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ABSTRACT

In the center of  Luleå city live about 
8 000 people. Luleå was first situated in 
what is now called Gammelstad. But the 
harbor became too shallow as a result of  
the istostasy and in 1649 the city was mo-
ved to its present location. Due to many 
difficult years the city grew slowly but the 
technical development as a result of  the 
shipbuilding industry in the early 19th cen-
tury increased the number of  inhabitants 
rapidly. Fires and widespread demolition 
of  houses in the late 19th and 20th cen-
tury have affected the main features of  the 
houses and the characteristics of  the city. 

In 2008 the local government in Luleå 
decided on a vision for the development 
of  the community until 2050. The vision 
is a description of  a desired direction and 
a foundation for the ongoing work with a 
new general plan for the community and 
the city center. In Vision 2050 the city of  
Luleå is described as a place full of  life 
both day and night, characterized by a va-
riation of  workplaces, commerce, housings 
and pleasure. The basis for this paper is 
to study and analyze the given conditions 
in Luleå and possibilities for a lively city 
center with a variation of  activities that 
invites people to move in and use the pu-
blic space.       

The analysis includes three different met-

hods for analyses. They are based on ob-
servations and inventories of  the area of  
investigation and on interviews with five 
persons. The different methods for ana-
lysis give a collective picture of  the given 
conditions for a variation of  activities in 
the city of  Luleå. The results of  the ana-
lysis show a distinct east-/westerly direc-
tion in the city. Storgatan is the strongest 
path. The street is often full with people 
and here most of  the stores are situated. 
The paths in north-/southerly direction 
are more indistinct both in the minds of  
people and in the physical structure of  the 
city, partly because the buildings surroun-
ding these streets often have closed faça-
des and very few entries towards the street. 
The streets in this direction feel like back-
streets and stop the movement of  people. 
The barrier-effect from Södra hamnleden 
increases the lack of  motion in north-/
southerly direction.

The suggested changes aim to increase the 
natural condition of  the streets and of  the 
city to improve a variation of  activities, 
movement and sojourn and to cerate a 
dynamic city center in Luleå. The water 
is strongly associated with the identity of  
the city. By strengthening the connection 
between the north- and south harbor the 
water can become more obvious in the city 
and the absolute city center might expand 

as a result. The places outside the shop-
ping centre, Smedjan and the cultural cen-
tre, Kulturens hus are the strongest nodes 
in the area of  investigation. The open 
space between these nodes is suggested for 
a new city square with Smedjegatan free 
from all traffic by car. By opening up the 
façades of  primarily parking houses and 
malls towards the streets in north-/south-
erly direction, the feeling of  backstreets 
can decrease. To decrease the effects of  
barrier due to Södra hamnleden I suggest 
more possible passages on street level and 
opening up the lines of  sight along Skoma-
kargatan and Timmermansgatan.   

The possibility to move and sojourn in 
Luleå also depends on variations in the 
climate at different times of  the year and 
on the weather. Ice and snow in the city 
can be limiting but is also an asset for the 
people of  Luleå. A special winter program 
with lightning and decoration has been put 
together for the city centrelpark, Stadspar-
ken. Particularly the ice animal that is also 
a slide-slope is a popular element. Every 
winter an ice-road between the north- and 
the south harbor and to Gråsjälören is 
cleared from snow. The ice-road increases 
the public space and allows the city to 
expand in the winter. By putting out more 
benches and secondary seats in favorable 
places also in wintertime can the opportu-
nity to stay in the city increase even more.  





SAMMANFATTNING

I Luleå centrum bor ca 8 000 personer. 
Luleå låg till att börja med i det som nu  
är Gammelstad. Hamnen i den gamla 
staden blev dock snabbt för grund som 
en följd av landhöjningen och 1649 flyt-
tades Luleå till sitt nuvarande läge. Många 
svåra år gjorde att staden växte sakta, men 
i och med den tekniska utvecklingen som 
skedde när varvsindustrin startade i början 
på 1800-talet ökade invånarantalet i snabb 
takt. Bränder under 1800-talet och omfat-
tande rivningar under mitten och slutet av 
1900-talet har påverkat bebyggelsen i cen-
trum och stadens karaktär.

2008 antog kommunfullmäktige i Luleå 
kommun en vision för kommunens ut-
veckling fram till år 2050. Visionen beskri-
ver en önskad riktning och ska ligga till 
grund för fortsatt arbete med en ny över-
siktsplan för kommunen och stadskärnan. 
I Vision 2050 beskrivs Luleå stadskärna 
som en livfull plats hela dygnet som präg-
las av en mångfald av arbetsplatser, handel, 
bostäder och nöjen. Utgångspunkten för 
det här examensarbetet är att studera och 
analysera Luleå centrums förutsättningar 
och möjligheter för en stadskärna med en 
mångfald av verksamheter som inbjuder 
till rörelse och vistelse i det offentliga rum-
met.

Analyserna baseras på observationer och 
inventeringar av utredningsområdet och 
på intervjuer med fem personer samt en 
Space syntax analys utifrån tre olika meto-
der för analys. De olika metoderna ger en 
samlad bild av förutsättningarna för mång-
fald, rörelse och vistelse i Luleå centrum. 
Resultaten av analysen visar på en tydlig 
öst-/västlig riktning i staden. Storgatan är 
det starkaste stråket. Där rör sig flest män-
niskor och där finns många butiker sam-
lade. Stråken i nord-/sydlig riktning är mer 
otydliga både i människors medvetande 
och i den fysiska strukturen. Det beror 
bland annat på att många gator i nord-/
sydlig riktning har slutna fasader och få 
entréer mot gatan. Dessa gator upplevs 
som bakgator vilket hindrar rörelsen av 
människor. Även Södra hamnledens bar-
riärverkan påverkar rörelsen i nord-/ sydlig 
riktning negativt.

Förslagen till åtgärder syftar till att för-
stärka gatornas och stadens naturliga 
förutsättningar för mångfald, rörelse och 
vistelse och bidra till att skapa en dynamisk 
stadskärna. Vattnet är starkt förknippat 
med stadens identitet. Genom att förstärka 
kopplingen mellan Norra- och Södra hamn 
kan vattnet tydliggöras i staden och verka 
för att utvidga stadens absoluta kärna. De 
starkaste noderna i staden finns vid Smed-

jan och Kulturens hus. Platsen föreslås 
bli ett torg och Smedjegatan föreslås blir 
delvis fri från biltrafik. Genom att öppna 
upp fasader mot gatan på framförallt par-
keringshus och gallerior kan upplevelsen 
av bakgator i nord-/sydlig riktning minska. 
För att minska Södra hamnledens barriärs-
verkan föreslås fler möjliga passager i plan 
och öppnade siktlinjer mot vattnet längs 
med Skomakargatan och Timmermansga-
tan.  

Förutsättningarna för rörelse och vistelse 
i Luleå centrum påverkas även i stor ut-
sträckning av stora variationer i säsongs-
klimatet och väder. Snö och is i staden kan 
vara begränsande för rörelse och vistelse 
men är även en tillgång för luleåborna. I 
Stadsparken finns ett speciellt vinterpro-
gram med belysning och utsmyckning. 
Speciellt populärt är isdjuret som även 
fungerar som rutschkana. Varje vinter 
plogas även en isväg upp som sträcker sig 
från Norra till Södra hamn och vidare till 
Gråsjälören. Den utökar det offentliga 
rummet och tillåter stadskärnan att utvid-
gas vintertid. Genom att tillåta fler bänkar 
och sekundära sittplatser med gynnsamt 
lokalklimat även vintertid kan möjligheten 
att vistas i staden möjliggöras ytterligare. 
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INTRODUKTION TEORETISK UTGÅNGSPUNKT FÖRUTSÄTTNINGAR LULEÅ ANALYS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER DISKUSSION

Luleå är beläget längs Norrbottens kus-
ten i Luleälvens mynning (Figur 1). Hela 
kommunen har ca 74 000 invånare varav 
ca 8 000 personer bor i den del som utgör 
stadskärnan (Luleå kommun1 2010). Stads-
kärnan omfattar ca 190 ha och är belägen 
på en halvö. Vattnet är ständigt närvarande 
vilket innebär både en begränsning och en 
möjlighet för stadens utveckling. 

Kommunfullmäktige i Luleå kommun 
antog i september 2008 en vision för kom-
munens utveckling fram till år 2050. I Vi-
sion 2050 skrivs bland annat:
 
”Vi har karaktärsfulla och varierande bo-
endemiljöer som bidrar till en blandning 
av både människor och verksamheter (…) 
Luleå stadskärna är ansiktet där framtids-
tron speglas (…) med ett ständigt flöde av 
människor och idéer. Det är tätt, charmigt 
och levande med en dynamisk och har-
monisk blandning av arbetsplatser, handel, 
bostäder, nöjen, kultur och natur (…) Vi 
har flera tydliga landmärken som bekräftar 
vår starka personlighet.” (Luleå kommun2 
2010)

Visionen är en önskad riktning för stadens 
utveckling och ger en bild av framtiden 
som andas vilja och framtidstro. Visions-
arbetet ska följas upp genom att upp-
rätta mål för strategiskt viktiga områden, 
däribland stadskärnan. Utgångspunkten 
för det här examensarbetet är att studera 
Luleås centrums förutsättningar och möj-
ligheter för en stadskärna med mångfald 
som inbjuder till rörelse och vistelse i det 
offentliga rummet hela året.

1. INTRODUKTION
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Arbetet med Vision 2050 är en direkt följd 
av att Luleå kommun i dagsläget saknar 
en fungerande och vägledande plan för 
byggandet. Både gällande översiktsplan 
och den fördjupade översiktsplanen för 
tätorten är gamla och inaktuella. Avsakna-
den av tydliga riktlinjer för utvecklingen 
och byggandet i stadskärnan medför att 
tjänstemän och politiker inom Luleå kom-
mun står dåligt rustade för att möta trycket 
på nyetableringar från exploatörer och 
byggherrar. Inom den kommunala organi-
sationen uppleves en frustration över att 
planeringen i centrum endast behandlar 
enskilda objekt och inte deras påverkan på 
den övergripande stadsbilden.

I dagsläget är i stort sett all handel i stads-
kärna koncentrerad till Storgatan, till viss 
del Smedjegatan och Kungsgatan. Några få 
gallerior samlar många butiker på en liten 
yta. Höga hyror medför att mindre lokala 
handlare har svårt att konkurrera med 
större butikskedjor och staden får en lik-
riktning av utbudet som följd. Storgatans 
starka ställning skapar liv och rörelse längs 
med gatan, i alla fall under butikernas öp-
pettider, men medför även en begränsning 

av mångfalden av människor och verksam-
heter i övriga delar av stadskärnan. Följden 
blir att de butiker som inte har möjlig-
het att ligga längs Storgatan får svårt att 
överleva. Detta kan tyckas vara av mindre 
betydelse för den breda allmänheten men 
likriktningen av handel och andra verksam-
heter påverkar hela stadslivet negativt. 

Storgatan är platsen människor passerar, 
uppehåller sig och träffar andra men om-
rådena utanför Storgatan upplevs som 
tomma och ödsliga. Även under lördagar, 
när flest människor rör sig i staden, är 
stora delar av centrum folktomma. Många 
studenter vid Luleå tekniska universitet 
som jag har pratat med vet inte vad som 
finns bortom Storgatan och har aldrig 
haft någon anledning att röra sig i dessa 
områden. Storgatans dominans innebär en 
begränsning av stadens utveckling vilket 
i förlängningen kan minska stadskärnans 
attraktivitet för nya företag, bostäder och 
ytterligare handel och på sikt gynna en 
ökad etablering av externhandel. En folk-
tom stadskärna leder även till att Luleå 
centrum kan upplevas som otrygg.

1.1 BAKGRUND

Figur 1. Översiktsbild av Luleå centrum.



12

INTRODUKTION TEORETISK UTGÅNGSPUNKT FÖRUTSÄTTNINGAR LULEÅ ANALYS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER DISKUSSION

Mångfalden av människor, aktiviteter och 
funktioner i staden och rörelsen från folk 
som går eller cyklar där är starkt kopplade 
till varandra. En blandning av männis-
kor och verksamheter som leder till att 
olika människor har anledning att nyttja 
det offentliga rummet, stadens gator och 
torg, vid olika tidpunkter leder till rörelse 
(Jacobs 2005). Genom att förstärka det 
offentliga rummets kvaliteter skapas även 
platser som leder till att människor vistas 
där (Gehl 1980). 

Syftet med detta examensarbete är att, med 
Luleå kommuns Vision 2050 som grund, 
studera Luleå centrums fysiska förutsätt-
ningar för en mångfald av människor och 
verksamheter samt för rörelse och vistelse 
i stadens offentliga rum.

Målet är att beskriva Luleå centrums förut-
sättningar för mångfald utifrån stadens fy-
siska strukturer och med valda teoretikers 
metoder för stadsanalys som grund. Målet 
är även att dokumentera hur människor 
rör sig och vistas i stadens offentliga rum. 
Dokumentationen ska ligga till grund för 
analyser av stadens fysiska förutsättningar 
för rörelse och vistelse enligt valda teore-
tiker. Jag ska även studera  om förutsätt-
ningarna förändras beroende på variatio-
ner i klimatet mellan sommar och vinter. 
Arbetet ska resultera i en sammanfattande 
analys av givet område samt förslag till 
åtgärder för att förbättra förutsättningarna 
för mångfald, rörelse och vistelse i staden. 
Resultatet av examensarbetet ska verka 
som ett underlag för fortsatt övergripande 
och mer detaljerad planering av Luleå cen-
trum. 

1.2 SYFTE OCH MÅL
BILD Folkvimmel
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I Vision 2050 beskrivs det framtida Luleå 
centrum som en stad med ”ett ständigt 
flöde av människor och idéer”, ”Det är 
tätt, charmigt och levande med en dyna-
misk och harmonisk blandning av arbets-
platser, handel, bostäder, nöjen, kultur och 
natur” (Luleå kommun2 2010). Med Vision 
2050 och problembeskrivningen i kapitel 
1.1 som bakgrund väcks frågor rörande 
Luleå centrums förutsättningar för och 
möjligheter till mångfald, liv och rörelse 
i staden. Examensarbetet ska besvara på 
följande frågeställningar:

Hur ser fördelningen av verksamheter, 
bostäder och befolkning i stadskärnan ut?

Var rör sig och vistas man i Luleå cen-
trum?

Hur påverkar Luleå centrums fysiska form 
och förutsättningar möjligheterna till 
mångfald, rörelse och vistelse enligt valda 
teoretiker inom stadsanalys?

Vilka åtgärder/förändringar kan förbättra 
möjligheterna för mångfald, rörelse och 
vistelse i Luleå centrum?

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR BILD Luleå svart/vit

Fi
gu

r 
3.

 E
be

ne
se

r 
på

 S
to

rg
at

an
 i 

Lu
le

å



14
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Examensarbetet behandlar området mellan 
Kungsgatan och Rådstugatan samt norra 
och södra hamn i Luleå centrum (Figur 4). 
Områdets avgränsning är vald  för att på 
tillgänglig tid studera området i detalj och 
utifrån det område som jag uppfattar som 
Luleås absoluta centrum. Arbetet omfattar 
en litteraturstudie, inventering och analys 
av utredningsområdet samt förslag på för-
bättringsåtgärder. 

Den teoretiska utgångspunkten och meto-
der för analys omfattas av litteratur inom 
stadsanalys och stadsbyggnad baserat på 
kurser givna inom Civ. ing Arkitektur vid 
LTU samt hänvisningar som kommit fram 
under förarbetet till rapporten. Litteratur-
studien behandlar begreppen mångfald, 
rörelse och vistelse i staden samt beskriver 
bakomliggande teorier som behandlar mo-
tiv till och förutsättningar för mångfald, 
rörelse och vistelse. Framförallt har föl-
jande litteratur behandlats:

• Den amerikanska storstadens liv och 
förfall (Jane Jacobs) 

• The Image of  the City (Kevin Lynch)
• Livet mellan husen (Jan Gehl)

• Townscape (Gordon Cullen)
• Artiklar som behandlar space syntax 

(Bill Hillier m.fl.)

Utgångspunkten för examensarbetet är att 
stadens fysiska struktur påverkar mångfal-
den samt var människor rör sig och vistas i 
staden. Redovisningen av mångfald, rörelse 
och vistelse i dagsläget baseras på generella 
observationer. En del av analysen baseras 
på intervjuer med fem personer. Intervju-
erna är ett komplement till inventeringen 
och behandlas vägledande. 

Förslag till åtgärder redovisas övergri-
pande för hela området och specifikt för 
ett fåtal platser som enligt analyserna har 
extra stora problem eller i hög utsträck-
ning påverkar hela Luleå centrum negativt. 
Förslagen är av strukturell karaktär och 
ska betraktas som inspiration till fortsatt 
arbete och utveckling. Mer detaljerade be-
skrivningar av förslagen måste föregås av 
fortsatta utredningar av bland annat trafik, 
dagvatten och ägoförhållanden i området. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH 
STÄLLNINGSTAGANDE

Figur 4. Utredningsområdet sträcker sig från norra till södra hamn och från 
Rådstugatan till Kungsgatan.
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1.6.1 Förutsättningar
Luleås förutsättningar har studerats med 
norska Miljøverndepartementets vägle-
dande handbok för stadsanalyser (Miljø-
verndepartementet 1993). Utgångspunkten 
för ortsanalysen  är att förändringar bör 
ske utifrån platsens unika förutsättningar. 
Med detta som utgångspunkt studeras Lu-
leås historiska utveckling, topografi,  kli-
mat, staden struktur och byggnader. 

Grundläggande uppgifter för ortsanalysen 
för Luleå centrum  har baserats på infor-
mation från internet och Luleå kommuns 
arkiv samt en klimatstudie som framförallt 
koncentrerats till stadens vindförhållanden. 
Stadens struktur har studerats med hjälp 
av kartmaterial från framförallt WebGIS 
och trafikmätningar från tekniska förvalt-
ningen, Luleå kommun. Höjder och fasad-
material på byggnaderna i staden beskrivs 
generellt med information från Pictometry. 
Speciellt karaktäristiska byggnader har be-
lysts i samråd med Gunilla Selin, planchef  
på stadsbyggnadskontoret, Luleå kommun. 
Intervju har även skett med Patrik Ruum-
mensaari, produktionsledare på tekniska 
förvaltningen, Luleå kommun.

1.6.2 Analys
Analysen av utredningsområdet omfat-
tas av tre olika analysmetoder. De olika 
metoderna har valts för att de med olika 
detaljeringsnivå beskriver stadens fysiska 
förutsättningar för mångfald, rörelse och 
vistelse. Metoderna valdes även för att de 
skapar förutsättningar för en, inom stads-
analys, förhållandevis kvantitativ analys 
utan stora utrymmen för tolkning eller 
värdering. Jan Gehls metod är den mest 
detaljerade. Med den som utgångspunkt 
studerats hus och gators utformning som 
förutsättningar för rörelse och vistelse. 
Kevin Lynchs’ metod och Space syntax är 
mer övergripande och behandlar främst 
möjligheterna för orientering i staden. De 
olika metoderna för analys redovisas var 
för sig och resultaten diskuteras i slutsatsen 
(kap. 4, sid. 58) och i kapitel 7. 

1.6.2.1 Jan Gehls metod för analys
Jan Gehls metod för analys behandlar  
möjligheterna för mångfald, rörelse och 
vistelse på ett mycket konkret sätt. Uti-
från Gehls teorier (1980) om stadsanalys 
arbetades en checklista fram (Bilaga 1). 
Checklistan var en grund för inventering-

1.6 METOD
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arna som gjordes av utredningsområdet. 
Under inventeringen studerades det Gehl 
beskriver som fyra villkor för en livfull 
stad. Dessa villkor beskrivs mer detaljerat 
nedan.

Samla eller sprida

(Figur 5) Genom att samla verksamheter 
och människor gynnas rörelsen i staden. 
I gaturummet och längs med fasaden be-
tyder det små enheter och korta avstånd 
mellan entréer som skapar ett spännande 
gaturum och leder till att folk letar sig 
vidare längs gatan (Gehl 1980). Under in-
venteringen räknades antalet enheter och 
entréer mot gatan.

Integrera eller segregera

(Figur 6) En integration av verksamheter, 
det vill säga en blandning av olika funk-
tioner, aktiviteter och människor som får 
möjlighet att verka tillsammans, skapar 
mångfald (Gehl 1980). Under invente-
ringen studerades vilka typer av verksam-
heter som finns i byggnaderna.

Inbjuda eller avvisa 

(Figur 7) Genom en mjuk övergång mellan 
det privata och offentliga rummet inbju-

der den fysiska formen till rörelse mellan 
privata och offentliga delar av staden samt 
vistelse i de semiytor som skapas. I staden 
utgörs semiytor till stor del av detaljer som 
tar gaturummet i anspråk. Det kan vara en 
trappa som kommer ut i gatan, markiser, 
utskjutande tak eller en bänk vid en entré 
men även inblickar till innergårdar mellan 
husen (Gehl 1980). Under inventeringen 
antecknades semiytor inom utredningsom-
rådet.

