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Sammanfattning 

I en stad som Luleå med ett varierat klimat, från varma soliga somrar till kalla och snöiga 

vintrar, är det viktigt att stadsrummet fungerar under alla årstider. Det urbana rummet är 

detsamma oavsett årstid men förutsättningarna för hur stadsrummet kan användas 

förändras. Många gånger är stadsrummet främst designat och utformat för att användas till 

fullo under snöfria månader och ofta kan anpassningen för vintern glömmas bort. Det är 

viktigt att inte se snön som ett problem utan som en möjlighet.  

Tillgänglighet och trygghet är båda centrala begrepp för vad som bör anses vara mänsklig 

rättighet. Ingen människa ska behöva känna sig åsidosatt och utlämnad av sitt eget samhälle. 

Att känna tillhörighet till sin stad är något alla människor bör erfara, oavsett eventuella 

fysiska eller psykiska hinder. Människor bör även känna sig trygga att vistas och röra sig i 

sin egen stad och inte uppleva en rädsla för att exempelvis utsättas för brott eller skada sig i 

stadsrummet. Staden bör kort sagt upplevas trygg för de människor som vistas där.  

Attraktivitet i en stad är ett mer svårdefinierat begrepp. Grunden kan sägas vara att ett antal 

olika aspekter, utöver rent estetiska inslag, påverkar om människor upplever den som 

attraktiv. Två av dessa aspekter är just tillgänglighet och trygghet. Om människor inte 

känner att staden är tillgänglig och trygg för dem att vistas i är risken stor att de inte heller 

upplever staden som attraktiv. Att en stad upplevs som attraktiv att leva och vistas i kan 

sägas vara en av grundpelarna i det många städer eftersträvar.  

 

”Hur ska man utforma och använda stadsrummet och dess olika utrymmen för att 

åstadkomma en tillgänglig, trygg och attraktiv stad som lockar till ökad användning av 

stadsrummet vintertid?” 

”Vilka funktioner och aktiviteter ska användas för att locka människor till en ökad 

användning av stadsrummet vintertid i Luleå?” 
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Det är dessa frågor detta examensarbete kom att fokusera kring. För att skapa en levande 

stad där invånarna trivs är det viktigt att veta vad som krävs av stadsrummet. Detta för att 

det ska vara tillgängligt, tryggt och attraktivt även under vintermånaderna.  

Syftet med arbetet har varit att få en ökad förståelse för vad som gör en stad tillgänglig, trygg 

och attraktiv vintertid och förstå vad som lockar människor till ett ökat användande av 

stadsrummet dessa månader. Frågorna har besvarats genom en litteraturstudie samt en 

inventering av Luleå centrum. Luleå centrum har använts som ett praktikfall och resultaten 

från litteraturstudien och inventeringen tillämpades sedan för att ta fram ett förslag till 

vitplan för hur stadsrummet där ska utformas och användas under vintern. Vitplanen visar 

på hur stadsrummet kan utformas för att skapa ett tillgängligt, tryggt och attraktivt 

stadsrum som fungerar under hela året. 

 

 

Nyckelord: Vinter, snö, stadsplanering, trygghet, tillgänglighet, attraktivitet, vitplan, urbant 

klimat, mänsklig komfort.
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Abstract 

In a city like Luleå, with big seasonal changes, with warm summers and cold and snowy 

winters, it is crucial that the urban space works no matter the season. The urban space is the 

same all year round but the conditions for how the urban space can be used changes. The 

urban space is often designed mainly for the use in the summer months and the adaptation 

to the winter conditions is often forgotten. When planning and designing an urban space in a 

winter city it is important to see the snow as a possibility, not a problem.  

Accessibility and security are both key aspects as to what should be considered as human 

rights. No human should feel left out or omitted by his or hers own community and fellow 

citizens. To feel that one’s own home and city is accessible to them is something everyone 

should feel, no matter any physical or psychological barriers they experience. People should 

also feel secure in their own city and not experience a fear to, for example, be a victim of a 

crime or to hurt themselves in the urban space. The city should be secure for its inhabitants.  

Attractive is a more elusive aspect. The foundation could be considered to be a number of 

different aspects, besides the purely esthetical elements in a city, which affects people’s 

precipitation of the city and whether or not it is considered attractive. Two of these aspects 

are accessibility and security. If people don’t find the city to be accessible and secure the risk 

is greater that they don´t find the city to be attractive. That a city is perceived as attractive to 

live in and visit could be said to be one of the basic elements in what many cities strive to be.       

 

“How should the urban space be designed and used to accomplish an accessible, secure 

and attractive city that attracts people to greater use during the winter?” 

“Which functions and activities should be used to attract people to a greater use during 

the winter?” 
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The questions above are the ones that this thesis is focused around. To create a living city 

where the inhabitants enjoy being it is important to know what is expected of the urban 

space so that it is accessible, secure and attractive during the winter as well.  

The purpose of this thesis was to develop an increased understanding in to what makes a 

city accessible, secure and attractive during the winter and what attracts people to further 

more use the urban space. The questions above were answered through a literature study as 

well as an inventory of Luleå city center. The result of this was then used as a base when 

looking at a case study of Luleå city center by developing guidelines as to how the urban 

space should be designed and used to fulfill the above mentioned requirements.  

To present the result of the case study an urban winter program was made. This contains 

guidelines that suggest how the urban space can be designed and used to create an 

accessible, secure and attractive city center that is not mainly designed for one of the seasons 

but that works year round.  

 

 

Keywords: Winter, snow, city planning, safety/security, accessibility, attractiveness, winter 

urban plan, urban climate, human comfort.  
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1 Inledning 

1.1 INTRODUKTION  
En lång och kall vinter innebär inte bara att stadsrummet förändras i och med den snö och is 

som bildas, vintern innebär för vissa människor även stora svårigheter att ta sig fram och 

förflytta sig i stadsrummet (Pressman, 1988). Många upplever dessutom en större rädsla för 

att vistas i stadsrummet under vintern på grund av bland annat mörkret. Vintern kan 

medföra att invånarna därför inte uppskattar och njuter av att vistas utomhus (Pressman, 

1990/91). För att människors sociala liv med aktiviteter utomhus ska bevaras under vintern 

är det viktigt att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att påverka det lokala klimatet 

(Pressman, 1996).  

Det finns många teorier kring hur stadsrummet bäst utformas och anpassas för det kalla 

vinterklimatet. Oavsett vilka åtgärder som vidtas är det viktigt att den mänskliga 

upplevelsen av stadsrummet får stå i fokus.  

Luleå är med sitt varierande klimat med lång kall vinter och mycket snö en stad som står 

inför många av de specifika problem som listas för vinterstäder. Luleå centrum är ibland 

även väldigt vindutsatt vilket gör att en del av problemen förstärks i och med den stundtals 

starka vinden. För att kunna tillämpa de åtgärder som förespråkas för att skapa en 

tillgänglig, trygg och attraktiv vinterstad valdes därför Luleå som praktikfall. Närheten till 

staden gjorde detta till ett enkelt val men även det intresse av ämnet som fanns hos 

kommunen.   

 

1.2 SYFTE  
Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för vad som gör en stad tillgänglig och 

trygg vintertid samt vad som lockar människor till ett ökat användande av stadsrummet 

vintertid. Dessutom är syftet att ta fram ett förslag till vitplan för Luleå centrum vilken kan 

bidra till att göra Luleå centrum tillgängligt, tryggt och attraktivt för dess invånare.  
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1.3 MÅL  
Målet med examensarbetet är att förstå vad som gör en stad tillgänglig, trygg och attraktiv 

samt lockar till ökad användning vintertid. 

Målet med examensarbetet är även att ta fram ett förslag för hur stadsrummet i Luleå 

centrum kan utformas för att skapa ett tryggt, tillgängligt och framkomligt stadsrum som 

fungerar under vintern men också under övriga årstider. 

 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 
De forskningsfrågor vilka detta examensarbete har fokuserat kring är följande:  

”Hur ska man utforma och använda stadsrummet och dess olika utrymmen för att 

åstadkomma en tillgänglig, trygg och attraktiv stad som lockar till ökad användning av 

stadsrummet vintertid?” 

”Vilka funktioner och aktiviteter ska användas för att locka människor till en ökad 

användning av stadsrummet vintertid i Luleå?” 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet har avgränsats till att till största del fokusera kring aspekterna tillgänglighet, 

trygghet och attraktivitet i en vinterstad, eftersom dessa begrepp upplevs centrala i en 

levande stad oavsett årstid och därmed kan tillämpas under hela året. 

Den fysiska avgränsningen av vilket område som inventeringen samt vitplanen i Luleå 

omfattar, har valts för att fokusera på områden där många människor är i rörelse och där 

många målpunkter i form av arbetsplatser, handel och service är centrerade. 

 

Markering visar område som omfattas av inventering samt vitplan.  
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1.6 DISPOSITION   
I andra kapitlet i rapporten presenteras den arbetsmetod som använts under arbetet med 

detta examensarbete. Kapitlet behandlar dels den teoretiska delen i form av litteraturstudien 

och dels tillämpningen på praktikfallet. Det senare omfattas av en inventering av Luleå 

centrum, ett förslag till vitplan av Luleå centrum, samt intervjuer av tjänstemän på Luleå 

kommun. 

I rapportens tredje kapitel presenteras den genomförda litteraturstudien vilken behandlar 

begreppen tillgänglighet, trygghet och attraktivitet samt definierar begreppet vinterstad. 

Dessutom presenteras praktikfallets, Luleå centrums, förutsättningar gällande allt ifrån 

väder och drift och underhåll av centrum till hur olika avdelningar inom kommunen arbetar 

med vintern i Luleå stad. 

Fjärde kapitlet är en presentation av de resultat som framkommit vid inventeringen av Luleå 

centrum, den genomförda litteraturstudien samt det framtagna förslaget till vitplan för Luleå 

centrum. Dessutom presenteras en checklista med aspekter att beakta i en vinterstad för alla 

som tagits fram utifrån litteraturstudien, inventeringen och intervjuerna. Denna checklista 

kan sedan användas även av andra kommuner för att kontrollera om deras stad uppfyller 

kraven för att vara en vinterstad för alla.  

Rapportens femte kapitel omfattar diskussion och analys av arbetet som helhet men också av 

respektive delar så som inventeringen, vitplanen och litteraturstudien. Begreppet ”en 

vinterstad för alla” diskuteras och förslag till fortsatt arbete presenteras.  

Slutligen presenteras den genomförda inventeringen och det framtagna förslaget av vitplan 

för Luleå centrum i sin helhet i form av bilagor.  
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2 Metod  
Arbetet med detta examensarbete omfattar ett antal olika delar; inventering av stadsrummet 

i Luleå centrum, en litteraturstudie inom ämnet vinterstad samt framtagande av förslag till 

vitplan för Luleå centrum. Inventeringen samt litteraturstudien användes som grund vid 

framtagandet av vitplanen för Luleå centrum. Litteraturstudien användes även för att 

besvara de forskningsfrågor som arbetet kretsar kring.  

 

2.1 DATAINSAMLING 
De data som samlats in har till största delen utgjorts av direkt datainsamling, det vill säga, 

egna personliga upplevelser av den byggda miljön har stått i fokus. En del av materialet; 

intervjuerna med tjänstemän, utgörs av indirekt datainsamling.  

 

2.1.1 Inventering av Luleå centrum 

Vid inventeringen låg fokus på hanteringen av snö utifrån ett antal olika aspekter så som 

plogning av gator och trottoarer, halkbekämpning samt platser för snöupplag. 

Dokumentation skedde i form av fotografier samt minnesanteckningar. Den fullständiga 

sammanställningen av inventeringen presenteras som en bilaga i denna rapport, se bilaga 

8.1.  

 

2.1.2 Intervjuer med tjänstemän på Luleå kommun 

För att få en bättre förståelse för hur Luleå kommun arbetar med vintern i staden 

genomfördes en rad intervjuer med olika tjänstemän. Personer på tekniska förvaltningens 

avdelningar Gata & Trafik och Park & Natur liksom stadsbyggnadskontorets planavdelning 

intervjuades och de fick berätta hur just de och deras avdelning hanterar vintern i Luleå 

centrum. Tjänstemännens svar på de olika frågorna dokumenterades skriftligt i form av egna 

minnesanteckningar vilka efter avslutad intervju formulerades om till att utgöra det material 

som presenteras senare i denna rapport. För fullständigt utdrag av genomförda intervjuer, se 

bilaga 8.3.  
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2.2 ANALYS AV INSAMLAD DATA  
Datainsamlingen har utgjorts av ett antal olika delar; en inventering av Luleå centrum, en 

litteraturstudie samt intervjuer med tjänstemän på Luleå kommun. Resultatet av 

datainsamlingen presenteras i kapitel fyra. Där kopplas de olika begreppen samman för att 

tillsammans utgöra helheten – vad som gör att en vinterstad upplevs som tillgänglig, trygg 

och attraktiv av människorna som använder och vistas i den.  

Arbetet fokuserar kring följande frågor:  

 

”Hur ska man utforma och använda stadsrummet och dess olika utrymmen för att 

åstadkomma en tillgänglig, trygg och attraktiv stad som lockar till ökad användning 

av stadsrummet vintertid?” 

”Vilka funktioner och aktiviteter ska användas för att locka människor till en ökad 

användning av stadsrummet vintertid i Luleå?” 

 

Insamlingen av data till litteraturstudien har till stor del gjorts via universitetsbiblioteket på 

LTU med hjälp av program så som Primo och Google Scholar. De data som ligger till grund 

för litteraturstudien är därmed begränsad till det material som finns på dessa sidor vilket är 

något som kan ha påverkat resultatet till viss del. Emellertid är litteraturstudien väl 

genomarbetad då den behandlar det som anses som mest adekvat utifrån 

forskningsfrågorna.  

 

Vad gäller inventeringen kunde denna även ha tagit hänsyn till fler personers upplevelse av 

stadrummet. Exempelvis hade en fokusgrupp eller en enkätundersökning om hur staden 

upplevs bidragit till att ytterligare aspekter än de som framkom vid inventeringen belysts. 

Inventeringen gjordes för att ge en bild av hur stadsrummet i Luleå används och underhålls 

under vintern. För att få en ytterligare bild av hur stadsrummet i Luleå används och nyttjas 

under vintern genomfördes även ett antal intervjuer med tjänstemän på kommunen. Dessa 

intervjuer fokuserade kring kommunens arbete i centrum under vintern och gjordes med 

tjänstemän på tekniska förvaltningen samt stadsbyggnadskontoret. En brist vad gäller 

intervjuerna var att de frågor som ställdes till tjänstemännen kan ha upplevts som något 

ledande vilket kan ha påverkat deras svar.  

Resultatet av inventeringen, litteraturstudien samt intervjuerna har legat till grund för 

förslaget till vitplan som tagits fram. Vitplanen är till stor del generellt skriven och behandlar 

inte allt för mycket detaljer vad gäller utformningen av stadsrummet. Detta är något som 
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varit ett medvetet val för att vitplanen ska kunna anpassas utifrån de förutsättningar som 

råder på respektive plats. Emellertid visar vitplanen på platser där olika åtgärder bör 

prioriteras men dock utan att förhålla sig till utformningen på en detaljnivå.  

 

2.2.1 Analysmetod 

Den metod som använts är till största del en kvalitativ metod. En kvalitativ analysmetod 

följer ett arbetssätt som kan sägas vara framväxande och integrerat med en ständig 

helhetssträvan. Metoden syftar till att ge en ökad förståelse där fokus ligger på att få en 

djupgående kunskap i ämnet samtidigt som helhetsbilden av problemet och dess lösningar 

ständigt finns i åtanke. Dessutom kännetecknas en kvalitativ metod av en växelverkan 

mellan datainsamling och analys, användandet av olika typfall samt faktiska egenskaper. En 

kvantitativ analysmetod kännetecknas av en stegvis process med mätbara egenskaper, 

objektivitetsideal samt en analys vilken utgår ifrån testbara hypoteser (Engström, 2013). 

Anledningen till att kvalitativ analysmetod valdes var att de valda forskningsfrågorna anses 

bäst lämpade att studera enligt denna metod.  

 

2.3 RELIABILITET OCH VALIDITET 

2.3.1 Inventering av Luleå centrum 

Då inventeringen genomfördes under ett fåtal dagar vid ungefär samma tidpunkt gör detta 

att resultatet av inventeringen inte skiljer sig markant åt beroende på dag. Dock kan de 

aspekter som inventeringen fokuserade kring vara sådant som skulle kunna gå att förbättra 

beroende på hur detaljerad inventering som efterfrågas. Syftet med inventeringen var till 

största del att fungera som en grund för att få en bild av hur vintern hanterades i Luleå 

centrum, då främst på offentlig mark. Därför anses inventeringens omfattning och 

tillvägagångssätt uppfylla de krav som därmed ställs.  

En brist i genomförandet av inventeringen är att den genomfördes enskilt och inte tar 

hänsyn till flera personers uppfattning av stadsrummet då det är enskilda tolkningar som 

utgör grunden till inventeringen. Inventeringen omfattar emellertid hela det område som 

vitplanen sedan fokuserar kring med dokumentation på majoriteten av gatorna och 

korsningspunkterna i centrum.  
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2.3.2 Litteraturstudie 

I litteraturstudien används till stor del utländska källor då dessa är de källor som upplevdes 

mest relevanta för att kunna besvara forskningsfrågorna. Vid granskningen av flertalet 

svenska källor upplevdes flertalet av dessa inte behandla de aspekter som denna rapport 

fokuserar kring. Dessutom refererade majoriteten av de svenska arbetena till utländska 

källor vilket medförde att de utländska källorna kändes mest adekvata att hänvisa till.  

De mest frekvent använda sökord är: Vinter, snö, stadsplanering, trygghet, tillgänglighet, 

attraktivitet, vitplan, urbant klimat, mänsklig komfort. 

 

2.3.3 Intervjuer med tjänstemän  

De intervjuer som gjordes skedde med utvalda tjänstemän på kommunen vilka har en sådan 

tjänst att de i sina arbeten kommer i kontakt med stadsplanering och trafikplanering i 

centrum under vintern. Intervjuerna genomfördes som personliga samtal där det fördes en 

diskussion kring ämnet med några frågor att utgå ifrån. Under intervjun fördes 

minnesanteckningar vilka sedan har legat till grund för den text som återger Luleå kommuns 

arbete idag.  

Formuleringen av frågorna var inte helt neutrala utan kan till viss del uppfattas som ledande 

vilket kan ha påverkat de intervjuades svar. Huvudsyftet med intervjuerna var emellertid 

var att få en bild av hur Luleå kommun arbetar med stadsplanering och trafikplanering i 

centrum under vintern vilket trots eventuellt ledande frågor ändå upplevdes framgå tydligt.  

2.3.4 Vitplan 

Vitplanen är baserad på de resultat som framkommit vid litteraturstudien, inventeringen av 

Luleå centrum samt intervjuerna med tjänstemän. De aspekter som tas upp är sådana som 

uppfattats som viktiga för att skapa en vinterstad för alla utifrån resultatet av 

litteraturstudien. Då vitplanen till största del är generellt skriven öppnar detta upp för 

tolkningar av texten vilket kan resultera i ett annorlunda slutresultat än det som är avsett 

med vitplanen. Detta rör dock främst mindre åtgärder då huvuddragen för respektive 

område är tydligt skrivna i vitplanen vilket gör det svårt att kringgå någon aspekt helt även 

om utformningen eller genomförandet till viss del kan skilja sig från ursprungsidén.  

Att vitplanen är generellt skriven men öppnar upp för möjligheter till mindre anpassningar 

är dock ett avsiktligt val vilket har gjorts just för att det är väldigt svårt att helt generalisera 

de typer av åtgärder som vitplanen behandlar. Det måste finnas möjlighet till anpassning till 

den specifika platsen och det bör inte finnas någon helt förutbestämd utformning då detta 

inte alltid är det optimala beroende på platsen i fråga. Vitplanen är istället tänkt att fungera 

som ett dokument med riktlinjer kring vad som bör genomföras för att skapa en vinterstad 

för alla även om detaljarbetet är något som bör bestämmas i ett senare projekteringsskede.  
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3 Vad är en vinterstad för alla? 

3.1 ATT LEVA OCH BO I EN STAD MED KALLT KLIMAT 
En vinterstad kan definieras som en stad där klimatet är sådant att temperaturen håller sig 

under noll, där det under längre period ligger snö och där vatten fryser. Dessutom är det på 

dessa platser under vintern begränsat antal timmar då solen når ovanför horisonten 

(Pressman, 1988).  

I Luleå framhålls de vita vidderna, snön, is, mörker och kyla inte bara som kännetecken för 

vintern men också för Luleå som stad. Staden ses av många som ett exotiskt besöksmål där 

landskapet genomgår förändringar under året och där snö och is bidrar till ständig 

förändring. Vintern möjliggör för nya, tillfälliga mötesplatser (Luleå kommun, 2008).  

 

3.1.1 Det kalla klimatets påverkan på människan  

En lång och kall vinter innebär inte bara att stadsrummet förändras i och med den snö och is 

som bildas, vintern innebär för vissa även stora svårigheter att ta sig fram och förflytta sig i 

stadsrummet vilket i sin tur kan bidra till att människor upplever stor rädsla och stress 

under vintern (Pressman, 1988).  

Vintern kan medföra att invånarna inte uppskattar och njuter av att vistas ute i stadsrummet. 

Anledningen till detta kan vara flera saker. Exempelvis kan kylan, snön och vinden bidra till 

många människors upplevda stress i samband med exempelvis resor i staden. Vidare 

innebär vintern för många att antalet möjliga aktiviteter minskar jämfört med under 

sommaren, vilket resulterar i att människor känner sig begränsade i sina aktiviteter och sitt 

sociala liv. Dessutom kan det faktum att vintern innebär en lång period utan grönskande och 

färgglad natur medföra att människor upplever vintern som en monoton period (Pressman, 

1990/91). 

För att bättre klara av de förändringar som sker under vintern anpassar sig de flesta 

människor på en rad olika sätt. Reaktiv anpassning innebär att människan ändrar sin klädsel 

för att kunna vistas i utemiljön utan allt för stora obekvämligheter. En fysisk anpassning 
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innebär att människan anpassar sig efter miljön eller att människan förändrar miljön för att 

tillgodose sitt behov. Interaktiv anpassning går ut på att människor själva förändrar den 

offentliga miljön. Denna typ av anpassning är inte lika vanlig i och med att det innebär att 

inte bara personen själv påverkas utan ochskå miljön och människor i dennes närhet.  

Slutligen finns psykologisk anpassning som innebär att en persons psykiska reaktioner, 

exempelvis på kyla, förändras till följd av kontiunerlig exponering som i längden medför 

minskad påverkan av kylan (Nikopoulou, 2013). Detta styrks av Cena & Clark (1982) vilka 

menar att den miljö som människor upplever som behaglig också är den miljö de är vana att 

vistas i.  

