ha uteserver-
ingar eller varustånd utanför sin verksamhet, vilket leder till att människor 
stannar och fikar eller stannar för att handla något. 

Öppna ytor, torg och parker blir ofta samlingsplatser för människor. Dessa 
bör  utformas så att människor vill vistas där, till exempel borde det finnas 
möjlighet att skydda sig från ovälkomna väderfenomen som sol, vind, regn 
samtidigt som att  platsen bör erbjuda möjlighet att vila och betrakta män-
niskor. 

Avenyn och Vasagatan är exempel på gator som innehåller en kombination 
av blandade funktioner och som många människor dagligen väljer att röra 
sig på. Dessa båda gator uppfördes i slutet av 1800 och början av 1900- talet 
och har således haft ett sekel av etablering. De är ändå viktigt att studera 
dessa då de är bra exempel på hur en gatas utformning och utbud lockar till 
sig en blandning av människor. 

Att planera för en attraktiv gata med inbjudande offentliga rum är en kom-
plex uppgift, det kan som i fallet med Vasagatan dröja innan gatan etablerar 
sig och blir populär. Det viktiga är ändå att i planeringen lägga fokus på de 
offentliga ytorna och skapa förutsättningar för att möten ska kunna ske. 
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9. Förslag till fortsatta studier

Det offentliga rummets vara eller icke vara, dess politiska och sociala be-
tydelse och hur det bör utformas är en fråga som skulle kunna diskuteras i 
en oändlighet och med en mängd olika teoretiska utgångspunkter. Att dis-
kutera stadens offentliga rum och dess syfte hade varit intressant ur en ap-
propriationsynpunkt. Hur tas de offentliga rummen i anspråk och är det en 
utveckling som är borde främjas? Det offentliga rummet är till för stadens alla 
medborgare och borde användas av dem efter bästa förmåga, 

men om en person eller grupp approprierar en viss yta, är det då längre of-
fentligt, i betydelsen tillgängligt för alla? 

Att diskutera det offentliga rummet ur ett planpolitiskt och ekonomiskt per-
spektiv hade även det varit intressant. För att nya områden ska kunna ex-
ploateras och skötas, vilket kommunen ofta saknar tillräckliga resurser för,  
skriver kommunen över ansvaret för de allmänna platserna på de privata 
ägarna. Då de privata ägarna förvaltar de allmänna platserna blir en naturlig 
följd att de vill ha inflytande över utformningen och reglerna för platsen. 
Detta kan ses som ett demokratiproblem. Hur skulle denna paradox kunna 
lösas?

Vilka inkluderas och vilka exkluderas i det offentliga rummet och hur har det 
sett ut och utvecklats genom tiderna? Jag har berört frågan i mitt arbete, 
men att se på tillgången till rummet för olika grupper i samhället, tex kvin-
nor, invandrare och homosexuella, och studera detta vidare, hade varit en 
intressant fråga. 

Frågor som rör den fysiska utformningen av de offentliga rummen, hur de 
ska utformas för att upplevas ”attraktiva”, ”trygga” och ”inkluderande” är 
frågor som studeras och diskuteras dagligen. Det hade varit intressant att 
gräva sig ner djupare i denna fråga, både ur en social aspekt och ur en arki-
tekttoniska synvinkel.

Dessa frågor är frågor som jag gärna arbetat ytterligare med, och forskat vi-
dare i, men på grund av tidbegränsning inte hunnit. Jag hopps dock att jag 
någon gång i framtiden ska få möjlighet att göra det.
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