Öppna upp eller stänga ute

(Figur 8) Trygghet i staden handlar om att 
se och synas. Öppna fasader mot gatan 
skapar trygghet och bidrar till rörelse hela 
dygnet (Gehl 1980). Under inventeringen 
studerades vilka fasader inom utrednings-
området som är öppna eller slutna. Det 
finns ingen knivskarp gräns mellan detta 
och där fasaderna har varit svåra att defi-
niera har klassificering utelämnats. 

Fem motsatsförhållanden

Metoden för analys behandlar även fem 
motsatsförhållanden som antingen förhin-
drar eller möjliggör framförallt kontakt i 
staden men även rörelse och vistelse (kap. 
2, sid. 18). Inventeringen behandlar murar 

Figur 5. Samla eller sprida (Gehl 1980)

Figur 6. Integrera eller segregera (Gehl 1980)

Figur 7. Inbjuda eller avvisa (Gehl 1980)

Figur 8. Öppna upp eller stänga ute (Gehl 1980)
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i staden, avstånd i gaturummet, hastigheter 
för gående och trafik, rörelse i olika plan 
och orienteringen i det offentliga rummet.

1.6.2.2 Kevin Lynchs’ metod för 
analys
Med Kevin Lynchs’ analysmetod studeras 
stadens förutsättningar för god orientering 
(Lynch 1960). Analysen baseras på ob-
servationer av utredningsområdet och på 
intervjuer med fem personer. Intervjuper-
sonerna har olika ålder och har bott olika 
länge i Luleå (Bilaga 2). Intervjuerna jäm-
fördes med inventeringen och resultatet är 
en karta som visar stadens förutsättningar 
för orientering och definierar stråk, noder, 
gränser, områden och landmärken i staden. 

1.6.2.3 Space Syntax som metod för 
analys
Inom Space syntax studeras gatornas in-
bördes förhållande till varandra. Utgångs-
punkten är att en välintegrerad gata är en 
gata som används ofta för förflyttning 
och därmed även är en gata med liv och 
rörelse. Längs en sådan gata finns goda 
förutsättningar för gynnsamma butikslä-
gen och den upplevs även som tryggare. 
(Spacescape 2010)

Metoden för analys bygger på att stads-
rummen, det vill säga gator, torg eller an-
dra platser, ritas upp med det minsta antal 
räta linjer som täcker hela området. Dessa 
linjer representerar rörelse i staden och 
bildar ett kontinuerligt rum, en axialkarta. 
Därefter kan linjernas inbördes förhål-
landen analyseras. Det är viktigt att ta med 
ett större område än analysen avser för 
att inte råka ut för oönskade randeffekter. 
När alla linjer har ritats upp beräknas varje 
linjes tillgänglighet i hela strukturen. Detta 
görs genom att beräkna det genomsnittliga 
antalet steg som varje enskild linje befin-
ner sig från varje annan linje i systemet. 
Datorprogram  beräknar och visualiserar 
gatornas integration på ett överskådligt sätt  
(Spacescape 2010).

Metoden kan innefatta både en global och 
en lokal integration för utredningsområdet. 
Förenklat kan man säga att global integra-
tion visar varje gatas integration i ett gatu-
system som helhet medan lokal integration 
beskriver hur integrerad gatan är i sin 
närmaste omgivning. (Spacescape 2010) 
Analysen i den här utredningen behandlar 
gatornas lokala integration.

Det finns många olika datorprogram på 
marknaden för att beräkna och simulera 
integrationen. I detta examensarbete 
användes en gratis webb version kallad 
WebMapAtHome. Analysen baseras på 
gator i Luleå centrum som är tillgängliga 
för gående och cyklister. Resultatet visar 
linjer i olika färger där röd representerar de 
mest integrerade gatorna och blå de minst 
integrerade (Figur 9). Linjerna har samma 
färg i hela sin sträckning. Det betyder att 
en linje som är väldigt lång kan visa på hög 
interation även om den inte är integrerad 
i ändarna. Under analysen togs hänsyn till 
detta. 

6 — Om Space syntax —

3.6. Att tolka axialkartan
Som hjälp för att förstå tolkningen av de olika axialkartor som space 
syntax-analysen ger följer här några enkla riktlinjer.  För det första är det 
viktigt att se att axialkartan kan tolkas ur tre synvinklar.

För det första ger axialkartan upphov till en ren linjestruktur. Det vill 
säga den struktur av linjer vi fi nner oavsett deras integrationsvärden. Vi 
ser då bara till hur mängden linjer, längden på linjer och de geometriska 
mönster de ger upphov till varierar över det område vi analyserar. Efter-
som linjerna representerar stadsrum som samtidigt är visuellt överblick-
bara och fysiskt tillgängliga säger redan detta en hel del om det studerade 
området. Om området till exempel innehåller förhållandevis korta linjer 
innebär detta att området är mer rumsligt uppbrutet än ett område med 
förhåll andevis långa linjer. Detta kan exempelvis bidra till svårigheter att 
få överblick över området.

För det andra ger axialkartan upphov till en integrationsstruktur. Det vill 
säga den struktur som linjernas integrationsvärden, eller de färger dessa 
representeras av, ger upphov till. Här är det just relationen mellan de 
olika linjernas integrationsvärden som är det vikti ga. Eftersom integratio-
nen ofta visar sig fånga vilka linjer som människor i förfl yttning använ-
der mest, säger detta en hel del om hur ett område kan tänkas användas. 
Återfi n ner vi de mest integrerade linjerna i endast en mindre del av områ-
det innebär det att människor främst rör sig i denna del medan andra 
delar är relativt glest besökta. Åter fi nner vi högt integrerade linjer över 
hela området innebär det däremot att människor är mer jämnt spridda 
över området och så vidare.

Slutligen ger axialkartan upphov till en viss spridning av integrationsni-
våer. Det vill säga att den inte bara visar på relationen mellan olika linjers 
integration utan också redovisar ett specifi kt värde. För att detta värde 
skall bli intressant måste vi dock ställa en axialkarta mot en annan. Vad 
vi ofta är intresserade av är att jämföra situationen i ett stadsområde före 
och efter en förändring. Vid en sådan förändring förändras naturligtvis 
axialkartans linjestruktur och integrationsstruktur. Men dessutom kan 
själva integra tionsnivåerna förändras. Om integrationsnivån till exempel 
ökar kan vi säga att tillgäng ligheten generellt har ökat i området.

Figur 6. Axialkarta.
Axialkarta visande linjestruktur.

Figur 7. Global integration
Axialkarta visande den globala integrationsstrukturen.

Figur 8. Jämförelse av integrationsnivå - befi ntlig struktur.
Axialkarta  visande den globala integrationsstrukturen med samma integrationsvärden som fi gur 11 så 
att integrationsnivån kan jämföras före och efter en rumslig förändring. 

Figur 12. Jämförelse av integrationsnivå - föreslagen struktur.
Axialkarta över västra Sickla med vissa förändringar visande den globala integrationsstrukturen med 
samma skalvärden som fi gur 10 så att integrationsnivåerna före och efter förändringarna kan jämföras.

Figur 10. Global integration.
Axialkarta visande global integration.

Figur 11. Lokal integration.
Axialkarta visande lokal integration.Figur 9. Bilden visar ett exempel på hur en axialkartkan se ut. 

Axiallinjerna visar gatornas integration där röd representerar ett 
högt intgrationsvärde och blå ett lågt. (Spacescape 2010)
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
Den teoretiska utgångspunkten för ut-
redningen baseras på förhållandet mel-
lan mångfald, rörelse och vistelse som 
en förutsättning för en livfull stadskärna. 
Mångfald i staden är en blandning av 
funktioner, aktiviteter och människor med 
olika ålder, intressen och social och kultu-
rell bakgrund. Hur människor rör sig och 
vistas i staden är en följd av variationen 
och mångfalden samtidigt som vistelse 
och rörelse i staden är en förutsättning för 
mångfald. Samspelet mellan mångfald, rö-
relse och vistelse och varför dessa faktorer 
är viktiga för en livfull stad utreds vidare i 
det här kapitlet.
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Gatan är kanske det viktigaste av stadens 
offentliga rum. Här färdas människor till 
och från olika aktiviteter och här möts de 
som annars inte har anledning att träffas. 
Staden kan vara en otrygg plats men gatan 
har förutsättningar att utformas på ett sätt 
som minskar otryggheten. Ordningen i 
staden upprätthålls inte i första hand av 
polisen eller något vaktbolag. Den enskilt 
viktigaste faktorn för en trygg gata är ett 
”nästan omedvetet nätverk av oskrivna 
lagar och regler som människorna själva 
har skapat och som de själva övervakar”. 
Trygghet och social kontakt i det offentliga 
rummet, på gatan, på torget eller i parken 
är starkt kopplade till varandra. Mångfald 
och kontakt mellan människor är en förut-
sättning för att gatan ska kunna verka för 
en tryggare stad (Jacobs 2005). 

2.1.1 Kontakt och trygghet
För att skapa platser med förutsättningar 
för social kontakt, att se någon passera 
eller lyssna till en föreställning eller gatu-
musikant, måste all planering utgå från den 
mänskliga skalan och människans sinnen. 
De fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt 
och smak, men framförallt syn och hörsel 

är viktiga ur planeringssynpunkt (Gehl 
1980). 

Hörseln har ett stort upptagningsområde. 
Människan har möjlighet att uppfatta vissa 
ljud på en kilometers håll, för att höra ett 
föredrag eller någon som ropar minskar 
avståndet till ca 35 meter och upp till 7 
meter kan man föra ett samtal. Dessa av-
stånd reduceras dock kraftigt vid buller. 
Buller påverkar människors möjligheter till 
social kontakt negativt (Gehl 1980). 

Människan har även möjlighet att se och 
uppfatta föremål och andra människor på 
1 kilometers avstånd men avstånd inom 
ca 100 meter brukar betraktas som det 
sociala synfältet. Inom 100-70 meter är 
det möjligt att urskilja en persons kön 
och ålder och inom 70 meter är det även 
möjligt att se vad som försiggår (Figur 10). 
Först vid betydligt kortare avstånd, mellan 
0 och 30 meter, är det möjligt att se sådana 
saker som är viktiga ur social synpunkt så 
som ansiktsuttryck eller sinnesstämningar. 
Synfältet är även begränsat i vinkel. Vid 
låga hastigheter, 5 till 15 km/h, har många 
människor möjlighet att se en horisontell 

2.1 VARFÖR MÅNGFALD?
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vinkel på nästan 90 grader åt varje håll 
medan synfältet begränsas kraftigt verti-
kalt. Detta gör det svårt att uppfatta saker 
som sker uppåt eller neråt. Dessa låga 
hastigheter medför även möjlighet att upp-
fatta och ta in detaljer i sin omgivning. Vid 
högre hastigheter måste föremålen kraftigt 
förstoras för att ögat ska ha möjlighet att 
uppfatta dem. Som exempel kan nämnas 
väg- eller reklamskyltar längsmed större 
vägar (Gehl 1980). 

Detta är viktigt att känna till och beakta 
vid planering och utformning av staden. 
Utifrån detta beskrivs fem motsatsförhål-
landen i staden och gaturummet (Figur 
11) som antingen förstärker eller försva-
gar möjligheterna för social kontakt (Gehl 
1980). 

Det unika i den stora staden och det som 
lockar många människor dit, är en varierad 
grad och intensitet av kontakt (Figur 12). 
De olika graderna av kontakt i staden fyller 
olika funktioner. Det är omöjligt och inte 
ens önskvärt att lära känna alla längs gatan 
där man bor men ”trottoarrelationen” är 
minst lika viktig för tryggheten och tilliten 

i ett område. En gata som inte möjliggör 
dessa mindre krävande relationer blir en 
död gata. Risken om en otvungen relation 
med omgivning inte går att uppnå och den 
fysiska miljön tvingar till en allt för intim 
och personlig kontakt, är att kontakten 
helt uteblir. Då uteblir även tryggheten 
och tilliten på gatan (Jacobs 2005), eller 
som Gehl (1980) skriver ”Om livet mel-
lan husen är borta, försvinner även den 
lägsta formen av kontakt”. De nyanserade 
övergångarna mellan att vara ensam och 
vara tillsammans försvinner. Gränsen mel-
lan utanförskap och kontakt blir skarpare. 
”Antingen är man ensam, eller så är man 
tillsammans med andra på ett relativt krä-
vande och uppoffrande sätt”.

Hög intensitet

Låg intensitet

Nära vänner

Vänner

Bekanta

Tillfälliga kontakter

Passiva kontakter 
(se och höra- kontakter)

Förhindrar 
social kontakt

Möjliggör 
social kontakt

Mur Ingen mur

Långa 
avstånd

Korta 
avstånd

Höga 
hastigheter

Låga 
hastigheter

Olika plan Samma plan

Orientering - 
rygg mot rygg

Orientering - 
ansikte mot ansikte

Figur 12. Olika grader av kontakt. 
(Gehl, 1980)

Figur 11. Fem motsatsförhållanden som förhindrar eller möjliggör social kontakt. 
(Gehl 1980)
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Storstadens fördelar och/eller problem 
är att den är fylld av främlingar. Grunden 
för en välfungerande stad är en känsla av 
trygghet mitt bland alla främlingar. Detta 
kan sammanfattas i tre huvudegenskaper 
för en trygg gata; tydliga gränser mellan 
offentliga och privata rum, ögon på gatan 
och gatorna måste användas någorlunda 
kontinuerligt (Jacobs 2005).

2.1.1.1 Tydliga gränser mellan 
offentliga och privata rum
Den yta som övervakas ska ha tydliga 
och hanterbara gränser mellan offentliga 
och privata delar av staden (Jacobs 2005). 
Gehl (1980) beskriver olika graderna av 
offentlighet i bostadsområdet. Huset är 
privat medan den gemensamma gården är 
semiprivat, gatan som leder till bostäderna 
är semioffentlig och den allmänna gatan 
är offentlig. Skarpa gränser mellan det of-
fentliga och privata ställer större krav på 
utevistelsen och de aktiviteter man företar 
sig (Gehl 1980). Jacobs beskriver detta på 
ett sätt som passar stadens struktur där 
bostäderna och den allmänna gatan ligger 
i direkt anslutning. Lägenheten den privata 
zonen, trapphuset och porten exemplifie-

rar den semioffentliga zonen och gatan är 
offentlig (Jacobs 2005). 

En tydlig gestaltning dirigerar människor i 
staden och skapar ordning. Ett staket, hur 
enkelt det än må vara, skapar en mental 
gräns som definierar de olika rummen 
(Cullen 1971). Effekterna av tydligt defi-
nierade grader av offentlighet i staden är 
att boende känner ett gemensamt ansvar 
för området i nära anslutning till den 
privata bostaden vilket medför en ökad 
trygghet och det skapar möjligheter för 
sociala aktiviteter. Om den privata sfären 
sträcker sig utanför den egna bostaden 
skapas förutsättningar för att uppehålla sig 
där och på så vis ökar även möjligheten 
för spontana möten med förbipasserande 
(Figur 14). Det faller sig mer naturligt att 
vistas ute och man kan både se och synas 
från det offentliga rummet utan allt för 
stort deltagande. Motsatsen, odefinierade 
rum, skapar en känsla av ingenmansland 
där både boende och besökande i området 
har svårt att avgöra var man får och inte 
får vistas (Figur 13) vilket leder till att få 
väljer att använda det offentliga rummet 
(Gehl 1980). 

Bild exempel på odefinierade och 
definierade platser (Varvet, Sand-
viksgatan)

Figur 13. Avsaknaden av semi-ytor på gatan gör att få människor vill eller har 
anledning att vistas där.

Figur 14. Den upphöjda delen i gatan skapar en semi-yta där olika aktiviteter 
bidrar till att skapa kontakt mellan människor.
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2.1.1.2 Ögon på gatan
”Gatans naturliga ägare” ska ha möjlig-
het att se ut över gatan och de främlingar 
som rör sig i det offentliga rummet (Ja-
cobs 2005). Fasaderna ska öppna upp mot 
gaturummet (Figur 15). Det skapar en 
mjukare gräns mellan privat och offentligt 
men framförallt leder det till ökad känsla 
av trygghet då det är möjligt att både se 
och synas (Gehl 1980). Byggnaderna ska 
inte vända gatan ryggen (Figur 16) utan 
möjliggöra utblickar samtidigt som man 
möjliggör för passerande att se vad som 
sker inne (Jacobs 2005). Detta innebär inte 
att alla byggnader ska bestå av stora glas-
partier som blottar alla verksamheter utan 
att gestaltningen ska öka upplevelsen av att 
se och att synas (Gehl 1980). 

2.1.1.3 Gatorna måste användas 
någorlunda kontinuerligt 
En förutsättning till många ögon på ga-
tan är att där finns något att titta på över 
hela dygnet. Här utgör gatans främlingar 
en viktig del då de inte enbart bidrar med 
ännu ett par ögon men även ger boende i 
intilliggande byggnader anledning att titta 
ner på gatan (Jacobs 2005). 

Dessa tre egenskaper eller villkor för en 
trygg och säker gata är tydliga men det 
betyder inte att de är enkla att uppnå. 
Förutsättningarna för de ovan beskrivna 
egenskaperna är många olika butiker, res-
tauranger och andra verksamheter, så som 
bibliotek, korvkiosker, konsthallar, kontor 
eller muséer för att bara nämna några, på 
korta avstånd från varandra längs med 
gatorna. Dessa dragplåster ger folk en 
anledning att använda sig av gatorna och 
trottoarerna och att passera platser som de 
annars inte skulle passera. Människor som 
färdas till och från olika aktiviteter innebär 
i sig en aktivitet då människor gärna befin-
ner sig där andra människor är och söker 
sociala sammanhang (Jacobs 2005).

Figur 15. Fönster och belysning gör det möjligt att 
både se och synas på gatan.

Figur 16. Slutna fasader skapar ett otryggt 
gaturum.
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2.1.2 Ekonomisk utveckling
En stad med mångfald skapar förutsätt-
ningar för att utveckla och stimulera före-
tag och idéer som får staden att utvecklas 
och i sin tur skapar en än större mångfald. 
Små företag, butiker och restauranger är 
beroende av mångfalden av verksamheter 
och människor i staden på ett helt annat 
sätt än större företag eller butikskedjor. 
De stora företagen är i regel mer självför-
sörjande och inte beroende av resurser 
utanför den egna verksamheten på samma 
sätt som mindre företag. De är inte heller 
beroende av mångfalden i staden för sin 
överlevnad. Små företag å andra sidan har 
inte möjlighet att hålla med alla resurser 
inom företaget och därför beroende av le-
verantörer eller experter utanför den egna 
verksamheten. För detta är mångfalden 
i staden en förutsättning för dess över-
levnad. Det innebär även att många små 
företag genererar fler verksamheter som i 
sin tur stimulerar mångfalden i staden yt-
terligare (Jacobs 2005). 

Inom detaljhandeln kan man se hur stora 
kedjor och handelsområden uppstår ut-
anför stadskärnan. Dessa kan överleva 

trots en låg koncentration av människor 
och tack vare avsaknaden av mindre verk-
samheter och mångfald i området. Jacobs 
(2005) menar att de stora kedjorna därmed 
kan erbjuda fler tjänster inom den egna 
verksamheten men bidrar inte till att ge-
nerera fler mindre butiker som skulle öka 
mångfalden. Koncentrationen av männis-
kor som potentiellt kan nyttja de mindre 
butikerna är för låg. I stadskärnan kan de 
stora kedjorna gynna och leva sida vid sida 
med mindre butiker och andra verksamhe-
ter eftersom mångfalden och variationen 
av arbetsplatser, bostäder och koncen-
trationen människor med olika syfte och 
intressen skapar ett underlag för dessa 
(Jacobs 2005). 
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En stad med hög koncentration av män-
niskor är en förutsättning för mångfald, 
men leder inte automatiskt till att det upp-
står. En stad med mångfald där människor 
rör sig och vistas kan inte uppnås om där 
inte finns nog med människor. Tätheten 
kan dock motverka mångfalden om kon-
centrationen av boende blir allt för stor. 
Den optimala fördelningen av verksamhe-
ter och bostäder varierar från plats till plats 
men det finns en gräns då allt för hög kon-
centration av till exempel bostäder leder till 
likriktning och standardisering som istället 
motverkar mångfalden (Jacobs 2005). 

I det offentliga rummet förekommer olika 
typer av aktiviteter som har olika förutsätt-
ningar och syfte. Aktiviteterna delas in i 
nödvändiga, frivilliga och sociala aktivite-
ter. Nödvändiga aktiviteter utgörs av var-
dagssysslor som man är tvungen att utföra 
för det dagliga livet. Frivilliga aktiviteter är 
just frivilliga och uppstår om man har lust 
till det, om de yttre förutsättningarna möj-
liggör och gynnar de frivilliga aktiviteterna 
(Figur 17). De sociala aktiviteterna är en 
följd av de två andra typerna av aktiviteter 
och gynnas då de yttre förutsättningarna är 

goda (Gehl 1980).