Vidare har det visat sig att människor inte uppfattar kortvarig exponering för extremt klimat 

som negativt om de vet att det endast är tillfälligt. Nikopoulou (2013) menar att det är viktigt 

att skilja på färdvägar och viloplatser när man tittar på hur människan upplever kylan. 

Människor brukar generellt sett inte ändra färdväg för att undvika kortvarig exponering för 

exempelvis kyla medan majoriteten väljer att stanna upp på en plats som inte är så hårt 

utsatt för väder och vind. Detta kan få stora konsekvenser för användningen av stadsrummet 

då människor kan tendera att välja att vistas i vissa delar av stadsrummet medan andra 

platser undviks (Nikopoulou, 2013).   

Oavsett om och i vilken utsträckning människor anpassar sig efter de förändringar som 

vintern innebär, kan ett antal förändringar i människans sätt att använda stadsrummet ses. 

Den största förändringen i nyttjandet av stadsrummet under vintern är att människor 

tenderar att använda, och vistas i det, mindre än under övriga tiden på året, men de är å 

andra sidan i högre utsträckning benägna att använda stadsrummet till det de vill och 

känner inte lika stora begränsningar i att stadsrummet är avsett för något annat syfte. Ett 

kraftigt snöfall kan ibland medföra att det infinner sig en festlig och uppsluppen stämning 

bland de människor som nyttjar stadsrummet, något som man inte lika ofta ser efter 

exempelvis ett kraftigt regn under sommaren (Pressman, 1990/91).    

Människor upplever större trevnad på platser där solljuset är maximalt och vinden är svag. 

Låga temperaturer har visats sig vara tolererbara så länge lämplig klädsel gör att individen 

inte fryser (Pressman, 1990/91).   

 

3.1.2 Betydelsen av det lokala klimatet och dess förutsättningar  

Människor måste få en möjlighet att välja när, var och hur de vill utsätta sig för det kalla 

klimatet. Att det skapas möjlighet för människor att ta skydd för de mest extrema 

väderförhållandena är viktigt men detta bör inte ske på ett sådant sätt att möjligheten att 

vistas ute tas bort (Gehl, 2006).  
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En motsatt teori är att planera för en total eller till stor del klimatskyddad stad. Denna 

uppmuntrar till att bland annat bygga samman viktiga noder i staden via exempelvis 

inglasade passager för att på så sätt undvika att människor vistas ute i gaturummet under 

vintern (Pressman, 1996).   

Vid utformning av urbana rum på makro-, meso-, och mikronivå har inte tillräcklig vikt lagts 

vid det lokala klimatet vilket ofta har resulterat i byggnader och offentliga rum som 

försämrat klimatet och vistelsen i närmiljön (Pressman, 1988). Därför borde det lokala 

klimatet och de förutsättningar som det medför ses som en central del vid utformningen av 

byggnader och stadsrum. Vid extrema fall kan det lokala klimatet till och med ses som den 

avgörande faktorn (Pressman, 1988).  

Om människans sociala liv med aktiviteter utomhus ska bevaras även under vintern är det 

viktigt att se till att tillräckliga åtgärder för att påverka det lokala mikroklimatet vidtas 

(Pressman, 1996).  

 

3.1.3 Stadsplanering för städer med kallt klimat  

Det finns många åsikter om hur man bäst utformar och anpassar en stad för det kalla 

vinterklimatet. En teori lyfter fram vikten av att stadsrummet måste vara mulitfunktionellt. 

Detta då stadsrummet ska fungera under flera olika årstider med helt olika förutsättningar 

och där människan önskar använda stadsrummet olika beroende på rådande klimat 

(Pressman, 1988).  

Vinterträdgårdar och inomhusparker framhålls som viktiga inslag i stadsrummet samtidigt 

som festivaler, vintersportarrangemang och andra evenemang som hyllar och framhåller 

vintern som något positivt, är andra saker som anses viktiga för att ett stadsrum ska fungera 

vintertid (Pressman, 1988). Detta synsätt delas av Luleå kommun som framhåller mångfald 

och flexibilitet som centrala begrepp för utformningen av stadsrummet (Luleå kommun, 

2013b).  

Vidare framhåller Pressman (1988) att det är viktigt att minimera avstånd mellan 

parkeringsgarage, handel och andra faciliteter för att optimera tillgängligheten av 

stadsrummet vintertid. Detta kan dock i sin tur innebära att de utrymmen i centrum som är 

avsedda för gående får stå tillbaka för biltrafiken, något som Luleå kommun motverkar 

genom att gående ska prioriteras högre än biltrafiken i centrum (Luleå kommun, 2013b). Det 

faktum att låta de gående stå i fokus i gaturummet i kombination med begreppet ”use nature 

to fight nature” innebär att stadsrummet kan anpassas för att minimera de obehag som det 

kalla klimatet kan ha på människorna (Pressman, 1988).  

Stadsrummet bör utformas på så sätt att sociala mötesplatser lokaliseras och utrustas så att 

social aktivitet uppmuntras oavsett årstid  (Culjat & Erskine, 1988). Detta påstående stöds 
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även av Pressman (1990/91) som menar att planerare av vinterstäder måste sätta människans 

psykiska och fysiska välmående i första hand vid utformningen av urbana miljöer. Vidare 

menar Pressman (1990/91) att planerare kan tillgodose detta genom att skapa offentliga rum 

som kan anpassas till årstidernas förutsättningar.  

Det är samtidigt viktigt att säkerställa att gaturummen kan underhållas under vintern genom 

att noga överväga vilken typ av vegetation som används, hur stort utrymme olika funktioner 

får i gaturummet och även vilka material som används. Om detta kan åstadkommas, 

samtidigt som de sociala aspekterna tillgodoses kan även kostnaderna för vinterunderhåll av 

gaturummet minskas  (Ebrahimabadi, 2012).      

Pressman (1996) listar ett antal olika sätt att utforma stadsrummet för vintern, vilket omfattar 

att bland annat använda is som konst i stadsrummet, nya former av tillfällig belysning och 

alternativ möblering i stadsrummet. Även vikten av att använda vegetation i stadsrummet 

och uppvärmda trottoarer som sätt att öka människans upplevelse av trevnad framhålls.   

Vidare framhålls varierad utformning av parker och vattennära områden med inslag av is 

och snö som positivt. Att sammanbinda längdskidspår mellan centrum och andra stadsdelar 

och uppmuntra till utövande av andra vintersporter kan komma att resultera i att unga så 

väl som gamla uppskattar vintern lite mer  (Pressman, 1996).   

Vad gäller transporter är det viktigt att busstrafiken anpassar sin tidtabell till ökad turtäthet 

under vintern för att passagerare ska slippa vänta så länge på bussen. Dessutom förespråkas 

uppvärmda busskurer på större busshållplatser för att uppmuntra till ökad använding av 

kollektivtrafiken även under vintern (Pressman, 1996).  

Det är även viktigt för planerare att se till de särskilda behov som personer med 

funktionsnedsättning har och hur dessa kan tillgodoses även under vintern. Planeringen och 

utformningen av stadsrummet bör ha fokus på att alla människor är olika och med olika 

behov (Jones & Payne, 1997).  

 

3.2 EN STAD FÖR ALLA – aspekter att beakta  
I en stad ska de offentliga rummen vara tillgängliga för alla. Den främsta anledningen till det 

är att en stor del av en stads sociala liv sker där.  Staden ska ha platser som främjar naturliga 

möten mellan olika befolkningsgrupper och skapa förutsättningar för en väl integrerad stad. 

Detta i form av bland annat bra utformade parker, gator och torg. Det är även viktigt att 

arbeta för människors ökade trygghet för att skapa ett stadsrum där användningen inte 

begränsas av rädsla eller otrygghet (Majanen, 2005).   
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3.2.1 Tillgänglighet  

En definition av begreppet tillgänglighet  

Begreppet tillgänglighet kan vara svårtolkat och för att underlätta förståelsen av vad det 

innebär kan tillgänglighet delas in i ett antal olika delar. Man talar om fysisk, psykisk, social, 

organisatorisk och ekonomisk tillgänglighet.  (Boverket, 2002).  

Fysisk tillgänglighet innebär att alla människor kan ta sig fram i stadsrummet utan att 

begränsas av fysiska hinder medan psykisk tillgänglighet syftar till att alla ska kunna förstå, 

uppfatta och våga vistas i staden. Vidare syftar social tillgänglighet till möjligheten att kunna 

uppleva och vara en del av stadens sociala liv. Organisatorisk tillgänglighet innebär att ha 

tillgång till de hjälpmedel och den information som är nödvändig för att resa till, inom och 

från staden. Slutligen syftar ekonomisk tillgänglighet till att alla människor ska ha råd att 

använda lämliga färdmedel  (Boverket, 2002).  

Tillgänglighet kan också beskrivas som relationen mellan sociala normer och bestämmelser 

vilket inte bör förväxlas med användarvänlighet som syftar till enskilda personers tolkning 

av dennes närmiljö  (Wennberg, et al., 2010).  

De människor som har störst behov av tillgång till offentliga miljöer för möjligheten till ett 

socialt liv kommer alltid att vara de som av olika anledningar är begränsade i sitt 

deltagande. Detta gör att behovet av fullgoda lokala offentliga rum i anslutning till 

exempelvis bostadsområden är av stor vikt  (Ward Thompson, 2002).  

Enkelt avhjälpta hinder  

Med enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser menas exempelvis mindre nivåskillnader, 

ojämn markbeläggning, trottoarkanter och bristande kontrastmarkering. Även bristfällig 

belysning samt utformning av lekplatser ska åtgärdas. Det är dock viktigt att göra en enskild 

bedömning utifrån varje enskild plats för att undvika att åtgärderna blir för ekonomiskt 

betungande (Boverket, 2013). Ansvaret för att åtgärda hindren ligger oftast hos 

fastighetsägaren, kommunen eller verksamhetsutövaren som är hyresgäst i en fastighet. Det 

är alltså upp till den som är rättsligt ansvarig för hindret att se till att det åtgärdas (Boverket, 

2011).  

Att åtgärda enkelt avhjälpta hinder är av stor vikt. Detta främst eftersom att inte åtgärdade 

hinder utgör en begränsning för vissa människor då dessa inte kan delta i det sociala livet i 

en stad fullt ut  (Boverket, 2005).  

Det har dock visat sig att, även om åtgärder vidtas för enkelt avhjälpta hinder på många 

platser, så saknas ofta ett helhetsgrepp.  Detta resulterar i att människor trots allt är 

begränsade i sitt vardagsliv på grund av att dessa inte kan röra sig fritt i stadsrummet  

(Wennberg, et al., 2010).  
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Tillgänglighet för unga  

När det gäller tillgänglighet för unga är det viktigt att ta särskild hänsyn till de ungas 

närvaro och behov i staden. Det är viktigt att säkerställa att barns och ungas behov av platser 

för lek och rekreation tillgodoses  (Luleå kommun, 2013b).  

På en lekplats är det viktigt att se till att även barn med funktionsnedsättning kan vara 

delaktiga och nyttja lekplatsen. Dock behöver inte hela lekplatsen och samtliga element på 

lekplatsen vara tillgängliga för barn med funktionsnedsättning men det är viktigt att se över 

så att en del av lekplatsen är utformad utefter deras behov. Barn utan funktionsnedsättning 

kan även de använda sig av lekredskap utformade för funktionsnedsatta barn. Exempel på 

element som ökar tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning kan vara räcken och 

staket, lekredskap som ger möjlighet till upplevelser för olika sinnen och sittplatser i 

anslutning till lekredskapen (Svensson, 2008). Det är viktigt att även vuxna personer med 

funktionsnedsättningar har tillgång till lekplatser då även föräldrar med 

funktionsnedsättningar vill kunna vara med när deras barn leker (Boverket, 2005).    

Det är dock viktigt att säkerställa att dessa platser inte bara uppfyller kraven för lek och 

rekreation utan även är trygga att vistas på ur andra avseenden (Ward Thompson, 2002).   

Tillgänglighet för äldre  

Det har visat sig att äldre personer tenderar att vistas ute mindre under vintern än under 

övriga tiden på året. Detta med anledning av de speciella förhållanden som råder under 

vintern i form av exempelvis risk för halka på vägarna samt otillräckligt underhåll av 

trottoarer (Hjorthol, 2012). 

På grund av de äldres rädsla för att halka och skada sig minskar dessas tillgänglighet till 

staden under vintern. Det har visat sig att den största riskgruppen för att halka och skada sig 

under vintern är kvinnor i åldern 50 år eller äldre (Björnstig, et al., 1997). Den viktigaste 

aspekten för äldre vad gäller åtgärder i gaturummet under vintern är att säkerställa isfria 

trottoarer och markbeläggningar (Wennberg, et al., 2009).  Utöver detta önskas bättre 

underhåll av snön, sandning av trottoarer och tillräcklig skottning vid busshållplatser för att 

öka de äldres tillgänglighet i stadsrummet (Hjorthol, 2012).  

Även om det framkommit att äldre gärna önskar att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas i 

stadsrummet framgick även att det var känslan av säkerhet och trygghet i sitt närområde 

som främst påverkade de äldres rörlighet i staden  (Wennberg, et al., 2010).  



14 

 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta  

Med funktionsnedsättning menas alla former av begränsning, eller bristande förmåga, att 

utföra en aktivitet på ett sådant sätt som är att anse som normalt för människor (WHO, 

1980). För personer med funktionsnedsättning innebär det ofta livslånga nedsättningar i 

form av fysiska och psykiska hinder. I hur stor utsträckning som funktionsnedsättningen 

begränsar personerna i deras vardagliga liv beror till stor del på hur stadsmiljön är utformad 

(Svensson, 2008).   

Vad gäller svensk handikappolitik ligger fokus på att skapa mångfald där samhället 

utformas för att möjliggöra för alla att aktivt delta i det sociala livet med jämlika 

levnadsvillkor. Att människor har olika förutsättningar för detta ska inte ses som något 

hinder och inte begränsa någon i dennes vardagliga liv. För att åstadkomma detta är det 

därför viktigt att offentliga miljöer och byggnader planeras och utformas med 

utgångspunkten att människorna som ska använda och vistas där alla är olika och har olika 

förutsättningar (Svensson, 2008). Att fokus vid planering och utformning av offentliga 

miljöer bör ligga på att utforma dessa så att alla människor har möjlighet att använda dem är 

något som även Jones & Payne (1997) framhåller. De menar dessutom att funktionsnedsatta 

utsätts för diskriminering i offentliga miljöer till följd av att de är begränsade vad gäller 

rörlighet och tillgänglighet. Slutligen menar de att människor med funktionsnedsättning inte 

har möjlighet att delta i det offentliga rummet på samma sätt som personer utan 

funktionsnedsättningar.   

SYNSKADADE   

Synskadade personer använder sig av logiskt tänkande i kombination med sin känsel, 

hörsel och sitt luktsinne för att kunna orientera sig i stadsrummet. Ofta använder 

synskadade personer en så kallad teknikkäpp som hjälpmedel för att lättare ta sig fram i 

stadsrummet. Den synskadade förflyttar teknikkäppen från sida till sida framför sig för 

att på så sätt upptäcka eventuella hinder i sin färdväg (Svensson, 2008).  

Ett viktigt inslag för synskadade i stadsrummet är därför ledstråk, vilka utgörs av en 

sammanhängande gångyta fri från hinder. Stråket ska gå att upptäcka både visuellt och 

taktilt för att ytterligare underlätta för synskada att orientera sig. Det är även viktigt att 

stråken inte avbryts av annat än vägbanor och cykelbanor då dessa avbrott kan resultera i 

svårigheter att navigera  (Svensson, 2008).  

Bra belysning, färgsättning som underlättar orientering i stadsrummet, 

orienteringspunkter och en god ljudmiljö är några ytterligare förutsättningar som är 

avgörande för synskadade personer (Svensson, 2008).  
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RÖRELSEHINDRADE  

Plana och korta förflyttningsvägar, ledstänger i trappor och ramper och tillräcklig 

markbeläggning är några av de saker som är viktiga för rörelsehindrade personers 

tillgänglighet till stadsrummet (Svensson, 2008).  

Trottoarkanter eller en lång backe utan vilplan är exempel på element i stadsrummet som 

kan bli oöverstigliga hinder för personer med funktionsnedsättning. Det är därför extra 

viktigt att se till att det finns möjlighet till vila i anslutning till exempelvis branta backar 

och trappor samt i parker och vid större mötesplatser. Dessutom är det viktigt att det i 

anslutning till sittbänkar även finns utrymme för personer i rullstol (Svensson, 2008).  

KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

För personer med någon form av kognitiv funktionsnedsättning är det viktigt att det är 

enkelt att orientera sig stadsrummet vilket underlättas av en logisk och konsekvent 

utformning. Det är även viktigt att eventuell utrustning är självförklarande för att 

underlätta användningen av denna. Slutligen bör alla ändringar i trafiksystemet som görs 

förmedlas till allmänheten på ett lättbegripligt sätt för att undvika desorientering och 

förvirring för personer med kognitiva funktionsnedsättningar (Svensson, 2008).  

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR UR ETT GENUSPERSPEKTIV 

Det är sedan tidigare känt att kön och funktionsnedsättning båda är grunder till olika 

former av diskriminering i samhället i varierande utsträckning. Män och kvinnor med 

funktionsnedsättning är båda utsatta för diskriminering, om än på väldigt olika sätt 

(Morris, 1993).  

Enligt Jones & Payne (1997) utsätts kvinnor i högre grad än män för diskriminering vilket 

särskilt gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Detta då kvinnor med 

funktionsnedsättningar måste bevisa att de har samma behov och kapacitet att utföra 

olika saker i vardagslivet som kvinnor utan funktionsnedsättning. Förutom detta måste 

de även hävda sin rätt som kvinnliga medborgare inför andra personer i samhället.  

Tillgänglighetsaspekter specifika för vintern  

Under vintern är det viktigt att säkerställa att trottoarer och vägar plogas ordentligt för att 

förenkla för människor att ta sig runt i staden. Extra viktigt är detta för personer med någon 

form av funktionsnedsättning och äldre personer som har extra svårt att ta sig fram om 

underlaget är ojämnt och halt (Hjorthol, 2012). För att underlätta för plogning vintertid är det 

även viktigt att se över var eventuella trädplanteringar placeras. På smalare gator kan 

trädplanteringar även utgöra potentiella hinder för gångtrafikanter då snövallar ofta lämnas 

i anslutning till trädrader (Luleå kommun, 2004). Snövallar bör även undvikas i nära 

anslutning till parkeringsplatser för rörelsehindrade då detta kan resultera i att personer inte 

kan ta sig från parkeringsplatsen till trottoaren (Svensson, 2008).  



16 

 

Även under vintern är det viktigt att till så att stråk skapas för att underlätta orienteringen 

(Boverket, 2005). Känslan av enhetlighet kan ökas genom att välja samma typ av belysning 

längs en gata och placerade belysningen på strategiska (Svensson, 2008). Hela sträckan 

behöver emellertid inte ha exakt samma ljus och ljusstryka men det är viktigt med en 

gångyta där belysningen är densamma längs hela sträckan (Boverket, 2005).  

Även om tillgänglighet till stadsrummet vintertid ofta rör drift och underhåll är det viktigt 

att komma ihåg att en ökad tillgänglighet till stadsrummet kan uppnås samtidigt som 

stadsrummet är vackert och trivsamt att vistas i  (Luleå kommun, 2004).  

  

3.2.2 Trygghet 

En definition av begreppet trygghet  

Trygghet är ett grundläggande behov för alla människor och det är dessutom en viktig del i 

det hållbara planeringsarbetet (Boverket, 2002). Det är dock angeläget att komma ihåg att en 

plats som kan upplevas som intim och spännande av en person kan uppfattas som en otrygg 

av någon annan (Ward Thompson, 2002).  

Otrygghet i stadsrummet – orsaker och konsekvenser  

Känslan av trygghet handlar till stor del om att se och att vara sedd i stadsrummet; en känsla 

av social kontroll (Boverket, 1998). Avsaknaden av detta gör att människor upplever 

otrygghet vilket begränsar deras rörlighet och frihet (Luleå kommun, 2004).  

Det har visat sig att framförallt kvinnor och äldre i stor utsträckning av sin rädsla i sitt 

vardagliga liv. Till stor del handlar dessa gruppers rädsla om att drabbas av våld eller annat 

brott vilket gör att de undviker allt ifrån offentliga platser till allmänna kommunikationer, 

särskilt under dygnets mörka timmar. Människors rädsla gör att deras delaktighet i stadens 

offentliga liv blir till en barriär (Boverket, 1998).  

En stor del av rädslan och otryggheten kan ibland ha sitt ursprung i personens egen fantasi. 

Baserat på rykten, rapportering i media samt tidigare erfarenheter kan människor föreställa 

sig att vissa platser är otrygga även om någon verklig fakta inte direkt stödjer att just den 

platsen är otrygg (Listerborn, 2002). Oavsett om otryggheten är föreställd eller verklig 

värderas tryggheten högt vad gäller trafiken vilket emellertid inte alltid något samband med 

trafiksäkerheten. Exempelvis är risken för att utsättas för någon form av våldsbrott större i 

det egna hemmet än i trafiken men många kvinnor upplever trots det större otrygghet i den 

offentliga miljön (Boverket, 2002).  
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Antalet grövre brott har ökat på senare tid vilket kanske kan vara en av orsakerna till att 

människor upplever större otrygghet i stadsrummet (Boverket, 1998). Det har dock visat sig 

att förbättrad säkerhet inte alltid leder till ökad trygghet utan ibland kan det snarare ha 

motsatt effekt; människor upplever en falsk trygghet då de anser att säkerheten är bra (Luleå 

kommun, 2004).  

Åtgärder och metoder för att öka känslan av trygghet  

Det mest betydelsefulla att arbeta med för att öka känslan av trygghet i en stad är att 

uppmuntra människor att vistas i den. En stor del av tryggheten i offentliga rum hänger 

samman med närvaron av andra människor (Luleå kommun, 2004). Oavsett om 

människorna är bekanta eller främmande för varandra resulterar andra människors närvaro i 

en känska av ökad trygghet (Boverket, 1998).  

En av de aspekter som bör tas i beaktande vid diskussionen om trygghet i stadsrummet är 

relationen mellan stadsrummets fysiska och sociala natur. En plats fysiska utformning kan 

vara av avgörande betydelse för om platsen kommer att vara en central del i stadens sociala 

liv. Det har även visat sig att vilka funktioner som finns i anslutning till en plats påverkar om 

platsen får en central del i det sociala livet (Luleå kommun, 2004). 

Brottslighet i stadsrummet  

Hur staden är utformad och vilka olika funktioner som finns i staden är två faktorer som 

påverkar känslan av trygghet men också möjligheten att begå brott. Beroende på hur en stad 

utformas kan det skapas platser som uppmuntrar till brott om brottsförebyggande aspekter 

inte tas med som en central del i planeringsskedet. Det är med andra ord kommunens 

uppgift att se till att lämpliga brottsförebyggande åtgärder vidtas och att staden utformas så 

att platser inte uppmuntrar till brott. Återigen handlar det om social kontroll; att se och att 

bli sedd av andra människor kan sägas minska risken för brott (Boverket, 1998).  

Sedan början av nittiotalet har det totala antalet brott minskat medan antalet grövre brott 

ökat och därmed har också rädslan för att utsättas för brott ökat. Om denna rädsla får allt för 

stort utrymme kan detta resultera i att allt för stora brottsförebyggande åtgärder vidtas vilket 

i slutändan gör att ytterligare rädsla skapas. Därför är det viktigt att ta med brott vid 

planering och utformning av stadsrum men samtidigt komma ihåg att fler människor i 

stadsrummet ger en ökad känsla av trygghet (Boverket, 1998).  

Trygghet ur ett genusperspektiv 

Det har framkommit att kvinnor i större utsträckning än män upplever otrygghet. Denna 

rädsla är inte alltid knuten till någon särskild punkt eller plats utan gäller ofta oberoende av 

plats. Kvinnorna sägs se sig själva som offer i en stad skapad av och avsedd för män. Hur 

samhället ser ut och är uppbyggt sägs vara anledningen till att män och kvinnor intar olika 

roller i samhället, roller som bestäms av dem själva och av andra personers människo- och 

samhällssyn (Berg & Lundin, 2011).  
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I enkätundersökningar har det framkommit att kvinnor har en större benägenhet att ändra 

sina vanor och rörelsemönster till följd av otrygghet än män. Framför allt gäller det ändrade 

beteendet kvällstid då många kvinnor helt undviker att besöka centrum (Majanen, 2005). Det 

faktum att kvinnor generellt undviker vissa platser kvällstid stödjs även av Koskela (1999) 

som även hävdar att det framförallt är platser som upplevs som folktomma som kvinnor 

undviker.  

Många kvinnor känner sig tvingade att ändra sina vanor och rörelsemönster till följd av sin 

rädsla och otrygghet. Detta riskerar att resultera i en ojämlik och odemokratisk stadsmiljö 

vilket även minskar människornas frihet i stadsrummet (Luleå kommun, 2004). Det är dock 

viktigt att ta båda parters åsikter i beaktande i arbetet med att öka integrationen (Majanen, 

2005).  

  

3.2.3 Attraktivitet 

En definition av begreppet attraktivitet  

Attraktivitet är subjektivt och upplevs följaktligen olika av olika personer (Bergbrant & 

Lindström, 2013). En attraktiv plats är ofta en plats som upplevs som trivsam med ett bra 

mikroklimat med mycket sol och värme. Utöver klimatet påverkar stadsrummets skala, 

gestaltning och eventuella grönstruktur om en plats upplevs som attraktivt (Boverket, 2002).   

Attraktivitet och aktivitet 

Urbana rum med en lyckad utformning och design tilltalar och drar till sig människor. 

Människorna bidrar i sin tur till att företag och bostäder etableras i området vilket på sikt gör 

att området även blir ekonomiskt framgångsrikt. För att urbana rum ska bli attraktiva för 

människor att vistas i är det viktigt att utformningen av dessa renderar i en socialt, kulturellt 

och ekonomiskt stimulerande miljö. Urbana rum som skapats till följd av handel, politiska 

beslut eller klimatförhållanden är viktiga för det sociala livet då dessa platser erbjuder 

mängder av möjligheter till kommunikation mellan människor (Nikopoulou, 2013). 

Det är angeläget att utforma staden så att stadsrummen uppmuntrar till mänsklig integration 

och agerar mötesplats för stadens invånare (Majanen, 2005). Det har dock framkommit att 

mängden aktiviteter varierar beroende på årstid. Detta då det under vintern är det ofta svårt 

och obekvämt att resa vilket leder till att människor drar sig för att lämna bostaden eller 

arbetsplatsen för att vistas i stadsrummet. De aktiviteter i stadsrummet som inte anses som 

nödvändiga minimeras under vintern. Jan Gehl gjorde redan på 1960-talet en studie i 

Köpenhamn där han kom fram till att antalet aktiviteter minskade under vintern. Dessutom 

drog Gehl slutsatsen att typen av aktivitet ändras under vintern (Pressman, 1990/91).  
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Under vintern blir det extra tydligt att det är viktigt att skilja mellan olika typer av 

aktiviteter. De sociala aktiviteterna är i större grad beroende av klimatet och 

förutsättningarna i det urbana rummet medan de nödvändiga aktiviteterna genomförs 

oavsett årstid och det rådande klimatet (Ebrahimabadi, 2012).  

Utomhusaktiviteter bidrar till att öka livskvalitén i form av förbättrad hälsa men också i form 

av minskad stress och en positivare livsbild (Hjorthol, 2012). Det kalla, blåsiga vinterklimatet 

med snö och is är emellertid en av faktorerna som formar människorna som lever i det. 

Många städer och kulturer strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt motverka de 

effekter som den kalla vintern har på livet i staden. Ibland lyfts vintern, med sin kyla och 

snö, fram som något positivt och inspirerar till aktiviteter som hyllar vintern. Till exempel 

anordnas festivaler, marknader och vintersporter som alla är beroende av vinterklimatet 

(Pressman, 1996).  

Aspekter som påverkar en stads attraktivitet  

Enligt Nikopoulou (2013) upphör de vanliga sociala normerna under vintern. De offentliga 

rummen blir mer fria och de oskrivna sociala regler som vanligtvis råder upphör till viss del 

att gälla. Människor känner att de har rätt att nyttja stadsrummet på ett annat sätt än under 

resterande delen av året då de ofta upplever att stadens planerade funktion begränsar dem i 

sin aktivitet.   

Utvecklingen på senare år har, i form av anläggande av externa köpcentrum, gjort att städers 

stadskärnor fått ökad konkurrens vad gäller att locka till sig företag och besökare. Detta gör 

att vikten av att ha en attraktiv stadskärna med stark attraktionskraft har ökat ytterligare. 

Det är viktigt för kommuner, fastighetsägare och näringsliv att samverka för att tillsammans 

kunna bidra till att skapa en attraktiv stadskärna (Bergbrant & Lindström, 2013).  

Bilen har och har haft en central roll i planeringen av stadsrummet. Det har bidragit till att 

göra rummet mer svårtillgängligt för människor. Det offentliga rummet byggdes i första 

hand för bilar istället för människor. Det är angeläget att fokus ligger på att staden ska 

fungera som en mötesplats för sina invånare. Människornas behov av stadsrummet bör vara 

central vid planering (Berntsson, 1995).  

Till skillnad från det man tidigare trott, har det visat sig att det är utrymme och ytor för 

gående som är det effektivaste sättet att locka människor till det urbana rummet, snarare än 

att planera för biltrafik (Luleå kommun, 2004). Denna teori stödjs av Bergbrant & Lindström 

(2013) som hävdar att fokus bör ligga på att skapa så kallade ”shared spaces”, dvs. platser 

där biltrafik är tillåten men på de gåendes villkor, samt gågator för att locka människor att 

vistas i stadsrummet. De hävdar att bilen i sig inte är problemet utan snarare det faktum att 

stadsplaneringen givit bilen en så central roll. För att attrahera människor att vistas i 

stadsrummet, inte bara då de måste utan även när det väljer att göra det, krävs därför att 

stadens utformning och funktion leder till ett rikt gatuliv (Luleå kommun, 2004).  
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För att skapa ett attraktivt stadsrum som lockar människor att använda det är det viktigt att 

se till att skapa ytor för dem att vistas på. Dock innebär inte öppna ytor nödvändigtvis att 

det sociala livet främjas utan utformningen av dessa är avgörande för vilken roll platsen 

kommer att spela i en stads sociala liv (Nikopoulou, 2013). Vidare har det framkommit att en 

god skötsel av det urbana rummet är en förutsättning för en attraktiv stadsmiljö. Dessutom 

är det viktigt att tillhandahålla platser som möjliggör för människor att stanna upp och 

uppleva stadsrummen. Till exempel kan detta utgöras av sittplatser på olika platser runt om 

i stadskärnan. Även konst har visat sig påverka en stads upplevda attraktivitet. Konst i 

stadsrummet är ett betydelsefullt inslag, inte bara av historiska skäl utan också för att skapa, 

och styrka, en stads identitet (Luleå kommun, 2004). Parker och grönytor utgör också en stor 

del i ett attraktivt stadsrum då parker av många upplevs som fria och trygga platser. För 

många är dock parker förknippade med rädsla och oro, vilket gör att utformningen av dessa 

platser är av extra stor vikt för att öka en stads attraktivitet (Ward Thompson, 2002).  

  

3.2.4 Drift och underhåll  

Det är inte tillräckligt att en plats är tillgänglig och användbar då den anläggs utan det är 

minst lika viktigt att denna tillgänglighet och användbarhet bibehålls i form av förvaltande 

och underhåll (Svensson, 2008). 

Drift och underhåll av gator i en vinterstad 

Ett bra underhållet gaturum under vintern bidrar till att öka säkerheten för de gående och 

övriga trafikanter. Dessutom har det en positiv inverkan på den upplevda tryggheten hos de 

som nyttjar stadsrummet. Det är därför angeläget att se till att snövallar inte blockerar 

exempelvis trottoarer och gångvägar samt att gångvägar samt korsningspunkter hålls fria 

från is och snö. Även sandning av gatan är viktigt för att undvika olyckor (Svensson, 2008).  

Det har visat sig att äldre personer, i större utsträckning än andra, riskerar att skadas i 

trafiken till följd av dåligt underhåll av vägnätet. För att motverka detta är åtgärder som 

tillräcklig plogning, sandning och andra halkbekämpningsåtgärder av stor vikt 

(Ebrahimabadi, 2012). För att öka tillgängligheten till trafikrummet vintertid måste därför 

regelbundna kontroller och underhåll av gångvägar, för att bland annat åtgärda ojämnheter i 

markbeläggningen, göras (Svensson, 2008). Det har framkommit att många äldre ofta 

upplever att gångvägar är för ojämna för att det ska vara möjligt för dem att ta sig fram med 

rullatorer. Dessutom upplevs underlaget för halkigt då halkbekämpande åtgärder inte alltid 

vidtas vid underhållet av vintervägar. De äldres rörlighet och därmed också tillgängligheten 

till stadsrummet minskar i och med otillräcklig drift och underhåll av vintervägarna. Drift 

och underhåll måste därför få tillräckliga finansiella medel att röra sig med då dåligt drift 

och underhåll bidrar till ökade hälsoproblem för människor (Hjorthol, 2012).  
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Utveckligen inom drift- och underhållssektorn har ofta inneburit att nya avancerade tekniker 

för bland annat halkbekämpning ersatt de mer traditionella tillvägagångssätten. Det har gjort 

att underhållspersonal ofta ställs inför situationer då de snabbt måste avgöra det mest 

effektiva sättet att underhålla en gata, utifrån både kostnader och effekt på vägrummet. 

Detta för att kunna möta de mål för drift och underhåll som satts upp av kommunen 

(Broviak, 2005).  

Många gånger glöms driften och underhållet bort vid planeringen och utformningen av 

vägrummen. Det är viktigt att tillvarata den erfarenhet som finns bland 

underhållspersonalen för därigenom öka förståelsen för hur underhållet kan effektiviseras. 

Det handlar inte bara om att öka kvaliteten på underhållet utan också om att förbättra 

kvaliteten på de offentliga rummen samt att säkerställa tillgängligheten till staden 

(Ebrahimabadi, 2012).  

Prioritering av trafikslag  

1961 fastslogs vikten av bilfria ytor i det urbana rummet och dess inverkan på en plats 

attraktivitet och tillgänglighet. Torgets funktion lyftes fram som en plats tillgänglig för alla 

där biltrafiken inte får spela en central roll (Cullen, 1971).  

 

Under vintern finns möjlighet att framhålla och uppmuntra till att vintertransportmedel 

används i staden. Främst bör användandet av spark och längskidor som transportmedel i 

staden uppmuntras. Idag ses framförallt längskidåkning som en friluftsaktivitet men med en 

kombination av vissa designåtgärder och vinterunderhåll kan längdskidor nyttjas som 

transportmedel även inom staden under vintern (Ebrahimabadi, 2012).  

 

Trafiksäkerheten för framförallt de oskyddade trafikanterna bör prioriteras högt i 

gaturummet. För att åstadkomma detta kan vissa åtgärder gällande exempelvis anpassning 

av hastigheter och ytor avsedda för gående krävas (Luleå kommun, 2004).  

 

De gåendes, cyklisternas och kollektivtrafikens behov i gaturummet bör prioriteras före 

biltrafikens behov (Luleå kommun, 2013b).  Det är också viktigt att komma ihåg att inte bara 

ytorna prioriteras utan att detta också åtföljs av tillräcklig drift och underhåll eftersom 

möjligheten att använda kollektivtrafiken som transportmedel många gånger är helt 

beroende av underhållet av exempelvis trottoarer och busshållplatser (Hjorthol, 2012).  

  

3.2.5 Stadsplanering som verktyg för att skapa en vinterstad för alla  

Det är viktigt att stadsplanerare tar tillvara på, och hyllar, människors olikheter vid 

stadsplanering. Att ta hänsyn till samtliga grupper i samhället och möjliggöra för alla att 

nyttja stadsrummet är en viktig aspekt vid stadsplanering. Tidigare har ofta stadsrummet 

utformats för de grupper i samhället som har stort politiskt inflytande. Många gånger 
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resulterade detta i att grupper i samhället som inte var lika duktiga på att framhålla sina 

behov blev förbisedda i utformningen av staden. Därför är det extra viktigt att lyfta fram att 

alla människor har olika förutsättningar och därmed också olika behov av stadsrummet men 

att alla i lika hög grad har rätt att nyttja det. Grunden i stadsplanering bör ligga på social 

integration i samhället (Jones & Payne, 1997).  

I Luleå har just detta fastställts vilket bör resultera i trygga, tillgängliga och säkra urbana 

rum där alla invånare har samma möjlighet, och rätt, att bruka stadsrummet utifrån sina 

personliga behov (Luleå kommun, 2013c). 

 

3.2.6 Exempel från andra vinterstäder  

I Quebec, Kanada, hålls årligen en vinterkarneval där det offentliga rummet omvandlas med 

hjälp av is och snö. Olika konstnärer får i uppdrag att designa och bygga olika element i 

staden som tillsammans bildar en helt ny stad i staden. I centrum står ett palats helt gjort i is. 

Ett år gjordes även en sorts berättelse av stadens och platsens historia från istiden och fram 

till idag, i form av olika konstverk i is som tillsammans kallades ”Time Line”. Även mängder 

av belysning använda för att ytterligare förstärka upplevelsen av platsen. I och med 

användandet av ljus förändrades ständigt platsen och gav upplevelsen ytterligare en 

dimension (Anonymous, 2000).   

I Queenstown, Nya Zeeland, hålls årligen sedan 1975 en festival för att hylla att vintern 

börjat. Redan när festivalen för första gången hölls för snart 40 år sedan anordnades 

vintersporttävlingar i bergen, konserter och en bal.  När festivalen gick av stapeln år 2013 

anordnades ett stort antal aktiviteter under dagtid men även kvällstid för hela familjen med 

alltifrån slädhundstävlingar till en stor parad. Årligen besöker ca 45.000 personer festivalen 

som sponsras av ett antal olika företag (American Express Queenstown Winterfestival, u.d.).  

År 2013 anordnades den 408:e årliga vintermarknaden i Jokkmokk. Marknaden är norra 

Europas största och lockar besökare från hela världen. I flera hundra år har Jokkmokk varit 

en plats där samer samlats för att sälja läder, renar och hantverk. Idag utgörs sortimentet på 

marknaden främst av samiska och lokala produkter så som ren- och älgkött, bär och fisk men 

också det unika samiska hantverket. Utöver marknaden anordnas ett antal olika aktiviteter i 

staden så som slädhundslopp, snöskoter- och helikopterturer samt det omtalade renracet på 

en närliggande sjö  (Jokkmokksmarknad, u.d.).   
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3.3 PRAKTIKFALLET LULEÅ ÅR 2013  
Luleå är en utpräglad kuststad med en stor skärgård vilket gör att staden och skärgården bör 

ha en stark koppling till varandra. Vintertid kan denna koppling förstärkas i och med de 

isvägar som finns där. Även i centrum bör snö och is spela en central roll i utformningen av 

stadsrummet under vintern då vintern är så starkt förknippad med staden Luleå.  

 

Luleås, till ytan lilla, centrum utgör en bra förutsättning för att skapa ett centrum där 

majoriteten av resorna kan göras till fots. Stadens gatunät innebär dock att det på många 

platser runt om i staden kan bli väldigt blåsigt till följd av de breda gatorna och det faktum 

att hela centrum är omgivet av vatten på två sidor. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke 

vid utformning av stadens urbana rum.  

  

Inom kommunen har ett omfattande arbete genomförts för att Luleå ska växa och vara en 

stad i framkant. I och med visionen och det efterföljande programarbetet har det skapats en 

väldigt bra grund för att utveckla Luleå och som även visar hur de mål som satts upp ska 

uppfyllas. Visionen och programarbetet upplevs väl genomarbetat och de mål som satts upp 

känns relevanta och realistiska.   

 

3.3.1 Invånarantal 

Luleå kommun har idag strax över 75 000 invånare och är landets 27:e största kommun. Av 

kommunens drygt 75 000 invånare bor cirka 9 000 i centrum vilket utgör ungefär 12 % av 

kommunens totala invånarantal (Luleå kommun, 2013b).  

 

3.3.2 Luleå som stad 

Luleå ligger i Norrbotten, vid kusten mot Bottenviken (Luleå kommun, 2013b). Luleå 

centrum är beläget på en halvö om cirka 1x1,5 kilometer. Detta gör att majoriteten av 

målpunkterna inom centrum är belägna på ett sådant avstånd från varandra att människor 

normalt kan vara villiga att gå den sträckan (Luleå kommun, 2004).   

År 1888 brann stora delar av Luleå centrum ner. Efter branden upprättades en ny stadsplan 

som är aktuell än idag. Stadsplanen utgörs till största delen av rutnätsstruktur där gatorna i 

huvudsak har tre olika gatubredder: 12, 18 och 24 meter. Några av gatorna i centrum har 

emellertid fortfarande kvar sin ursprungliga gatubredd om 8 meter. De varierande 

gatubredderna är en del av det som ger staden dess karaktär och bidrar till variation i 

stadsrummet  (Luleå kommun, 2004). Idag finns flera av de viktigaste kulturmiljöerna och 

identitetsskapande byggnaderna i centrum  (Luleå kommun, 2013b).  
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I staden finns idag endast en plats som är avsedd, och uppförd, för att fungera som torg. 

Denna plats är Köpmantorget; ett litet torg som kantas av de närliggande bostadshusen. 

Torgets läge och de närliggande husen gör att torget till stor del ligger i skugga vilket får till 

följd en plats som inte inbjuder invånarna att stanna upp, utan torget fungerar idag till 

största del som en plats som endast passeras  (Luleå kommun, 2004). Utöver det fungerar 

även Nytorget samt Södra Hamnplan som torgytor i centrum (Sundvall, 2013).  

Centrumhandeln är främst belägen längs Storgatan och delar av Kungsgatan, Smedjegatan 

och Köpmangatan. Centrum erbjuder en stor variation av funktioner med ett rikt handels-, 

service- och mötesliv (Luleå kommun, 2013b).   

Under vintern utökas Luleå centrum i och med att det närliggande vattnet fryser och skapar 

ytterligare stadsrum på isarna. Det tillfälliga stadsrummet är en central del av det offentliga 

rummet under vinterhalvåret och används av invånarna för bland annat utflykter, 

skidåkning, skotertrafik och skridskoåkning  (Luleå kommun, 2004). Luleå skärgård med 

sina drygt 1300 öar lockar årligen ca 70 000 besökare. Utöver besökarna finns idag ca 130 

bofasta spridda på 13 av skärgårdens öar  (Luleå kommun, 2013b).   

Den stora andelen aktiviteter som sker på isarna möjliggörs i och med att isvägar plogas upp 

i centrum och till närliggande öar och besöksmål ute i Luleå skärgård  (Luleå kommun, 

2013b).  

 

3.3.3 Demografi  

Idag har Luleå en åldrande befolkning där antalet personer i åldern 65 år och äldre har ökat 

med närmare 34 % under 2000-talet. I kommunen råder ett kvinnounderskott i samtliga 

åldersgrupper med undantag för personer över 65 år. Antalet kommuninvånare i 

åldersgruppen 25-34 år har minskat medan antalet studenter i åldern 16-24 år har ökat sedan 

början av 2000-talet (Luleå kommun, 2013a).  

 

I centrum finns idag ungefär 12 300 arbetstillfällen och erbjuder med sina varierande 

funktioner ett rikt handels-, service- och mötesliv för stadens invånare och besökare  (Luleå 

kommun, 2013b).  

 

3.3.4 Olycksstatistik  

Ur ett längre perspektiv kan noteras att antal skadade i trafiken i kommunen har sjunkit 

avsevärt. Under åren 2003-2009 inträffade i genomsnitt 580 trafikolyckor per år och 

majoriteten av dessa olyckor utgjordes av gående eller cyklister som halkat eller ramlat 

(Luleå kommun, 2013c).  
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3.3.5 Vision Luleå 2050 – målen och vägen dit  

Visionen och de långsiktiga målen 

Det är viktigt för alla kommuner att blicka framåt, så även för Luleå. Kommunen växer och 

utvecklas idag men det är också angeläget att detta fortsätter i framtiden. För att alla i 

kommunen ska veta vilken visionen för staden är och för att skapa en gemensam målbild 

togs det år 2008 fram en vision för Luleå 2050. Visionen är en utgångspunkt för hur Luleå ska 

bli i framtiden och ska utgöra grunden i det fortsatta arbetet med att forma Luleå för år 2050 

(Luleå kommun, 2008).   

 

Efter att visionen fastställts så arbetades ett antal riktningar fram för hur kommunen ska 

uppnå visionen. Därefter togs sex olika program fram, med syfte att styra kommunens eget 

arbete mot visionen. Programmen utgör kommunens fördjupade översiktsplan och 

innehåller långsiktiga mål för år 2020 satts upp vilka beskriver mer fördjupat hur visionen 

ska uppnås (Luleå kommun, 2013c).  

Vägen till visionen  

Luleå är en stad med många olika kvaliteter; framför allt som kuststad och vinterstad men 

det är också en stad där det finns många olika saker och platser att se och uppleva. För att 

förstärka denna identitet ska grön-, blå-, och vitstrukturplaner för centrum tas fram. Detta 

också för att fler av stadens invånare och besökare ska uppleva staden som en stad med stark 

koppling till vatten, is och snö (Luleå kommun, 2013b).    