Nedan beskrivs förutsättningar för mång-
fald, rörelse och vistele i staden. Det är 
viktigt att påpeka att det inte alltid är bättre 
att till exempel samla funktioner än att 
sprida dem, bara att det ger olika resultat 
och förutsättningar för en livfull stad. 
Beroende på vad man vill åstadkomma i 
det specifika fallet finns möjlighet att välja 
förhållningssätt (Gehl 1980).

2.2.1 Nödvändiga aktiviteter och 
primära funktioner 
Nödvändiga aktiviteter kan vara att gå 
till och från arbete eller skola, att stå och 
vänta på bussen eller att handla. Dessa 
aktiviteter sker alla dagar om året oavsett 
väder eller stadens yttre förutsättningar 
och är kopplade till stadens primära funk-
tioner (Gehl 1980). De primära funktio-
nerna är till exempel arbetsplatser, skolor 
eller bostäder, verksamheter som varje 
människa behöver för att det dagliga livet. 
Flera primära funktioner i ett område är en 
förutsättning, men inte någon garanti, för 
mångfald. Om funktionerna inte leder till 
att olika människor rör sig på samma gator 

Nödvändiga aktiviteter

Frivilliga aktiviteter

Sociala aktiviteter 
(följdaktiviteter)

Kvaliteteten på den fysiska miljön

Dålig kvalitet God kvalitet

2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
MÅNGFALD, RÖRELSE OCH 
VISTELSE I STADEN 

Figur 17. Frivilliga aktiviteter sker under förutsättning att 
den yttre miljön är av god kvalitet. (Gehl 1980)
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och vistas på samma platser i staden vid 
olika tidpunkter av olika anledning med-
för inte detta mångfald. Då kan man inte 
ens benämna dessa funktioner som olika 
(Jacobs 2005). Genom att integrera många 
olika primära funktioner skapas möjlighet 
för människor att vistas och verka tillsam-
mans vilket leder till mångfald (Figur 20). 
Motsatsen, segregation, innebär att den 
fysiska miljön inte möjliggör att olika 
grupper kan mötas i det offentliga rum-
met. Ett exempel på detta är indelningen 
av arbetsplatsområden, handelsområden 
och bostadsområden med mera (Figur 19) 
som har varit det rådande planeringsidea-
let under en lång tid (Gehl 1980). Risken 
om den fysiska miljön bidrar till segrega-
tion av olika verksamheter är att samma 
typ av människor med samma ursprung, 
etnisk och intellektuell, samma inkomst 
och till synes samma värderingar samlas i 
ett område. Detta gynnar tillfälligt de som 
har ekonomiskt kapital då det kan leda till 
bättre skolor, ökad trygghet och trevliga 
miljöer men det leder på sikt till att miss-
tänksamheten mot främlingar, det vill säga 
de som inte bor i området eller ett liknande 
område, blir stor. Det skapar mentala och 

ekonomiska klyftor i staden som leder 
till att känslan av otrygghet till slut ökar 
(Jacobs 2005). Många olika primära funk-
tioner skapar även förutsättningar för att 
sekundära funktioner, så som mindre bu-
tiker eller caféer, ska växa fram och över-
leva. Om de sekundära funktionerna får 
möjlighet och blomstra kan dessa utvecklas 
till primära funktioner. Detta kan man 
bland annat se i populära shoppingdistrikt 
på Södermalm i Stockholm (författarens 
anm.). Vidare krävs att blandningen av 
funktioner måste vara i proportion till var-
andra. Några få bostäder i ett område med 
i huvudsak kontor utgör inte ett tillräckligt 
stort underlag för mångfald (Jacobs 2005).

Integrationen, som i det här fallet syftar till 
olika verksamheter och olika byggnader, 
innefattar även en finkornig blandning 
av äldre och nyare byggnader. En sådan 
blandning möjliggör en variation av män-
niskor och verksamheter med olika eko-
nomiska förutsättningar. Små butiker eller 
verksamheter med begränsat kapital har 
dåliga ekonomiska förutsättningar att eta-
blera sig och drivas i områden med endast 
nybyggda hus eftersom det ofta innebär 

Figur 19. Bostäder på Oscarsvarv i Luleå. Ensidiga funktioner hindrar olika 
människor från att mötas i det offentliga rummet. (© Blom Pictometry 09)

Figur 20. En blandning av olika primära funktioner möjliggör möten i staden. 
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allt för höga hyror och avgifter. Detta le-
der till en likriktning i utbudet då endast 
större kedjor av affärer och restauranger 
med stort kapital har bättre möjlighet att 
överleva under dessa förutsättningar. I 
förlängningen behandlar detta även förut-
sättningarna för mångfald av människor då 
ett område med endast nybyggda hus med-
för en likriktning i form av ålder, utbild-
ning och inkomst. En finkornig blandning 
av äldre och nyare byggnader i ett område 
möjliggör för en blandning av människor 
(Jacobs 2005).

2.2.2 Frivilliga och sociala 
aktiviteter – rörelse och vistelse
Frivilliga aktiviteter omfattar till exempel 
en promenad, att sitta och njuta av omgiv-
ningen eller insupa vårens första solstrålar. 
De frivilliga aktiviteterna är starkt bero-
ende av planering och yttre förutsättningar 
som gynnar och tar till vara dessa. Om 
det offentliga rummet är av dålig kvalitet 
förekommer endast nödvändiga aktiviteter. 
Om det offentliga rummet håller hög kva-
litet kommer de nödvändiga aktiviteterna 
att ta längre tid och dessutom förekommer 
även en rad frivilliga aktiviteter eftersom 

människan i grunden är social och gillar 
det sociala sammanhanget som staden kan 
erbjuda. Sociala aktiviteter kan vara barn 
som leker med varandra, någon som häl-
sar eller en annan som sitter och betraktar 
vad som händer i staden. Även de passiva 
sociala aktiviteterna så som att se och höra 
andra människor är viktiga för att skapa 
social kontakt. I staden är en stor del av de 
sociala aktiviteterna tillfälliga och slump-
mässiga och uppstår eftersom människor 
rör sig och vistas på samma gator i staden 
vid samma tid (Gehl 1980). Rörelsen är 
beroende av stadens struktur och förmå-
gan att orientera sig i staden.

2.2.2.1 Stadens struktur
Under 1980-talet utvecklade arkitekturfors-
karen vid University of  College London, 
Bill Hillier m.fl. en teknik för att studera 
och beskriva arkitektur och stadsbyggnad. 
Arbetet grundar sig i ett behov att studera 
relationen mellan byggd form och funk-
tion samt hur detta påverkar flödet av 
människor i staden. Utgångspunkten är att 
”stadsrummets funktionella potential ges 
av det enskilda stadsrummets relation till 
övriga stadsrum i staden”. Hilliers tankar 
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om rummet (space) och dess konfiguration 
har sedan utvecklats till ett verktyg för att 
analysera befintliga och framtida miljöer 
(Spacescape 2010).

Grunden i space syntax är att man stu-
derar rummens eller gatornas inbördes 
lägen i förhållande till varandra, det vill 
säga  dess konfiguration (Spacescape 
2010). Figur 21 till höger visar en förenk-
ling av en byggnad där den första spalten 
visar byggnadens fysiska element, den 
andra spalten visar den rumsliga formen 
(space) och den tredje visar rummens läge 
i förhållande till varandra. Placeringen av 
öppningarna i byggnaden skapar rumsliga 
förhållanden i byggnaden och medför att 
de olika byggnaderna lämpar sig för olika 
funktioner. Figur 21a. visar en byggnad 
där man måste passera alla andra rum för 
att nå kärnan medan figur 21b. visar en 
grenstruktur som känns igen från kontor 
eller institutionsbyggnader. Figur 21c. ger 
flest valmöjligheter för rörelser genom 
byggnaden men innebär även svårigheter 
att hitta ett privat rum. Dessa förenklade 
bilder kan även appliceras på staden och 
gatornas förhållande till varandra och sta-

dens funktioner. Den geometriska formen 
och storleken spelar naturligtvis roll för 
rummets användning och funktion, men 
det har visat sig att rummens förhållande 
till varandra eller gatunätets uppbyggnad, 
konfigurationen, till stor del påverkar 
koncentrationen av flödet, det vill säga 
människors rörelse (Spacescape 2010). Det 
har även visat sig att stadens konfiguration 
har betydelse för handel och näringslivets 
uppkomst och utveckling och för trygghet. 
Gator med höga integrationsvärden (kap. 
1, sid. 15) ger goda konfigurativa lägen för 
detaljhandel och andra verksamheter som 
är beroende av en mångfald och koncen-
tration av människor och gator där många 
människor rör sig upplevs ofta tryggare 
än tomma gator (KTH 1999). Små kvar-
ter och korta gator skapar förutsättningar 
för att med lätthet nå alla andra gator i en 
stadsdel och för en gata med rörelse och 
höga integrationsvärden. Detta kan förkla-
ras med att korta gator med flera tvärgator 
medför fler alternativa vägval och mer 
varierat flöde av olika människor än långa 
kvarter. Figur 22 visar hur den korsande 
gatan blir en uppsamlingsgata för intillig-
gande gator där alla butiker och människor 

What architecture adds to building2

Theoretical preliminaries   
    

Space  is  the machine  | Bill  Hillier 
   

Space  Syntax

F igure1.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

depth

0

1

2

3

4

depth

c.

b.

a.

d.

Figure 1.2

Figur 21. Inom Space syntax studerar man rummens inbördes lägen i förhållande till 
varandra. (Hillier 1996)
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samlas. Detta gör att människor som inte 
bor eller har någon annan anledning att 
besöka tvärgatorna inte väljer den vägen. 
Det leder även till att uppsamlingsgatan 
endast har en primär funktion och till att 
mångfalden uteblir. Den andra bilden visar 
istället en struktur som möjliggör alterna-
tiva vägval vilket skapar förutsättningar för 
butiker och rörelse i hela området (Jacobs 
2005).

Rörelsen i staden gynnas även av att samla 
människor och verksamheter så att avstån-
det mellan dem minskar. Man kan då få en 
följdeffekt där verksamheter och aktiviteter 
leder till fler verksamheter och aktiviteter - 
”en självförstärkande process har startat” 
(Gehl 1980). I gaturummet och längs fasa-
den betyder detta att korta avstånd mellan 
entréer och mindre enheter leder till att 
människor letar sig vidare längs med gatan, 
något man kan se om man studerar place-
ringen av butiker i gallerior där butikerna 
har små öppningar mot gatan (det gemen-
samma utrymmet i gallerian) och öppnar 
upp sig inåt (Gehl 1980). 

2.2.2.2 Orientering
Stadens visuella kvalitet och vikten av god 
läsbarhet, det vill säga ”med vilken lätthet 
delar av staden kan identifieras och bilda 
ett sammanhang”, kan lättas förstås genom 
att föreställa sig motsatsen, att vara vilse. 
Det är inte bara opraktiskt och ineffek-
tivt utan skapar även oro och kan kännas 
skrämmande. Vår förmåga att orientera oss 
i staden påverkar var vi rör oss och var vi 
väljer att vistas. En läsbar stad skapar en 
känsla av välbefinnande och balans och 
möjliggör för rationella rörelser utan större 
engagemang från dess användare (Lynch 
1960). 

Kevin Lynch (1960) beskriver effekterna 
av läsbara städer som ”en generell refe-
rensram till vilken individen kan agera eller 
till vilken han kan fästa sin kunskap”. Han 
menar även att stadens delar och struk-
turen skapar ett gemensamt minne som 
binder samman grupper och medför att 
dessa kommunicerar med varandra. Ord-
ning och läsbarhet betyder i det här fallet 
inte likformighet eller avsaknad av detaljer. 
En övergripande orienterande struktur och 
identitetsskapande detaljer skapar ordning 

Figur 22. Korta gator och fler alternativa vägval möjliggör 
mångfald av verksamheter och kontakt mellan människor. 
(Jacobs 2005)
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gränser är element som man refererar till, 
till skillnad från stråk som man upplever. 
Gränser kan vara motorvägar, järnvägs-
spår, vatten eller hamnar. Beroende på 
vilken skala man väljer att studera kan de-
lar i staden både betraktas som stråk och 
gränser. De starkaste gränserna är både 
visuellt tydliga och kontinuerliga vilket gör 
dem svåra att passera (Lynch 1960). Jacobs 
(2005) beskriver effekterna av gränser. 
Hon menar att de bildar återvändsgränder 
i intilliggande områden som inte möjlig-
gör någon cirkulation av människor och 
därmed inte uppfyller förutsättningarna 
för mångfald. Gränserna kan visserligen 
användas för att intensifiera livet i staden 
men området närmast gränsen blir sällan 
intensivt. Lynch (1960) beskriver gränser 
som både uppdelande och sammanlän-
kande medan Jacobs menar att gränser en-
dast verkar uppdelande i staden. Om om-
rådet innanför gränsen är tillräckligt stort 
är dock effekterna av gränsen relativt små 
för intilliggande områden och verkar som 
ett element för att orientera sig i staden.

i staden. Lynch har sammanställt obser-
vationer och intervjuer från tre Norda-
merikanska storstäder. Resultatet visar att 
det finns fem element kring vilka man i 
huvudsak orienterar sig och strukturerar 
staden efter (Lynch 1960).

Stråk 

Stråk (Figur 23) kan vara gator, motorvä-
gar, gågator eller järnvägsspår. Stråken är 
starka i folks medvetande. Runt stråket 
struktureras de andra elementen i staden 
som man relaterar till och orienterar sig 
efter. Stråken har ofta egenskaper som 
identifierar och definierar dem. Det kan 
vara att det finns karaktäristiska aktiviteter 
kopplade till stråket som shopping eller 
kultur men även fasader eller gaturum-
mets volym kan vara karaktäriserande och 
särskiljande. Stråkets kontinuitet förstärker 
upplevelsen och förmågan att orientera sig 
medan otydliga korsningar eller riktnings-
ändringar verkar motsatt (Lynch 1960).

Gränser

Gränser (Figur 24) är linjära element i sta-
den som upplevs som barriärer och verkar 
som sidoställda referenser. Det betyder att 

Figur 23. Stråk (Lynch 1960)

Figur 24. Gränser (Lynch 1960)
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Områden 

Områden (Figur 25) är tvådimensionella 
platser man kan gå in i, som identifieras 
av en speciell karaktär. Vid intervjuer som 
presenteras i Lynch’s bok (1960) visade det 
sig att New York (Manhattan) upplevs som 
en lättorienterad stad, inte bara på grund 
av dess rutnät men framförallt på grund av 
tydliga karaktäristiska områden som om-
sluts av gator och floder. Vissa områden 
är inåtvända och står för sig själva medan 
andra väder sig mot den övriga staden och 
länkar samman olika områden med var-
andra. Inåtvända områden kan vara lätta 
att orientera sig i om man befinner sig där 
men beskrivs ibland som ett blankt om-
råde för de som upplever dem utifrån.

Noder

Noder (Figur 26) beskrivs som punkter i 
staden vilka utgör mål för resan. Det är 
en plats som stadens användare kan gå 
in i. Ofta identifieras noder som viktiga 
korsningar, koncentrationer, brytpunkter 
i resan, förändringar av strukturer eller 
en blandning av dessa. Noden kan utgöra 
en del av ett stråk eller en mittpunkt i ett 
område vars effekter för orienteringen 

sprids ut radiellt från noden. Lynch’s un-
dersökande intervjuer visade att nästan 
varje kartbild innefattade någon nod och 
dessa var i många fall det dominerande 
inslaget. Vidare visar undersökningen att 
nodens fysiska form inte är av betydelse 
för dess uppkomst men en tydlig form 
påverkar platsens styrka som nod. Noder 
liksom områden kan vara introverta eller 
extroverta. Introverta noder visar ingen 
tydlig riktning när man befinner sig i den 
till skillnad från extroverta noder (Lynch 
1960).

Landmärken 

Landmärken (Figur 27) är punktobjekt i 
staden men till skillnad från noder är det 
inte ett element man kan gå in i. Landmär-
kena identifieras som utmärkande objekt 
till exempel byggnader, monument, skyltar 
eller berg, element i staden som ofta är 
synliga på långt håll. Men det finns även 
landmärken som är betydligt mindre och 
som utgör referensobjekt för den som 
är väl förtrogen med staden. Det kan till 
exempel vara detaljer i en fasad, en stolpe 
eller en trappa. Intervjuerna som Lynch 
(1960) gjort visar att dessa element blir 

Figur 25. Områden (Lynch 1960)

Figur 26. Noder (Lynch 1960)

Figur 27. Landmärken (Lynch 1960)
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viktigare för orienteringen ju bättre man 
känner staden. Jacobs (2005) beskriver 
landmärken som viktiga för mångfalden i 
staden eftersom de skiljer sig från mäng-
den och sticker ut. Hon menar även att 
funktionen får en visuell bekräftelse. Man 
bör därför inte föra samman allt för många 
institutionella byggnader i samma område 
eftersom de då förlorar sin förmåga att 
vara ett landmärke.

2.2.2.3 Gaturummets utformning
De frivilliga och sociala aktiviteterna på-
verkas i hög grad av gaturummets utform-
ning och av lokalklimatet (Gehl 1980). 

Att gå

Att gå är det vanligast sättet att färdas på 
men upplevelsen av färden påverkas starkt 
av gaturummets utformning. Gatan ska 
vara begränsad till ytan, klimatskyddad och 
rik på upplevelser utan att begränsa möj-
ligheterna att röra sig i rummet. Ett accep-
tabelt gångavstånd, om syftet i sig inte är 
promenaden utan att transportera sig från 
en plats till en annat, är för de flesta mellan 
400 och 500 meter. Men det upplevda av-
ståndet kan variera beroende på gatans ut-

formning (Gehl 1980). Med olika etapper 
eller slutna rum samt ett gynnsamt klimat 
upplevs inte avståndet lika påfrestande. 
Rumsliga kontraster i form av olika gatu-
bredder bidrar till att skapa en intressant 
och varierande färd genom staden (Cullen 
1971). Även höjdskillnader skapar slutna 
rum men de kan även upplevas som hinder 
för de gående. Effekten av dessa höjdskill-
nader kan motverkas till viss del genom att 
placera ut platser för vila längsmed backen 
(Gehl 1980).

Att stå

Att stå är ofta en nödvändig handling, 
man väntar på bussen eller har bestämt 
träff  med någon, och påverkas inte av 
stadens fysiska utformning. Men genom 
att utforma goda platser för att uppehålla 
sig kan tiden man står både bli längre och 
trevligare. Goda stadsrum att uppehålla 
sig i har många detaljer i fasadens så som 
nischer, portar och trappavsatser som möj-
liggör ett behagligt lokalklimat, att man har 
uppsyn över stadsrummet och att man kan 
hålla ryggen fri (Gehl 1980).
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Att sitta

Många och goda sittmöjligheter är av stor 
betydelse för kvaliteten i den offentliga 
miljön. Men att sitta är mycket beroende 
av goda yttre förutsättningar så som bän-
kars placering, situationen, lokalklimatet 
och rummets utformning. Här liksom för 
stå-aktiviteter är kantzonerna av betydelse 
för trygghet genom att ha ryggen fri och 
för överblick. Tillräckligt många goda 
sittplatser är som sagt en förutsättning för 
god kvalitet i staden men staden ska även 
ha flera sekundära sittplatser. Trappavsat-
ser, staket eller detaljer i gatan möjliggör 
fler sittplatser som kan nyttjas då de yttre 
förhållandena är extra goda. Förutom de 
primära och sekundära sittplatserna finns 
behov av vilplatser längsmed gångstråken. 
Dessa sittplatser bör finnas på ett avstånd 
på 100 meter (Gehl 1980).

Lokalklimat

Förutsättningarna för att uppehålla sig i 
det offentliga rummet är alltså beroende 
av tillgången till sittplatser och andra de-
taljer i stadsrummet som gör det möjligt 
att ha uppsikt. Men det är även viktigt att 
där finns något att titta på och att miljön i 

övrigt är trevlig och inbjudande. En av de 
viktigaste faktorerna för att frivilliga aktivi-
teter ska uppstå är klimatet. I Skandinavien 
är det största problemet vinden och därför 
är det viktigt att redan i planläggningen 
planera för ett bra lokalklimat i gaturum-
met. Generellt kan man säga att en låg tät 
bebyggelse minskar vinden (Figur 29) och 
dess kyleffekt samt möjliggör sol i gatu-
rummet (Gehl 1980). Träd i gatan bryter 
sönder vinden och minskar dess negativa 
effekt på lokalklimatet. Även detaljer i 
byggnader möjliggör för gynnsamma lägen 
som skyddar från vind och kan ta tillvara 
solens värme (Persson 1992). 

Säsongsklimat

I Luleå präglas klimatet av vinden men 
framförallt av stora säsongsvariationer. Snö 
och stora skillnader i temperatur mellan 
sommar och vinter påverkar möjligheterna 
att vistas i det offentliga rummet. Snön 
och isen kan vara hindrande då stora snö-
högar försvårar rörelsen eller bryter siktlin-
jer. Snöröjningen är en viktig men kostsam 
verksamhet för Luleå kommun. Utform-
ningen av gator, torg och andra offentliga 
platser sker med detta i åtanke. Många 

Figur 29. Byggnadernas utformning påverkar 
lokalklimatet. Låg tät bebyggelse leder vinden över 
husen medan höga byggnader skapar turbulens och 
krafiga vindar. (Gehl 1980)
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detaljer i gatan och möblering kan försvåra 
och därmed fördyra underhållet under 
vintersäsongen men det finns alternativ till 
traditionell snöröjning. På Storgatan finns 
värmeslingor som minskar behovet av 
snöröjning (Ruumensaari 2010) och även 
byggnaders utformning och placering kan 
minska snöansamlingar och underlätta för 
snöröjning (Figur 30). Genom att utnyttja 
vindes förmåga att ta med sig snön kan 
områden nära fasaderna hållas snöfria utan 
arbetsinsast (Persson 1992).  