 

Luleå centrums kustnära läge och tillgång till vatten är en av de aspekter som bidrar till att 

skapa stadens identitet. Då skärgården är en stor del av Luleå kommun är det viktigt att 

bandet mellan centrum och skärgård stärks. Södra hamnplan ska agera porten ut till 

skärgården och locka besökare att besöka skärgården samt även skapa en tydlig koppling 

mellan staden och skärgården. För att förhöja känslan av att staden är en kuststad ska 

skärgårdsidentiteten stärkas i form av arkitektur, konst och kultur runt om i staden (Luleå 

kommun, 2013b). För att utveckla Luleå som sjöstad och för att bidra till ett mer levande och 

attraktivt centrum kommer fokus ligga på att utveckla hamnområdena i centrum (Luleå 

kommun, 2013c). 

 

Då isbanan anses som en viktig del av Luleås stadsrum vintertid kommer kommunen att 

arbeta för att förstärka isbanans del i centrum. Även andra vinterkvaliteter så som konst, 

belysning och parker anpassade för vintern kommer att vara en del av kommunens arbete 

för att utveckla Luleå som vinterstad (Luleå kommun, 2013b).   
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Luleå ska vara en stad fylld av upplevelser för invånare och besökare och därför ska 

kommunen aktivt stödja minst fem årligt återkommande större evenemang i centrum. Ett 

sätt att ytterligare förstärka upplevelsevärdet kan vara att tillfälliga och permanenta 

konstverk placeras ut i staden eller att stadens parker ges olika karaktär under året (Luleå 

kommun, 2013b).  

 

Vad gäller stadens gaturum lyfts speciellt Köpmantorget, Nytorget och Södra Hamnplan 

fram som platser där fokus bör ligga på förbättrad funktion. Detta för att ytterligare bidra till 

ett levande stadsliv. Dessutom framhålls korsningen mellan Storgatan och Smedjegatan som 

en plats som bör förstärkas som mötesplats (Luleå kommun, 2013b).   

 

3.3.6 Stadsmiljöprogram för Luleå centrum  

År 2004 togs ett stadsmiljöprogram för Luleå centrum fram med syftet att ge vägledning hur 

centrum ska bli en vackrare och attraktivare plats att besöka och vistas i. Programmet 

behandlar allt ifrån förslag till mål och riktlinjer för utformning till funktion och skötsel av 

stadsrummet. Det framhålls att staden inte bara ska vara en plats där människor måste vistas 

på utan en plats där de vill, och väljer, att vistas (Luleå kommun, 2004).  

 

3.3.7 Vind- och temperaturförhållanden i Luleå 

Luleå har en årsmedeltemperatur på mellan 0-2*C (SMHI, 2013a). I januari har den lägsta 

medeltemperaturen på ca -13*C (SMHI, 2013b). Den lägsta medeldygnstemperaturen i 

januari ligger mellan -14 och -16*C (SMHI, 2013c).  

En tidigare genomförd studie av vindförhållandena i Luleå visar på att centrums lokalisering 

och utformning inte är optimal ur ett vindhänseende i och med gatornas sträckning och 

utformning. Dessutom visar studien på att vindförhållandena ofta förbises och får stå 

tillbaka till förmån för andra aspekter vid utformning av stadsrummet i Luleå (Vindelstam, 

2011).  

Vid utformning av stadsmiljön ska fokus ligga på de kvaliteter som årstidsvariationerna 

medför samt de lokala klimataspekterna (Luleå kommun, 2004).  

Ett populärt sätt att bygga bort de mest extrema vindförhållandena i ett gaturum är att 

använda sig av trädplanteringar. Störst behov av trädplanteringar återfinns på bredare gator 

där vinden hinner få upp fart. För att bättre se skillnaden mellan att använda 

trädplanteringar och inte kan Kyrkogatan och Smedjegatan jämföras. Gatorna är lika breda 

och med samma sträckning men då Kyrkogatan har trädplanteringar längs med gaturummet 

har denna gata betydligt bättre vindförhållande jämfört med Smedjegatan (Luleå kommun, 

2004).  
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3.3.8 Luleå kommuns förhållningssätt  

Tillgänglighet 

I Luleå finns det en handikapplan framtagen med syftet att göra livsmiljön för personer med 

funktionsnedsättning mer tillgänglig (Luleå kommun, 2004). Stadsrummet ska uppmuntra 

alla människor att vistas där i större utsträckning. Det ska vara en plats för spontana möten 

och rekreation men också uppmuntra till hälsofrämjande resor och transporter (Luleå 

kommun, 2013b).   

Luleå kommun utfärdar även i vissa fall parkeringskort för rörelsehindrade vilket innebär att 

dessa har rätt att parkera på handikapparkeringar i staden. Dessa parkeringsplatser är ofta 

belägna närmare större målpunkter och tillgänglighetsanpassade för att underlätta för 

personer att ta sig till och från bilen (Sundvall, 2013).  

Kommunen arbetar även med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna runt om i staden 

och på sikt ska samtliga busshållplatser tillgänglighetsanpassas för att på så sätt underlätta 

för användandet och öka tillgängligheten. Detta för att underlätta för av- och påstigning på 

bussarna samt även för att underlätta lokalisering av busshållplatserna (Sundvall, 2013).  

Luleås trafiksystem ska innebära god tillgänglighet och god framkomlighet för kommunens 

samtliga medborgare, oavsett om man bor på landsbygden eller i de centrala delarna av 

staden. Dessutom ska mindre trafikbuller och luftföroreningar eftersträvas, vilket antas 

resultera i en mer mänsklig och lättillgänglig trafikmiljö. Gångpassager ska på sikt 

tillgänglighetsanpassas (Luleå kommun, 2013c).  

Luleå kommun har även som mål att låta fotgängare och cyklister få större utrymme i 

centrum än tidigare. Genom att förbättra standarden på gång- och cykelvägarna samt ändra 

utformningen av stadens entréer vill man ytterligare belysa de gåendes och cyklisternas rätt 

att färdas i gaturummet  (Luleå kommun, 2004). Andra sätt som kommunen framhåller för 

att skapa ytterligare fotgängarytor i centrum är exempelvis införandet av gårdsgata, en gata 

där biltrafik är tillåten men på de gåendes villkor. Dessa åtgärder tros resultera i att 

människor i större utsträckning väljer att förflytta sig till fots i centrum och även över en 

större yta än idagsläget (Luleå kommun, 2004). 

Trygghet 

Luleå kommun anses av sina invånare generellt som en trygg stad även om vissa platser och 

miljöer anses som mindre trygga. Undersökningar som gjorts visar att Luleå har en positiv 

utveckling avseende upplevelsen av trygghet i stadsrummet. Samtidigt visade dock 

undersökningen att främst kvinnor brukar undvika att vistas ute i stadsrummet (Luleå 

kommun, 2013a). De platser som  främst ansågs som otrygga i staden var folktomma platser 

med svag belysning, skymd sikt och gångtunnlar (Luleå kommun, 2004). 
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Attraktivitet 

Norrbotten genomgår just nu en urbanisering, vilket gör att städernas konkurrens mellan 

varandra ökar. För att säkerställa att Luleå upplevs som en attraktiv plats är det viktigt att 

lyfta fram stadens specifika kvaliteter; ljus och mörker, vattnet och isarna och närheten till 

natur och kultur. Fokus ska ligga på att göra Luleå till en attraktiv kuststad med en levande 

centrumkärna som lockar besökare, boende och företag (Luleå kommun, 2013b).  

Närheten till vattnet ska framhävas i centrum i form av utblickar och siktpunkter från 

centrumhalvön ska eftersträvas (Luleå kommun, 2013b). Luleå ska vara en attraktiv stad som 

inte domineras av breda bilvägar och stora öppna parkeringsytor i centrum. Fokus i 

trafikplaneringen ska skifta från att bilen haft en central roll till att gående, cyklister och 

andra miljövänliga trafikslag ska prioriteras. Det ska vara attraktivt att välja miljövänliga 

transportmedel framför bilen (Luleå kommun, 2013c). För att åstadkomma ett attraktivt 

stadsrum för gående ska ytor avsedda för gående utökas, exempelvis genom att förlänga 

gågatan. Även gågatuområden har visat sig ha en positiv inverkan på en stads sociala liv och 

uppmuntrar människor till att vistas i stadsrummet (Luleå kommun, 2004).  

När nuvarande gågatan, en del av Storgatan, stängdes för biltrafik år 1979 befarades detta få 

stora negativa konsekvenser för handeln i centrum. Därför bevarades en bussgata längs 

Storgatan för att på så sätt motverka den negativa effekten. Det visade sig emellertid att den 

sidan av Storgatan där gågatan var belägen resulterade i bättre och attraktivare affärslägen. I 

och med detta gjordes så småningom hela Storgatans bredd om till gågata mellan 

Kungsgatan och Kyrkogatan, något som inte bara bidrog till bättre affärslägen utan också till 

att skapa ett attraktivare stadsrum (Luleå kommun, 2004).  

Något som bör förbättras i Luleå centrum är att det idag saknas torg som kan fungera som 

mötesplats för stadens invånare och besökare.  Ett väl fungerande torg erbjuder en plats för 

offentliga möten och handel samt festivaler, marknader och andra evenemang som alla 

lockar människor att använda stadsrummet (Luleå kommun, 2004).  

Ljud- och bullermiljön i en stad är en avgörande faktor för en stads upplevda attraktivitet. 

Det har framkommit att det främst är biltrafiken som har en negativ inverkan på detta på 

grund av avgaser och buller. Då fokus skiftar från biltrafiken till andra miljövänliga 

transportmedel kommer inte bara människors hälsa och miljö att påverkas positivt utan det 

har även visat sig att detta bidrar till att skapa en attraktiv stad (Luleå kommun, 2013c). 
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Drift & underhåll  

Då centrumhalvöns yta inte är större än cirka 1x1,5 kilometer möjliggör detta att en stor del 

av resorna inom centrum kan göras till fots. Att gå bör vara det primära valet av 

transportsätt inom centrum (Luleå kommun, 2004). Därför är det viktigt att se till att även 

driften av trottoarer och gångytor prioriteras. Denna prioritering resulterar i attraktiva och 

säkra platser för invånare att vistas på vilket gynnar stadens sociala liv (Luleå kommun, 

2013b).  

I hela centrum ska gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. Bland annat 

gäller detta på Smedjegatan där kollektivtrafiken ska främjas före biltrafiken. På olika platser 

i centrum ska gatuparkeringar för bilar stå tillbaka för utrymme avsett för gående och 

cyklister.  Istället ska bilister erbjudas attraktiva och lättillgängliga parkeringar i utkanten av 

centrum (Luleå kommun, 2013c).  

Det är viktigt att ha den framtida driften och underhållet av gaturummet i åtanke vid 

utformningen av stadsrummet. Kvalitén på de offentliga rummen fastställs inte bara av 

markbeläggning och möblering utan även av skötseln. En utformning som är enkel att 

underhålla är att föredra då resurserna för skötseln är begränsade (Luleå kommun, 2004). 

 

3.3.9 Luleå kommuns arbete idag – Intervjuer med tjänstemän 

För att ta det av minnesanteckningarna från respektive intervju, se bilaga 8.3.  

Tekniska förvaltningens arbete  

GATA & TRAFIK 

Trafiksektionen på tekniska förvaltningen har få renodlade vinteråtgärder vad gäller 

stadsrummet i centrum då de flesta åtgärder syftar till att förbättra stadsmiljön under hela 

året. En av de åtgärder som genomförs som har stor påverkan på hur stadsmiljön upplevs 

vintertid är handikapanpassningen av gångpassager. I dagsläget har emellertid 

driftpersonal stora svårigheter att ”ploga fram” tillgänglighetsanpassningar vid 

övergångsställen m.m. då exempelvis kontrastmarkeringarna flyter ihop och det saknas 

en tydlig gräns (Sundvall, 2013).  

Målet i centrum är att prioritera de gående i stadsrummet. Vintertid upplevs dock ett 

problem då många fastighetsägare inte snöröjer trottoaren utanför respektive fastighet 

vilket skapar sämre tillgänglighet för de gående. En möjlighet att komma till rätta med det 

upplevda problemet, samt ytterligare markera att de gående har högsta prioritet, kan 

tänkas uppnås i och med införande av gångfartsområden och att utöka gågatan i centrum. 

Initialt tros detta möta högljutt motstånd för att sedan övergå i positiva åsikter då 

invånarna upptäcker de positiva effekterna av exempelvis ett gångfartsområde i centrum 

(Sundvall, 2013).  
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Parkeringar är en del i en levande stad. Dessa bör dock där det är möjligt ”gömmas 

undan” så tillvida att parkeringarna till största del är belägna i parkeringshus även om 

vissa gatuparkeringar bör behållas (Sundvall, 2013).  

Vad gäller alternativa transportslag i centrum ses isvägarna som ett positivt inslag i 

stadsrummet medan andra transportslag så som exempelvis spark längs gatorna i 

centrum upplevs problematiskt. Detta då det kräver osandade ytor på trottoarerna vilket 

gör att risken för gående att halka blir större. Tidigare tester har dessutom visat att det är 

svårt att hålla en del av en gångbana sandfri då sanden lätt sprids över trottoaren 

(Sundvall, 2013).  

Det är viktigt att ha en klar bild vid planeringen och driften av gatorna i centrum under 

vintern. Främst gäller detta snöröjningen i centrala stan men även i övriga delar av 

kommunen. Kommunen har tjänstemän som under vintern ansvarar för att driften av 

gatorna i centrum uppfyller de krav som ställs. Beredskapen gäller dygnet runt och 

kräver ett tätt samarbete mellan de olika produktionsledarna för att säkerställa att gatorna 

underhålls på rätt sätt (Ruumensaari, 2013).   

För att ytterligare uppmärksamma, och uppmuntra till användning av isvägarna 

efterfrågas tydliga kartor över isbanan och de anslutningar till land som finns. Dessutom 

kan hänvisningar till lämplig plats på centrumhalvön för att parkera bilen vid 

användning av isbanan tänkas gynna användandet av isbanan (Sundvall, 2013).  

I dagsläget tas liten hänsyn till det lokala klimatet vid utformning av centrum annat än i 

arbetet med att hita platser för snöupplag vilket är något som bör förbättras (Sundvall, 

2013).  

För att säkerställa tillgängligheten i centrum har det flertalet gånger under 2000-talet 

genomförts tillgänglighetsinventeringar av stadsrummet i centrum. Dessa omfattar 

emellertid inte bara vintern utan syftar till att förbättra tillgängligheten under hela året. 

Vad gäller tillgänglighetsåtgärder i centrum berör dessa i första hand busshållplatser, 

övergångsställen, taktila stråk och skyltning i stadsrummet. När det gäller tryggheten i 

centrum ligger stort fokus på tillräcklig belysning. Dessutom genomförs 

trygghetvandringar i samarbete med bland annat polis och boende i centrum. Utöver det 

har Luleå Lokaltrafik även börjat trafikera en centrumlinje kvällstid för att erbjuda en 

möjlighet till alternativ transport i centrum (Sundvall, 2013).  

För att bidra till att Luleå centrum upplevs mer attraktivt under vintern tros bättre drift, 

då främst på övergångsställen, en utökning av markvärmen, bättre information till 

fastighetsägare om deras ansvar gällande snöröjning av trottoar samt bättre 

marknadsföring av vinterevenemang spela stor roll (Sundvall, 2013).  
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Vad gäller belysningen i centrum finns sedan år 2010 en arbetsplan som behandlar all 

gatubelysning i centrum och klargör vilken typ av belysning och armatur som ska 

användas för respektive gata. Vid framtagandet av belysningsplanen gjordes en analys av 

vilka olika typer av gaturum som finns i centrum samt vilken känsla man vill förmedla 

med hjälp av belysningen. Analysen resulterade i att gatorna i centrum delades in i olika 

kategorier med belysning som förstärker gatans övriga karaktär. Förändringarna i 

belysningen, kommer att ske etappvis i samband med att övriga gaturummet exempelvis 

byggs om eftersom det krävs stora åtgärder i den byggda miljön för att byta ut 

belysningen längs en gata. Därmed blir det mest ekonomiskt gynnsamt att göra detta 

samtidigt som andra åtgärder genomförs längs gatan (Engberg, 2013).  

Vad gäller ökad användning av tillfällig belysning är detta inte kostnadseffektivt vilket 

gör att de platser där detta används måste begränsas. De större gångstråken i staden är 

prioriterade platser som bör utrustas med tillfällig belysning. Det finns dessutom en risk 

med att använda tillfällig belysning på exempelvis en mer öde gata då denna belysning 

gör att människor tenderar att välja just det stråket. Därför är det extra viktigt att ha en 

klar bild över var man vill uppmuntra människor att röra sig i stadsrummet (Engberg, 

2013).  

PARK & NATUR  

Årligen genomför avdelningen Park & Natur ett stort antal förändringar i staden för att 

anpassa den för den kommande vintern. Bland annat så byts all plantering i blomlådor ut 

till växter som håller sig gröna under vintern, främst ris från gran & tall. Dessutom sätts 

vinterbelysning upp i träd runt om i centrum. Denna belysning är till största del 

koncentrerad kring Storgatan och stadsparken. Inför december månad hjälper 

parkavdelningen även till med byggnadet av scenografi till den julkalender som spelas på 

stadsparkens scen (Johansson, 2013).  

Efter årsskiftet läggs fokus på att designa och skapa det isdjur som varje år uppförs i 

stadsparken. Kommunanställda ansvarar för samtliga delar i processen; allt ifrån design 

till uppförande. Dessutom har det under några år byggts ett snödjur med rutchkana på 

Gültzauudden som möjliggör för snölek (Johansson, 2013).  

På senare år har en ökad efterfrågan på platser att anordna snöbollskrig resulterat i att 

parkavdelningen nu tillverkar och tillhandahåller så kallade ”snöhinder” att placera på 

planen för snöbollskrig. Dessutom spolas ett 40-tal mindre isplaner upp på bland annat 

skolor och i kvarter för att möjliggöra för skridskoåkning (Johansson, 2013). 

För att locka fler människor att använda stadsrummet under vintern tros möjligheter till 

snölek och andra utomhusaktiviteter spela en viktig roll. Tidigare har en kyrkstuga 

utrustad med element fått agera värmestuga i stadsparken något som även det antas 

uppmuntra till att fler väljer att vistas utomhus i staden under vintern (Johansson, 2013).   
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Kommunen arbetar aktivt med att använda vegetation och träd för att påverka 

lokalklimatet på en plats. Detta lyfts fram som väldigt viktigt då exempelvis träd kan 

minska vindhastigheterna längs en gata eller på öppna ytor under vintern. Ett exempel på 

plats där detta har använts är den nyligen färdigställda Södra Hamnplanen där 

hårdgjorda ytor blandas med parkrum för att delvis skapa ett behagligare lokalklimat på 

platsen (Öhman, 2013).  

År 2013 går den tredje ljusfestivalen i Luleå av stapeln. Festivalen omfattar ett tjugotal 

ljusinstallationer runt om i centrum och har lockat många besökare. Idén till ljusfestivalen 

hämtades främst från andra kommuner till följd av de många positiva erfarenheterna som 

uppmärksammats vid tidigare festivaler. Luleå kommun ser det som en utmaning att 

varje år förnya och tillföra nya upplevelser till festivalen och visa att belysning i sig kan 

vara en upplevelse (Öhman, 2013).  

Ett av målen med ljusfestivalen är att skapa vissa permanenta ljusinstallationer. Besökare 

har fått rösta fram vilken av installationerna som de tyckt ska bevaras och dessa har sedan 

suttit uppe även efter avslutad ljusfestival. Ytterligare ett mål inför ljusfestivalen år 2013 

var att i större grad engagera barn och ungdomar, vilket kan nås genom ett samarbete 

mellan olika kommunala projekt med syftet att bland annat sysselsätta arbetslösa 

ungdomar samt låta ungdomar få ha en aktiv del i utformningen av stadsrummet 

(Öhman, 2013).  

En förändring inför 2013 års festival är främst att tiden för festivalen har kortats ner från 

sju till fyra dagar för att på så sätt kunna skapa ett mer genomarbetat program med fler 

aktiviteter. Vad gäller finansieringen av festivalen är målet att minst 50% finansieras av 

medfinansiärer så som kommunala bolag, fastighetsägare och övriga intrenssenter 

(Öhman, 2013).  

Det finns dessutom planer på att, i samarbete med lokala konstnärer, bygga en 

underjordisk igloo på Gültzauudden där sedan en konsert med instrument gjorda av is 

ska gå av stapeln. Projektet är ett EU-projekt och syftar till att stärka den internationella 

uppmärksamheten på Luleå som turiststad i norr (Öhman, 2013).  
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Stadsbyggnadskontorets arbete  

PLANAVDELNINGEN 

Stadsbyggnadskontoret arbetar främst med långsiktig planering som inte inriktar sig 

specifikt på någon årstid. Vinteraspekterna så som snöröjning, snöupplag etc. måste dock 

alltid tas i beaktande i vårt klimat. (Eriksson, 2013).  

Tillgänglighet och trygghet är båda ständigt centrala begrepp i detaljplanearbetet. Främst 

ligger fokus vid den fysiska tillgängligheten som bland annat avser höjdskillnader i 

stadsrummet. Ett kommunalt tillgänglighetsråd samt en tillgänglighetssamordnare är en 

del i arbetet för att säkerställa att kraven på tillgänglighet tillgodoses (Eriksson, 2013).  

Vad gäller tryggheten i centrum genomförs ibland trygghetsvandringar i samarbete med 

tekniska förvaltningen för att kartlägga hur invånarna i staden upplever stadsrummet. 

Utöver det utgörs arbetet med ökad trygghet i centrum exempelvis av att säkerställa att 

byggnaders fasader mot gatan hålls öppna i form av bland annat entréer (Eriksson, 2013).  

Användandet av alternativa transportsätt, så som spark och längdskidor till och från samt 

inom centrum ses som något positivt från stadsbyggnadskontorets sida. Dock skulle 

användandet av exempelvis spark i centrum kunna innebära stor problematik gäller för 

exempelvis driften av gaturummet samt leda till ökat antal personskador. Ett större 

utnyttjande av alternativa transportmedel på isvägar ses som ett område med stor 

potential (Eriksson, 2013).  

Ett ökat samarbete mellan olika kommunala förvaltningar och andra organisationer ses 

som en vital del för att göra Luleå centrum attraktivare att använda under vintern. En 

bättre utformning av offentliga platser avseende användningen under vintern samt vikten 

av tydliga stråk framhålls som aspekter vilka tros kunna öka attraktiviteten för Luleå 

centrum. Dessutom antas ett torg kunna bidra till en ökad attraktivitet. En diskussion förs 

om var detta torg skulle kunna ligga men några konkreta förslag är inte framtagna. 

Platser som kvarteret Loet, Östra Stranden och Stadsviken/”Röda havet” nämns 

emellertid som möjliga platser om dessa områden utvecklas till nya stadsdelar. Det 

befintliga Köpmantorget tros gynnas av ytterligare målpunkter i anslutning till, eller i 

närheten av, torget. Detta för att öka flödet av människor kring platsen (Eriksson, 2013).  

Vid detaljplanering kan exempelvis byggnaders placering möjliggöra ett mer gynnsamt 

mikroklimat och minska exempelvis vindens påverkan på rumsligheten mellan husen. 

Träd i stadsrummet kan hjälpa till att motverka höga vindhastigheter som kan 

uppkomma till följd av centrumhalvöns utformning och läge (Eriksson, 2013).  

För att få fler människor att använda stadsrummet vintertid kan marknadsföring av olika 

vinteraktiveteter spela en central roll. Detta i kombination med att aktivt jobba för att 

locka människor att använda stadsrummet vintertid (Eriksson, 2013). 
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4 Resultat  
Resultatet av examensarbetet kan anses vara tvådelat; dels resultat och analys av den 

genomförda litteraturstudien och dels det framtagna förslaget till vitplan för Luleå centrum.   

 

4.1 INVENTERING AV LULEÅ CENTRUM 
Som en del i datainsamlingen genomfördes en inventering av Luleå centrum. Inventeringen 

fokuserar främst på hanteringen av snö utifrån olika aspekter. Platser där det fanns brister i 

underhållet samt platser för snödeponi och lekplatsers eventuella anpassning till vintern 

dokumenterades. Dokumentationen skedde främst med hjälp av foton men också vissa 

minnesanteckningar.  

Nedan presenteras en sammanfattning av inventeringen. För att ta del av den kompletta 

inventeringen, se bilaga 8.1.  

 

4.1.1 Drift och underhåll av gaturummet 

Det framkom att underhållet av vägbanorna till stor del fungerar bra medan drift och 

underhåll av trottoarerna varierade. Längs vissa vägavsnitt var en del av trottoaren snöröjd 

medan resterande del av trottoaren inte plogats. Detta har sin förklaring i att det är 

respektive fastighetsägares ansvar att se till att trottoaren utanför fastigheten plogas och 

sandas.  

 

4.1.2 Snöupplag i gaturummet  

På en del platser i centrum återfanns tillfälliga snöupplag placerade så att de utgjorde hinder 

för de gående i gaturummet. Exempelvis hittades ett tillfälligt snöupplag mitt på en gång- 

och cykelväg vilket gjorde att hela bredden blockerades. Dessutom fanns snöupplag på ett 

flertal platser på trottoarer vilket blockerade hela trottoarens bredd. På vissa platser var 
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snöupplagen placerade på mittrefuger eller på en del av en större gångyta, vilket gjorde att 

snöupplagen inte utgjorde allt för stora hinder för de gående.  

 

4.1.3 Parkeringar för bil och cykel  

Den absoluta majoriteten av bilparkeringarna på gatumark och offentlig mark i centrum var 

plogade vid tillfället för inventeringen. Detsamma gällde för cykelparkeringar belägna på 

gatumark. Cykelparkeringarna på fastighetsmark var inte i lika hög grad plogade utan detta 

varierade beroende på fastighet.  

 

4.1.4 Busshållplatser 

En stor skillnad kunde ses i underhållet av busshållplatser. Busskurerna utrustade med 

galgskydd, det vill säga en vägg samt tak, är enklare för traktorer att ploga vilket även 

medförde att dessa var helt plogade medan de vanliga busskurerna inte höll lika hög 

standard vad gäller snöröjningen. Vid de vanliga busskurerna återfanns på flera platser en 

snövall vid öppningen.  

 

4.1.5 Parker och lekparker  

I parkerna plogas utvalda stråk vintertid. Dessa stråk sandas dock inte. I stadsparken 

återfinns ett snödjur med rutschkana för barn i olika åldrar. Snödjuret fungerar även som 

tillfällig konst i stadsrummet.  

Lekparkerna i centrum lämnas orörda under vintern och kan därför inte användas.   

 

4.2 GRUNDEN I EN VINTERSTAD FÖR ALLA    

4.2.1 Ett samhälle med kallt klimat  

Att människor anpassar sig till rådande omständigheterna är tydligt. Dock kan det 

diskuteras i vilken utsträckning detta sker. Vissa menar att människan upplever ökad stress 

då de utsätts för exempelvis extrem kyla medan andra hävdar att människan anpassar sig till 

kylan så till den grad att de inte längre upplever den som besvärande, om de utsätts för 

kylan under en tillräckligt lång period. Det finns även de som hävdar att många människor 

kan acceptera att vistas i kyla trots att de upplever det som obehagligt om de vet att det 

endast gäller för en kort period. Om människan å andra sidan skulle vara tvingad att under 

en längre tid vistas i kylan skulle denna vetskap göra att de upplevde ett större obehag till 

följd av kylan. Vidare hävdas att människan upplever det klimat de är vana vid som 

behagligt medan ett helt främmande klimat framkallar större obehag. Exempelvis kan en 
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person som lever på en plats med väldigt kalla vintrar uppleva det som behagligt men om 

denna skulle vistas tillfälligt på en väldigt varm och solig plats skulle det kunna innebära 

stort obehag.  

Vad gäller aktiviteter under vintern hävdar många att detta spelar en stor roll för hur 

människan upplever vintern. Det finns ofta mindre aktiviteter att sysselsätta sig med vilket 

kan resultera i en känsla av ensamhet och minskad tillgänglighet till samhället. Sedan 

upplever många människor att resor utgör en större risk under vintern bland annat på grund 

av osäkert väglag och risk för att bli stående med bilen i väldigt kallt väder. Även dessa 

aspekter är saker som kan bidra till att människors aktiviteter under vintern minskar.  

Samtidigt framhävs det faktum att den användning av stadsrummet som sker under vintern 

är av en helt annan karaktär än under resterande del av året. Under vintern sker mindre 

aktiviteter men de människor som nyttjar stadsrummet tar sig större friheter i användandet 

av stadsrummet. Människor drar till större del nytta av stadsrummet och fäster inte 

nödvändigtvis lika stor vikt vid vad stadsrummet faktiskt är planerat för. Kanske är det 

detta som gör att det många gånger infinner sig en känsla av uppsluppenhet och festlighet 

vid användandet av stadsrummet under vintern. Ett massivt snöfall i en stad kan till 

exempel resultera i att människor är ute på stadens torg och bygger snögubbar eller har 

snöbollskrig. Någon jämförbar sådan typ av aktivitet har inte observerats under övriga året.  

Vid stadsplanering i en stad, oavsett om staden utsätts för kallt eller varmt klimat, är det 

viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna. I städer med kallt klimat är det 

exempelvis angeläget att kartlägga vilka platser som kan erbjuda en vindstilla plats under 

vintern. Dessa platser bör inte heller vara skuggade av omgivande byggnader. För att kunna 

optimera användandet av ytor i en stad är det därför extra betydelsefullt att ha de lokala 

väder- och vindförhållande i åtanke vid utformningen. Det har nämligen visat sig att även 

om en plats rent teoretiskt har alla de element som ett lyckat socialt rum i en stad bör 

innehålla, kan denna plats stå oanvänd i verkligheten om det exempelvis blåser för mycket 

på platsen.  

Under litteraturstudien framgick att vissa förespråkar att gångavstånd mellan bilparkeringar 

och handel ska minimeras för att människor ska slippa vistas i utemiljön längre än 

nödvändigt. Samtidigt hävdar andra att en stad förlorar en del av sitt sociala liv om staden är 

centrerad kring bilen och de krav som den ställer på stadsmiljön. De menar att en livfull stad 

är en stad anpassad för gående. Istället bör fokus ligga på att skapa ytterligare aktiviteter i 

staden för att på så sätt locka mer människor till att använda stadsrummet. Det som 

framförallt kan locka människor att använda och vistas på en gata eller plats är det faktum 

att andra människor finns i närheten. Så ju fler aktiviteter som finns i en stad desto mer lär 

det tilltala människor. Samtidigt bör stadsrummet utformas så att det kan anpassas efter de 

olika behov av ytor och aktiviteter som finns under de olika årstiderna. Exempelvis bör 
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vegetation och växtlighet väljas så att det finns ett grönt inslag i stadsrummet oavsett årstid 

och inte bara under de varma sommarmånaderna. Det har visat sig att människor ofta mår 

bättre med ett varierat stadsrum med varierande färger vilket gör att den annars så vita 

vintern endast har att vinna på lite gröna inslag i staden.  

Det finns många teorier och tankar kring vad det är som faktiskt lockar människor till att 

använda en stads urbana rum. Att använda is som en del av utsmyckningen i staden och att 

använda alternativ belysning är några saker som lyfts fram. Även känslan av att ha naturen i 

staden, närheten till rekreation och särskilda vinteraktiviteter och evenemang är idéer som 

förespråkas för att skapa en livfull stad under vintern.  

 

4.2.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet, och känslan av tillgänglighet, är något som varierar från person till person. 

Vissa människor ser inga större hinder i att exempelvis gator och trottoarer inte sandas 

vintertid medan det för andra kan innebära att de inte har möjlighet att vistas ute under 

vintern. Därför är det viktigt att vid planering av stadsrum se till att alla människor ska 

känna någon form av tillgänglighet till staden och att komma ihåg att en stad bör vara 

tillgänglig genom att det som är nödvändigt för några är användbart för alla andra. Det är 

alltså ingen som förlorar på om en stad görs tillgänglig för en viss grupp av människor. Alla 

åtgärder som görs för att aktivt försöka öka tillgängligheten i en stad gynnar stadens alla 

invånare på ett eller annat sätt. Det har även visat sig att det många gånger är de 

samhällsgrupper som är i störst behov av mänsklig integration som upplever stadsrummet 

som otillgängligt.  

Det finns i Sverige en bestämmelse som säger att enkelt avhjälpta hinder i den offentliga 

miljön måste åtgärdas för att öka tillgängligheten till staden. Detta är väldigt bra och på de 

platser där åtgärder vidtas är det väldigt uppskattat då stadsrummet blir mer 

användarvänligt även för personer med exempelvis ha någon form av funktionsnedsättning. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte räcker med att åtgärda ett hinder – alla måste 

åtgärdas för att staden ska bli tillgänglig för alla.  

Barn som har någon form av funktionsnedsättning ska ha möjligheten att leka på 

lekplatserna i staden och det är därför angeläget att komma ihåg att utforma lekplatser på ett 

sådant sätt att även personer som på något vis är begränsade i sitt sätt att utnyttja 

stadsrummet ska kunna ta del av lekplatsen. Det är viktigt att även dessa barn kan känna en 

gemenskap med övriga barn och kan leka och samspela med barn som inte har någon 

funktionsnedsättning. Detta gör att de på ett tidigt stadie kan integreras med sina 

medmänniskor och känna tillhörighet, inte bara till staden, utan till samhället i stort.  
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Äldre människor upplever ofta en begränsad tillgänglighet till staden under vintern. Detta 

då de upplever en större osäkerhet och minskad bekvämlighet till följd av exempelvis ojämn 

markbeläggning på grund av snö. Äldre har en större risk att skadas i stadsrummet under 

vintern vilket ytterligare kan göra att många äldre väljer att inte vistas ute under denna tid. 

Den främsta anledningen till att äldre människor upplever minskad tillgänglighet till 

stadsrummet under vintern är otillräckligt underhåll av trottoarer och gator.  

Vad gäller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är det angeläget att 

komma ihåg att alla personer med funktionsnedsättning inte har samma behov. Det är 

viktigt att ha i åtanke att samhället inte bara ska fungera för vissa individer och deras behov 

utan också för samhället i stort. Därför bör mångfald, flexibilitet och integration vara centrala 

begrepp vid planering och utformning av, inte bara vinterstäder, utan alla städer.  

Många personer med funktionsnedsättning utsätts på ett eller annat sätt för diskriminering i 

de urbana rummen. Även om denna diskriminering inte är personligt riktad kan individerna 

ändå uppleva att de på något sätt inte riktigt har tillhörighet till staden utan att de ständigt 

ses och känner sig som utomstående. För att personer med funktionsnedsättning ska känna 

större tillhörighet till det samhälle de lever i måste fokus ligga vid att skapa möjligheter för 

dem att känna sig jämställda med övriga medborgare och att de, och deras behov, är lika 

mycket värda. Att anpassa stadsrummet så att personer med funktionsnedsättning därmed 

kan röra sig utan större begränsningar är en viktig del i detta.  

Beroende på en människas kön kan personen förväntas använda och uppleva stadsrummet 

på olika sätt. Män och kvinnor har ibland olika behov av det urbana rummet, samtidigt som 

behoven självklart ändå är personliga. Det har exempelvis visat sig att kvinnor med 

funktionsnedsättning upplever en dubbel diskriminering; dels på grund av sin 

funktionsnedsättning och dels för att de är kvinnor. Det är därför viktigt att även ha 

genusperspektivet i åtanke vid planering och utformning av det urbana rummet.  

Oavsett årstid är det viktigt att stadsrummet är tillgängligt för alla människor men med 

vintern följer ett antal ytterligare faktorer som påverkar hur stadsrummet ser ut och upplevs. 

Sådant som belysning, vägunderhåll och olika funktioners fysiska koppling till varandra blir 

ännu viktigare under vintern.  

 

4.2.3 Trygghet  

Trygghet är något som alla människor, i varierande utsträckning, har ett behov av. Vad som 

upplevs som tryggt eller otryggt varierar emellertid från person till person. Detta är viktigt 

att ha i åtanke vid planeringen av stadsrummet för att inte omedvetet skapa en stad eller 

plats som av en stor grupp människor kanske upplevs som väldigt otrygg.  
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Det har visat sig att kvinnor och äldre i större utsträckning än män upplever otrygghet i 

stadsrummet. Vad orsakerna till detta är går isär men en av anledningarna som framhålls är 

rädslan för att utsättas för brott i den offentliga miljön. Många människor undviker därför 

platser som de upplever som otrygga och deras rädsla begränsar dem därför i deras dagliga 

liv.  

Social kontroll framhålls som en av de främsta anledningarna till varför människor upplever 

trygghet respektive otrygghet. Det handlar om att människor vill bli sedda av, och att se, 

andra människor för att de ska uppleva trygghet. Om en person inte upplever sig vara sedd 

av andra på en specifik plats kan denna komma att känna en stor otrygghet för att vistas där. 

Detta fenomen gäller oavsett om människorna är bekanta eller obekanta för personen.  

Den sociala kontrollen varierar under dygnet men också under året med mindre känsla av 

social kontroll under de mörkare vintermånaderna eftersom mörkret tros dölja dolda faror 

vilket påverkar en människas känsla av social kontroll.  

Det är viktigt att skilja på begreppen trygghet och säkerhet i det offentliga rummet. 

Förbättrad säkerhet vid exempelvis en vägkorsning behöver inte nödvändigtvis betyda en 

ökad trygghet.  Korsningen är kanske optimalt utformad för att undvika alla former av 

olyckor men belägen på en plats där människor ändå upplever sig utsatta och otrygga till 

följd av en rad andra omständigheter.  

Vidare hävdas att otryggheten ofta inte är verklig utan baserad på rykten och idéer om en 

plats utsatthet. Även rapporteringen i media anses ha en betydande roll för hur människor 

upplever en viss plats.  

Det har framkommit att den viktigaste faktorn för att få människor att känna sig trygga i 

stadsrummet är att få fler människor att vistas där. Ett område med människor i rörelse 

under större delen av dygnet upplevs som tryggare än en plats utan människor. Detta gör att 

vikten av funktionsblandning bör vara central vid en stads utformning för att på så sätt bidra 

till att människor rör sig i området även under kvällar och nätter.  

Rädslan för att bli utsatt för brott i stadsrummet gör att människor upplever en stor 

otrygghet i olika områden i staden. Det är dock viktigt att inte hamna i en ond cirkel där 

omotiverade brottsförebyggande åtgärder vidtas för att minska risken för brott. Rädslan får 

inte ges fritt spelrum även om den självklart ska beaktas vid planering och utformningen av 

stadsrummet.  

Vidare framhålls att det finns en tydlig koppling mellan en plats fysiska utformning och hur 

den upplevs av människor. Om inte risken för brott tas i beaktande är det stor risk att brott 

kan komma att begås där.  
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Vad gäller hur män och kvinnor upplever en stad utifrån trygghetsaspekten har det visat sig 

att kvinnor upplever mer otrygghet än män. Kvinnor upplever sig själva som en del i ett 

mansdominerat samhälle; ett samhälle skapat av och anpassat för män. Denna skillnad i 

upplevd rädsla gör att kvinnor och män anpassar sitt vardagsliv utifrån hur de upplever 

staden. Den ökade otryggheten hos kvinnor gör till exempel att de har större benägenhet att 

anpassa sitt sociala liv och sina resvanor utifrån sina upplevda rädslor.  

 

4.2.4 Attraktivitet 

Det människor upplever som attraktivt är något som varierar från person till person. Det 

finns många faktorer som sägs påverka om en plats anses som attraktiv eller inte, bland 

annat platsens mikroklimat, skala, eventuell grönska och hur platsen utformats i stort.  

Oavsett vad det är som gör att människor attraheras av en viss plats kan sägas att om platsen 

lockar människor resulterar det även i ökad andel handel, företag och bostäder kring platsen. 

Blandade funktioner leder till en ökad mängd aktiviteter i området men dessa minskar under 

vintern bland annat på grund av det kallare klimatet. Människor är mindre benägna att 

spendera tid ute i det urbana rummet om det inte är nödvändigt. Detta fenomen har 

uppmärksammats i ett flertal studier vilket styrker påståendet att människor vill känna sig 

bekväma och tillfreds när de vistas utomhus.  

Vidare fastställs att aktiviteter utomhus starkt påverkar människans hälsa och välmående. 

Detta gör att vikten av fullgoda utomhusmiljöer även under vintern ytterligare lyfts fram.  

Det är även tydligt att ett centrum som kretsar kring bilen inte upplevs som ett attraktivt 

centrum att vistas i. Istället bör fokus i centrumkärnorna ligga på de gående och utformas 

utifrån deras behov. Gårdsgator och ”shared spaces” är två inslag i stadsrummet som starkt 

uppmuntras för att skapa ett centrum som attraherar människor och därmed blir mer 

levande.  

Vintertid tar människor stadsrummet i anspråk på ett helt annat sätt än under sommaren. På 

vintern känner människor att de vågar använda stadsrummet till fler funktioner än vad det 

är planerat för. Detta leder till att vinterstaden upplevs mer levande där människor är fria att 

till fullo använda sin stad och de urbana rummen. 
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4.2.5 Drift och underhåll i en vinterstad 

Vikten av fungerande drift och underhåll i en stad blir än mer tydlig under vintern då snö 

och is blir en stor del av stadsrummet. Plogning och halkbekämpning av bilvägar liksom 

gång- och cykelvägar är viktigt för att människor ska känna tillgänglighet till staden och en 

trygghet vid användandet av den.  

Framför allt äldre människor upplever större begränsningar under vintern då de känner sig 

inskränkta i sitt dagliga liv till följd av dålig framkomlighet i staden. Även rädslan för att 

skada sig är en avgörande faktor som bidrar till att många äldre blir allt mer avskärmade 

under vintern.  

För att kunna säkerställa att stadsrummet underhålls tillfredsställande vintertid är det viktigt 

att beakta detta redan i planerings- och utformningsstadiet.  

Även när det gäller drift och underhåll av stadsrummet framhålls vikten av att prioritera 

gående och cyklister. Detta genom att exempelvis prioritera huvudstråk för cyklister lika 

högt som de starkaste trafikerade vägarna i centrum. Under vintern bör även användandet 

av alternativa transportmedel lyftas fram, så som spark och längdskidor.  
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4.3 SYNTES AV RESULTAT 

4.3.1 Checklista över faktorer att beakta i en vinterstad för alla 

Nedan presenteras en sammanställning av de faktorer som bör beaktas vid utformningen 

och underhållet av en vinterstad för alla. Detta är sådant som har framkommit under arbetet 

med litteraturstudien, inventeringen och vid intervjuer med tjänstemän inom kommunen. 

Faktorerna är generella och kan tillämpas i olika städer där vintern spelar en central roll. 

 

Faktorer att beakta i en vinterstad för alla  

 Det är viktigt med en tydlig målbild över hur staden ska ses och upplevas samt hur 

detta ska uppnås. 

 Fokus vid utformningen bör ligga på att alla människor är olika och har olika behov.  

 Skapa förutsättningar för människor att se och bli sedda i stadsrummet.  

 Det lokala klimatet bör spela en central roll för hur en plats utformas.  

 Se snön, isen och det kalla klimatet som möjligheter för att skapa en unik plats.  

 En god skötsel och tillräcklig drift och underhåll är centralt för om stadsrummet ska 

upplevas som attraktivt.  

 Uppmuntra till och möjliggör för ökad aktivitet i stadsrummet vintertid, bland annat 

i form av evenemang som hyllar och lyfter fram vintern.  

 Ta vara på de aspekter som är unika för staden och framhäv dessa i stadens 

utformning, exempelvis närheten till vatten eller fjäll.  

 Skapa förutsättningar för en funktionsblandad stad för att öka flödet av människor 

som bidrar till möjligheten för naturliga möten.  

 Stadsrummet bör utformas så att solljuset utnyttjas maximalt. Skapa platser som 

inbjuder människor att stanna upp och uppleva stadsrummet.  

 En plats historia bör få påverka hur platsen utformas och används.  

 Skapa ett multifunktionellt stadsrum med aktiviteter anpassade för alla invånare 

under alla årstider.  



43 

 

 Skapa platser där människor kan vistas ute men erbjud också platser med skydd mot 

väder och vind.  

 Prioritera de gående och deras behov i stadsrummet framför bilens. Det är människor 

som skapar en levande stad.  

 Utforma lekplatser så att de fungerar under alla årstider och för barn och föräldrar 

med olika förutsättningar.  

 Framhäv vintern, isen och snön i stadsrummet med hjälp av exempelvis isskulpturer, 

belysning och växlighet som bidrar till att skapa ett mer färgrikt stadsrum vintertid.  

 Säkerställ att tillräckliga finansiella medel finns att tillgå för driften och underhållet 

av stadsrummet vintertid.  

 Säkerställ att belysningen i gaturummet är sådan att den bidrar till en ökad känsla av 

enhetlighet och ger en tydlig känsla av stråk.  

 Säkerställ att det finns tydliga ledstråk så att personer med synskador lätt kan 

orientera sig i stadsrummet även under vintern.  

 Säkerställ att gångstråk hålls isfria och utan större nivåskillnader för att underlätta för 

resor i stadsrummet.  

 Säkerställ att torg är beläget på en central plats i staden omgivet av blandade 

funktioner och där många människor rör sig.  

 Dela, och utbyt, erfarenheter och idéer kring arbetet med vinter i en stad med andra 

städer.  

 Ta fram strategier för att säkerställa att arbetet med anpassningen av en vinterstad för 

alla efterföljs.  

 Ta fram en strategi för hur kommunikationen mellan kommunala förvaltningar, 

kommunala bolag och övriga intressenter ska gå tillväga. Strategin ska ses som ett 

hjälpmedel och verktyg vid förvaltningsöverskridande arbeten.  