Figur 30. Detaljer i staden kan med vindens 
hjälp forma snön och skapa snöfria platser. 
(Persson 1992)
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LULEÅ
All planering bör utgår från den enskilda 
stadens eller platsens förutsättningar. Sta-
dens historia och dess byggnader, landska-
pet och demografin är viktiga faktorer att 
belsysa. Även klimatet som präglar platsen 
är viktigt att ta hänsyn till och speciellt 
viktigt för Luleå som har stora variationer 
i säsongsklimat mellan sommar och vinter. 
I det här kapitlet belyses Luleås förutsätt-
nignar. 
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3.1 BEFOLKNING, ARBETE OCH 
BOSTÄDER

I Luleå centrum finns ca 11 000 arbets-
tillfällen varav de flesta inom handel, vård 
och omsorg, företagstjänster, civila myn-
digheter eller försvaret och information 
och kommunikation. Varje dag sker en stor 
inpendling till centrum från övriga delar av 
staden, kommunen och övriga kommuner. 
Detta leder till antalet människor i centrum 
är stort under dagtid men minskar sedan 
kraftigt när arbetsdagen är slut. Arbetslös-
heten inom statistikområdet är något lägre 
jämfört med hela kommunen. (Luleå kom-
mun1 2010).

De flesta bostäderna i centrum finns i fler-
familjshus. Fördelningen mellan hyresrätter 
och bostadsrätter är relativt jämn även om 
antalet bostadsrätter är något fler. Totalt 
finns ca 5000 bostäder inom statistikområ-
det (Luleå kommun1 2010).

Ungefär 10 % av  Luleå kommuns invå-
nare bor på centrumhalvön. Medelåldern 
är hög och åldrarna upp till 15 år utgör 
endast en liten del av befolkningen inom 
utredningsområdet. En övervägande del 
av hushållen är singelhushåll eller familjer 
utan barn. Detta tyder på att många väljer 
att flytta från centrala Luleå i samband 
med familjebildning och flyttar sedan till-
baka när barnen har flyttat ut. Andelen 
utländska medborgare och utrikes födda är 
också låg. Endast 9 % av alla boende i cen-
trala Luleå utgörs av den här gruppen att 
jämföra med Mjölkudden med 15 % eller 
Hertsön med 25 %. Fördelningen mellan 
män och kvinnor är någorlunda jämn. An-
delen kvinnor är dock något högre i åld-
rarna 40 år och uppåt. Även utbildnings-
nivåerna är relativt jämnt fördelade mellan 
gymnasial och eftergymnasial. Jämfört 
med hela kommunen är andelen med efter-
gymnasial utbildning något högre. (Luleå 
kommun1 2010).
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Luleå stad flyttas

Luleå byggdes ursprungligen upp kring 
medeltidskyrkan i det som idag är kyrkbyn 
i Gammelstad. 1621 fick staden stadsprivi-
legier och handelsrättigheter. Handel och 
sjöfart var viktiga verksamheter för staden 
men hamnen blev snabbt för grund för 
större skepp och borgare i staden ansökte 
om att flytta staden. 1649 beslutades att 
staden skulle flytta till sitt nuvarande läge 
på en halvö i Luleälvens mynning (Luleå 
kommun5 2010).

Industriell verksamhet utvecklar staden

Stormaktens krig och flera bränder ledde 
till att det nya Luleå utvecklas mycket lång-
samt och fram till 1700-talets slut präglas 
staden av bykaraktär (Figur 31.) men efter 
att staden börjat återhämta sig från krigens 
härjningar skedde en snabb befolkningsök-
ning. 

De flesta försörjde sig under den här tiden 
på jordbruken och missväxt blev ytterli-
gare ett hårt slag för befolkningen. Vänd-
ningen kom då Karl Fredrik Liljevalch 
följd av Christian Gültzau satsade pengar 

i varvsindustrin under 1830-talet (Figur 
33). Den tekniska utvecklingen ledde även 
till att jordbruket kunde effektiviseras med 
en betydande ekonomisk utveckling som 
följd. Bättre ekonomiska förutsättningar 
ledde till att invånarantalet ökade och sta-
den började växa. Under 1800-talets senare 
hälft fortsatte denna utveckling i och med 
att länsstyrelsen och landshövdingen flyt-
tade till Luleå, det första lasarettet och ett 
rådhus upprättades (Luleå kommun5 2010). 

Stål- och hamnstaden

1888 invigdes malmbanan till Gällivare 
och kort därefter anknöts Luleå till Norra 
stambanan. Detta var början på den mo-
derna historien för Luleå och den främsta 
näringen kom att bli industri- och hamn-
verksamhet (Luleå kommun5 2010). Staden 
växte i snabb takt och mellan åren 1887 
och 1900 växte stadens invånarantal tre 
gånger till ca 9 500 invånare (Luleå hem-
bygdsförening 1997). Förädlingen av mal-
men inleddes först på järnverket i Karlsvik 
med invigning 1906 och på 1940-talet 
byggdes Norrbottens järnverk (NJA), se-
nare SSAB, upp (Luleå kommun5 2010).

3.1 HISTORISK UTVECKLING

Figur 31. Grundritning över Luleå stad 1758/60. (Palmgren 1983)
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Stålverk 80
1973 presenterade NJA planer på att 
utvidga sin verksamhet. Projektet fick 
namnet Stålverk 80 eftersom utvecklings-
arbetet förväntades vara klart 1980, men 
i och med oljekrisen på 1970-talet och ett 
allt svårare klimat för svensk stålindustri 
avbröts projektet 1976. Planerna för en 
expansion av staden var dock i full gång. 
Flera detaljplaner för nya bostadsområden 
bland annat på Hertsön och Björkskatan 
upprättades och stora vägprojekt  (Figur 
34) hade startat för att ta hand om den 
förväntade ökningen av trafik. Vid den här 
tiden byggdes även Porsön ut som följd 
av etableringen av högskolan som sedan 
blev universitet. Under 1980-talet revs flera 
äldre kvarter i Luleå för att ge plats åt nya 
kontor, bostäder och butiker. Byggandet 
gick trögt i början men när sedan bygg-
herrar och exploatörer visade ett intresse 
gick planeringen av den nya bebyggelsen 
mycket fort. Flera parkeringshus, gallerior 
och kontosbyggnader i det så kallade ”nio-
kvartersområdet” mellan Smedjegatan, 

Figur 32. Nuvarande Stadsparken efter stadsbranden 
1887. (Fotograf okänd, Luleå kommun, Stadsarkivet)

Figur 33. Vy över Oscarsvarv, 1928. (Fotograf Aero 
Materiel AB Stockholm D1195, Luleå kommun, Stadsarkivet)

Figur 34. Södra hemnleden 1982. (Fotograf Helmer 
Wiklund, Luleå kommun, Stadsarkivet)
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Kungsgatan, Köpmangatan och Sandviks-
gatan byggdes upp under ett par år. Detta 
kom att karaktärisera byggprocessen och 
bebyggelsen i Luleå centrum än idag (Selin 
2010).

Luleå idag

Luleå är fortsatt en handels- och industri-
stad men i och med etableringen av Tek-
niska högskolan 1971 har staden utvecklas 
till en teknikstad och tjänstesektorn växer 
sig allt starkare (Luleå kommun5 2010).
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Den första stadsplanen ritades av Erik 
Eriksson Niure samma år som staden flyt-
tades till sitt nuvarande läge, 1649. Enligt 
rådande ideal och i enlighet med central-
maktens förordnande ritade Niure en 
rutnätsstad med räta vinklar och korsande 
gator. Kvarteren bestod av två tomtrader 
och gatorna var av enhetlig bredd (Ahlberg 
2005). Luleå var från början en mycket 
liten stad (Figur 35). Den sträckte sig mel-
lan dagens domkyrka och Rådstugatan 
(dåvarande Tullgatan). Vattnet som idag 
till stor del är utfyllt utgjorde djupa vikar 
i halvön och begränsade staden i nord-/
sydlig riktning. Endast några hundra män-
niskor bodde i staden. Byggnaderna bestod 
av låga timrade hus, stall och uthus och 
boskapen gick ofta lösa (Luleå hembygds-
förening 1997). 

3.2 STADSPLANER I LULEÅ

Staden utvecklades sakta och 1780 hade 
Luleå 730 invånare. De handelsmän som 
handlade med Stockholm hade det bäst 
ställt. De hade egna bryggor i norra ham-
nen och bodde på gårdar i anslutning 
medan fiskarna bodde i sjöbodar i södra 
hamnen (Luleå hembygdsförening 1997). 
1790 ritade Olof  N Clausén en ny stads-
plan (Figur 36) (Palmgren 1983). Han för-
sökte räta upp gatorna och ytterligare im-
plementera den ursprungliga rutnätsplanen 
öster om kyrkan (Ahlberg 2005). 

Under mitten av 1800-talet utvecklades 
Luleå ytterligare. Staden hade nu ca 1 900 
invånare och tre offentliga byggnader hade 
tillkommit, Residenset byggdes 1856 och 
vid samma tid även fängelset Vita duvan 
och läroverket, men vid slutet av 1800 
präglades staden fortfarande av bykaraktär 
(Figur 37). Vändningen kom i och med 
stadsbranden 1887 (Figur 32) och malm-
banans intåg 1888. Branden som ödelade 
stora delar av staden startade på sommaren 
1887 och förstörde 18 kvarter med 75 

Figur 35. Luleå stad 1690 i förhållande till dagens utbredning. (Luleå 
hembyggdförening 1997)
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gårdar och kyrkan. Efter branden ritades 
en ny stadsplan och man började bygga 
upp de förstörda delarna på nytt. Även den 
nya stadsplanen utgick från rutnätsstruk-
turen men gatorna blev bredare så kallade 
brandgator, några med dubbla trädrader 
i mitten (Luleå hembygdsförening 1997). 
Vid den här tiden ritades och uppfördes 
en rad exklusiva byggnader som finns kvar 
än idag. Dessa finns främst i området kring 
Domkyrkan och utgörs bland annat av 
Riksbanken, Domkyrkan och Stadshotellet 
(Norrländsk uppslagsbok 1995).

Sedan bileninnehavet ökade dramatiskt 
under mitten av 1900-talet och framåt har 
staden genomgått många och omfattande 
förändringar. Mycket av den äldre bebyg-
gelsen har rivits för att ge plats åt varuhus, 
parkeringsplatser och ökade trafikmängder. 
1954 byggdes Bergnäsbron och i samband 
med Stålverk 80 byggdes bland annat 
Södra hamnleden för att klara den väntade 
trafikökningen (Luleå hembygdsförening 
1997).

Figur 36. 1790 utvecklade 
Olof N Clausén rutnätet 
som kännetecknar Luleås 
stadsmönster. (Palmgren 
1983) 

Figur 37. Omkring 1857 byggdes bland annat Residenset och fängelset Vita duvan. 
Vid den tiden bodde ca 1900 personer i Luleå. (Luleå hembyggdförening 1997)
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Stadens struktur präglas fortfarande av 
rutnätsstrukturen från 1649. Inom rutnätet 
varierar gatubredden mellan 8, 12, 18 och 
24 meter och längs strandlinjerna i norra 
och södra hamn finns bredare trafikleder 
(Luleå kommun6 2010). Stadsparken och 
Köpmantorget utgör obebyggda kvarter el-
ler delar av kvarter i rutnätet. Andra öppna 
platser inom utredningsområdet är Södra 
hamnplan och ”Trekantsparkeringen” i 
norra hamn och till viss del även kyrkans 
förgård (Figur 38).

3.3.1 Offentliga mötesplatser under 
sommar och vinter
Stadsparken är den enda anlagda parken 
inom utredningsområdet. Den är ca 1 ha 
stor och innefattar även den enda offent-
liga lekplatsen där. Tillsammans med kyr-
kogården utgör Stadsparken den formella 
grönstrukturen inom utredningsområdet, 
det vill säga den grönyta som är tillgäng-
lig för allmänheten (Boverket 2007). Den 
faktiska grönstrukturen innefattar även 
innergårdar, träd i gaturummet och vatt-
net som omger staden. Dessa element av 
grönstruktur upplevs men kan inte nyttjas 
av allmänheten. I nära anslutning till utred-

ningsområdet finns ytterligare tillgång till 
friytor. Framförallt parkområdet på Gült-
zauudden och stränderna runt halvön är av 
stor betydelse för möjligheten till rekrea-
tion i Luleå centrum.

Friytornas antal och framförallt utbredning 
i Luleå förändras i och med årstiderna. 
Den mest påtagliga förändringen är vattnet 
som fryser och tillåter rörelsen i staden att 
expandera (Figur 39). Delar av Storgatan 
hålls fri från is och snö med hjälp av vär-
meslingor. Detta förbättrar tillgänglighe-
ten på platsen gör  att många människor 
väljer att vistas där vintertid. Även under 
sommaren är Storgatan, med alla uteser-
veringar och sittplatser, den största mö-
tesplatsen. Norra hamn har under några 
år fått ett lyft med förbättrade stråk och 
fler möjliga sittplatser. Strandpromenaden 
snöröjs dock inte vintertid vilket begränsar 
användningen till de snöfria månaderna. 
Satsningen har resulterat i att även den här 
delen av staden har blivit en stor mötes-
plats under sommaren.

3.3 STADENS ORGANISATION

Figur 38. Kartan visar olika gatubredder i Luleå centrum samt privat och 
offentliga grönytor och lekplatser.

INTRODUKTION TEORETISK UTGÅNGSPUNKT FÖRUTSÄTTNINGAR LULEÅ ANALYS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER DISKUSSION

24 meter

18 meter

8 meter
12 meter

offentlig grönyta

privat grönyta

offentlig lekplats
privat lekplats

Storgatan

Södra hamnleden

Sm
edjegatan

Kungsgatan

Rådstugatan

Kyrkan

Sandviksgatan

Skeppsbrogatan

Skom
akargatan

Tim
m

erm
ansgatan

Köpmantorget

Stadsparken

”Trekantsparkeringen”

Södra hamnplan



41

Tillgång till grönytor i närheten av sin bo-
stad har positiv inverkan på människors 
hälsa. Enligt Boverkets (2007) riktvärden 
för bostadsnära natur bör avståndet inte 
vara mer än 200 meter till lokalparken 
och högst 800 meter till stadsdelsparken. 
Boende inom utredningsområdet kan nå 
grönytor och offentliga lekplatser inom de 
rekomenderade avstånden men tillgänglig-
heten begränsas av starkt trafikerade vägar. 

3.3.2 Trafik
Ungefär hälften av all biltrafik på centrum-
halvön är genomfartstrafik som färdas 
mellan Bergnäsbron, Hertsövägen och 
Bodenvägen (Luleå kommun 2004). Inom 
utredningsområdet finns den största trafik-
belastningen på Skeppsbrogatan och Södra 
hamnleden med mellan 14 000 och 15 
000 fordon per dygn följt av Rådstugatan, 
Smedjegatan och Kungsgatan med mellan 
10 000 och 7 000 fordon per dygn (Luleå 
kommun 2009). Storgatan är gågata mellan 
Kungsgatan och Nygatan och utgör det 
viktigaste gång- och cykelstråket i centrum 
(Figur 40). Övriga cykelvägar finns längs-
med Södra hamnleden, Smedjegatan och 
Skeppsbrogatan i öst-/västlig riktning och 
delar av Rådstugatan, Smedjegatan och 
Timmermansgatan i nord-/sydlig riktning 
(Luleå kommun 2008).

Figur 40. Kartan visar gång- och cykelvägar i Luleå centrum och de gator 
som belastas mest av biltrafiken i och genom staden. 

Figur 39. Vy från Södra hamnleden. Isvägen 
går från norra till södra hamnen och vidare 
ut till Gråsjälören.
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Norra hamn (Figur 44) kan beskrivas som 
kulturbukten. Där ligger Norrbottens tea-
tern och Kulturens hus. Båda byggnaderna 
karaktäriseras av rödmålade träfasader från 
olika tidsepoker. I norra hamn ligger även 
det gamla stadsbibloteket som uppfördes 
i mitten på 1960-talet (Luleå kommun7 
2010). Idag hyser byggnaden ett tränings-
centrum men Lillan som är en lokal för 
olika kulturevenemang knyter an till områ-
dets verksamheter. 

Alla byggnader längs Storgatan och stora 
delar av Kungsgatan och Smedjegatan har 
lokaler för handel och andra verksamheter 
i bottenplan (Figur 45). Där ligger även 
Ebeneser (Figur 43). Byggnaden var tidi-
gare en kyrka men används idag av en bu-
tik och ett café. Ebeneser har flera gånger 
varit hotad av rivning men har idag ett 
stort symbolvärde för Luleå. 

Under 1950-talet byggdes en rad bygg-
nader som utgör en central roll i Luleås 
arkitektur. Då uppfördes balnd annat 
Shopping, posthuset och stadshuset (Luleå 

Bebyggelsen inom utredningsområdet har 
ganska liten skala. Domkyrkan är belägen 
på den högsta punkten och kyrktornet är 
ett tydligt inslag i stadens siluett. Övrig 
bebyggelse har mellan två till fem våningar 
och i enstaka fall fler. Fasadmaterialen 
varierar men består i huvudsak av tegel, 
plåt eller puts och i enstaka fall trä. Många 
byggnader i Luleå har en relativt kort his-
toria, dels på grund av de många bränder 
som präglat staden fram till stadsbranden 
1887 och dels på grund av omfattande 
rivningar under 1960-talet och senare de-
len av 1900-talet (Selin 2010). Nedan följer 
en kort presentation av karaktärisktiska 
områden och viktiga byggnader inom ut-
redningsområdet.

Området runt domkyrkan och stadsparken 
utmärker sig (Figur 41) då byggnaderna är 
något äldre eller av äldre karaktär än övriga 
delar. Byggnadernas fasader består av tegel 
eller puts med många detaljer. Även delar 
av Södra hamn längs med Varvgatan har 
byggnader från åren runt sekelskiftet 1900 
(Selin 2010).

3.4 BEBYGGELSE OCH ENSKILDA 
BYGGNADER 

Figur 41. Många byggnader vid domkyrkan och stadsparken i Luleå byggdes 
kring sekelskiftet 1900.

Figur 42 och 43. Stadshuset invigdes 1958. Ebeneser är karaktärsskapande 
på Storgatan men har flera gånger varit hotad av rivning.
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Figur 44. Norra hamn är centrum för kulturen i Luleå. Rödmålade 
träfasader är det dominerande inslaget i området.

Figur 45. Längs Storgatan har många 
byggnader lokaler i bottenplan och 
entréer mot gatan.

Figur 46. Längs Storgatan finns många exempel på 50-tals arkitektur. Figur 47. Det finns få trähus inom utredningsområdet. Dessa har båda 
liggande träfasad i ljusa pasteller.

kommun7 2010) (Figur 42 och 44). Bygg-
naderna karaktäriseras av ett geometriskt 
formspråk och funktionalismen som var 
det rådande idealet.

Luleå var tidigare en trästad men brän-
der och rivningar har med tiden förstört 
många av de äldre träbyggnaderna. EFS-
kyrkan med angränsande byggnad utgör 
två exempel  inom utredningsområdet 
(Figur 47).

INTRODUKTION TEORETISK UTGÅNGSPUNKT FÖRUTSÄTTNINGAR LULEÅ ANALYS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER DISKUSSION



44

3.5.1 Topografi
Halvön som utgör Luleå centrum är rela-
tivt kuperad (Figur 48). Högsta punkten 
är området runt kyrkan som ligger ca 13 
meter över havet. Sedan sluttar det kraftigt 
mot vattnet i nord-/sydlig riktning. Där 
ligger markytan endast ligger 1-2 meter 
över havsnivå. Även på Kungsgatans norra 
och Stationsgatans östra del blir landskapet 
mer kuperat. 

Det kuperade landskapet skapar obrutna 
siktlinjer från de högsta punkterna mot 
vattnet i norra och södra hamn. De tydliga 
siktlinjerna förstärks av rutnätet och även 
i öst-/västlig riktning är sikten god från de 
högst belägna områden. Längs Köpman-
gatan bryts dock siktlinjerna av loftgången 
mellan gallerian Smedjan och parkerings-
huset i öster. 

De tydliga siktlinjerna bidrar till att skapa 
överblick av strukturen och förbättrar 
förmångan att orientera sig i Luleå. Men 
många gator saknar tydliga fonder som 
bildar ett avslut och ger gatan en rums-
lig karaktär. En byggnad eller ett objekt 
i slutet av en gata framhäver platsen och 

3.5 TOPOGRAFI OCH KLIMAT

blir identitetsskapande för området. Läns-
stryrelsen bildar en fond i Köpmangatans 
västra del som tyvärr skyms till viss del av 
den täta vegetationen framförallt under 
sommaren. 

Samtidigt som Luleås rutnätsstruktur för-
stärker siktlinjerna kan höjdskillnaderna 
även få motsatt effekt. I utredningsområ-
dets lägre belägna delar bryts siktlinjerna 
av backkrönen och där bildas istället ett 
mer intimt gaturrum där fokus ligger nära. 

3.5.2 Säsongsklimat
Klimatet, det vill säga vind, temperatur 
och nederbörd, påverkar var och hur män-
niskor använder det offentliga rummet. 
Luleå präglas av en tydlig variation i klima-
tet beroende på årstid. 

Vintern är kall och ofta snörik. Stora snö-
mängder innebär stora kostnader för snö-
röjning och till viss del även begränsningar 
för rörelsen i staden.  All snö i Luleå cen-
trum fraktas bort från staden så småning 
om, men under tiden kan stora snöhögar 
och upplag på refuger minska sikten och 
skapa otrygghet på gatorna. Snöröjningen 

Figur 48. Karta visar topografin i Luleå centrum. Det sträcker sig 
en höjdrygg genom centrum som bidrar till en kuperad terräng 
där kyrkan ligger på högsta punkten ca 13 meter över havet.
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hindras och fördyras av detaljer i gatan 
så som bänkar och cykelställ då dessa 
måste skottas för hand. Vintern innebär 
även halka som påverkar möjligheten att 
röra sig till fots eller på cykel på många av 
stadens gator. Som nämnts tidigare finns 
värmeslingor på Storgatan vilket bidrar till 
att öka tillgängligheten till butikerna och 
minskar behovet av sandning vid entréer 
(Ruumensaari 2010). Men vintern skapar 
möjligheter för alternativa färdmedel, så 
som spark eller pulka.

Snö och vinter kan även skapa nya möjlig-
heter till rekreation och vistelse. Speciellt 
populär för barn i alla åldrar är det årligen 
återkommande isdjuret (Figur 50) i Stads-
parken som även fungerar som rutschkana. 
(Luleå kommun3 2010) Varje vinter plogar 
fritidsförvaltningen, Luleå kommun upp 
en isbana som sträcker sig från norra- till 
södra hamn runt Gültzauudden och vidare 
till Gråsjälören (Figur 49). Isbanans sträck-
ning kan variera något från år till år men 
den totala sträckningen brukar uppgå till 
ungefär en mil. (Luleå kommun4 2010)

Den låga solvinkeln under vintern medför 

få soltimmar och stor skuggning från höj-
der och byggnader. (Persson 1992) Men 
trots få soltimmar behöver vintern inte 
vara mörk. Snön reflekterar ljus framförallt 
dagtid men även under eftermiddagen och 
kvällen. I Stadsparken i Luleå finns ett 
speciellt vinterprogram med belysning och 
utsmyckning (Luleå kommun4 2010). 

Vinden påverkar Luleås klimat mycket. 
Runtnätets raka gator och den kuperade 
terrängen gör att vindarna kan eskalera 
och den kylande effekten blir extra stor. I 
Luleå är framförallt Rådstugatan, Smed-
jegatan och Kungsgatan ofta utsatta för 
mycket stark vind. Längs Kungsgatan och 
även Nygatan och Kyrkogatan finns dock 
träd i två rader som dämpar vindarna 
något. Starka vindar verkar negativt för 
lokalklimatet men bidrar även till att ven-
tilera bort avgaser längs med dessa gator 
(Persson 1992). Höga byggnader och stora 
öppna ytor medför turbulens (kap. 2, sid. 
32-33) och ger upphov till mycket starka 
vindar på vindsidan. Detta är tydligt i kors-
ningen Rådstugatan/Storgatan untanför 
Stadshuset som är en mycket blåsig del av 
Luleå centrum.
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Figur 50. Isdjur i Stadsparken från 2002. 
(Foto: Per Pettersson)

Figur 49. Isbanans sträckning.
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Gråsjälören

Gültzauudden
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4. ANALYS
Analyserna har gjorts med stöd av lit-
teraturstudien och tidigare redovisade 
metoder för analys. Från inventeringar och 
observationer av Luleå centrum framträder 
framförallt skiftningar i tempo på olika 
gator. Storgatan är stadens pulsåder, här är 
det nästan alltid folk i rörelse, det är hög 
volym och livlig trafik med både gående, 
cyklister och korsande bilister. Vid sidan 
av Storgatan, på en tvärgata eller en paral-
lellgata, sjunker tempot. Det blir nästan 
tyst och trafiken känns långt borta. I det 
här kapitlet redovisas hur Luleå centrums 
fysiska struktur påverkar liv och rörelse 
längs gatorna. De olika delarna skapar en 
samlade bild som beskriver hur luleåborna 
rör sig och vistas i staden. Analysresutaltet 
för varje gata inom utredningsområdet 
redovisas på sida 60-61.
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4.1 BYGGD MILJÖ OCH 
FUNKTIONER

4.1.1 Olika funktioner
Inom utredningsområdet finns överlag en 
bra blandning av olika funktioner (Figur 
51) men när området studeras mer i detalj 
märks vissa skillnader. I anslutning till 
Storgatan och Kungsgatan finns en bland-
ning av bostäder, handel och kontor inom 
varje byggnad eller varje kvarter. Kontor 
och butiker medför rörelse under dagtid 
medan restauranger, klubbar och kvälls-
öppna caféer skapar en del rörelse även 
kvälls- och nattetid. 

Området mellan Köpmangatan och södra 
hamnen är mer uppdelat. Där finns över-
lag högre andel bostäder men även en 
tydligare uppdelning mellan bostäder och 
kontor och ingen form av handel förutom 
längs med Smedjegatan. Detta är extra 
tydligt i ett område mellan Köpmanga-
tan, Södra hamnleden, Smedjegatan och 
Kungsgatan. Där finns inte någon bland-
ning av funktioner inom kvarteret och inte 
heller inom byggnaden. Bostäder ligger för 
sig och kontor för sig. 

Längs med Södra hamnleden finns ett om-
råde med kontor. Området är avskärmat 
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från liknande verksamheter inom utred-
ningsområdet av ett band med bostäder. 
Detta påverkar tempot och möjligheterna 
för sekundära funktioner (kap.2, sid. 25) 
att uppstå och överleva i området.

4.1.2 Korta avstånd och små 
enheter
(Figur 52) Längs Storgatan mellan Nygatan 
och Kungsgatan och längs Kungsgatan 
närmast Storgatan ligger den största sam-
lingen av entréer på korta avstånd från 
varandra och många små enheter av hus. 
Det finns även mindre samlingar längs 
med Smedjegatan och Rådstugatan. I de 
delarna av utredningsområdet som har 
många entréer och små enheter finns även 
flera mindre butiker och här rör sig och 
vistas många människor. Framförallt rör 
sig människor längs Storgatan men även 
Kungsgatan och Smedjegatan och i något 
mindre utsträckning längs Rådstugatan.

I området mellan Köpmangatan och Södra 
hamn utgörs de flesta byggnader av stora 
enheter och de har få entréer mot gatan. 
Här finns i huvudsak bostäder eller kontor 
och rörelsen av människor är betydligt 

mindre. Även bebyggelsen i anslutning till 
gatorna med störst andel biltrafik, Skepps-
brogatan i Norra hamn, Södra hamnleden 
i Södra hamn och Rådstugatan, har långa 
avstånd mellan entréerna och består i hu-
vudsak av stora enheter. Undantaget är det 
område som tidigare nämnts längs med 
Rådstugatan och en del av Södra hamnle-
den mellan Rådstugatan och Smedjegatan. 
En blandning av äldre och nyare bebyg-
gelse längs Södra hamnleden skapar något 
mindre enheter och kortare avstånd mellan 
entréerna. Detta avspeglar sig i folklivet 
längs med gatan. Under inventeringen 
märktes en tydlig förändring i folklivet på 
gatan väster och öster om Smedjegatan. 
Innan korsningen promenerar eller cyklar 
människor och några sitter ute på fikaras-
ten för att njuta av solen eller den fina 
utsikten, men i det ögonblick man passerar 
Smedjegatan försvinner i stort sett allt 
folkliv. 

Där det finns många entréer på korta av-
stånd från varandra och många mindre 
enheter upplevs även de flesta fasader som 
öppna. Ett undantag inom utredningsom-
rådet är Folksamhuset längs Smedjegatan. 
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Trots att byggnaden bara har tre entréer 
längs hela fasaden upplevs den som öppen. 
Detta beror på att det är möjligt att se in 
till flera olika butiker när man passerar på 
gatan. Små enheter och möjlighet att både 
se och synas skapar ett öppet gaturum. 
Motsatsen är Smedjan som trots stora 
fönster mot Smedjegatan upplevs som en 
sluten fasad. In- och utblickar hindras av 
butikernas inredning och det enda som 
syns från gatan är skyltningen. Ytterligare 
ett undantag är ett bostadshus längs Sand-
viksgatan närmast Rådstugatan. Huset har 
många entréer mot gatan men fönstrens 
placering en halv trappa upp skapar slutna 
fasader. Inom utredningsområdet kan man 
se att fasaderna längs de stora bilvägarna är 
slutna liksom fasader i backe. Som exempel 
kan nämnas ”Tutti-Frutti husen” (Figur 
53) som vänder sig från Södra hamnleden 
och övriga staden som en mur, Strandgal-
lerian liksom många av byggnaderna mot 
norra och södra hamn.
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4.1.3 Offenligt, semioffentligt och 
privat
Inom utredningsområdet finns få semi-
offentliga ytor, som till exempel förgårds-
mark eller trappor som tar gaturummet 
i anspråk och skapar en brygga mellan 
offentligt och privat. Framförallt saknar 
de flesta gator i nord-/sydlig riktning helt 
semi-ytor undantaget några avkapade 
hörn. Den gata som har flest semi-ytor är 
Storgatan. När gågatan byggdes om och 
handikappanpassades byggdes ramper och 
upphöjningar som skapar en semi-yta ut-
anför butikerna. Även de utskjutande taken 
och markiser på många av byggnaderna 
längs Storgatan skapar semi-offentliga ytor 
i gaturummet. Upphöjningarna, utskju-
tande tak och markiser tillåter att män-
niskor uppehåller sig, vilar på trappsteget 
eller väntar ut regnskuren och bidrar till 
liv på gatan. Dessa detaljer finns nästan 
uteslutande på Storgatan. På övriga gator 
utgör stora trappor, inblickar på innegårdar 
eller indragningar av entréer semi-ytor men 
dessa förekommer endast sporadiskt på 
enstaka byggnader. Kulturens hus har en 
stor semi-yta med tak, terrass och trappor 
där människor samlas under alla årstider.

4.1.4 Murar
”Tutti-Frutti husen” utgör en stor mur 
mot Södra hamnleden (Figur 53) och 
övriga staden. Muren som den samlade 
bebyggelsen bildar bryter kontakten med 
vattnet från många delar av staden. Den 
slutna fasaden leder även till att människor 
som inte bor i området inte heller rör sig 
mellan husen och möjligheterna för kon-
takt med andra minskar. Även vegetatio-
nen i Stadsparken och många mindre tek-
niska byggnader (transformatorstationer) i 
gatan bland annat i korsningen Smedjega-
tan/Köpmangatan och Kyrkogatan upp-
levs som murar som minskar möjligheten 
för kontakt. Bussarna vid Smedjan utgör 
tillfälliga murar när alla bussar samlas för 
på- och avstigning liksom cykelparkeringar 
längs med Storgatan och Köpmangatan. 

4.1.5 Avstånd och hastigheter
Många gator i Luleå är bredare än 12 me-
ter (kap. 3, sid. 40). Detta leder till stora 
avstånd mellan gående som rör sig på olika 
sidor av gatan och minskar möjligheten 
till kontakt. I kombination med höga has-
tigheter och smala trottoarer är stadens 
fysiska möjligheter för kontakt små. De 

Bild Tutti-Frutti -> mur
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gator som har sämst förutsättningar för 
kontakt är Södra hamnleden, Skeppsbroga-
tan, Rådstugatan och Smedjegatan. 

I det område mellan Smedjegatan och 
Kungsgatan som utgörs av gågator ligger 
bland annat Skomakargatan (Figur 56) 
och Timmermansgatan. De är de smalaste 
gatorna inom utredningsområdet, bara 8 
meter breda. De smala gatorna inbjuder till 
låga hastigheter och kontakt. Även stora 
delar av Storgatan är gågata men det breda 
gaturummet inbjuder till högre hastigheter 
av framför allt cyklister. 

4.1.6 Olika plan
Inom utredningsområdet finns inte så 
många lösningar som leder till att männis-
kor måste färdas i olika plan. En sky-walk 
över Södra hamnleden (Figur 54) och en 
över Köpmangatan samt en gång- och 
cykeltunnel under Södra hamnleden är de 
enda exemplen. De båda gångtunnlarna 
skymmer även siktlinjer längs gatorna och 
skapar otrygga platser både i dess fästen 
vi gatuplan och inne i tunnlarna. På grund 
av skadegörelse hålls sedan en tid tillbaka 
gångtunneln över Södra hamnleden stängd 
nattetid. 

Utöver tunnlarna upplevs grönområdet 
runt kyrkan som en nivåskillnad som ver-
kar negativt på möjligheterna till kontakt 
mellan de som färdas i gatuplan och de 
som färdas vid kyrkan. Även strandpro-
menaden i norra hamn är i olika plan. Där 
verkar dock de olika planen delvis till för-
del för kontakt mellan människor eftersom 
den höga hastigheten och bullret från trafi-
ken dämpas. 

Några bostadshus i anslutning till norra 
och södra hamn har en upphöjd innergård 
vilket minskar möjligheterna till kontakt 
med människor på gatan. 

Figur 54. ”Tuben” över Södra hmnleden gör att människor tvingas 
röra sig i olika plan och utgör en barriär för gående och cyklister 
längs gatan.

Figur 55. Bänkar längs Storgatan är vända 
från strömmen av människor.

Figur 56. Skomakar-
gatan är en av de 
smalaste gatorna inom 
utredningsområdet.
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4.1.7 Möblering för orientering i 
gaturummet
Orienteringen i gaturummet i Luleå cen-
trum är till stor del beroende av dess möb-
lering. Under dagen för inventering var ett 
antal bänkar längs Storgatan placerade med 
ryggarna vända från varandra och från 
strömmen av människor (Figur 55). Längre 
västerut på Storgatan finns ett bra exempel 
på möblering som möjliggör kontakt på ett 
bra sätt. Bänkarna saknar ryggstöd vilket 
tillåter användaren att själv bestämma åt 
vilket håll han vill sitta. På Köpmantorget 
är visserligen bänkarna placerade så man 
ser de andra bänkarna på torget men de 
är alla vända från stråket där människor 
rör sig (Figur 57). Det skapar en känsla 
av otrygghet och missgynnar möjligheten 
att passivt delta i de händelser som sker 
bakom ryggen. Även i norra hamn är 
orienteringen vänd från stråket av männis-
kor och mot vattnet istället. Effekten här 
blir att det skapas en lugn plats i en annars 
stökig miljö.

4.1.8 Möblering som möjliggör 
vistelse
Längs Storgatan finns goda möjligheter 
för vistelse under sommarmånaderna. 
Då ställs bänkar ut och uteserveringarna 
kommer fram. Det finns gott om tillfäl-
liga sittplatser i nischer och man kan luta 
sig mot de många cykelställen längs med 
gatan. Även trappan på Kulturens hus 
utgör en sekundär sittplats som tidigt på 
våren blir en populär plats liksom trappan 
mot norra hamn. Under vintern begränsas 
möjligheterna för att vistas på Storgatan i 
och med att många bänkar plockas in för 
att underlätta för snöröjning. På de andra 
gatorna, undantaget promenadstråken i 
norra och södra hamn och Stadsparken, är 
möbleringen mycket bristfällig. Där finns 
ingenting som möjliggör vistelse eller till-
fällig vila ens under sommaren.

Figur 57. Möbleringen på Köpmantorget skapar en intim plats men bänkarnas 
placering, med ryggen mot de mest frekventa stråken, skapar en känsla av 
otrygghet.
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4.1.9 Sammanfattning - byggd 
miljö och funktioner
Stadens gallerior innebär ett problem ef-
tersom stora enheter, få entréer och slutna 
fasader inte leder människor vidare i gatu-
rummet. Tillsammans med parkeringshus 
och andra liknande byggnader skapar galle-
riorna bakgator i Luleå centrum och bidrar 
till att minska den spontana rörelsen och 
vistelse längs med gatan (Figur 58). Om 
det inte finns en målpunkt bortom gal-
lerian är det stor risk att den stora enheten 
tar död på folklivet på gatan. 

Längs med Smedjegatan mot södra hamn 
ligger det tre stora enheter efter varandra 
som en efter en hindrar människor från 
att röra sig i den riktningen. Först kom-
mer Smedjan med en lång rad skyltfönster 
och endast några få öppningar i fasaden. 
Här kan situationen räddas eftersom en väl 
använd busshållsplats ligger i anslutning till 
byggnaden. Efter Smedjan kommer en stor 
bank som upptar efterföljande område. 
Fasaden saknar entréer och känns sluten. 
Genom att leta sig vidare längs med gatan 
kommer man till nästa galleria. Här är fasa-
derna relativt öppna och det finns många 

små butiker i gatuplan men avsaknaden av 
entréer mot gatan hindrar detta område 
från att bli en livlig del av staden. Trots att 
andra sidan gatan har några mindre buti-
ker med  entréer mot gatan är det få som 
lyckas leta sig vidare längs Smedjegatan 
och ner till södra hamn. Samma effekt 
upplevs på Skomakargatan, en parallellgata 
till Smedjegatan, som kantas av gallerior, 
parkeringshus och bostadshus. Ett posi-
tivt inslag i staden är dock Strandgallerian 
längs med Storgatan som i omgångar har 
öppnat upp fasaden med fler entréer mot 
Storgatan. Byggnaden är dock fortfarande 
sluten mot de andra gatorna. 

Ytterligare ett problem i Luleå centrum är 
bostadshus med entré mot innergården. 
Dessa skapar stora enheter utan entréer 
mot gatan vilket även motverkar möjlighe-
ten till semi-offentliga ytor i gaturummet. 
Även höga hastigheter, breda gator och 
hög belastning av fordonstrafik utmed 
vattnet skärmar av vattnet och minskar 
möjligheterna för kontakt mellan män-
niskor. Stora höjdskillnader ställer krav på 
gestaltningen för att inte resultera i långa 
slutna fasader och oattraktiva källarvå-
ningar närmast vattnet.

Figur 58. Många tvärgator till Storgatan upplevs som bakgator (orange på 
kartan). Slutna fasader och få entréer mot gatan bidrar till avsaknaden av 
aktiviteter där.
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4.2 ORIENTERING

Det som kännetecknar Luleå och det som 
bäst beskriver staden är närheten till vat-
ten. Flera av de intervjuade beskrev Luleå 
som en lagom stor stad nära vattnet. In-
venteringen och intervjuerna ger följande 
kartbild för orientering i Luleå centrum 
(Figur 59). 

4.2.1 Stråk
Storgatan är central i många de intervjua-
des mentala kartbilder och utgör ett tydligt 
stråk i staden. Det visade sig dock att en 
av de intervjuade som bott länge i centrala 
Luleå undviker att använda Storgatan när 
hon färdas genom staden. Hon upplever 
att där är för mycket folk. ”Om man vill 
färdas snabbt är det bättre att välja en an-
nan väg” säger intervjupersonen. Längs 
Smedjegatan finns ytterligare ett stråk. 
Stråket är tydligast mellan Kulturens hus 
och busshållsplatsen utanför Smedjan och 
avtar sedan kraftigt ju längre söderut längs 
gatan man kommer. Även på Kungsgatan 
finns ett stråk i nord-/sydlig riktning som 
har förstärkts ytterligare i och med att flera 
målpunkter flyttat längre österut på Stor-
gatan på senare tid. I norra hamn löper 
ett stråk som är tydligt framförallt under 

sommaren när strandpromenaden används 
flitigt och flera målpunkter tillkommer. 
Målpunkter bidrar till att skapa stråk även 
längs delar av Varvsleden/Södra hamnle-
den och Skomakargatan.

4.2.2 Noder
Den största noden i Luleå centrum finns 
utanför Smedjan. Där korsas två stora 
stråk och där är det alltid liv och rörelse. 
Noden kan beskrivas som extrovert ef-
tersom det är lätt att orientera sig i staden 
utifrån noden. Det är en plats som man 
hänvisar till och utgår från i beskrivningar 
av staden. Även platsen utanför Kulturens 
hus utgör en samlingsplats och referens-
punkt inom utredningsområdet. 