 



44 

 

4.3.2 Förslag till vitplan för Luleå centrum  

Vitplanen omfattar förslag till åtgärder och metoder för att göra Luleå centrum än mer 

tillgängligt, tryggt och attraktivt för människor att vistas i under vintermånaderna. Till 

grund för vitplanen ligger resultatet från den genomförda litteraturstudien, inventeringen 

samt uppgifter från tjänstemän om hur staden används idag.  

 

Vitplanen delades in i olika delkapitel avseende stadsrummets användning och föreslår 

riktlinjer för allt ifrån drift och underhåll till strukturella förändringar i stadsrummet. 

Vitplanen berör även sådana aspekter så som vintertransporter, olika typer av belysning och 

vinterlekplatser. Hela vitplanen har utformats utifrån grundprincipen att Luleå ska vara en 

vinterstad för alla och att snön ska ses som en möjlighet. Vitplanen presenteras senare i 

denna rapport, se bilaga 8.2. 

 

Vitplanen har sin grund i litteraturstudien, inventeringen samt intervjuerna med tjänstemän 

på Luleå kommun. Den framtagna checklista som presenteras i kapitel 4.3 har använts för att 

kontrollera att nödvändiga faktorer för en vinterstad för alla tas upp i vitplanen.   

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av förslaget till vitplanen som tagits fram. För 

att ta del av det kompletta förslaget, se bilaga 8.2.  

De åtgärder som föreslås för att skapa en vinterstad för alla är generella och kan tillämpas i 

Luleå men kan även anpassas för att användas i andra städer. Emellertid återkopplar 

samtliga rekommendationer till just Luleå centrums förutsättningar och för vilka platser de 

olika åtgärderna rekommenderas.  

Nedan visas en sammanställning över de platser där respektive åtgärd föreslås.  

 
Kartbild som visar platser för föreslagna åtgärder i Luleå centrum.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer de forskningsfrågor som arbetet kretsat kring att diskuterats samt 

även andra aspekter och frågeställningar som framkommit under litteraturstudien och det 

övriga arbetet.  

 

5.1 GENERELLA ASPEKTER I EN VINTERSTAD FÖR ALLA 

5.1.1 Hur ska man utforma och använda stadsrummet och dess olika 

utrymmen för att åstadkomma en tillgänglig, trygg och attraktiv stad 

som lockar till ökad användning av stadsrummet vintertid? 

Det är väldigt många olika faktorer som påverkar om människor upplever en stad eller plats 

som tillgänglig, trygg och attraktiv. Känslan av tillgänglighet till stadsrummet hänger ihop 

med om individen upplever sig ha möjlighet att använda stadsrummet och huruvida 

individens behov blir tillgodosedda. Det är därför viktigt att komma ihåg att alla människor 

är olika och har olika behov och krav på stadsrummet. Flexibilitet, integration och mångfald 

är begrepp som bör ha en central roll vid planeringen av ett tillgängligt stadsrum – oavsett 

årstid.  

Det som framförallt påverkar känslan av trygghet i en stad är om individen upplever sig ha 

social kontroll. Människor upplever större trygghet då de omges av andra människor oavsett 

om dessa är bekanta eller inte. Känslan av social kontroll ökar om individen kan se och bli 

sedd av andra och bristen på detta är en av de största anledningar till att främst kvinnor 

känner en stor otrygghet i stadsrummet. För att säkerställa att människor känner social 

kontroll är det viktigt att tänka på att skapa en stad där människor är i rörelse under större 

delen av dygnet. Funktionsblandning är därför något av det viktigaste för att skapa 

förutsättningar för en trygg stad. Att dessutom se till så att belysning, möblering och 

utformning av stadsrummet bidrar till så ökad känsla av social kontroll gör att staden 

kommer att upplevas som tryggare av människorna som vistas i den.  
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Attraktivitet i en stad är lättare att definiera än att realisera. Alla människor upplever olika 

saker som attraktiva vilket gör det svårt att tillmötesgå alla människors behov på alla platser. 

Generellt upplevs emellertid en plats med ett behagligt mikroklimat med lite vind och 

mycket solexponering som attraktiv, särskilt under vintern. Dessutom betraktas en stad som 

tydligt prioriterar de gående i centrum som en attraktiv plats. Det gör att människor vill 

använda och vistas i stadsrummet i en helt annan utsträckning än i en stad där bilen 

dominerar. Även ett stadsrum som medger anpassning efter vad det ska användas till är 

något som anses som attraktivt och lockar människor att använda stadsrummet under 

vintern. Mulitfunktionalitet, anpassning och hänsyn till de lokala klimatförhållandena är 

därför tre aspekter som bör vara centrala om man vill skapa en stad som upplevs som 

attraktiv av människorna som lever och vistas i den. Förutom det redan nämnda framhålls 

även vikten av väl fungerande underhåll av gator och vägar, eftersom detta gör att 

människor i större utsträckning upplever en stad inte bara som tillgänglig och trygg utan 

även som attraktiv.  

Sammanfattningsvis kan sägas att flexibilitet, integration och mångfald tillsammans med 

social kontroll, multifunktionalitet och anpassning är centrala begrepp i denna fråga. Dessa 

begrepp bör spela en central roll i planerings- och utformningsarbetet för att skapa en 

tillgänglig, trygg och attraktiv stad för människor att använda och vistas i, inte bara under 

vintern utan under hela året.  

 

Hur kan den framtagna checklistan förbättras för att bättre fungera som en grund för 

att skapa en vinterstad för alla? 

Något som skulle kunna förbättras med checklistan är att rangordna de olika punkterna 

utifrån vad som är viktigast att arbeta med om man vill uppnå en vinterstad för alla. 

Rangordningen skulle exempelvis kunna kopplas till aspekter som rör mikro-, meso-, och 

makronivå. Ett annat alternativ är att låta ordningen avgöras om åtgärderna kan göras inför 

nästkommande vinter eller om de kräver större fysiska åtgärder i stadsrummet. Utöver det 

skulle respektive rekommendation kunna utvecklas för att även omfatta en kort förklaring 

till när, hur och varför respektive aspekt bör göras.  
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5.2 HUR LULEÅ SKA BLI EN VINTERSTAD FÖR ALLA 
 

5.2.1 Vilka funktioner och aktiviteter ska användas för att locka 

människor till en ökad användning av stadsrummet vintertid i 

Luleå? 

Vid valet av litteratur var det svårt att hitta material som behandlade trygghet, tillgänglighet 

och attraktivitet under vintern. Mycket litteratur behandlade trygghet, tillgänglighet och 

attraktivitet men få hade med kopplingen till vintern. Detta har eventuellt bidragit till att den 

egna tolkningen av materialet och resultatet blivit mer omfattande och kanske även 

annorlunda än om det redan funnits ett tydligt ”svar” presenterat i litteraturen.  

Något som blivit allt tydligare under litteraturstudien är vikten av att kommuner har 

gemensamma mål och riktlinjer som är väl förankrade hos samtliga medarbetare. Detta är 

något som Luleå kommun verkar ha lyckats bra med, i och med sin Vision 2050 och det 

efterföljande programarbetet. Visionen och programmen täcker in alltifrån sociala mål till 

rent fysiska mål för kommunen och ger alla medarbetare något konkret att arbeta mot. 

Dessutom kan stöd och motivering vid svåra beslut hittas i och med att programmen är 

antagna av kommunfullmäktige och därmed kan anses representera den allmänna åsikten 

bland luleborna. Utan tydliga mål och riktlinjer finns risken att arbetet går isär och att 

helhetsgreppet förloras. Även om alla medarbetare självklart inte direkt berörs av samtliga 

mål skapar det ändå en känsla av att alla med gemensamma krafter skapar den stad som 

invånarna efterfrågar.  

Det är intressant att tänka sig att kyla kan påverka människors hälsa och känsla av 

välmående. I en viss utsträckning gynnas människors hälsa och välmående av att vistas ute, 

även om kylan är påtaglig. Men vad är det som gjort att vi lärt oss att till och med uppskatta 

det klimat som råder här i norr? Hur kommer det sig att människor här i norr klarar av att 

leva i det klimat som faktiskt råder här? Förmodligen stavas det anpassning. Anpassning till 

de förutsättningar som råder här med mörker och kyla en stor del av året. Människor 

använder emellertid stadsrummet mer under vintern om det erbjuder en behaglig vistelse  

För har inte människan så länge den funnits lärt sig att anpassa sig efter omgivningen? I 

dagens samhälle känns det dock som att detta många gånger har glömts bort. Det känns som 

om allt annat ska anpassas efter oss. Att vi människor är det centrala här på jorden och inte 

att vi alla är en del av något större. Allt ska ske på människans villkor och efter mänskliga 

behov. Att människor anpassat sig efter klimatet beror kanske på att det är en av få saker 

som människan faktiskt inte kan påverka. Även om man med lyckad stadsplanering kan 

underlätta denna anpassning.   
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Förståelsen för att stadsrummet bör anpassas till klimatet har dock inte riktigt fått genomslag 

när det kommer till stadsplanering i stort. Många gånger byggs väldigt funktionella och väl 

utformade platser i bra lägen i en stad utan att någon större hänsyn till klimatet på platsen 

tagits. Detta kan resultera i att platsen inte används så som det var tänkt eller som planerare 

hoppats på. Om en plats är väldigt utsatt för väder och vind är sannolikheten stor att den 

inte kommer att användas i lika stor utsträckning som om platsen varit mer skyddad. Det är 

därför av stor vikt att hänsyn tas till de lokala förutsättningarna som råder på en plats.  

Det är egentligen inte förvånande att klimatet på en plats i så stor grad påverkar hur platsen 

uppfattas. Det har däremot varit intressant att försöka kartlägga vilka åtgärder som krävs för 

att ändra hur en plats upplevs och inse att positiva förändringar många gånger kan 

åstadkommas med små medel. För att exempelvis en väldigt vindpinad plats som inte 

används ska bli till en plats som människor upplever som behaglig och trevlig att vistas på 

kan det räcka med att rent fysiskt bygga bort vinden med hjälp av vindskydd och att 

använda sig av vegetation för att bryta upp vinden.   

En annan åtgärd för att öka en plats attraktivitet kan vara att öppna upp fasader för att 

platsen ska få mer åtkomst till ljus. Men hur gör man för att få människor att använda 

platsen? Teorier säger ju att människor attraherar människor men hur lockar man dit dem 

från första början? Svaret verkar ligga i blandade funktioner. Om många människor måste 

passera en plats för att ta sig exempelvis till arbete, handel eller annat så kommer detta skapa 

ett människoflöde på platsen som i sin tur lockar dit fler människor.  

En frågeställning som dykt upp under arbetet är hur det kommer det sig att människan 

känner större frihet i sin användning av stadsrummet under vintern? Vad är det som gör att 

människor under vintern många gånger väljer att använda stadsrummet till just det som de 

vill göra, och inte nödvändigtvis det som stadsrummet är programmerat för? Oavsett vad 

det beror på är detta något som bör tas i beaktande vid planeringen av stadsrum i 

vinterstäder. Stadsrummet är till för stadens innevånare och deras användning av 

stadsrummet bör uppmuntras. För att skapa en levande stad vintertid bör olika aktiviteter 

uppmuntras genom att utforma ett flexibelt stadsrum. Möjligen är det känslan av 

tillgänglighet som är avgörande för hur människor använder ett stadsrum. En känsla av god 

tillgänglighet kanske innebär att människor upplever att de har lika stor rätt att vistas där 

som alla andra och därför kan använda stadsrummet till det som de vill.  
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Vad gäller tillgänglighet är det viktigt att komma ihåg att något som är nödvändigt för några 

få är bekvämt för alla. Samtidigt innebär ett stadsrum som är tillgängligt för alla ett mer 

levande stadsrum då fler människor upplever, och vågar ta sig, friheten att använda 

stadsrummet fullt ut. För egentligen spelar det väl ingen roll vad ett stadsrum är 

programmerat för så länge invånarna vill använda och vistas där. Det är viktigt att komma 

ihåg att stadsrummet är till för människorna som använder det och därför bör utformas efter 

deras olika behov.  

Något som alla människor efterstävar är känslan av trygghet. Ofta är det dock negationen till 

ordet trygghet som får störst fokus – nämligen känslan av otrygghet. Otrygghet är starkt 

kopplat till rädsla. En person som är otrygg och rädd i sin egen stad ändrar i varierande grad 

sitt beteende och rörelsemönster. Många gånger växer sig rädslan så stor att det kan bli till 

ett handikapp för personen. Det gör att personen kanske inte vågar vistas i en viss del av 

staden, inte vågar gå ut efter mörkrets infall eller väljer en annan väg hem.  

Det har visat sig att orsaken till varför många människor upplever otrygghet har sin grund i 

avsaknad av social kontroll. Det är intressant att se hur stor påverkan det har på det dagliga 

livet och vilka konsekvenser det får för människorna och staden de lever i. 

Brottsförebyggande åtgärder kanske efterfrågas och skapas – utan att känslan av social 

kontroll ökar. Möjligen leder det till ytterligare brottsförebyggande åtgärder men som inte 

heller ger resultat. Till slut kanske människor är så rädda att alla lever i inhägnade områden 

med gallergrindar och hänglås på dörrarna. Frågan är om det skulle innebära ökad social 

kontroll eller om det bara skulle trigga igång ännu mer rädslor hos människorna?  

Det är självklart viktigt att se till att stadsrummet upplevs tryggt att vistas i men de åtgärder 

som vidtas måste vara väl motiverade för att inte riskera att i sin tur skapa nya rädslor. Ett 

samhälle med inhägnade bostadsområden, galler för fönstren och hänglås på dörrarna 

kanske leder till ett mer isolerat samhälle. De åtgärder som väljs får inte leda till att 

människor i allt större utsträckning undviker att vistas ute i den offentliga miljön. Tillslut 

kanske vi har en stad som är byggd för att skydda för allt men som i slutändan inte används 

– just på grund av rädslan för att något ska hända.  

En varaktig trygghet för samhällets alla medborgare har kanske sin grund i ett öppet, 

integrerat samhälle. Ett samhälle där människor dagligen ”tvingas” till kontakt med andra 

människor och där de är beroende av varandra för att driva samhället framåt. Ett samhälle 

ska bestå av ”vi”.  
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Detta speglas i alla delar av samhället. Om ett samhälle byggs för att vara tillgängligt för alla 

blir det också attraktivt för alla. Ett tryggt samhälle är också ett tillgängligt samhälle. Ett 

attraktivt samhälle är ett tryggt och tillgängligt samhälle. Ett tryggt, tillgängligt och attraktivt 

samhälle är ett levande samhälle. Ett levande samhälle är ett socialt samhälle. Ett socialt 

samhälle är ett integrerat samhälle. Ett integrerat samhälle är ett tryggt och tillgängligt 

samhälle. Allt är en del av något större. 

Oavsett om en stad är stor eller liten, en vinterstad eller en sommarstad, svensk eller 

utländsk så gäller i det stora hela samma principer för vad tillgänglighet, trygghet och 

attraktivitet är. Men i städer med mycket vinter är det viktigt att komma ihåg att använda de 

lokala förutsättningar som råder och att dra nytta av vintern. Att se snön som en möjlighet 

till att skapa en bättre stad och inte se snön som ett problem som med alla medel ska bort. 

Snön är en möjlighet – inte ett problem. Vi måste bara lära oss att nyttja den.  

 

Hur kan Luleå som stad förbättras för att bli en vinterstad för alla och hur borde 

vitplanen förändras?  

Den framtagna vitplanen behandlar ett antal olika områden som är viktiga att ta i beaktande 

vid utformningen av en vinterstad. Innehållet i vitplanen är hämtat, och inspirerat av, det 

som framkommit under litteraturstudien. Vitplanen behandlar saker så som skötsel och 

underhåll av vintervägar, transporter och prioritering av trafikslag, belysning, olika typer av 

vinteraktiviteter samt lite kort om hur detta kan tänkas genomföras och uppnås.  

Något som kunde ha utvecklats mer i vitplanen är hur de uppsatta målen ska uppnås. Det är 

viktigt att ha en tydlig målbild över vad som ska genomföras men det är också viktigt att 

veta hur detta ska ske. På grund av den relativt korta tid som fanns till förfogandet för 

genomförandet av detta examensarbete fick dessa områden stryka på foten. Något som 

framkom tydligt under arbetet var det faktum att det är väldigt viktigt med fungerande 

kommunikation mellan olika kommunala förvaltningar och andra aktörer för att allt ska 

fungera och gå att genomföra. Hur denna kommunikation bör se ut är emellertid inte så 

enkelt att besvara utan detta är något som kräver arbete och engagemang hos respektive 

aktör och tjänsteman.   
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Ytterligare en aspekt som kunde ha beaktats i större utsträckning är hur vitplanen förhåller 

sig till det lokala klimatet, främst de vind- och temperaturförhållandena som råder i Luleå. 

Då någon utredning gällande det lokala klimatet i Luleå inte hittades vid litteraturstudien är 

detta något som bör utvecklas vid framtagandet av en färdig vitplan för Luleå centrum. En 

utredning av vilka gator och platser som är bäst lämpade för exempelvis större noder för 

gående, torg och dylikt, bör också tas fram av kommunen. Detta då det under 

litteraturstudien framkom att hänsynen till det lokala klimatet på en plats är av väldigt stor 

vikt för hur en stad upplevs av människorna som använder den och vistas där.  

Vitplanen kan ses som en utgångspunkt och ett hjälpmedel för Luleå kommun om de önskar 

utforma en färdig vitplan. Vitplanen erbjuder förslag till riktlinjer för vad som bör beaktas 

och hur detta bör beaktas för att skapa en tillgänglig, trygg och attraktiv vinterstad. Många 

av de faktorer som behandlas är saker som kommunen redan idag arbetar med. Dock finns 

det vissa saker som skulle kunna utvecklas och förbättras.  

Anledningen till att vitplanen togs fram var för att kunna tillämpa de kunskaper som enligt 

teorin belystes som viktiga i en vinterstad för alla i ett konkret praktikfall. Dessutom 

uttryckte Luleå kommun ett önskemål om att ett förslag till vitplan skulle tas fram i samband 

med detta examensarbete. Examensarbetet kan alltså ses som ett samarbete mellan Luleå 

kommun och Luleå Tekniska Universitet.  

 

5.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE  
För att få en bättre förståelse för vad det är som gör en stad tillgänglig, trygg och attraktiv 

föreslås följande som fortsatt arbete:  

- Genomföra detaljerade undersökningar i en stad för att kartlägga vad människor i 

just den staden finner tryggt/otryggt. Möjligen i form av intervjuer med invånare.  

- Arbeta fram en plan och riktlinjer för hur trygghet och tillgänglighet ska ingå i 

planering- och utformningskedet.  

För att få en bättre förståelse för hur just Luleå kan bli en tillgängligare, tryggare och 

attraktivare stad föreslås följande som fortsatt arbete:  

- En klimatstudie över Luleå centrum för att tydligt kartlägga vilka platser som är 

intressanta att arbeta vidare med utifrån det lokala klimatet. 
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6 Slutsatser  
Den framtagna checklistan med faktorer som bör beaktas i en vinterstad för alla har sin 

grund i litteraturstudien och kan fungera som en ”att-göra”-lista där det snabbt går att se om 

de viktigaste faktorerna i en vinterstad för alla tillgodoses i kommunen. Checklistan är 

generellt skriven för att kunna tillämpas även i andra städer än Luleå vilket kan ses som en 

fördel då de behov som tas upp i den inte är specifika för Luleås invånare utan gäller för 

människor i andra vinterstäder.  

Checklistan har gjorts kort och koncist för att den ska vara lätt att ta till sig. Det ska snabbt gå 

att få en överblick över om staden kan anses vara en vinterstad för alla och det ska vara 

enkelt att hitta områden där det råder brister. Den är skriven så att innehållet ska vara lätt att 

förstå och språkligt inte uppfattas som alltför byråkratiskt och svårtolkat. Överlag är dess 

innehåll relativt övergripande då den behandlar allt ifrån hur det fysiska rummet bör 

utformas och hur människor upplever det till rekommendationer för hur en kommun ska 

arbeta för att nå fram till de mål som finns för en vinterstad för alla.  

Mycket av det som tas upp i checklistan är sådant som Luleå kommun i dagsläget till viss del 

redan arbetar med. Det är emellertid viktigt att komma ihåg helhetsbilden och att samtliga 

faktorer även bör tillämpas vintertid. Trots att en del av punkterna i checklistan redan är en 

del av Luleå kommuns mål kan det vara nödvändigt att ytterligare belysa dem. Detta då 

Luleå har som mål att bli en vinterstad för alla.   

Majoriteten av det som finns upptaget i checklistan behandlas i vitplanen. Checklistan och 

vitplanen har dock ej samma typ av struktur då flera punkter på checklistan behandlas i flera 

kapitel i vitplanen och flera punkter på checklistan är övergripande aspekter vilka indirekt 

behandlas om riktlinjerna i vitplanen följs.  

Luleå är idag en stad där vintern får ta plats i stadsrummet men inte nödvändigtvis drar 

nytta av vintern till fullo. Snö och is behandlas ofta som hinder som ska övervinnas istället 

för att använda snön och isen för att exempelvis förhöja människors upplevelse av 

stadsrummet. Detta är något som skulle kunna förbättras i Luleå genom ett antagande av en 

vitplan som bland annat behandlar dessa aspekter.  
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De tekniska faktorerna för att hantera vintern i Luleå upplevs fungera relativt väl med bra 

underhållna gator och vägar samt goda möjligheter till att använda andra transportmedel än 

den egna bilen även under vintern. Användandet av snö och is som en aktiv del i 

stadsrummet samt ökat fokus på vinteraktiviteter för barn och vuxna är även det något som 

det idag arbetas med till viss del. Emellertid upplevs detta inte få tillräckligt stor plats och är 

något som skulle kunna gynna Luleå som vinterstad om det genomfördes fullt ut. Det är 

även viktigt att komma ihåg att sådana åtgärder kräver ekonomiska medel och att också 

även budgetera för detta. Vintern i Luleå sträcker sig över en stor del av året och är en stor 

del av livet i staden. Detta gör att stadsrummet i staden även under vintern bör få upplevas 

som tillgängligt, tryggt och attraktivt för att människor ska uppmuntras till att leva och 

vistas i staden. Luleå bör bli en stad som inte går i ide under vintern utan som snarare 

blommar upp och drar nytta av de många fördelar som vintern faktiskt medför.  

Att skapa en vinterstad för alla är inte något som kan ske över en natt. Det är en process som 

ständigt förändras och där nya förutsättningar kan uppstå från dag till dag och från år till år. 