4.2.3 Gränser
Skeppsbrogatan, Södra hamnleden och till 
viss del Rådstugatan utgör gränser i staden. 
Gränserna bidrar till att definiera områ-
dena i anslutning men utgör även barriärer 
i varierande grad. Södra hamnleden är den 
tydligaste barriären. Det finns få passager 
som låter gående passera på ett rationellt 
och tryggt sätt och bidrar till otydlig orien-
tering. Höga hastigheter och byggnadernas 
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slutna fasader förstärker barriären. Skepps-
brogatan och delar av Rådstugatan har fler 
passager men höga hastigheter och hög 
andel biltrafik skapar barriärer även här. 
Barriärerna medför att kvarteren närmast 
de stora bilvägarna blir återvändsgränder 
vilket är begränsande för rörelsen inom 
och genom dessa delar av staden. 

4.2.4 Områden
Olika områden i Luleå centrum definie-
ras och identifieras genom en samling av 
funktioner. Dessa är handel, administrativa 
verksamheter eller kontor och bostäder. 
De olika områdena identifieras även uti-
från olika tempo. Området för framförallt 
handel närmast Storgatan har högt tempo 
och mycket folk i rörelse. Tempot minskar 
sedan med avståndet från Storgatan och 
ändrade funktioner. Under intervjuerna 
framkom att området mellan Stationsga-
tan och Södra hamn är otydligt. Området 
lämnade en blank fläck i den mentala kar-
tan främst hos dem som inte har vistats i 
staden speciellt länge eller ofta. Flera av 
de intervjuade hade även svårt att beskriva 
området runt kyrkan och Köpmantorget. 
Det var inte några platser de besökte sär-
skilt ofta och i så fall bara passerade. 
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4.2.5 Landmärken
De intervjuade beskriver flera byggnader 
som utgör landmärken i staden. De tydli-
gaste är Norrbottensteatern (Figur 60) och 
kyrkan. Teatern ligger utanför utrednings-
området men fungerar som ett landmärke 
att förhålla sig till när man färdas till eller 
inom centrala Luleå. Andra landmärken är 
Stadshuset, Smedjan (Figur 62) och Kul-
turens hus (Figur 61). Även mindre tydliga 
referenspunkter framhävdes av några av de 
intervjuade. Det var en speciell bänk längs 
Storgatan, kranen i norra hamn eller Gula 
paviljongen, även den på Storgatan.

4.2.6 Sammanfattning - orientering
Många element för orientering i utred-
ningsområdet är samlade till dess norra 
delar. Det är även här som flest människor 
rör sig och det är hit besökande kommer. 
Norra hamn har en tydligare profil mot 
vattnet och dess verksamheter än Södra 
hamn. Södra hamn är i dagsläget en otydlig 
plats utan landmärken eller andra mål-
punkter som kan förstärka stråken i nord-/
sydlig riktning. Södra hamnledens påtagliga 
barriärverkan förstärker bristen på orien-
tering i området liksom ”Tutti-Frutti hu-
sens” slutenhet. 

Figur 60. Norbottensteatern i Norra hamn.

Figur 61. Kulturens hus i Norra hamn.

Figur 62. Gallerian Smedjan på Storgatan.
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De mest integrerade gatorna, det vill säga 
de gator från vilken man kan nå flest antal 
gator med minst antal riktningsföränd-
ringar, inom det studerade området är 
Storgatan och Skomakargatan tätt följd av 
Skeppsbrogatan, Kungsgatan och delar av 
Smedjegatan (Figur 63). 

Stadens norra del har fler högt integrerade 
gator än den södra delen. Detta beror dels 
på den röriga trafiksituationen i korsningen 
Sandviksgatan/Rådstugatan som skär av 
axiallinjerna och tvingar gående och cy-
klister till många riktningsförändringar. 
Även höjdskillnaderna påverkar gatornas 
integrationsvärden i stadens södra delar. 
Få möjligheter att korsa Södra hamnleden 
ger ett lågt integrationsvärde på gång och 
cykelvägen längs vattnet och i hela södra 
hamnområdet.

Resultaten visar även att gatorna i nord-/
sydlig riktning mellan Smedjegatan och 
Rådstugatan har låg rumslig integration. 
Detta beror på att de relativt korta gatorna 
inte har lika många korsningar som de 
längre gatorna öster om Smedjegatan. De 
kortare gatorna får då relativt lägre integra-

4.3 GATORNAS INTEGRATION

tion. Även här påverkar nivåskillnaderna 
runt kyrkan integrationsvärdena. 

Köpmantorget är Luleås enda torg men 
förutsättnigarna för en livfull plats är små. 
Integrationsvärdena i området och därmed 
chansen att många människor ska röra sig 
inom och förbi torget är låg. Timmermans-
gatan har ett lågt integrationsvärde efter-
som axiallinjen bryts då gatan svänger lite 
och Köpmangatan bryts av stadsparken i 
väster och nivåskillnader.

Ett högt integrationsvärde medför goda 
kommersiella lägen vilket avspeglar sig i 
staden. Längs gatorna med högre värden 
ligger huvuddelen av butiker och här rör 
sig även mest människor. Undantaget 
är Skeppsbrogatan och Skomakargatan. 
Längs med dessa gator rör sig ganska 
många människor med här finns inte så 
många butiker eller andra kommersiella 
funktioner. Orsaken till detta är att bygg-
naderna är utformade på sådant sätt att 
de inte möjliggör lokaler för den typen av 
verksamhet. Dessa gator blir istället trans-
portsträckor.
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4.4.1 Fokus och riktning 
Storgatan är det starkaste stråket i staden. 
Det är Gågatan och Shoppinggatan och 
här rör sig de flesta Lulebor och besökare 
när de färdas i eller genom staden till fots 
eller på cykel. Stadens stråk och färdvä-
gar har en tydlig öst-/västlig riktning. Alla 
gång- och cykelvägar inom utredningsom-
rådet går i den riktningen och längs Stor-
gatan finns många möjligheter till vila och 
vistelse längs gatans hela sträckning. Strå-
ken i nord-/sydlig riktning är mer otydliga 
både i människors medvetande och i den 
fysiska strukturen. Det är svårt att färdas 
på cykel från norra delen av staden till den 
södra och här finns inga möjligheter för 
vila längs vägen. Det finns även ett tydligt 
fokus till utredningsområdets norra del. 
Här är blandningen av funktioner störst 
och här rör sig flest människor över stora 
delar av dygnet. I Luleås centrums norra 
delar finns även stadens landmärken och 
många målpunkter. Den delen av staden 
är tydlig på den mentala kartan och lätt att 
orientera sig i. 

Den tydliga riktningen och fokus i stadens 
norra del beror delvis på Luleås naturliga 

förutsättningar, det vill säga topografin, 
klimatet och vatten på båda sidor. Det se-
nare gör att gatorna i nord-/sydlig riktning 
har relativt låga integrationsvärden jäm-
fört med de gator som löper i öst-/västlig 
riktning. Detta förstärks genom stora 
nivåskillnader i framförallt utrednings-
områdets västra del och området närmast 
kyrkan. Storgatan och Skeppsbrogatan är 
jämnare och erbjuder en behagligare färd. 
Gaturummen i nord-/sydlig riktning är 
även mer utsatta för klimatet. Framförallt 
sommartid är sjö och landbrisen påtagliga 
faktorer som gör att människor undviker 
att färdas där.

Den tydliga öst-/västliga riktningen be-
ror även på utformningen av gator och 
byggnader som förstärker effekterna av 
de naturliga förutsättningarna och un-
derstryker riktningen och fokus i staden. 
Genomgående inom utredningsområdet 
är gatorna i öst-/västlig riktning öppnare, 
har fler entréer och små enheter och fler 
semiytor än gatorna i nord-/sydlig rikt-
ning. Gatorna som går från stadens norra 
delar till de södra upplevs som bakgator i 
Luleå centrum. Skomakargatan som är en 

4.4. SLUTSATSER AV ANALYSEN
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väl integrerad gata i staden och där många 
människor rör sig är ändå ingen livfull 
gata med mångfald och vistelse. Den är i 
dagsläget en transportsträcka till och från 
målpunkter (från parkeringshuset till Stor-
gatan och alla butiker och sedan tillbaka till 
parkeringshuset).  

4.4.2 Barriärer, gallerier och slutna 
fasader – hur de påverkar rörelsen 
i Luleå
Möjligheterna att röra sig i staden minskar 
i och med de barriärer som Skeppsbro-
gatan, Rådstugatan och framförallt Södra 
hamnleden utgör. En stig över Södra 
hamnleden vittnar om människors öns-
kan att korsa leden på fler ställen än som 
erbjuds i dagsläget (Figur 64). Gatan är 
svår att passera och påverkar rörelsen på 
intilliggande gator negativt. Genomström-
ningen av människor minskar och barriä-
rerna skapar återvändsgränder. Barriärerna 
delar även upp staden. Södra hamnleden 
skär av kontakten med vattnet och med 
bostäderna i södra hamn. Bostadsområdet 
blir mycket isolerat och gör att hela Södra 
hamnområdet känns privat. 

Barriärerna förstärks ytterligare i både 
norra och södra hamn i och med de slutna 
fasaderna som bildar murar mot gatan. 
Bebyggelsen i gatuplan utgörs av garage, 
parkeringshus, förråd eller andra slutna 
verksamheter. Detta beror delvis på nivå-
skillnaderna som gör att husen byggs med 
höga socklar för att klara av den kuperade 
terrängen (Figur 65). Med öppnare fasa-
der kan man utnyttja de attraktiva lägena 
bättre, kanske sänka hastigheten på ga-
torna och på så sätt minska barriärverkan. 

Slutna fasader hindrar även rörelsen i 
andra delar av utredningsområdet. Parke-
ringshus och gallerier utgör problem då de 
stora och ofta slutna enheterna motverkar 
att människor rör sig vidare längs gatan 
(Figur 66). In- och utfarterna till parke-
ringshus skapar en känsla av otrygghet hos 
gående och cyklister som måste passera 
dessa ”hål” och bidrar till ett otygligt gatu-
rum. Strandgallerian på Storgatan har på 
senare tid öppnat upp och skapat fler fasa-
der mot gatan. Satsningen har varit lyckad 
för gatulivet i den delen av gatan och är ett 
bra exempel på hur gallerierna kan bidra 
till en utvidgning av Luleås folkliv. 

Figur 64. Få möjligheter att korsa Södra hamnleden tvingar 
människor att skapa egna passager. 

Figur 65. Nivåskillnader i staden gör att många hus får höga 
socklar och slutna fasader.

Figur 66. Parkeringshuset på SKomakargatan hindrar flöder av 
människor längs med gatan.
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4.4.3 Luleås torg
En stad behöver ett torg. Stadens invånare 
behöver en plats för evenemang, vila och 
kontakt med andra människor i staden. 
Luleå har ett torg men, trots att det ligger 
bara ett stenkast från Storgatan, är det få 
som känner till det och ännu färre som 
brukar passera eller vistas där. Köpmantor-
get (Figur 67 och 68) är ett intimt torg och 
en klimatskyddad plats med sol hela dagen. 
Problemet är att gatorna som leder till tor-
get saknar entréer, känns slutna och är då-
ligt integrerade med övriga gator i staden. 
Timmermansgatan svänger lite och Tutti 
Frutti-husen bildar en mur vilket bryter av 
siktlinjerna och axiallinjerna längs gatan. 
Möjligheten av röra sig längs Köpmanga-
tan hindras av vegetationen i Stadsparken 
och höjdskillnader längs gatan.

Ett livligt torg där många rör sig och vistas 
behöver vara på en plats där människor 
passerar naturligt. Det ska bilda ett rum i 
staden som definieras genom att omsluta 
på torget på alla sidor. En tydlig rumsbild-
ning skapar en trygg plats där det är lätt 
att ha uppsikt över det som sker på torget. 
Ett torg i Luleå måste även kunna erbjuda 

soliga och vindstilla platser. För att torget 
inte ska bli en tom och öde plats under 
vintermånaderna måste kunna erbjuda 
aktiviteter hela året. 

4.4.4 Luleås unika läge
Närheten till vatten i Luleå centrum är 
en stor tillgång. Vattnet är en målpunkt 
både sommar och vinter. I norra hamn är 
strandpromenaden och framförallt den 
stora trappan mot vattnet liksom trappan 
på Kulturens hus särskilt lyckade exempel 
på platser som tar till vara på vattnets kva-
liteter och gynnar de sociala kontakterna 
och vistelse i staden. Även på vintern kan 
norra hamn erbjuda i form av en isväg 
runt halvön som utgör målpunkter och 
gynnar rörelse i området. Isvägen ansluter 
till södra hamn men området är fortfa-
rande folktomt även vintertid. På somma-
ren finns förvånande få målpunkter i södra 
hamn. Vattnet är närvarande i människors 
medvetande men tillgången till vattnet mitt 
i centrum utnyttjas dåligt.

Klimatet innebär en begränsning för 
vistelse i Luleå centrum under vintern. 
Klimatet i sig är inte begränsande och för-

Figur 67 och 68. Slutna fasader 
och Timmermansgatans svängda 
sträckning gör att få männiksor letar 
sig vidare till Köpmantorget.
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ändringen i var och hur mycket människor 
rör sig i staden är inte så stor. Den största 
skillnaden är att fler människor rör sig i 
centrum under sommarkvällarna än un-
der vinterkvällen. Under vintern sker den 
mesta utevistelsen under dagen och fram-
förallt under lunchtid väljer många män-
niskor att vistas i staden. Det som dock 
begränsar möjligheten för vistelse och 
därmed för det sociala livet i staden under 
vintern är bristen på sittplatser i staden. 
Av de bänkar som finns längs Storgatan 
plockas många in för att underlätta för 
snöröjningen och sittplatserna som finns 
längs strandpromenaden i norra hamn bli 
otillgängliga då strandpromenaden inte 
snöröjs.  

4.4.5 En dynamisk stad
En stad behöver dynamik, alla gator kan  
och ska inte se lika ut eller ha lika många 
människor som rör sig längs gatan. Det 
måste finnas gator vars orientering är tyd-
lig men det måste även finnas hemliga rum 
i staden som bara är tydliga för de mest 
förtrogna. Genom att ta tillvara gator som 
har ett naturligt flöde av människor och 
förstärka dessa stråk skapas förutsättningar 

för en stad med liv och rörelse. Skomakat-
gatan är en sådan gata där en blandning 
av funktioner, många entréer mot gatan, 
öppna fasader som skapar trygghet och 
många möjligheter att stanna upp längs vä-
gen förstärker det naturliga stråket. Gator 
som har lägre integrationsvärden och där 
det naturliga tempot är betydligt lugnare 
lämpar sig bättre för rekreation, vila och 
vistelse. 

Nedan redovisas resultaten och kommen-
tarer för varje gata inom utredningsområ-
det (Figur 69).
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2 3 4 51
SMEDJEGATAN

Gatan upplevs som något kaotisk. Bilar 
och bussar trängs om utrymmet och att 
cykla från norra till södra hamn är 
nästan omöjligt. Földet hindras av 
busshållplatserna utanför Smedjan som 
blidar en mur. Rörelsen hindras även av 
delivs stora enheter och få entréer mot 
gatan.

2 3 4 51
RÅDSTUGATAN

Rådstugatan har en god blandning av 
funktioner, god integration, relativt 
många entréer mot gatan och öppna 
fasader. Det som hindrar gatan från att 
bli så livfull som analysen visar är den 
höga belastningen av genomfatstrafik 
liksom separering av trafikslag och en 
rörig trafiksituation överlag i korsningen 
Rådstugatan/Sandviksgatan. Stora 
höjdskilnader påverkar integrationsvär-
det negativt.

2 3 4 51
KÖPMANGATAN

Gatan skulle kunna få ett ganska högt 
integrationsvärde men i och med att 
stråket bryts av Stadsparken påverkas 
värdet negativt. Rörelsen på gatan 
påverkas även av de slutna fasaderna i 
gatans östra del i anslutning till 
Köpmantorget och den ensidiga 
funktionen där.

2 3 4 51
STATIONSGATAN

Stationsgatan har en god blandning av 
funktioner i gatans västra del men 
rörelsen av människor påverkas negativt 
av de slutna fasaderna. Stora nivåskill-
nader längs gatan påverkar integrations-
värdet negativt.

2 3 4 51
KYRKOGATAN

Tempot på gatan är mycket lungt. Längs 
gatan finns få entréer och få aktiviteter. 
Trädplanteringar hindrar vinden från att 
ta fart i backarna vilket gynnar lokalkli-
matet något. Den korta gatan och stora 
nivåskillnader ger ett lågt integrations-
värde.

2 3 4 51
NYGATAN

Många byggnader längs gatan har 
slutna källarvåningar i gatunivå som 
följd av stora nivåskillnader. Nivåskillna-
derna skapar även fantastiska utblickar 
och siktlinjer men rörelsen mot vattnet i 
söder hindras av Södra hamnleden.

2 3 4 51
STORGATAN

Storgatan har alla förutsättningar för att 
vara en gata med liv och rörelse och är 
det också. Stråket är som starkast 
mellan Timmermansgatan och Nygatan 
men slutna fasader och få entréer i 
gatans östa och västa del bryter av 
stråket. 



2 3 4 51
SKEPPSBROGATAN

Trots att gatan är väl integrerad hindrar 
den slutna bebyggelsen gatan från att 
bli en livfull plats i staden. Biltrafikens 
barriärs-verkan försvårar kontakten med 
vattnet.

2 3 4 51
KUNGSGATAN

Gatan är en trivsam gatan med en rik 
blandning av både funktioner och olika 
trafikslag. Tätheten och tempot minskar 
närmare Södra hamnleden eftersom 
bebyggelsen ändrar karaktär, bland-
ningen av funktioner minskar och 
anslutande gator har något lägre 
interation. 

2 3 4 51
SÖDRA HAMNLEDEN/VARVSGATAN

Vägområdet utgörs av två paralella 
gator. Södra hamnleden utgör en barriär 
som påverkar hela området och 
angränsande delar negativt för rörelsen 
i staden. Tubens infästning i gatan skär 
av gång- och cyklestråket i öster och 
skapar en otrygg plats.

2 3 4 51
SANDVIKSGATAN

Gatan har dåliga förutsättningar för 
rörelse men eftersom det finns många 
bostäder längs Sandviksgatan gynnar 
det låga tempot funktionen. 

2 3 4 51
SKOMAKARGATAN

Gatan är en av Luleås bakgator. De stora 
enheterna, bristen på entréer mot gatan 
och slutna fasader gör gatan till en 
transportsträcka. God integration med 
övriga gator och målpunkter lägs gatan 
skapar dock möjligheter för rörelse och 
vistelse.

1.    Blandninga av funktioner
2.    Entréer och små enheter
3.    Öppna fasader
4.    Semiytor
5.    Gatans integration

2 3 4 51
TIMMERMANSGATAN

Gatan har dåliga förutsättningar för att 
bli en livfull gata. Siktlinjerns bryts av 
den svängda gatan och  Tutti Frutti-
husen i söder. Detta ger gatan dåliga 
integrationsvärden vars effekter 
förstärks av slutna fasader och få 
entréer mot gatan. Gatans svängda 
form bidrar dock till att skapa ett 
gynnsamt lokalklimat där.

Goda förutsättningar för mångfald, rörelse eller 
vistele

Relativt goda förutsättningar för mångfald, rörelse 
eller vistele

Dåliga förutsättningar för mångfald, rörelse eller 
vistele

Figur 69. En sammanställning och värdering av möjigheterna för mångfald, rörelse och vistelse i Luleå centrum.
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5.  FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
Förslagen på åtgärder för Luleå centrum 
utgörs av två delar. Den första delen är 
mer övergripande och ger generella förslag 
för hela utredningsområdet. Förslagen 
redovisas i sju riktningar för framtida ut-
veckling av staden. Den andra delen visar 
specifika åtgärder för ett antal gator och 
platser. Förslagen baseras på resultaten av 
analyserna och syftar till att förbättra för-
utsättnignarna för mångfald, rörelse och 
vistelse i Luleå centrum.
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RIKTNINGAR FÖR LULEÅ CENTRUM
- förslag till övergripande riktningar 
som kan förbättra förutsättningarna 
för mångfald, rörelse och vistelse i 
stadskärnan

1. FÖRSTÄRK STRÅKEN I NORD-/
SYDLIGA RIKTNING

2. UTNYTTJA STADENS NATURLIGA 
TEMPO

3. MEDVETANDEGÖR OCH 
TILLGÄNGLIGGÖR VATTNET OCH 
ISEN

4. ÖPPNA FASADER MOT GATAN

5. PRIORITERA GÅENDE OCH 
CYKLISTER

6. MINSKA EFFEKTERNA AV 
GENOMFARTSTRAFIKEN

7. MÖJLIGGÖR VISTELSE I STADEN 
HELA ÅRET



5.1 RIKTNINGAR FÖR LULEÅ 
CENTRUM

5.1.2 Utnyttja stadens naturliga 
tempo
Utgångspunkten för åtgärder för Luleå 
centrum bör vara att förstärka de naturliga 
stråken och samlingpunkterna i staden. 
Om gatorna med höga integrationsvär-
den görs tillgängliga för verksamheter där 
flödet av människor är en förutsättning  
skapas goda förutsättnignar för att dess 
verksamheter både ska uppstå och utveck-
las (kap. 2, sid. 27).  Genom att och ta till 
vara varje dels unika förutsättningar kan 
Luleå bli en stad som kan utvecklas och 
kan ta tillvara människors kreativitet och 
vilja att vistas i staden på bästa sätt. Varje 
gata får då möjlighet att utvecklas utifrån 
sin potential och vilket kan bidra till en 
dynamisk helhet. En förutsättning för en 
livfull stad är mångfald och en blandning 
av funktioner (kap. 2, sid. 25). För varje 
gata ser blandningen olika ut men det finns 
alltid en primärfunktion som möjliggör 
och stödjer sekundära funktioner.