Det finns inget enkelt och entydligt svar på hur Luleå ska bli en vinterstad för alla utan det 

handlar snarare om att skapa en tydlig målbild för vad som vill åstadkommas och hur detta 

ska ske. Ett sätt att göra det är genom att ta fram en vitplan för staden. Det helhetsgrepp som 

tvingas fram vid framtagandet av en vitplan kan innebära en större medvetenhet hos de som 

arbetar med stadsplanering i Luleå. Vitplanen sätter ord på vad som ska åstadkommas och 

hur det ska ske samtidigt som den ser på staden ur ett helhetsperspektiv. 
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1. INLEDNING  

Som en del av ett examensarbete rörande användandet av stadsrummet i Luleå centrum 

under vintern genomfördes en inventering för att få en bild av hur stadsrummet används 

idag. Denna rapport utgör en sammanställning av denna inventering.  

 

2. METOD  

Vid inventeringen gjordes en vandring genom centrum. Fokus låg på att kartlägga hur 

vintern påverkar livet i centrum. Exempelvis dokumenterades platser där det fanns brister i 

underhållet, platser för snödeponi samt hur lekplatser eventuellt anpassats till vintern. 

Dokumentationen skedde främst med hjälp av en kamera men också vissa 

minnesanteckningar.  

Om inget annat anges är bilderna privata och tagna i samband med inventeringen.  

 

2.1. FÖRUTSÄTTNINGAR VID INVENTERING  

Inventeringen genomfördes under två dagar under vecka 10 år 2013; måndag den 4/3 mellan 

klockan 8-16 och fredag 8/3 mellan klockan 12-16. Under inventeringen lästes den aktuella 

utomhustemperaturen av. Temperaturen låg mellan -21*C till -11*C under måndagen och 

kring -5*C under fredagen.  



4 

 

3. SAMMANSTÄLLNING   

3.1. DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATURUMMET 

Under vintern i Luleå är det viktigt med väl fungerande drift och underhåll av gaturummet 

för att det ska vara tillgängligt, tryggt och framkomligt. Nedan redovisas en 

sammanställning av inventeringen utifrån aspekter som påverkar om staden upplevs som 

tillgänglig, trygg och framkomlig.  

3.1.1. Snöröjning av vägbana och trottoar  

Vid inventeringen framgick tydligt att snöröjningen av vägbanor och trottoarer i stort var av 

god kvalité men på vissa platser kunde underhållet förbättrats. Vägbanorna var i princip helt 

snöröjda och erbjöd väldigt god framkomlighet medan trottoarer inte var snöröjda utan 

gående blev tvingade att gå i upp till en decimeter snö på vissa platser. 

Storgatan/Hermelinsgatan.              Stationsgatan.  

3.1.2. Sandning av vägbana och trottoar  

Vad gäller sandning av vägbanor och trottoarer skiljer detta sig åt beroende på gata. På vissa 

gator sandas vägbanan medan det på andra sträckor lämnas utan sand. Detsamma gäller 

trottoarer. Längs vissa kvarter är trottoaren sandad ett tiotal meter för att sedan inte vara 

sandad en sträcka. Detta kan ha sin förklaring i att de enskilda fastighetsägarna ansvarar för 

att skotta och sanda trottoarerna utanför respektive fastighet medan kommunen ansvarar för 

gång- och cykelvägar samt vägbanor.  

          

Stationsgatan.                                Sandviksgatan.                 
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3.1.3. Tillfälliga snöupplag i gaturummet 

På vissa platser runt om i centrum återfanns tillfälliga snöupplag av varierande storlek. 

Dessa var oftast placerade på trottoarer eller på grönytor i anslutning till gaturummet. På 

grund av de tillfälliga snöupplagen blev gångtrafikanter ibland tvingade att gå på vägbanan 

vissa sträckor för att ta sig förbi dessa, det vill säga trottoaren var helt eller delvis blockerad 

av snö. Någon skyltning som hänvisade gående till andra sidan gatan i anslutning till 

snöupplaget noterades inte. På vissa platser var emellertid snöupplagen placerade så att 

dessa varken blockerade trottoar eller vägbana.  

   

 

 

 

Köpmangatan.                              Kyrkogatan.  

3.1.4. Parkeringar för bil och cykel 

Det är viktigt att underhålla parkeringsplatser, för bilar likväl som för cyklar, för att på så 

sätt bibehålla tillgängligheten till centrum. Majoriteten av bilparkeringarna var plogade 

vilket gjorde det möjligt att parkera bilen i lika stor utsträckning som under övriga året. Vad 

gäller cykelparkeringarna var även dessa plogade om än i varierande utsträckning. Enskilda 

fastighetsägare som ansvarar för plogningen av cykelparkeringar på deras mark höll 

generellt sämre standard än parkeringar på gatumark där kommunen är ansvariga. Generellt 

sett var gatuparkeringarna för cykel bättre plogade än parkeringarna på fastighetsmark.  

 

 

 

Storgatan.                          Loet.   
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3.1.5. Busshållplatser    

Vintertid plogas busshållplatser och busskurer för att dessa även ska vara tillgängliga. På de 

platser där busshållplatserna är utrustade med galgskydd plogas även hela busskuren. Vid 

slutna busskurer fanns på flera ställen en snövall vid öppningen.  

  

 

 

 

 

 

Magasinsgatan.                 Smedjegatan/Södra Hamnleden.  

 

3.1.6. Parker   

I Luleå centrum plogas det vintertid längs gångstråk genom parkerna. Dessa gångstråk 

sandas inte utan den packade snön lämnas utan ytterligare åtgärd. Då packad snö i stor 

utsträckning fungerar bra utan halkbekämpningsmedel känns valet att inte sanda 

gångstråken genom parkerna som ett bra komplement till den känsla av närhet till naturen 

som parkerna i övrigt inger.   

I stadsparken finns under varje vinter ett snödjur vilket fungerar som konstverk och 

rutschkana för de mindre barnen. Detta är ett välkommet inslag i parken som i övrigt till 

största del lämnas orörd under vintern.  

               

Stadsparken.                           Stadsparken vid Kyrkogatan.  
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3.1.7. Lekparker    

Det finns inte särskilt många lekparker i Luleå centrum. De som finns skottas inte vintertid 

och kan därför inte användas.  

  

 

 

 

 

Floras kulle. 

3.2. ALTERNATIV BELYSNING   

Med alternativ belysning menas belysning utöver ordinarie gatubelysning så som belysning 

av fasader, träd, skulpturer etc. eller belysning i form av ett konstverk.  

Vid inventeringen lokaliserades ingen alternativ belysning. Det ska dock tilläggas att 

inventeringen genomfördes under dagtid vilket kan vara anledningen till att eventuell 

alternativ belysning inte upptäcktes. Dock ska sägas att alternativ belysning inte dominerade 

stadsrummet under vintern 2012/2013.   

3.3. KONST OCH SKULPTURER    

På ett antal platser i centrum finns det konst och skulpturer specifika för vintern så som 

isskulpturer och snödjur. Befintliga skulpturer och konstverk håller generellt hög kvalité 

även om dessa delvis hunnit smälta bort vid tillfället för inventeringen.  

 

 

 

 

 

Storgatan.  
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3.4. MÖJLIGHET TILL ALTERNATIVA TRANSPORTSÄTT  

För att möjliggöra alternativa transportssätt vintertid, så som spark, pulka eller skidor, kan 

vissa stråk helt eller delvis lämnas utan halkbekämpning. Vid inventeringen lokaliserades 

vissa stråk där underlaget endast utgjordes av packad snö vilket underlättar för möjligheten 

att ta sig fram med alternativa transportsätt.       

Smedjegatan/Stationsgatan.               Sandviksgatan/Timmermansgatan.  

 

3.5. VINTERSPORT  

I och med den årliga isbanan som ansluter till Luleå centrum har invånarna möjligheten att 

åka skridskor eller skidor på älven. Isbanan är populär och används flitigt av Luleås 

invånare. Dess sträckning i nära anslutning till land och centrum kan vara en av de aspekter 

som gör att den är så populär.  

 

 

 

 

 

 

Isbanan vid Norra hamn.  
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4. SLUTSATSER OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER  

Överlag upplevdes underhållet av gatorna i centrum som väldigt bra och det var få gator 

som inte var plogade vid inventeringstillfällena. Dock upplevdes en brist i underhållet av 

trottoarerna framför allt i anslutning till privata fastigheter där de enskilda fastighetsägarna 

är ansvariga för att ploga och eventuellt sanda längs trottoaren utanför den egna fastigheten. 

Längs vissa sträckor kunde det därför vara väldigt stora variationer i kvalitén på underlaget, 

vilket kan innebära en minskad tillgänglighet för gående då dessa bitvis kan behöva gå 

genom flera centimeters snö.  

För att fåtill bukt med detta problem bör kommunen ta fram ”minimikrav” på vilket 

underhåll som krävs utefter trottoarerna i centrum. Sedan bör denna information förmedlas 

till respektive fastighetsägare via exempelvis seminarier eller dylikt. Bra underhållna 

trottoarer bör ligga i allas intresse då detta gör centrum mer tillgängligt och framkomligt för 

samtliga invånare och besökare samtidigt som det uppmuntrar människor att promenera 

runt i centrum istället för att ta bilen.  

För att möjliggöra för invånarna att använda alternativa transportssätt som spark, skidor 

eller pulka i centrum bör en översiktlig plan tas fram för att se över vilka stråk som ska 

lämnas utan sandning respektive sandas. Dessutom bör möjligheten att anlägga mindre 

sparkparkeringar runt om i centrum ses över för att ytterligare uppmärksamma de 

alternativa transportmedlen under vintern. Detta koncept har tidigare testats bland annat i 

Kiruna, se bilder nedan.  

 

    

 

Vid inventeringen hittades ett stort antal snöupplag av varierande storlek runt om i centrum. 

På vissa platser var dessa placerade så att de blockerade trottoarer eller andra gångstråk. För 

att se säkerställa att centrum har en hög tillgänglighet även för gående bör snöupplag som 

placerats i nära anslutning till trottoarer ses över för att eventuellt flyttas till en alternativ 
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plats, detta då blockerade trottoarer tvingar ut gående i gatan vilket inte är acceptabelt. Om 

snöupplag måste läggas på en trottoar bör skyltning hänvisa gående till en alternativ trottoar 

på motstående sida av gatan.  

Plogningen av cykelparkeringar bör ses över för att kontrollera att de cykelparkeringar som 

plogas tillgodoser behovet av parkeringsplatser. Om så inte är fallet bör ytterligare 

parkeringar plogas för att möjliggöra för en tillräcklig parkering av cyklar även vintertid. En 

prioriteringsplan över parkeringsplatser utifrån beläggning bör även tas fram om någon 

sådan inte finns.  

Även när det gäller plogningen av busskurer bör detta ses över. Vid inventeringen 

uppmärksammades att busskurer med galgskydd plogats medan övriga busskurer inte alltid 

var plogade, vilket innebar att de stängda busskurerna hade en hög snövall vid öppningen 

som gör det svårt för exempelvis personer med funktionsnedsättning, äldre personer eller 

personer med barnvagn att ta sig in i busskuren. Det är av stor vikt att även vanliga 

busskurer plogas/skottas under vintern då det är under denna del av året som temperaturen 

och kylan är som värst och behovet av väderskydd kan anses vara störst.  

Lekplatser som fungerar vintertid inbjuder barn att vistas utomhus även under denna del av 

året och bidrar i sin tur till ett mer levande centrum då fler människor är i rörelse. Vad gäller 

lekparker i centrum var majoriteten av dessa översnöade vid tiden för inventeringen, vilket 

kan förstås då säkerheten på lekplatser kanske inte kan säkerställas på grund av exempelvis 

flera decimeter snö på marken under lekställningarna. Dock bör de lekplatserna som 

fungerar under vår/sommar/höst kompletteras med tillfälliga lekplatser under vintern. 

Vinterlekplatserna behöver inte vara lika många till antalet eller lika stora som ordinarie 

lekplatserna men exempelvis snörutschkanor i likhet med den som vissa år funnits på 

snödjuret i stadsparken är önskvärt.  

Då vintern i Luleå innebär många mörka timmar kan ett sätt att få människor att vistas i 

gaturummet även under kvällstid vara att använda sig av alternativ belysning. Alternativ 

belysning kan omfatta exempelvis belysning i träd eller på husfasader och kan vara i olika 

färger och konstellationer. Den ljusfestival som ett par år hållits i Luleå centrum har varit ett 

välkommet inslag i stadsrummet och gjort att centrum har upplevts mer levande även under 

dygnens mörka timmar. Kanske kan några av de belysningar som används under 

ljusfestivalen få sitta uppe även efter att festivalen är avslutad.  

Vad gäller vinteraktiviteter i centrum ses gärna att ytterligare aktiviteter uppmuntras och 

anordnas i anslutning till isbanan. Dessutom bör ytterligare angöringspunkter för isbanan i 

centrum anläggas för att öka tillgängligheten till isbanan.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Linn Adolfsson
December 2013

VITPLAN FÖR LULEÅ CENTRUM 
   - En vinterstad för alla -  

Foto Luleå kommun
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INLEDNING & AVGRÄNSNINGAR
Denna vitplan har tagits fram som en del i ett examensarbete vid 
Civilingenjörsprogrammet Arkitektur under hösten 2013. 

En inventering av Luleå centrum samt en litteraturstudie främst 
avseende tillgänglighet, trygghet och attraktivtet i vinterstäder 
har legat till grund för vitplanen. 

Vitplanen omfattar endast de centrala delarna av Luleå centrum-
halvö. Detta då ett arbete med vitplan för hela Luleå tätort ansågs 
för omfattande för ett examensarbete. Därför lades fokus på det 
område som flest antal människor använder och vistas i, Luleå 
centrum. 

Foto: Linn Adolfsson
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Kartbild över området
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FAKTORER ATT BEAKTA
Nedan listas aspekter som är viktiga att beakta vid planeringen och utformningen av en vinterstad. 

 Det är viktigt med en tydlig målbild över hur 
staden ska ses och upplevas samt hur detta ska 
uppnås.

 Fokus vid utformningen bör ligga på att alla 
människor är olika och har olika behov. 

 Skapa förutsättningar för människor att se och 
bli sedda i stadsrummet. 

 Det lokala klimatet bör spela en central roll för 
hur en plats utformas. 

 Se snön, isen och det kalla klimatet som möjlig-
heter för att skapa en unik plats. 

 En god skötsel och tillräcklig drift och underhåll 
är centralt för om stadsrummet ska upplevas som 
attraktivt. 

 Uppmuntra till och möjliggör för ökad aktivitet i 
stadsrummet vintertid, bland annat i form av eve-
nemang som hyllar och lyfter fram vintern. 

 Ta vara på de aspekter som är unika för staden 
och framhäv dessa i stadens utformning, exempel-
vis närheten till vatten eller fjäll. 

 Skapa förutsättningar för en funktionsblandad 
stad för att öka flödet av människor som bidrar till 
möjligheten för naturliga möten. 

 Stadsrummet bör utformas så att solljuset utnytt-
jas maximalt. Skapa platser som inbjuder männis-
kor att stanna upp och uppleva stadsrummet. 

 En plats historia bör få påverka hur platsen ut-
formas och används. 

 Skapa ett multifunktionellt stadsrum med aktivi-
teter anpassade för alla invånare under alla årsti-
der. 

 Skapa platser där människor kan vistas ute men 
erbjud också platser med skydd mot väder och 
vind. 

 Prioritera de gående och deras behov i stadsrum-
met framför bilens. Det är människor som skapar 
en levande stad. 

 Utforma lekplatser så att de fungerar under alla 
årstider och för barn och föräldrar med olika förut-
sättningar. 

 Framhäv vintern, isen och snön i stadsrummet 
med hjälp av exempelvis isskulpturer, belysning 
och växlighet som bidrar till att skapa ett mer färg-
rikt stadsrum vintertid. 

 Säkerställ att tillräckliga finansiella medel finns 
att tillgå för driften och underhållet av stadsrum-
met vintertid. 

 Säkerställ att belysningen i gaturummet är sådan 
att den bidrar till en ökad känsla av enhetlighet 
och ger en tydlig känsla av stråk. 

 Säkerställ att det finns tydliga ledstråk så att 
personer med synskador lätt kan orientera sig i 
stadsrummet även under vintern. 

 Säkerställ att gångstråk hålls isfria och utan 
större nivåskillnader för att underlätta för resor i 
stadsrummet. 

 Säkerställ att torg är beläget på en central plats 
i staden omgivet av blandade funktioner och där 
många människor rör sig. 

 Dela, och utbyt, erfarenheter och idéer kring 
arbetet med vinter i en stad med andra städer. 

 Ta fram strategier för att säkerställa att arbetet 
med anpassningen av en vinterstad för alla efter-
följs. 

 Ta fram en strategi för hur kommunikationen 
mellan kommunala förvaltningar, kommunala 
bolag och övriga intressenter ska gå tillväga. Stra-
tegin ska ses som ett hjälpmedel och verktyg vid 
förvaltningsöverskridande arbeten. 
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LULEÅ STAD 
Under vintern bör snö och is spela en central roll i utformningen 
av stadsrummet i Luleå centrum då vintern är så starkt förknip-

pad med staden Luleå. Då staden är en utpräglad kuststad med en 
stor skärgård gör detta att kopplingen mellan staden, vattnet och 
skärgården bör lyftas fram. Vintertid kan denna koppling förstär-

kas i och med isarna som då omger staden. 

Luleås, till ytan lilla, centrum utgör en bra förutsättning för att 
skapa ett centrum där majoriteten av resorna kan göras till fots. 
Stadens gatunät innebär dock att det på många platser kan bli 

väldigt blåsigt till följd av de breda gatorna och det faktum att cen-
trum är omgivet av vatten på två sidor. Det är därför viktigt att ha 

detta i åtanke vid utformning av stadens urbana rum. 
 

Inom kommunen har ett omfattande arbete genomförts för att Lu-
leå ska växa och vara en stad i framkant. Visionen och det efterföl-
jande programarbetet visar hur de mål som satts upp ska nås och 

detta har skapat en väldigt bra grund för att utveckla Luleå. 



LULEÅ - En vinterstad för alla 

Foto: Per Pettersson
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För att kunna säkerställa att gatorna är trygga och tillgängliga för stadens invånare och 
besökare att färdas på krävs ett underhåll av gaturummet. En utredning bör göras där 
man fokuserar på de gator som har stor andel biltrafik samt de gator som fungerar som 
huvudstråk för de oskyddade trafikanterna.

VINTERVÄGAR  
I detta avsnitt behandlas underhåll av gator, val av markbeläggning, förvaring av snö, isvägarna 
samt andra aspekter som rör vintervägar i staden. 

Underhåll av gator  

Underhållet av gatorna bör prioritera åtgärd av vägbanan samt eventuella trottoarer, vil-
ket kräver ett samarbete mellan kommunen och berörda fastighetsägare. Kommunen bör 
ställa krav på fastighetsägare att tillräckligt underhåll av trottoar vidtas. 

Under vintern är det viktigt att ytskiktet på gator och trottoarer ses över för att förhindra 
att människor halkar och skadar sig. Det är därför angeläget att det längs huvudstråken 
för de oskyddade trafikanterna vidtas lämpliga halkbekämpningsåtgärder i form av ex-
empelvis sandning av trottoarer och övergångsställen. 

Det är viktigt att det finns en tydlig gräns för var vägrummet slutar och trottoarer tar 
vid, dels för att undvika att bilar inkräktar på de gåendes utrymme men också för att 
underlätta för personer med synskador att navigera i stadsrummet. Längs gågatan bör 
de befintliga ledstråken om möjligt tydliggöras ytterligare för att personer med synskada 
lättare ska kunna orientera sig i stadsrummet. Foto: Susanne Lindholm
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Förslag på prioriterade stråk för bil/
gående. 



Förvaring av snö  

Det finns redan idag en plan för vilka platser som är lämpliga 
för snöupplag i centrum. En plan är nödvändig för att und-
vika att snövallar och snöhögar lämnas kvar i gaturummet på 
platser där dessa utgör hinder för trafikanterna. 

Det är viktigt att se till att reglerna för snöupplag i centrum 
efterföljs och hänvisade platser används så att inga snöupp-
lag placeras på trottoarer. Snöupplag bör koncentreras till re-
fuger, mindre grönytor och delar av parkeringsplatser istället 
för att blockera trottoarer och gångvägar. 

Optimalt är emellertid att all snö som skottas bort i centrum 
antingen transporteras till snöupplag utanför centrum el-
ler användas för att skapa vinteranpassade stadsrum. Det är 
dock angeläget att se till att snön som används till vinteran-
passade stadsrum inte är förorenad på sådant sätt att det kan 
innebära en skada för människor eller miljö. 

Foton: Linn Adolfsson
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Förslag på platser för tillfälliga 
snöupplag. 



Luleå från isen  
De isvägar som finns i, och omkring centrum, är ett välkommet inslag i vinterlandskapet 
och används flitigt av stadens invånare. Isarna bör fungera som ett tillfälligt rum i staden 
där rekreation och närhet till naturen bör stå i fokus. 

De anslutningar som finns till isvägarna i centrum bör ses över för att, genom sin utform-
ning, uppmuntra till ökad användning av isbanorna vintertid. Information om isbanans 
sträckning, lämpliga platser att parkera bilen på och dylikt är saker som bör förmedlas till 
allmänheten för att ytterligare underlätta för användandet av isbanorna. 

Foto: Luleå kommun Foto: Luleå kommun
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Förslag på sträckning isbanan.  



TRANSPORTER  
I detta avsnitt behandlas sådant som prioritering av trafikslag, 
alternativa transportsätt, parkering och kollektivtrafik.

Prioritering av trafikslag  
Det är viktigt med en tydlig prioritering vad gäller trafikslag i centrum. Gående, cyklister 
och andra oskyddade trafikanter bör sättas i främsta rum. Detta då det är människorna, och 
inte bilarna, som utgör livet i staden, även om bilen alltid kommer att kräva sin plats och 
också bidrar till en mer levande stad. 

Ett sätt att tydligt visa att det är de oskyddade trafikanterna som prioriteras högst kan vara 
att utöka den befintliga gågatan. Korsningen mellan Storgatan och Smedjegatan är en tyd-
lig nod och en självklar mötesplats för besökare i centrum vilket gör platsen viktig att se 
över vad gäller prioriteringen av trafikslag. 

Det sociala livet i centrum skulle gynnas av en ombyggnation av korsningen mellan Smed-
jegatan och Storgatan från att vara en korsning mellan bilväg och gågata till att bli ett så 
kallat gångfartsområde. Detta innebär att korsningen i första hand tar hänsyn till de gåen-
des villkor men samtidigt tillåter bil- och kollektivtrafik under förutsättning att detta sker 
på de gåendes villkor. Korsningen bör emellertid inte utformas som torg i den bemärkelsen 
att det möbleras i gaturummet utan fortfarande hållas öppet så att bil- och kollektivtrafik 
kan passera. Istället bör markbeläggningen ses över och ersättas med en markbeläggning 
som manar till en lägre hastighet men som samtidigt inte har stora nivåskillnader. 

Foton: Susanne Lindholm
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Förslag på gator med fokus på de 
gående. 



Parkering  
För att tydliggöra prioriteringen av trafikslag bör gatuparkeringar 
i centrum ses över och, där det är möjligt tas bort, för att ersättas 
av större parkeringshus i utkanten av centrum. 

Detta innebär att centrum är lättillgängligt för bilister samtidigt 
som majoriteten av resorna inom centrum görs till fots då bilar 
parkeras i utkanten av centrum. 

Vissa gatuparkeringar bör emellertid bevaras för att bibehålla 
möjligheten till snabb åtkomst till olika funktioner i centrum. De 
parkeringar som i första hand bör omlokaliseras till parkerings-
hus utgörs främst av besöksparkeringar för butiker och funktio-
ner i centrum. Till viss del bör även arbetsplatsparkeringar omlo-
kaliseras till parkeringshus inom den egna fastigheten. 

Vad gäller cykelparkeringar bör befintliga sådana längs större cy-
kelstråk och i anslutning till större målpunkter i centrum, så som 
gågatan, plogas vintertid. De prioriterade cykelparkeringarna bör 
med fördel sammanfalla med de prioriterade gångstråken för att 
samla människor till vissa stråk där fullgod drift och underhåll av 
gaturummet kan garanteras. 

Foto: Linn Adolfsson

11

Förslag på platser för större 
bilparkeringar. 



Kollektivtrafik
För att underlätta för de personer som väljer att åka kol-
lektivt till och från centrum bör en dialog föras med LLT 
för att se över turtätheten så att denna möter passagerarnas 
behov. Under vintern medför kylan och blåsten att längre 
väntetider vid busshållplatser kan vara en avgörande faktor 
för om människor väljer att åka kollektivt eller inte. 

Dessutom bör de större busshållplatserna i centrum, främst 
Smedjegatan, Shopping och Loet, utrustas med busskurer 
som möjliggör för människor att söka skydd för väder och 
vind. Busskurerna bör förses med glasväggar vilka under-
lättar sikten in och ut från busskurerna samtidigt som de 
ändå skyddar mot väder och vind. Även belysning i anslut-
ning till busshållplatser och busskurer bör ses över för att 
säkerställa att denna är tillräcklig. 

Vad gäller drift av gaturummet i och omkring busskurer 
bör detta utföras så att det inte skapas snövallar i entrén till 
busskurerna vilket försämrar tillgängligheten till dessa för 
exempelvis personer med rullstol eller barnvagn. Dessutom 
är det viktigt att se till så att det finns en tydlig gräns mel-
lan trottoar och vägbana för att minimera risken för olyckor 
i form av att något trafikslag inkräktar på de andras utrym-
me. 

Foto: Susanne Lindholm

Foto: Linn Adolfsson
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Förslag på gator med prioritering av 
kollektivtrafiken. 



Alternativa transportsätt
Vintertid möjliggör snön och isen för andra transportsätt än under som-
maren. Exempelvis skulle isbanor från närliggande bostadsområden, så 
som Mjölkudden och Bergnäset, erbjuda människor möjligheten att åka 
längdskidor eller spark till jobbet. 

Det bör även finnas avsedda platser i direkt anslutning till isen där man 
kan byta skor och parkera sparken. Dessa bör förslagsvis vara lokalise-
rade i norra hamn och vid Södra Hamnplan. 

På de tillfälliga sparkparkeringarna bör det finnas möjlighet att låsa fast 
sparken under den tid den står parkerad. Parkeringarna bör placeras i 
anslutning till befintlig belysning för att ytterligare synliggöra dem. 

Anledningen till att de alternativa transportsätten hänvisas till färd på 
isen är för att dessa transportslag kräver ett osandat underlag vilket inte 
anses lämpligt längs trottoarer i centrum. 

Foto: Per Pettersson
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Förslag på sträckning samt angöring 
av isbanan.  



BELYSNING  

Gatubelysning  

I detta avsnitt behandlas olika typer av belysning som förespråkas i centrum. 

Det är viktigt att säkerställa att större gångstråk och stadsrum utrustas med tillräcklig belysning för att uppmuntra människor att 
använda dem. En prioritering av dessa stråk finns omnämnd i befintlig belysningsplan. Där fastställs även vilken typ av belysning 
och armaturer som bör användas för att optimera ljussättningen längs stråken. Belysningsplanen fastställer även vilken typ av belys-
ning som bör användas på gatorna i centrum utifrån ett helhetsperspektiv. 

Belysning av stråk bör användas för att leda människor till vissa stråk under dygnets mörkare timmar. Detta för att få fler männis-
kor att röra sig i samma gaturum och därmed bidra till ett ökat flöde av människor och därav en ökad känsla av trygghet.  

Foto: Linn Adolfsson Foto: Susanne Lindholm
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Förslag på gator med belysning 
anpassat för de gående.   



Konstbelysning  
Vintertid bör konstbelysning användas för att 
belysa fasader, viss vegetation och även tillfäl-
lig konst i stadsrummet. Allt för att åstadkom-
ma ett mer levande stadsrum vintertid där 
belysningen framhävs som ett konstverk i sig. 

Valet av färg och eventuella ljuseffekter, så 
som exempelvis blinkande ljus, bör göras med 
eftertanke för att motverka att belysningen ger 
ett allt för skrikigt intryck. 

Belysningen bör inge en känsla av lugn och 
bidra till att människor upplever att de ser och 
blir sedda.

Foto: Linn Adolfsson

Foton: Luleå kommun
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Förslag på platser för nyttjandet av 
konstbelysning.



Sociala rum & mötesplatser 

VINTERAKTIVITETER   
I detta avsnitt behandlas det lokala klimatets påverkan, lekplatser, rekreation och mötes-
platser.

Det är angeläget att skapa förutsättningar för en funktionsblandad 
stad för att öka flödet av människor på platsen. Ett större flöde av 
människor ökar möjligheten för naturliga möten och en ökad inte-
gration till följd av de blandade funktionerna. 

Bostäder och arbetsplatser bör vara en del av stadsrummet i cen-
trum där närheten till handel, noder för kollektivtrafiken, grönst-
ruktur och vatten är viktig. För att främja naturliga möten i staden 
bör fokus ligga på människan och människans fysiska och psykiska 
välmående. 

En plats som bör utvecklas till ett så kallat ”shared space”, för att 
bättre fungera som socialt rum och mötesplats är korsningen Smed-
jegatan/Storgatan. Dessutom kan Södra Hamnplanen förstärkas som 
stadens port till skärgården även vintertid. Stadsparken och inslaget 
av natur i staden samt gågatan och de funktioner som finns i dess 
närhet är också de platser som bör ses över och utredas. 

Foto: Per Pettersson

Foto: Luleå kommun
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Förslag på prioriterade platser för 
sociala rum och mötesplatser.  



Rekreation & aktiviteter  
Luleå centrums läge nära vattnet, och isen vintertid, är en aspekt som 
bör framhävas ytterligare i stadsrummet. Möjligheten till olika typer av 
rekreation på isbanan och aktiviteter i grönområdet på Gültzauudden 
bör utvecklas. 

Dessutom bör ytterligare aktiviteter på, och i anslutning 
till, isarna uppmuntras för att locka fler människor att 
använda dem. Skridskouthyrning, värmestugor, eldstä-
der och skridskobana är saker som kunna attrahera fler 
människor till att använda isarna. 

Ett område som skulle kunna fungera som en port till 
skärgården är den nyligen färdigställda Södra Hamn-
planen. Den har med sitt läge i direkt anslutning till isen 
en stor potential att inrymma andra vinteraktiviteter 
som även de kan locka människor till att använda 
området.

Foto: Per Pettersson

Foto: Luleå kommunFoto: Luleå kommun

Foto: Luleå kommun
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Förslag på prioriterade platser för 
rekreation och vinteraktiviteter. 



Det är viktigt att se till så att lekplatser i staden är anpassade 
för barn med olika behov. Lekplatserna bör vara utformade så 
att även barn med olika typer av funktionsnedsättningar kan 
använda lekplatsen och umgås med andra barn. 

Lekplatser  

Under vintern bör ett antal lekplatser i centrum hålls tillgängli-
ga, vilket inte behöver innebära att samtliga lekaktiviteter som 
kan användas under sommaren ska finnas tillgängliga under 
vintern. Istället kan det innebära att lekplatserna anpassas med 
tillfälliga, vinteranpassade, aktiviteter samt att vissa av de per-
manenta aktiviteterna görs tillgängliga även under vintern.

Det snödjur med rutschkana som årligen uppförs i Stadsparken 
är ett exempel på ett sådant inslag i en vinteranpassad lekpark. 

Det är viktigt att komma ihåg att även barn med olika funk-
tionsnedsättningar ges möjlighet att ta del i leken utifrån sina 
förutsättningar.  

Foto: Bo Adolfsson

Foto: Susanne Lindholm
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Förslag på lokalisering av 
vinterlekplatser. 



Evenemang 
För att uppmuntra och möjliggöra för ökad aktivitet i stadsrummet vintertid bör evenemang, som 
bland annat hyllar och lyfter fram vintern, prioriteras. Exempel på sådana evenemang är den ljus-
festival som hållits de senaste åren i centrum. Andra typer av evenemang kan vara sådana med 
fokus på olika vintersporter, vintermarknader eller snö och is.

Foto: Linn Adolfsson Foto: Luleå kommunFoto: Luleå kommun
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SAMMANSTÄLLNING FÖRSLAG ÅTGÄRDER   
Nedan visas en sammanställning av platserna för föreslagna åtgärder i Luleå centrum. 
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Då Luleå ofta kan upplevas som en blåsig och kall stad vintertid är det extra viktigt att ta hänsyn till det lokala 
klimatet vid utformning av stadsrummet och vidta lämpliga åtgärder. Att använda sig av träd och vegetation i 
gaturummet för att förhindra höga vindhastigheter och anlägga funktioner så som torg eller busshållplatser där 
människor är hänvisade till att vistas ute under en längre tid är två exempel på sådana åtgärder. 

För att få en ökad förståelse för vilka platser som är mest utsatta i detta hänseende bör en utredning göras som 
kartlägger vilka platser som lämpar sig bäst för funktioner som medför att människor är tvingade att vistas ut-
omhus. Även hänsyn till solexponeringen bör kartläggas tydligare. Detta då platser med maximal solexponering 
och lite vindexponering upplevs som behagligare platser att vistas på – oavsett årstid.  

Foto: Luleå kommun

DE LOKALA FÖRUTSÄTTNINGARNA 



VÄGEN DIT 
För att nå de mål som kommunen satt upp i den framtagna visio-
nen och översiktsplanen är det viktigt att tydliggöra den målbild 
som eftersträvas för hur man önskar att staden ska ses och upp-
levas. Det är också angeläget att en strategi tas fram för hur kom-
munikationen mellan olika förvaltningar, kommunala bolag och 
andra intressenter ska ske. Detta för att säkerställa att arbetet som 
krävs för att uppnå de mål som eftersträvas genomförs. 

Det centrala vid planeringen och utformningen bör vara att alla 
människor är olika och har olika behov av stadsrummet. Det är 
viktigt att ta tillvara på det som gör staden Luleå unik och förstär-
ka detta i stadens utformning. Att se och att bli sedd är en viktig 
aspekt för att människor ska känna sig trygga. Snön, isen och ky-
lan bör ses som en möjlighet till att skapa en plats som är tillgäng-
lig, trygg och attraktiv att vistas i vintertid. 
 
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att dela med sig av, och 
utbyta, erfarenheter med andra städer som även de strävar efter att 
vara en stad som är tillgänglig, trygg och attraktiv att vistas i un-
der vintern men också resterande del av året. 

Foto: Susanne Lindholm
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minnesanteckningar 

Hur ser ert arbete ut i centrum under vintern? Vad gör ni? Speciella åtgärder under vintern?  
Oktober-November: Blomlådor byts ut till gran/tallris.  
Granslingor till stadshuset etc. inför jul.  
Vinterbelysning i träd -> vit i stadspark + Storgatan etc.  
Bygger scenografin till Stadsteaterns julkalender i Stadsparken.  
Efter jul: isdjuret till stadsparken. Kommunen bygger etc.  
 Drake (snö/is) till Gültzauudden.  
 Snöbollskrig – formar + till skulpturer.  
 Isbanor spolas upp i hela kommunen på skolor, kvarter etc.  
Snöskottning.  
Grillplatser + ved.  
Skulpturer för lek.  
 
Finns någon övergripande plan/strategi för hur ni arbetar i centrum under vintern?  
Det är osäkert.  
 
Ser ni några uppenbara hinder/problem som uppstår i ert arbete under vintern?  
Nej. Vädret förkortar säsongen. Tungt jobb. Arbetskraftsbrist för säsongen.  
 
Använder ni er av grönstruktur/vegetation för att påverka mikroklimatet på en plats?  
Vet ej.  
 
Använder ni särskilda växter etc. under vintern för att bevara ”det gröna”?  
Gran- och tallris. Belysning.  
 
Vad tror du man kan göra för att få människor att använda stadsrummet mer vintertid?  
Draken på Gültzauudden. Snölek i allmänhet. Använda kyrkstugor med element i stadsparken för att 
erbjuda människor en möjlighet att värma sig.   

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

Namn: Anna-Marita Johansson  

Avdelning: Park & Natur   

Befattning: Parkmästare  

  

  



minnesanteckningar 

 

Finns någon övergripande plan/strategi för befintlig och ny belysning i centrum?  
Ja. Arbetsplan togs fram 2010. För bland annat tillåten stolphöjd och typ av armatur. Finns bestämmelser 
för respektive gata gällande även ljusfärg. Tar inte upp hur tätt stolpar ska placeras då detta beror av 
gaturummets utformning i övrigt. Faller under ”passa-på”-planering.   
 
Hur många belysningspunkter finns det ungefär i centrum?  
Ca 18400 i hela kommunen.  
Ca 11000 i centrala delarna av staden.  
Ca 1500-2000 på centrumhalvön.  
 
Används olika typer av belysning på olika gator?  
Det finns 5 olika typer av belysning. Dessa varierar beroende på gatans utformning och karaktär.  
Mål att ta bort all ”linjebelysning”.  
 
Används annorlunda belysning under vinter jämfört med under sommaren?  
Gatubelysningen släckt under sommaren. Annan typ av belysning kan variera.  
 
Vad kostar underhåll etc. av belysningen för 1 vinter?  
5-6 miljoner/år för kommunen.  
Förbrukning: ca 6,2 miljoner kWh. Minskat pga. av byte av lampor.  
 
Tror du att ert arbete med belysning i centrum underlättar/uppmuntrar för användning av 
stadsrummet under vintern?  
Ökad trygghet -> mer folk -> gynnar allt.  
 
Tror du något måste förbättras för att få fler människor att använda stadsrummet under vintern?  
Absolut.  
 
Vad är grunden bakom ert sätt att använda belysning? Tas hänsyn till ex. tillgänglighet, trygghet och 
brott? Tas ”mjuka! Parametrar så som hur stadsrummet upplevs i beaktande? Är fokus (endast) på att 
uppfylla krav på tillräcklig belysning avseende själva ljusstyrkan etc.? 
Försöker anpassa belysningen efter gaturummets olika karaktärer.  
Använd ljus för att leda människor dit man vill (utvalda stråk och ”guldkorn”) 
  
 
 

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

Namn: Jens Engberg  

Avdelning: Gata & Trafik  

Befattning: Produktionsledare    

  

  



minnesanteckningar 

Kan du beskriva lite kort om hur ert arbete i centrum ser ut under/inför vintern? Speciella åtgärder 
etc.?  
Långsiktig planering överlag.  
Samarbete med Tekniska förvaltningen avseende drift osv.  
Snöupplag -> inga i centrum.  
 
Arbetar ni specifikt med att försöka öka tillgängligheten i centrum? Vad/hur i så fall?  
Alltid med i planeringen.  
Vitt begrepp (tillgänglighet). Fysisk tillgänglighet -> höjdskillnader etc.  
Offentliga platser.  
Regelrätt prövas i bygglov.  
Genomförandeskedet är viktigt.  
Kommunalt tillgänglighetsråd -> kollar alla ärenden.  
Tillgänglighetssamordnare anställd av kommunen.  
 
Arbetar ni specifikt med att försöka öka tryggheten i centrum? Vad/hur i så fall?  
Alltid med i planeringen.  
1-2 år sedan: trygghetsvandringar i samarbete med Tekniska förvaltningen.  
Nya kvarter i centrum; reglerar entréer mot gata osv.  
 
Hur ser ni på användandet av alternativa transportmedel till centrum?  
Spännande!  
Har tittat på det (isvägarna).  
Stor potential.  
 
Studier har visat att städer upplevs mer levande och attraktiva för fler människor om de gående får stå i 
fokus. Hur ser ni på det? Är det något ni strävar efter?  
Kämpar för det. Andra förvaltningar kanske upplever problematiken.  
Nyckelfråga.  
 
Hur tror du att ni kan bidra för att göra Luleå centrum ännu mer attraktivt att använda under vintern?  
Samarbete inom & utom kommunens förvaltningar.  
Bättre utformning av offentliga platser avseende vintern.  
”Stråk-tanken”.  
 
 
 

Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret 

Namn: Johan Eriksson  

Avdelning: Planavdelningen  

Befattning: Planarkitekt   

  

  



minnesanteckningar 

Tas någon hänsyn till det lokala klimatet vid ert arbete att utforma stadsrummet?  
Ja, mer med stadsträd osv.  
Ej specifikt reglerande i detaljplan.  
 
Vad tror du måste förbättras för att människor ska använda stadsrummet mer vintertid? Tror du något 
behöver förbättras?  
Lyfta fram aktiviteter vintertid.  
Jobba mer aktivt med vintern.  



minnesanteckningar 

 

Hur ser ert arbete ut i centrum under vintern? (översiktligt)  
Finns särskilda åtgärder under vintern?  
Få åtgärder som endast avser vintern. Handikappsanpassade passager.  
 
Hur ser du på att förstärka isvägarna och skärgårdens koppling till centrum?  
Hur?  
Viktigt. Populärt för Luleåborna.  
Karta över anslutningarna, hur man tar sig dit, parkerar osv.  
 
Vad/hur ser ni på framtida prioritering av trafikslag?  
Vilka transportsätt uppmuntrar ni? 
Gående prioriteras. Funkar bra. Problem med att vissa fastighetsägare inte snöröjer. Efterfrågar rutin för 
att kunna trycka på fastighetsägare/tvinga fastighetsägare att köpa snöröjning av trottoar av kommunen.  
 
Hur ser ni på att underlätta användningen av alternativa transportslag i centrum?  
(t.ex. spark, skidor etc.)  
Svårt p.g.a. risk för halka osv. Har testat sandning av ½ trottoar och inte sandning ½ trottoar men fungerar 
inte (sanden sprider sig). Krävs större åtgärder.  
 
Studier visar att städer upplevs mer levande och attraherar fler människor om de gående får stå i fokus. 
Hur ser ni på det?  
Gör om fler gator till gågator/gångfartsområden.  
 
Hur tror du exempelvis införande av gångfartsområden i centrum skulle påverka hur människor 
upplever och använder staden?  
Initialt: högljutt motstånd. 
Sedan: positiva åsikter.  
 
Även parkeringar i centrum har visat missgynna hur människor upplever staden. Hur förhåller ni er till 
det?  
Parkeringar är en del av en levande stad. Kan man gömma parkeringar så är det bra men annars är det 
inte hela världen.  
 
Hur stor andel av era busshållplatser i centrum är utrustade med väggar (vindskydd)?  
Oklart. Största hållplatsen ej vindskyddad.  
 

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

Namn: Mikael Sundvall  

Avdelning: Gata & Trafik  

Befattning: Sektionschef Trafik  

  

  



minnesanteckningar 

 
Hur arbetar ni för att säkerställa tillgängligheten i centrum?  
Inte så mycket specifikt för vintern men detta bör förbättras. Annars: tillgänglighetsinventeringar har 
genomförts under 2000-talet. Anpassning av busshållplatser, övergångsställen, skyltar och taktila stråk.  
 
Hur arbetar ni för att säkerställa trygghet i centrum?  
Belysning! Trygghetsvandringar. Samarbete med polisen. LLT börjar köra kvällstid inom centrum.  
 
Hur tror du att ni kan bidra till att göra Luleå centrum ännu mer attraktivt att använda under vintern?  
Främst bättre drift av trottoarer (kräver bättre samarbete med fastighetsägare).  
”Fin-lir”-driften -> övergångsställen.  
Utöka markvärmen.  
Bättre marknadsföring av vinterevenemang.  
 
Tas någon hänsyn till det lokala klimatet i ert arbete med att utforma stadsrummet?  
Mån att hitta platser för snöupplag. Vill förbättra detta men går snarare i motsatt riktning.  



minnesanteckningar 

 

Finns någon övergripande plan/strategi för hur ni arbetar i centrum?  
Styrkorten. Verksamhetsplan.  
Mycket samarbete med Gata & Trafik för belysningen.  
Förhållningssätt: Utveckla attraktiva mötesplatser.  
 
Kan du berätta lite om ljusfestivalen? Hur tros denna utvecklas? Antal besökare? Möjlighet att göra fler 
(mindre) ljusfestivaler under vintern?  
Inspiration andra kommuner.  
Positiva erfarenheter.  
Trygghet och hälsa förbättras.  
Visa att belysning även kan vara en upplevelse.  
3:e året i rad för festivalen 2013.  
Utmaning: tillföra något nytt varje år.  
Mål: Permanenta ljussättningar (idag; Hermelinsparken och Floras kulle)  
Besökare får rösta på sin favorit.  
Ca 20 objekt/år.  
Engagera ungdomar och barn mer.  
Utarbetat program -> mer koncentrerad festival.  
Mål: minst 50 % medfinansiering av intressenter, kommunala bolag, Luleå Energi, Lulebo, LLT etc.  
 
Har ni någon uttalad strategi för att använda vegetation (träd) för att exempelvis påverka hur mycket 
vind det är på en plats?  
Ja.  
 
Kan du berätta lite om tanken bakom utformningen av Södra Hamnplan vad gäller grönstruktur etc.?  
Delvis slutet parkrum.  
Kombination av hårt och grönt.   
Lång process (ca 30 år). TEMA-förslag.  
2010 färdig detaljplan.  
2011 påbörjas bygget.  
 
 

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

Namn: Mikael Öhman   

Avdelning: Park & Natur   

Befattning: Avdelningschef  

  

  



minnesanteckningar 

 

Hur ser ert arbete ut i centrum under vintern?  
Ansvarar för drift och underhåll av gatorna.  
Finns alltid en tjänsteman som har jour och ansvarar för att driften av gatorna är god.  
 
Finns någon övergripande plan/strategi för var tillfälliga snöupplag får finnas i centrum?  
Ja. Finns en karta framtagen över vilka platser där tillfälliga snöupplag är tillåtna.  
 
 

Luleå Kommun, Tekniska förvaltningen 

Namn: Patrik Ruumensaari   

Avdelning: Gata & Trafik   

Befattning: Produktionsledare   

  

  