5.1.1 Förstärk stråken i nord-/sydlig 
riktning
Luleå har en tydlig öst-/västlig riktning. 
För att möjliggöra en utvidgning av cen-
trumfunktioner i staden måste även rikt-
ningen från de norra till de södra delarna 
förstärkas (Figur 70). En Space syntax-
analys visar att gatornas integrationsvärden 
ökar genom att tillåta gående att passera 
Södra hamleden i plan och öppna upp 
Köpmangatan och Timmermansgatan 
genom Tutti Frutti-husen (se bilaga 3). 
Det medför att Södra hamnledens bar-
riärverkan minskar och ger förutsättningar 
för ett ökat flöde av människor och ökad 
tillgång till vattenområdet i södra hamnen. 
Detta kräver dock att leden klassas ned till 
stadsgata vilket ställer krav på sänkta has-
tigheter och begränsad framkomlighet för 
biltrafik. Kopplingen mellan hamnarna kan 
förstärkas ytterligare genom tydliga gång 
och cykelstråk. 

Figur 70. Sektion Södra hamnleden, förslaget kan öka tillgängligheten till Södra hamn och möjliggöra fler vistelseytor.



5.1.3 Medvetandegör och 
tillgängliggör vattnet och isen
Analysen visar att vattnet och isen karak-
täriserar Luleå som stad och är en stor 
tillgång för rekreation och vistelse (kap. 4, 
sid. 54). Genom att visuellt och mentalt 
stärka kopplingen till hamnarna kan vatt-
net bil en central del även i stadskärnan 
både sommar och vinter (kap. 2, sid. 28). 
Om tillgången till vattnet förbättras i södra 
hamn kan detta skapa en målpunkt som 
området behvöver för att locka människor 
till den här delen av staden (kap. 4, sid. 56). 
Bryggor för småbåtar och strandpromena-
der kan göra södra hamnen tillgängligt för 
aktiviteter och rekreation hela året. 

5.1.4 Öppna fasader mot gatan
För att få en livfull gata behövs männis-
kor som rör sig och vistas där (kap.2, sid. 
24). Entréer mot gatan och öppna fasader 
bidrar till detta (kap. 2, sid. 22). Om man 
skapar entréer mot gatan och på så sätt 
”vänder” bostadshusen mot gatan istället 
för mot innegården kan möjligheterna för 
kontakt i staden öka. Genom att öppna 
upp byggnader i backe för lokaler eller 
bostäder och skapa entréer mot gatan 
i gallerior och parkeringshus kan gatan 
och byggnaderna bli än mer tillgängliga i 
staden. Det kan även bidra till att skapa 
en tryggare utemiljö som leder till liv och 
rörelse även kvällstid.



5.1.5 Prioritera gående och cykliser
Möjligheten för kontakt mellan människor 
är beroende av hastigheten i staden (kap. 
2, sid. 19). Genom att prioritera gående 
och cykliser i planeringen av gaturummet 
kan möjliigheterna till kontakt öka i Luleå 
centrum.  Om Smedjegatan stängs för bil-
trafik mellan Skeppsbrogatan och Stations-
gatan kan gatan och Luleås mest centrala 
delar bli tryggare och mera tillgängliga för 
rörelse och social kontakt. Tillgänglighe-
ten kan förbättras ytterligare genom att 
anordna cykelparkeringar på flera platser i 
staden, framförallt längs de mest använda 
stråken och utanför de stora arbetsplat-
serna.  Även breda trottoarer och över-
skådliga och gena gång- och cykelvägar 
kan förbättra förutsättningarna för rörelse 
och kontakt i Luleå centrum. 

5.1.6 Minska effekterna av 
genomfarts-trafiken
Genomfartstrafiken bidrar till att skapa 
barriärer mot vattnet både i norra och 
södra hamn och hindrar flödet av männis-
kor i staden (kap. 2, sid. 29). Fler passager 
i gatuplan och parkeringar längs gatan kan 
bidra till att minska hastigheterna och ef-
fekterna av  dessa barriärer. Genom att 
planera för trafiklösningar som syftar till 
att minska genomfartstrafiken och leda 
trafiken i staden på fler gator kan rörelsen 
av gående och cyklister förbättras. Kanske 
kan ytterligare en bro över Luleälven vara 
ett alternativ?



5.1.7 Möjliggör vistelse i staden 
hela året
Möbleringen i en stad är viktig för att  
locka till vistelse (kap. 2, sid. 32). För en 
stad med Luleås klimat är det även vik-
tigt att möbleringen är tillgänglig under 
hela året. Detta kan man lösa genom att 
utforma bänkar på ett sådant sätt att de 
klarar av påfrästnignar från klimatet även 
vintertid. Även strandpromenader och 
sekundära sittplatser kan göras tillgängliga 
vintertid genom att snöröja dessa delar 
av staden och arbeta aktivt med belys-
ning (Figur 71).  Om fastighetsägare och 
Luleå kommun samarbetar för att hitta 
en lösning där bostäder och arbetsplatser 
får möjlighet att ta delar av gaturummet i 
anspråk för bänkar eller andra vistelseytor 
kan även detta leda till ökade möjligheter 
för vistelse i det offentliga och semiof-
fentliga rummet. Även dessa ytor bör 
vara tillgängliga även vintertid. Genom 
att utforma byggnader så att de tar till 

vara solen och minskar vindens påverkan 
i gaturummet kan man skapa platser med 
gynnsamtlokalklimat (kap. 2, sid. 32). Även 
genom att plantera träd i gatan minskar 
även vinden och dess kyleffekt vilket ver-
kar possitivt på lokalklimatet.  

Figur 71. Sittplatser som är till gängliga hela året skapar 
möjligheter för vistelse även vintertid.
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Smedjegatan kan delvis bli bussgata, fri 
från biltrafik. En gång- och cykelväg skulle 
kunna förbättra förbindelsen mellan sta-
dens norra och södra del. En synlig dag-
vattenlösning längs hela gatan kan binda 
ihop norra och södra hamn både visuellt 
och mentalt. 

Busshållsplatsen kan flyttas ett kvarter sö-
derut på Smedjegatan. Det nya läget skulle 
kunna minska effekterna av bussarnas till-
fälliga barriärer och skapa en visuell kopp-
ling mellan hamnarna.

En öppen plats mellan Kulturens hus och 
Smedjan kan bli Luleås nya torg. Bygg-
nader och vegetation skulle skapa torgets 
väggar. Trappor och nicher kan bli tillfäl-
liga sittplatser som bidrar till ett gynsamt 
klimat.

Slutna fasader i parkeringshus och gallerior 
kan öppnas upp vilket skapar lokaler i bot-
tenplan.

5.2 FÖRSLAG FÖR FÖRÄNDRING
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Två gator kan bli en. Tydliga gång-  och 
cykelstråk och passager över vägen skulle  
göra området tillgängligt för alla trafikan-
ter. En rymlig trottoar närmast bebyggel-
sen kan skapa rum för vistelse. Parkering 
längs med gatan skulle även kunna bidra 
till lägre hastigheter.

Genom att öppna upp stråken längs Köp-
mangatan och Timmermansgatan skulle 
vattnet och södra hamn kunna bli tillgäng-
ligt för alla luleåbor. Gaturummet kan defi-
nieras med kompletterande bebyggelse

En tydlig markbeläggning kan identifiera 
Köpmantorget. Det skyddade läget mitt 
i staden inbjuder till lek. Genom att till-
skapa en lekplats skapas även en målpunkt 
för boende och besökande. Bänkar och 
möblering bör tillåta flera riktningar och 
användningsområden.

Genom att förstärka stråken genom 
Stadsparken skulle parken kunna bli mer 
välkomnande och bjuda in människor att 
passera och stanna upp där. 

Bänkar längs gång- och cykelstråket skulle 
kunna skapa platser för vila och vistelse.
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6. DISKUSSION
Planering för stadens utveckling borde 
alltid föregås av en utredning eller analys 
av dess förutsättningar. Ofta görs besök 
på platsen innan förändringar och åtgärder 
föreslås men det händer även att plane-
ringen sker utan kunskap om området 
i fråga. Genom att studera det aktuella 
området mer ingående är det lättare att 
identifierar problemet som föranleder för-
ändringen och vilka åtgärder som ger bäst 
resultat. Det finns olika sätt att studera sta-
den. I följande kapitel diskuteras för- och 
nackdelar med de analysmetoder som legat 
till grund för den här utredningen, resulta-
ten av analyserna, de föreslagna åtgärderna 
och fortsatta utredningalternativ.
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6.1 METODERNA FÖR ANALYS

ett flöde av människor är en förutsättning 
för mångfald av verksamheter och männis-
kor liksom för stadens utveckling, baseras 
bland annat på deras teorier om staden. 
Nedan följer en utvärdering av de olika 
metoderna och de bakomliggande teo-
rierna, var de kompletterar samt motsäger 
varandra och vad som kan gå fel om man 
väljer att analysera staden med utgångs-
punkt i dessa metoder.

6.1.1 Byggd miljö och funktioner
Ortsanalysen ger en grundläggande upp-
fattning och förståelse för stadens för-
utsättningar. Det är en bra metod för att 
systematiskt presentera stadens olika delar. 
Med den är det lätt att snabbt skapa förstå-
else för stadens uppbyggnad genom att få 
insikt om den historiska kopplingen. Orts-
analysen bidrar inte till någon djupgående 
analys av mångfald, rörelse och vistelse 
utan utgör ett redskap för att belysa viktiga 
delar i staden.

Den byggda miljön och hur den påverkar 
förutsättningarna för vistelse och rörelse 
i staden analyserades med utgångspunkt i 
Jan Gehl teorier. Metoden för analys i den 

Det är slående att de tankar och teorier 
som ligger till grund för analyserna publi-
cerades för nästan 50 år sedan. Det väcker 
frågor om hur man har resonerat kring 
byggande sedan dess och hur man förhål-
ler sig till dessa tankar idag. Vilken är driv-
kraften i byggandet av staden och vilka in-
tressen är styrande? Varför fortsätter man 
att i många fall bygga för byggandets skull 
och inte för de människor som ska vistas 
i och leva med resultatet? Jag tänker bland 
annat på den nya bebyggelsen på Roberts-
vik längs Kungsgatan i Luleå centrum. 
Husen är slutna mot gatan och bidrar till 
en ointressant och otrygg gatumiljö. Är 
byggnaderna ett reslutat av okunskap eller 
beror det på andra faktorer (pengar?)? 

Det finns en tydlig koppling mellan Jacobs 
(2005) beskrivning av gatan i 60-talets 
New York och Gehls (1980) mer konkreta 
metoder för att studera och bygga för liv 
mellan husen. Även Space syntax som är 
den nyaste av metoderna för analys som 
använts i den här utredningen har kopp-
lingar till både Jacobs, Lynch (1960) och 
Gehl med fler. Den grundläggande filo-
sofin inom Space syntax; att rörelsen och 

form jag har valt att tolka och använda 
mig av den är tidskrävande och lämpar sig 
bäst på ett litet begränsat område. De kon-
kreta villkoren för en livfull stad som Gehl 
presenterar kan lätt appliceras på befintlig 
och ny bebyggelse. Jag ifrågasätter dock 
hur applicerbara villkoren är för staden. 
Gehl säger att öppna fasader är viktiga för 
tryggheten och rörelsen (kap. 1, sid. 16) 
men insyn i hus kan upplevas otryggt och 
framförallt olustigtigt för de boende. Om 
boende kan se ut så kan även männsikor 
som passerar på gatan se in. Gehl säger 
även att låga hastigheter främjar kontakt 
i staden. Genom att begränsa hastigheter 
och prioritera gående i staden skapas för-
utsättningar för mångfald, rörelse och vis-
telse (kap. 2, sid. 20). Jag håller med men 
bilen i staden är viktigt konkurrensmedel 
mot den externa handelsetableringen och 
biltrafiken är en förutsättning för stadens 
överlevnad. Bilen tar plats i staden men 
biltrafiken genererar människor och är i 
sig en förutsättning för mångfald. Utma-
ningen är att leda biltrafiken så att risken 
för barriärer minskar, skapa parkeringar 
som inte upplevs otrygga eller begränsar 
flödet av människor och samtidigt skapa 
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en självklar plats för gående och cyklister i 
trafiken. 

6.1.2 Orientering
Förutsättningarna att orientera sig i staden 
analyserades utifrån Kevin Lynch metod 
baserat på mentala kartor och med hjälp 
av Space syntax. De mentala kartorna som 
togs fram med intervjuer och observa-
tioner av utredningsområdet gav en bra 
övergripande bild av förutsättningarna för 
orientering. Framförallt var metoden ef-
fektiv för att definiera stråk, landmärken, 
barriärer och noder i staden. Utrednings-
området var dock för litet för att identifiera 
olika områden i staden som är relevant för 
orienteringen. Det finns visserligen olika 
delar inom utredningsområdet som kän-
netecknas av olika tempo och funktioner 
men dessa används inte för orienteringen i 
staden. Metoden kan ge olika resultat bero-
ende på vilken skala man väljer att studera. 
För en övergripande skala, det vill säga ett 
stort utredningsområde, kan barriärer bli 
stråk och hela områden i staden kan defi-
nieras som noder. Det är därför viktigt att 
klargöra vilken skala man baserar analysen 
på. 

Space syntax är en objektiv metod för 
att studera flödet och förutsättningarna 
för orientering. Metoden kan dock vara 
missvisande om den inte kombineras med 
visuella analysmetoder. Eftersom resulta-
ten visar en relativ integration, det vill säga 
hur lätt det är att nå gatan från varje annan 
gata inom utredningsområdet, kan den 
faktiska integrationen vara mycket låg även 
om analysen visar på goda resultat. Det är 
även viktigt att ta med ett större område 
än analysen avser för att resultatet inte ska 
påverkas av randeffekter. 

6.1.3 Kompletterande
Det visade sig att i många fall är de olika 
metoderna för analys som använts i ut-
redningen kompletterande. Det tydligaste 
exemplet på detta är Storgatan som visade 
sig ha ett mycket högt integrationsvärde, 
definierades som ett starkt stråk i intervju-
erna och uppfyllde villkoren på öppenhet, 
låga hastigheter och så vidare. Man kan då 
anta att förutsättningarna för mångfald, 
rörelse och vistelse är goda längs gatan 
vilket även observationer på plats visar. En 
kombination av analysmetoderna kan även 
förklara varför verkligheten inte stäm-
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mer överens med resultaten från analysen. 
Detta visade sig i området runt kyrkan. 
Där finns många entréer och öppna fasa-
der, en blandning av bostäder och verk-
samheter men ändå visade intervjuerna att 
området är en blank fläck på den mentala 
kartan. Resultaten från Space syntax ana-
lysen förklarar detta då den visar att inte-
grationen av gatorna är låg och flödet av 
människor är begränsat. Förutsättningarna 
för att människor som inte har ett ärende 
i området passerar där är mycket små. Det 
visade sig även att Skomakargatan har ett 
högt integrationsvärde men inte upplevdes 
som ett stråk bland de intervjuade. Obser-
vationer visade att många människor rör 
sig längs gatan men många slutna fasader 
och få entréer gör att få väljer att vistas där 
en längre tid. Gatan blir istället en trans-
portled mellan målpunkter och får ingen 
tydlig plats i den mentala kartan.

6.1.4 Motsägande
Metoderna för analys och de bakomlig-
gande teorierna kan även vara motsägande. 
Goda integrationsvärden inom Space 
syntax baseras på många korsande gator 
och få riktningsförändringar. Detta gynnas 

av rutnätsstaden som med raka gator och 
många alternativa vägval ofta får höga in-
tegrationsvärden. Gehl och Cullen menar 
dock att slutna rum som kan uppstå då en 
gata svänger och att detaljer i gatan är vik-
tiga element för att skapa ett gaturum som 
upplevs intressant och där människor vill 
söka sig vidare (kap.2, sid. 31). Här uppstår 
en konflikt mellan de olika metoderna som 
man som planerare måste ta ställning till i 
analysen. Timmermansgatan är en sådan 
gata där brutna siktlinjer ger låga integra-
tionsvärden (kap.4, sid. 57). Inventeringen 
visar även att flödet av människor är lågt 
men gaturummet skapar ett behagligt lo-
kalklimat och upplevs intimt. Slutsatsen av 
detta blir att området inte lämpar sig för 
verksamheter där ett stort flöde av männis-
kor är en förutsättning för dess överlevnad 
som till exempel detaljhandeln. Men det 
lugna tempot i kontrast till Storgatans puls 
bidrar till en dynamik i staden (kap.4, sid 
63).  

6.1.5 Fler metoder för analys
För att ytterligare studera staden och för 
att belysa andra faktorer av människors 
upplevelse av staden finns många andra 

metoder inom stadsanalys. Fenomenolo-
giska analysmetoder baseras på studier av 
platsens identitet och hur orientering, iden-
tifikation och minne påverkar upplevelsen 
av platsen. Konsthistoriska analysmetoder 
syftar framförallt till att skapa en bild av 
och ett underlag för skyddsvärda objekt 
och områden i staden. Dessa metoder kan 
ses som en fördjupning av ortsanalysen 
och används ofta i kombination med de 
visuella analysmetoderna som varit grund 
för denna utredning. Det kan även vara av 
intresse att analysera effekterna av olika 
trafiklösningar. Detta görs ofta med olika 
simuleringsprogram.
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6.2 RESULTATET

Analyserna baseras på intervjuer, observa-
tioner och objektiva iakttagelser av staden. 
Space syntax är den analysmetod som jag 
anser är den mest objektiva av de tre meto-
derna som använts i den här utredningen, 
men även den är öppen för tolkning. Re-
sultaten från analyserna kan därför vara 
färgade av mina förutfattade meningar av 
staden. Intervjuerna och samtal med re-
presentanter från Luleå kommun har dock 
bidragit till att skapa en mer nyanserad 
bild. Det hade dock varit önskvärt med 
fler intervjuer och ett bredare underlag 
för att skapa en fullständig bild av hur 
luleåbor och besökande i staden uppfattar 
Luleå centrum. Checklistan som användes 
som underlag för inventeringen är ett bra 
verktyg för att säkra en likvärdig bedöm-
ning av de olika villkoren som Jan Gehls 
metod för analys baseras på. Resultaten 
från Space syntax analysen kan antas vara 
rimliga då en liknande analys (Space scape, 
2008) har visat överensstämmande resultat 
och de övriga metoderna för analys bekräf-
tar detta. 

Resultaten från analyserna och slutsatserna 
är ett underlag för diskussioner om utveck-
lingen av stadens offentliga rum och byg-
gandet. Utredningen är speciellt viktig som 
ett konkret material för politiska diskussio-
ner och beslut kopplade till byggande och 
utveckling av Luleå. Ämnet är aktuellt i 
och med Luleå kommuns pågående arbete 
med en översiktsplan för hela kommunen 
och framförallt för en fördjupad översikts-
plan för centrum. Analyserna kan även 
användas som medel för att föra en dialog 
med Luleås invånare om stadens utveck-
ling och som motiv till de förändringar 
man föreslår.
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6.3 FÖSLAG TILL ÅTGÄRDER

Jacobs (2005) menar att koncentratio-
nen av människor är en förutsättning för 
mångfald i staden men inte någon garanti 
för att mångfald uppstår. Frågan man då 
måste ställa sig är om koncentrationen 
av människor i Luleå är tillräcklig för att 
de föreslagna åtgärderna ska ha någon 
effekt på mångfalden, rörelse och vistel-
sen i staden? I stadskärnan bor ca 8 000 
personer. Det är dessa människor som 
ska fylla stadens gator och torg varje dag. 
Visseligen sker varje dag en inpendling till 
staden för jobb, shopping och nöjen men 
de boende använder staden mer frekvent 
och hela dygnet. Genom att kombinera de 
föreslagna åtgärderna med en förtätning av 
stadskärnan kan de få större effekt för en 
livlig stadskärna.

6.3.1 Smedjegatan
Vinterklimatet i Luleå ställer speciella krav 
på den typ av synligt lokalt omhänderta-
gande av dagvatten (LOD) som föreslås 
på Smedjegatan (kap. 6, sid. 70). Vidare 
studier måste undersöka hur lösningen 
påverkas då vattnet fryser vintertid. Fort-
satta utredningar bör även studera hur 
dessa lösningar påverkar tryggheten och 

tillgängligheten för rörelsehindrade och 
synskadade personer.

6.3.2 Torget
I och med att gamla Fritz Olsson-huset 
revs under sommaren 2010 har det skapats 
en yta mellan Smedjan och Kulturens hus 
som snabbt kommit att bli en omtyckt 
mötesplats för Luleåborna. Fastighetsägar-
förhållanden och redan beslutade planer 
försvårar bildande av det föreslagna tor-
get (kap. 6, sid. 70). Torgets storlek kan 
ifrågasättas. Det är en mycket stor plats 
där gestaltningen och förmågan att skapa 
rumslighet är viktig för att torget inte ska 
kännas för stort. Kanske borde torgets 
storlek minska något med fler byggnader 
framför Kulturens hus men det vore synd 
att tappa kopplingen mellan Smedjan och 
Kulturens hus som är två stora mötesplat-
ser i staden.

6.3.3 Södra hamnleden
Förslaget att omvandla Södra hamnleden 
till stadsgata (kap. 6, sid. 66) måste föregås 
av noggranna utredningar av trafikmäng-
der och klassificering av gatan för att 
garantera gåendes trygghet och inte bidra 

till att skapa bilköer som försämrar luft-
kvaliteten i staden. Rent principiellt anser 
jag att det inte ska finnas trafikleder i cen-
trumkärnan i en stad av Luleås storlek. En 
sådan åtgärd liksom stängning av Smed-
jegatan för biltrafik kan behöva föregås 
av attitydförändringar. Genom att arbeta 
aktivt med information och kampanjer kan 
kunskapen om alternativa transportsätt 
öka liksom viljan att förändra förhållnings-
sätt till biltrafik i staden. Detta måste före-
gås av förbättrade förutsättningar för att 
på ett smidigt sätt använda sig mer av cykel 
och kollektivtrafik för korta resor. Det 
kan hända att det kommer att ske naturligt 
i och med höjda kostnader för bränsle i 
famtiden men samtidigt måste arbetet med 
att åstadkomma en förändrad attityd kring 
kravet på bilar i centrum fortgå. 

6.3.4 Möblering i staden
Primära och sekundära sittplatser, bänkar 
och trappor eller nischer, är viktiga för 
att möjliggöra vistelse i staden. Förslaget 
innebär att sittplatser ska finnas tillgängliga 
även vintertid (kap. 6, sid. 69). Frågan är 
då om människor kommer att använda sig 
av sittplatserna och de tillskapade vistel-
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seytorna när det bli kallt och mörkt under 
vintern eller om dessa bara innebär en 
kostnad för snöröjningen? Det är svårt att 
svara på men om det inte finns möjlighet 
till vistelse kommer heller inte människor 
att vistas där. Efter en mörk vinter törstar 
luleåborna efter solen. Sittplatser i lägen 
med gynnsamt lokalklimat ger människor 
möjlighet att tidigt på vårvintern ta del av 
de första solstrålarna. 

På sommaren flyttar många caféer och 
restauranger ut på Storgatan och skapar ett 
vardagsrum i staden. Genom ett medvetet 
samarbete mellan fastighetsägare och Lu-
leå kommun kan bostadshus och kontor 
få möjlighet att ta delar av gaturummet i 
anspråk (kap. 6, sid. 69). Detta kan leda till 
att mjuka upp gränsen mellan offentliga 
och privata ytor även i andra delar av Luleå 
centrum. En förutsättning för en sådan 
lösning är ett tydligt ställningstagande 
inom kommunen och en dialog där båda 
parter kommer överens om formerna för 
utformning och underhåll.
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6.3.4 Genomförande
Åtgärdsförslagen påverkar och gynnar 
många olika aktörer i staden. Att öppna 
upp fasader och bygga butiker i bottenplan 
på ny och/eller befintlig bebyggelse är en 
fråga för fastighetsägarna medan en bilfri 
del av Smedjegatan är ett beslut för Luleå 
kommuns politiker och tjänstemän. Men 
båda dessa åtgärder gynnar mångfalden, 
rörelse och vistelsen i staden och därmed 
gynnas både fastighetsägarna, genom fler 
möjliga etableringar, och kommunen. Att 
etablera ett samarbete mellan kommun, 
fastighetsägare och andra näringsidkare där 
man tillsammans bär kostnaderna för olika 
åtgärder som förbättrar förutsättningarna 
för en livfull stadskärna, kan vara ett sätt 
för att möjliggöra en förändring i Luleå 
centrum. 
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6.4 FORTSATTA 
UTREDNINGSALTERNATIV

Som en utveckling och fördjupning av 
den här utredningen finns många frågor 
att belysa. Utredningsområdet är mycket 
begränsat på grund av tid och personella 
resurser. En fortsättning kan därför vara 
att studera ett större område med samma 
metoder som den här utredningen baseras 
på. Ett utökat område kan skapa en större 
förankring av resultaten men kan även 
medföra att slutsatserna av analysen för-
ändras (se ovan). Som jag tidigare nämnt 
hade det varit önskvärt med ett större och 
bredare underlag för intervjuerna men det 
kan även vara givande att göra fler obser-
vationer i staden. Genom att observera var 
människor rör sig och träffas i staden vid 
olika tidpunkter och årstider fås ett större 
underlag för att tolka och kontrollera re-
sultaten från de olika analysmetoderna. 
Det vore även givande att utreda hur stor 
exploatering som Luleå centrum klarar och 
kräver och i så fall var en förtätning kan 
ske. Stadsparken är en plats som väcker 
många tankar och åsikter hos Luleåborna. 

Vem är den till för? Hur ska man använda 
den? Är parken i dagsläget en oas i staden 
eller en barriär? Kan en förändring av par-
ken leda till att fler vistas där? Ytterligare 
en fördjupning kan vara att med de me-
toder som använts i den här utredningen 
göra fördjupade studier av Stadsparken, 
dess olika rum och stråk. Om de före-
slagna åtgärderna skulle bli verklighet vore 
det även önskvärt att utreda effekterna av 
förslagen. Har rörelsemönster ändrats? Var 
samlas människor? Har åtgärderna påver-
kat etableringen av nya verksamheter?
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BILAGOR
BILAGA 1. Checklista

GATA

Samla - Sprida
Samla människor och verksamheter så 
att avståndet mellan dem minskar. Korta 
avstånd mellan entréer och mindre 
enheter.

Integrera - Segregera
En blandning och variation av 
verksamheter.

Inbjuda - Avvisa
Privata, semiprivata, semioffentliga och 
offentliga rum.

Öppna upp - Stänga ute
Fasader som medger att man ser och syns 
i det offentliga rummet.

Förhindrar kontakt Möjliggör kontakt

Murar

Avstånd

Hastighet

Olika plan

Orientering; ansikte mot 
ansikte - rygg mot rygg

Beskrivning - övrigt



Intervjufrågor
1. Vad är det första du tänker på, vad symboliserar ordet ”Luleå” för dig? Hur 
skulle du övergripande beskriva Luleå i fysisk mening?
2. Jag skulle vilja att du ritar en snabb skiss över centrala Luleå, mellan norra och 
södra hamn. Rita den som om du skulle göra en snabb beskrivning av staden för 
en främling, gör den så att du får med alla viktiga objekt. Jag förväntar mig inte en 
korrekt karta – bara en övergripande skiss. (Den intervjuade får även göra anteck-
ningar i kartan)
3a. Beskriv din väg till från Stadshuset till Willys så utförligt och detaljerat du kan. 
Föreställ dig att du faktiskt utför resan och beskriv vad du ser, hör eller luktar in-
klusive olika riktningsmärken som är viktiga för dig och ledtrådar som en främling 
behöver för att göra samma vägval som du. Det viktiga är inte gatunamn utan jag 
är intresserad av fysiska saker som en byggnad, buskage, en port eller andra fysiska 
element.
3b. Har du några speciella känslor vad gäller olika delar av resan? Finns det delar 
av resan där du känner dig osäker på orienteringen?
4. Vilka element av centrala Luleå tycker du är mest utmärkande? Det kan vara 
stora eller små, men berätta vilka som är lättast att identifiera och komma ihåg.
5a. Kan du beskriva Köpmantorget, södra hamn, norra hamn och området om-
kring kyrkan för mig? Om du tas dit med ögonbindel vilka ledtrådar skulle du an-
vända för att identifiera dig när ögonbindeln tas av?
5b. Har du några speciella känslor rörande Köpmantorget, södra hamn, norra 
hamn och området omkring kyrkan?
5c. Kan du visa mig på din karta var Köpmantorget, södra hamn, norra hamn och 
området omkring kyrkan ligger? (och om korrekt) Var går gränsen för Köpman-
torget, södra hamn, norra hamn och området omkring kyrkan?
6. Kan du märka ut norr på din karta?
 

Evelina Norén, 27 år, arbetar på planavdelningen (Luleå Kommun), boende på 
Bergnäset, uppvuxen i Måttsund/Mörön 

1. Luleå är en ö med vatten. 
Kommentar: Vatten är hela tiden central i beskrivningen
2. Kommentar: Den intervjuade har svårt att komma ihåg gatorna som går i nord/sydlig rikt-
ning förutom Semdjegatan. Kulturens hus och Storgatan är väldigt utmärkande i kartan. Smed-
jan är bara utsatt till namnet. 
3. Sneddar genom Stadsparken – hör trafiken, det är grönt 
Går mot Smedjegatan (längs med Köpmangatan) förbi kyrkan
Vid Smedjegatan byter intervjupersonen riktning ner mot södra hamn – trafik, 
många människor till att börja med. När intervjupersonen når södra hamnleden 
uppstår svårigheter i att korsa vägen. Hon väljer inte tuben (är mycket tydlig på 
den punkten) utan korsar södra hamnleden i plan, men har svårigheter att komma 
ihåg hur och var man kan passera södra hamnleden. Sedan följer hon leden på 
samma sida som Tutti-Frutti husen – oljud och mycket trafik. I området runt 
södra hamnleden känns orienteringen osäker
4. Kulturens hus, Kyrkan, Stadsparken, Gula paviljongen, Floras kulle (Loet)
5. Köpmantorget: 
Intervjupersonen beskrev området i detalj och kunde placera det korrekt på kar-
tan. Hon tycker att området för Köpmantorget begränsas av husen runt omkring. 
Det bruna huset (Länsförsäkringar) upplevs som en mur. Intervjupersonen be-
skriver vidare att ingenting händer i området och att hon inte har några speciella 
känslor för området. 
Kommentar: Intervjupersonen känner väl till platsen men vistas inte där, ett slutet område
Södra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av Tutti-Frutti husen. Sedan beskriver 
hon området korrekt men kommenterar att hon, trots att hon besökt eller bott i 
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Luleå hela sitt liv, inte har varit inne mellan Tutti-Frutti-husen. Den stora parke-
ringsytan (södra hamnplan) är framträdande. Hamnområdet bortanför husen är 
mysigt. Området begränsas av södra hamnleden och utgörs av parkeringen och 
husen.
Kommentarer: Svårt att avgränsa området. 
Norra hamn: 
Platsen identifieras av rondellen och hamnmagasinen (Norrbottensteatern). Staden 
syns från hamnen. Platsen används ofta, många människor på sommaren, kvälls-
sol. Det är en fin plats, en sommarplats. Området sträcker sig från där teatern bör-
jar till rondellen och avgränsas av bilvägen.
Kyrkan: 
Identifierar sig med hjälp av kyrkan, kyrkan är ett landmärke. Det är en öppen 
plats med mycket grönt. Där finns äldre hus och inga större vägar. Det är en lugn 
sommarplats. Området innefattar även Stadsparken och begränsas av husen runt 
kyrkan. Det är inte en plats man vistas på.
Kommentarer: Det är ingen plats man vistas på utan man passerar den bara.

 Jonas Nilsson – arbetar på Mark- och Exploateringsavdelningen på Luleå kom-
mun, bor i Kyrkbyn utanför Luleå.

1. En lagom stor stad men mycket vatten
2. Kommentarer: Kulturens hus, Stadshuset, Stadsparken, Storgatan, Udden, järnvägsstatio-
nen, busstationen, båthamnen (södra hamn), teatern, hamnarna, Storgatan och Kungsgatan 
ritades ut och omnämndes i kartan. 
3. Sneddar genom parken för att få lugn och grönska. Passerar kyrka på vänster 
sida och går längs Stationsgatan hela vägen till Kungsgatan för att sedan svänga 
mot södra hamn. Där ser intervjupersonen Tutti-Frutti husen och industriområ-
det. Intervjupersonen hade inga svårigheter att orientera sig i någon del av resan. 

Kommentar: Det kan tänkas att intervjupersonen har extra god orienteringsförmåga i och med 
sitt arbete.
4. Domkyrkan, Kulturens hus, Teatern, Stadshuset, Badhuset, Tutti-Frutti husen 
och badhuset utmärker sig.
5. Köpmantorget: 
Intervjupersonen identifierar sig eftersom han känner igen husen runt torget. Han 
har inga speciella känslor rörande området. 
Kommentarer: Placeringen av torget är lite fel.
Södra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig genom kranen och Tutti-Frutti husen. Kranen 
och Granec (småbåtshamnen) väcker känslor för intervjupersonen. När han ska 
begränsa området funderar han länge om det ska innefatta den del som sträcker 
sig till Rådstugatan men bestämmer sig för att bara ta med området mellan kranen 
och slutet på Tutti-Frutti.
Norra hamn: 
Teatern och båtarna identifierar och beskriver platsen. Det är en trevlig plats som 
sträcker sig från teaterns början till rondellen och begränsas av vägen.
Kyrkan: 
Platsen identifieras av kyrkan och träden i Stadsparken. Det är ett ormåde där man 
inte vistas utan mest passerar. Intervjupersonen besöker sällan platsen och har 
därför inget förhållande till den men den känns folktom och öde. Området utgörs 
endast av kyrkan och grönytan runt den byggnaden.

Gunilla Heinrud, + 50 år, arbetar som karttekniker på plankontoret på Luleå kom-
mun, bor ca 100 meter från stadshuset, född och uppvuxen i Luleå och har bott i 
centrum i många år.

1. Närheten till vatten, en trevlig stad, lagom stor



2. Intervjupersonen märker ut Storgatan, kyrkan, stadshuset och järnvägsstationen 
först. Hon har problem med den mentala kartbilden i området mellan Smedjega-
tan och Kungsgatan och mixar ihop de båda gatorna. 
3. Intervjupersonen går Rådstugatan mot södra hamnleden. Korsar Rådstugatan 
vid Stationsgatan och fortsätter mot södra hamnleden. Svänger mot Willys och 
fortsätter längs med västra Varvsleden. Vid Smedjegatan korsar intervjupersonen 
södra hamnleden och fortsätter mellan Tutti-Frutti husen.
Kommentarer: Intervjupersonen beskriver mycket detaljerat sin resa och väljer inte de mest själv-
klara vägarna.
4. Stadshuset, kyrkan, posthuset, teatern, badhuset, residenshuset, rättscentrum, 
”Flickan med bollen” (Floras kulle)
Kommentarer: Intervjupersonen beskriver mindre detaljer i staden och väljer andra objekt att 
identifiera.
5. Köpmantorget: 
Intervjupersonen identifierar platsen med hjälp av de omkringliggande husen och 
träden. Hon beskriver platsen som trevlig men lite folktom, vilket hon tycker är 
synd för det är en fin plats. Det är lite tråkiga gator runt om torget, speciellt den 
mot Kungsgatan. Området för Köpmantorget sträcker sig mot Smedjegatan.
Södra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig och kommer först att tänka på småbåtshamnen 
(för att hon äger en segelbåt och ofta är där under sommartid). Det är en livlig 
plats under sommaren. Området sträcker sig mellan småbåtshamnen och parke-
ringen (södra hamnplan)
Norra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av teatern och Kulturens hus. Det 
finns en fin strandpromenad och Färjan. Det är ganska mycket trafik. Området 
sträcker sig från rondellen till teatern. 
Kyrkan: 

Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av tornhuset i korsningen Kyrkogatan/
Köpmangatan och stadsparken. Det är ett fint område men man passerar mest 
eller om man stämt möte med någon kan man stå och vänta i korsningen Kyrko-
gatan/Köpmangatan. Området begränsas av fasaderna och vägarna runt kyrkan. 
Intervjupersonen lägger även till att stadsparken är svår att passera.
Kommentarer: Överlag beskriver den här intervjupersonen staden mer detaljerat och väljer andra 
vägar när hon färdas. Storgatan är inte lika framträdande och hon undviker att vistas där om 
hon rör sig i staden. Detta skiljer sig från de övriga intervjuade.

Klas Svensson, +20 år, studerar på LTU och arbetar på Hemglass, kommer från 
Örnsköldsvik och är bosatt på Porsön sedan 3 år.

1. Universitetet, vatten och havsnära, en fin stad vid vattnet med tydliga årstider
2. Kyrkan (framförallt när man kommer från Boden-hållet), Stadshuset, Teatern, 
norra hamn, Smedjan och Kulturens hus är utmärkande. Intervjupersonen utgår 
hela tiden från Storgatan.
Kommentarer: Området bortanför Stadshuset och nedanför (mot söder) Storga-
tan är blinda fläckar i kartan. Intervjupersonen kan bilvägarna mycket bra men rör 
och uppehåller sig sällan på de mindre vägarna utanför Storgatan.
3. Intervjupersonen går Storgatan fram till Kungsgatan. Där svänger han mot 
södra hamn och korsar Södra hamnleden. Längs Storgatan händer det mycket. 
Folkliv, hög volym, shopping och bilar. När man kommer till Kungsgatan och 
vandrar gatan ner dör folklivet sakta. Intervjupersonen känner en viss osäkerhet 
i var man kan svänga av från Storgatan för att nå Willys med den närmsta vägen 
men tillägger att ”man kommer ju alltid fram”.
4. Norra hamn – teatern, Kulturens hus, Södra hamn – småbåtshamnen, Smedjan
5. Köpmantorget: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av Shopping som man kan ana på an-



dra sidan Storgatan. Han har inga känslor vad gäller platsen och har sällan vistats 
där. Intervjupersonen tycker att området sträcker sig fram till Storgatan.
Södra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av Willys och Granec (småbåtsham-
nen). Han tycker att där är dåligt med kvällssol och blåsigt och att man som kust-
stad tar tillvara närheten till vattnet mycket dåligt. Området sträcker sig från Gra-
nec till och med södra hamnplan och avgränsas av Södra hamnleden. 
Norra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av teatern. Han tycker att området är 
mycket trevligt och somrigt. Området sträcker sig från slutet av teatern till rondel-
len och avgränsas av vägen.
Kyrkan: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av Stadshotellet. Han beskriver områ-
det som fint men han brukar inte vistas där, har bara passerar en eller två gånger. 
Området innefattar grönområdet runt kyrkan och stadsparken. Intervjupersonen 
är osäker på hur området ser ut.

Miller Gomez, 19 år, student vid gymnasiebyn, har bott i Sunderbyn men bor nu i 
hus på Mjölkudden med sin familj, har bott i Luleå i sex år

1. Smedjan, staden känns liten och blåsig
2. Kommentarer: Skissen är mycket detaljerad längs med Smedjegatan och Storga-
tan men i övrigt finns det många blinda fläckar
3. Resan startar vid Stadshuset och intervjupersonen rör sig längs med Storgatan. 
Han beskriver mycket detaljerat lukter och intryck längs vägen. Vid Kyrkogatan 
tittar han ner mot Inpuls och vattnet. Efter ett tag inser han att han hade kunnat 
snedda genom Stadsparken och fått en kortare väg. Vid Smedjan sväger han mot 
södra hamn och fortsätter längs med Smedjegatan. Han är förvånad att här lig-

ger så pass många butiker. Inga större intryck förrän han ser Tutti-Frutti husen. 
Intervjupersonen korsar Södra hamnleden (han använder inte tuben) och fortsätter 
längs med den vägen förbi Tutti-Frutti till Willys. Intervjupersonen känner en viss 
osäkerhet på orienteringen vi Stadsparken. Den känns stängd och därför använder 
han den inte.
4. Kyrkan, bänken utanför Strand Galleria, busshållsplatsen utanför Smedjan, Kul-
turens hus, gamla Fritz Olsson
5. Köpmantorget: 
Intervjupersonen känner inte till platsen
Södra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av kranen. Han beskriver det som en 
främmande plats, ”lite som Ryssland”, kallt blåsig och övergivet. Området innefat-
tar bara södra hamnplan.
Norra hamn: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av trappan och båten. Han beskriver det 
som en somrig plats. Området sträcker sig från teatern till trapporna och begränsas 
av vägen. Det är bara kanten som är Norra hamn. 
Kyrkan: 
Intervjupersonen identifierar sig med hjälp av kyrkan. Det är en mystisk plats. In-
tervjupersonen har aldrig varit inne i kyrkan. Till området hör även Stadsparken.



BILAGA 3. Space syntax - förslag till 
åtgärder

Bilaga 3. Kartan visar hur integrationsvär-
det för gatorna inom utredningsområdet 
påverkas då gående och cyklister ges möj-
lighet att passera Södra hamnleden på fler 
ställen än i dagsläget. I förslaget har även 
trafiksituationen i korsningen Rådstuga-
tan/Södra hamnleden rätats ut vilket med-
för färre riktningsförändringar för gående 
och cyklister. Integrationsvärdet för Södra 
hamnleden blir något bättre vilket även 
påverkar integrationsvärdet för övriga ut-
redningsområdet och framförallt gatorna i 
direkt anslutning.

Untitled Measure Integration

made by webmap www.thepurehands.org/webmap (c) thepurehands
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